
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
หจก.นพดล เฟอรนิเจอ (ลําพูน) พนักงานทั่วไป

193  หมู 6  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

5 18 -35 ม.3 ข้ึนไป/

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร 
ของตกแตง

ปดรับสมัคร 30/6/2561

โทร .053-553587,081-8833059

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด QUALITY CONTROL 
SUPEERVISOR

สามารถอานแบบงานไดเปนอยางดี สามารถพูด ฟง อาน เขียนภาษาอังกฤษได
เปนอยางดี สามารถไปติดตองานตางจังหวัดและตางประเทศได มี
ประสบการณทํางานดาน Q.A/Q.C ในโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอย 3 ป มี
ความรูความเขาใจเร่ืองระบบ ISO9001:2015,IATF16949:2016 มีความรู
เก่ียวกับ QC 7 TOOLS 

89/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

ปดรับสมัคร 01/07/2561

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร

และสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

โทร .053-581450
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ลําพูน จํากัด พนักงานฝายผลิต สมัครดวยตนเองท่ีแผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทรถึงวันศุกร สมัครรอบเชา
 08.30 น. สมัครรอบบาย 13.30 น. 

75/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตแผนแกวสําหรับหนวย
บันทึกความจําในคอมพิวเตอร

ปดรับสมัคร 01/07/2561

โทร .053-552641-5 ตอ 1666,1921,1110

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางเทคนิค 1. เพศชาย อายุ 21 ป 2. ปวส. ชางเทคนิค ไฟฟา อิเล็คทรอนิค ชางยนต ชาง
กลโรงงาน และ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. สามารถเขางานกะ ทํางานลวงเวลาได 4.
 สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 5. หากมีประสบากรณในตําแน

20 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

2 21 ปข้ึนไป /ชางกลโรงงาน ชาง
ยนต ชางไฟฟา ชาง
เช่ือม หรืออ่ืน  ๆท่ี  สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 5. หากมีประสบากรณในตําแน

หงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/6/2018

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิต 1. เพศชาย อายุ 18 ปข้ึนไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 - ปวช. 3. สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ เขางานกะได 4. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรค
ประจําตัว 5. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ันตํ่า  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/6/2018

e-mail:hr@thai-nichi.com

10 18 ปข้ึนไป ป.6/

เช่ือม หรืออ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ปข้ึนไป 2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. มีประสบการณใน
ตําแหนงงานอยางนอย 5 ปข้ึนไปในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร 4. มี
ความรูระบบบริหารคุณภาพ GMP,HACCP,BRC เปนอยางดี 5. สุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง  ืN/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/6/2018

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกผลิต 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 23 ปข้ึนไป 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา 3.
 มีประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 2 ปข้ึนไป 4. สามารถทํางาน
ลวงเวลาและเขางานกะได 5.  ุสุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 6. 
มีภาวะผูนํา และ ภาวะการตัดสินใจไดอยางดี 7. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/6/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

3 23 ป ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/บริหาร
การจัดการ หรือ สาขา
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.comเว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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