
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Automotive Product Designer • At least 2 or 3 year-experience in product design using Catia 1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีBachelor’s 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Automotive Product Designer • At least 2 or 3 year-experience in product design using Catia 

software. • Good command of English both written and 

spoken, German is a plus. • Working with Swiss leader / team 

to support product design, prototyping. • Electrical knowledge 

is plus, Electrical engineering is a benefit however, main 

requirement is Catia design work (minimum 2 years on Catia 

mandatory). • Cross-functional design tasks with team in 

Switzerland. • Possibility for internship in Switzerland during 

several weeks (after covid). • Various future perspectives in a 

fast-growing business (E-mobility).

67  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 30/08/2564

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีBachelor’s 

Degree in 

Mechanical 

Engineering.
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Automotive Injection Engineer 1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีBachelor of

 plastic engineer, 

injection 

engineer or 

equivalence.

• 5 year-experience as injection engineer. • Direct experience 

in injection molding set up , operate, problem solving, mould 

maintenance. • Good interpersonal skill, good teamwork, and 

high leadership skill. • Good command of English skill both 

written and spoken English.

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Automotive Process • At least 2 or 3 year-experience in Process engineering or 1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีBachelor’s บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Automotive Process 

Development Engineer

• At least 2 or 3 year-experience in Process engineering or 

process design engineering. • Good command of English both 

written and spoken. • Able to conceptualize detailed jig and 

fixture concepts for CAD designer to follow. • Able to 

implement designs using international and local equipment 

suppliers. • Able to accomplish product target and customer 

requirements. • Good team player to make solution for 

pending issues. • Automotive background is an advantage.

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 30/08/2564

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีBachelor’s 

Degree in 

Mechanical 

Engineering.
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท คังเซโด จํากัด เจาหนาที่วางแผนงานการผลิต เปนผูที่มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน ใชโปรแกรม Microsoft 

Office ไดดีโดยเฉพาะโปรแกรม Excel มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน

รวมงาน มีความตองการทํางานกับทางบริษัทฯ ระยะยาว ขอใบสมัครงาน

ไดที่ปอม รปภ. และยื่นเอกสารการสมัครงานดวยตนเอง หรือทาง E-mail

 : personnel@kanseido.co.th (ฝายบุคคล)

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 22-30 ป.ตร/ีบริหารธุรกิจ

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันและสวนประกอบ ปดรับสมัคร 30/08/2564

โทร .053-581515

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

บาริสตา ประจํา True coffee 

สาขา บิ๊กซีลําพูน

- รักงานบริการ ลักษณะงาน - ตอนรับลูกคา และใหคําแนะนํา - จัดทํา

เมนูกาแฟ และเมนูตางๆ ตามความตองการลูกคา - ดูแลรานคา และ

ความเรียบรอยท่ัวไป

14/7  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,100  บาท

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศพัทเคลื่อนที่ ปดรับสมัคร 29/08/2564

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

1 18 ปขึ้นไป ม.6/ข้ึนไป
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บริษัท แอล.พี.ซ.ี อินดัสเทรียล จํากัด โฟรแมนควบคมุการผลิตภาคสนาม ผานการเกณฑทหารแลว ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดฟอรมบริษัท คา

โทรศัพท

227  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตคอนกรีตอัดแรง ปดรับสมัคร 27/08/2564

e-mail:noylpc@gmail.com

3 20-40 ปวส./ข้ึนไป

โทร .053982267-8

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานธุรการ มีประกันสังคม โบนัสประจําป พักรอน ปรับฐานเงินเดือนทุกป สามารถ

ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS office ได มีใบขับขี่รถยนต และสามารถขับ

ไดทั้งเกียรธรรมดา และออโต

1/3 ถ.ดอยต-ิปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 27/08/2564

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502

เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 20 ปขึ้นไป  ม.6-ปวช./ข้ึนไป
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