
                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วฒิุกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวสัดกิำร
บริษทั นพดาโปรดักส์ จ ากดั เจำ้หน้ำทีบ่ญัชเีจำ้หน้ี (AP) 1.บญัชเีจา้หนี้/บนัทกึค่าใชจ้า่ย 2.รับผิดชอบในการท าจา่ยเงินตามก าหนด 3.

ตรวจสอบและกระทบยอดบญัชเีจา้หนีใ้นระบบ 4.ติดตามและตรวจสอบความ
ถกูต้องของเอกสาร 5.ออกเอกสารใบสังขายคุณสมบติั 6.มปีระสบการณ์ด้าน
บญัชเีจา้หนีจ้ะพจิารณาเปน็พเิศษ 7.มคีวามรอบครอบ ละเอยีด คล่องแคล่ว 
3.พร้อมเร่ิมงานทนัที

280  หมู ่9  ต. เหมอืงจี้ เพศ หญิง
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่ำจำ้ง 10,000-13,000  บาท ชว่งเวลาท างาน 
ประเภทกจิการ สินค้าเกษตรแปรรูป กระเทยีมด า วนัทีป่ดิรับสมคัร 04/11/2564

e-mail:info@nopphada.co.th
บริษทั คังเซโด จ ากดั เจา้หนา้ทีฝ่่ายจดัซ้ือ 1 22-30 ปวส.ขึน้ไป/บริหาร

การจดัการหรือสาขา
ทีเ่กีย่วขอ้ง

1.เพศชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 22-30 ป ี2.วฒิุการศึกษา ปวส.ขึน้ไป สาขา
บริหารการจดัการหรือสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 3.เปน็ผู้ทีม่คีวามละเอยีดรอบคอบใน
การท างาน 4.ใชโ้ปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 5.สามารถขบัรถยนต์ได้ 
พร้อมมใีบอนญุาตขบัขี ่6.มคีวามสามารถในการเจราจาต่อรอง 7.มมีนษุย์
สัมพนัธท์ีดี่กบัเพือ่นร่วมงาน 8.มคีวามต้องการท างานกบัทางบริษทัฯระยะยาว

60/27  หมู ่4  ต. บา้นกลาง เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูก่นัและ
ส่วนประกอบ

วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/2564
e-mail:-
โทร .053-581515

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 1 - 8 ตลุำคม 2564
เวบ็ไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

1 25-35 ป.ตรี/การบญัช-ี
การเงิน
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                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วฒิุกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวสัดกิำร

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 1 - 8 ตลุำคม 2564
เวบ็ไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

1 25-35 ป.ตรี/การบญัช-ี
การเงิน

บริษทั อนนัตะ วศิวกรรม จ ากดั ผู้ชว่ยชา่ง 5 22 ขึน้ไป ม.6/ขึน้ไป 1.วฒิุ ม.6/ปวช ทางด้านชา่งเทคนคิ 2.มปีระสบการณ์ทางด้านชา่งมากอ่นจะ
พจิารณาเปน็พเิศษ 3.รายได้รวมวนัละ 400 บาท/วนั 4.ชดุยนูฟิอร์ม โบนสั
ประจ าป ีประกนัสังคม เบีย้ขยนั

122/27   หมู ่4  ต. บา้นกลาง เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่ำจำ้ง 400/วนั  บำท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ วางระบบวงจรไฟฟา้ในอาคาร วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/2564
e-mail:-
โทร .053- 582-650 fax 053-581945
บริษทั ศิตารา ไดมอนด์ จ ากดั พนกังานชา่งซ่อมบ ารุงทัว่ไป 1 18-45 ป.6/ขึน้ไป 1.มคีวามรู้ ความสามารถในงานซ่อมบ ารุงทัว่ไป งานระบบไฟฟา้ แอร์ ประปา

 ปัม๊ลม พดัลมดูดอากาศ 2.มคีวามขยนั ตรงต่อเวลา มนษุยสัมพนัธดี์ 3.
ซ่ือสัตยสุ์จริต 4.มไีหวพริบ คล่องแคล่ว วอ่งไว 5.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
(ไมม่กีะกลางคืน) 6.หากมใีบประกาศนยีบตัรจากกรมพฒันาฝีมอืแรงงานจะ
พจิารณาเปน็พเิศษ และเร่ิมต้นขัน้ต่ าที ่440 บาท/วนั

100/11  หมู ่6  ต. มะเขอืแจ้ เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง 315/วนั  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ รับจา้งผลิตเพรชเจยีระไนและเพชรตัด วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/2564
e-mail:-
โทร .053-526130 053-526444
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วสิกีเ้ฮาส์ พนกังานยกของชาย 3 20-35 ป.6/ขึน้ไป ยกของจดัส่งสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมทกุชนดิ
240/2  หมู ่4  ต. บา้นกลาง เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง 400/วนั  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-19.00 
ประเภทกจิการ ขายปลีก-ส่ง เหล้า เบยีร์ วนัทีป่ดิรับสมคัร 08
e-mail:-
โทร .053-581701,081-9529534
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                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วฒิุกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวสัดกิำร

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 1 - 8 ตลุำคม 2564
เวบ็ไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

1 25-35 ป.ตรี/การบญัช-ี
การเงิน

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วสิกีเ้ฮาส์ พนกังานเสมยีน 2 20-35 ปวช./ขึน้ไป ท างานธรุการทัว่ไป
240/2  หมู ่4  ต. บา้นกลาง เพศ ชาย
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง 420/วนั  บาท ชว่งเวลาท างาน08.00-19.00 
ประเภทกจิการ ขายปลีก-ส่ง เหล้า เบยีร์ วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/2564
e-mail:-
โทร .053-581701,081-9529534
บริษทั เอจซีี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จ ากดั ฝ่ายผลิต(เฉพาะคนพกิาร) 10 - ม.3/ขึน้ไป 1.ชาย/หญิง ไมจ่ ากดัอาย ุ2.การศึกษาระดับ ม.3 ขึน้ไป 3.มบีตัรประจ าตัวคน

พกิาร ทีย่งัไมห่มดอาย ุ4.สามารถชว่ยเหลือตัวเองได้ และส่ือสารได้ 5.บริษทั
จะพจิารณาตามความสามารถของแต่ละคนทีส่ามารถ Support Production 
ได้

99/39   หมู ่5  ต. ปา่สัก เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ ผลิตและพฒันาเลนส์แกว้และ
ชิน้ส่วนประกอบเลนส์แกว้

วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/2564
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ต่อ 1114
บริษทั เอจซีี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จ ากดั ธรุการ Production 1 - ปวส./พณิชการทกุ

สาขา
1.ชาย/หญิง ไมจ่ ากดัอาย ุ2.การศึกษาระดับ ปวส. พณิชการทกุสาขา          
3.มปีระสบการณ์ในการท างานในการบนัทกึขอ้มลู หรือ งานส านกังาน 1-2 ป ี
 4.มคีวามรู้ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Excel    
  5.มทีกัษะในการควบคุม/ดูแลระบบเอกสารทีใ่ชใ้นหนว่ยงาน จดัท ารายงาน
ต่างๆ6.มทีกัษะในการควบคุม/ดูแลอปุกรณ์ เคร่ืองมอื รวมถงึ Stock ทีใ่ชใ้น
หนว่ยงาน

99/39   หมู ่5  ต. ปา่สัก เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ ผลิตและพฒันาเลนส์แกว้และ
ชิน้ส่วนประกอบเลนส์แกว้

วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/2564
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ต่อ 1114
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                 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วฒิุกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวสัดกิำร

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 1 - 8 ตลุำคม 2564
เวบ็ไซต์ http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

1 25-35 ป.ตรี/การบญัช-ี
การเงิน

บริษทั เอจซีี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จ ากดั PC Officer 1 - ป.ตรี/Business 
Administration

1.Male or Feade,no age limit. 2.Bachelor’s degree in Business 
Administration or related field 3.At least 1-5 years experience in 
planning material, supply chain, material management, 
production operation management 4.Strong interpersonal skill, 
communication, presentation, well planning result-oriented. 5.Be 
able to work under pressure and in time frame 6.Excellent 
interpersonal and analytical 7.Excellent negotiating skills, time 
management , written and verbal communications skills. 
8.Flexible,self-motivated and team player 9.Good command of 
the English language and computer proficiency

99/39   หมู ่5  ต. ปา่สัก เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ ผลิตและพฒันาเลนส์แกว้และ
ชิน้ส่วนประกอบเลนส์แกว้

วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/2564
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ต่อ 1114
บริษทั เอจซีี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จ ากดั IT Engineer 2 - ป.ตรี/Computer 

Science/Programm
er

1.Male or Feade,no age limit. 2.Bachelor’s degree in Computer 
Science/Programmer. 3.At least 1-2 years 4.Able Development 
Web app/Win app. 5.Proficiency with software development using 
any of these languages Python, VB, C+, PHP,Javs Scrip. 
6.Understanding concern Database system SQL, MySQL 7.Good 
Command of written and spoken English. 8.Service mind with 
positive attitude.

99/39   หมู ่5  ต. ปา่สัก เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ ผลิตและพฒันาเลนส์แกว้และ
ชิน้ส่วนประกอบเลนส์แกว้

วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/2564
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ต่อ 1114
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สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน อำย/ุปี วฒิุกำรศึกษำ/สำขำ เงือ่นไข/สวสัดกิำร

     ต ำแหน่งงำนว่ำง  ประจ ำวันที่ 1 - 8 ตลุำคม 2564
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1 25-35 ป.ตรี/การบญัช-ี
การเงิน

บริษทั เอจซีี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จ ากดั Maintenance Engineer 2 - ป.ตรี/Electrical, 
Electronic

1.Male or Feade,no age limit. 2.Bachelor’s degree in Electrical, 
Electronic any related field. 3.At least 1-2 years working 
experience in maintenance machine 4.Good Knowledge program 
PLC, Servo Motor, Electrical, Pneumatic, Auto CAD System, Job 
Analyze, Project & Improvement 5.Experience PM and 
maintenance machine 6.The successful candidate must have a 
high degree of managerial skills and first line supervisory 
experience in the manufacturing 7.Good command of the English 
language and computer proficiency

99/39   หมู ่5  ต. ปา่สัก เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู  ค่าจา้ง -  บาท ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ ผลิตและพฒันาเลนส์แกว้และ
ชิน้ส่วนประกอบเลนส์แกว้

วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/256
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ต่อ 1114
บริษทั เอจซีี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จ ากดั Process engineer 3 - ป.ตรี/Electrical, 

Engineering
1.Male or Feade,no age limit. 2.Bachelor’s degree in Electrical, 
Mechanical, Industrial Engineering any related field. 3.At least 1-2 
years working experience in a manufacturing facility (New 
graduated student is welcome). 4.The successful candidate must 
have a high degree of managerial skills and first line supervisory 
experience in the manufacturing. Knowledge of standard cost 
systems and controls is required. 5.Management skill 
requirements: leadership, supervisory, decision making, coaching, 
problem-solving, planning, and communication. 6.Good command 
of the English language and computer proficiency.

99/39   หมู ่5  ต. ปา่สัก  ค่าจา้ง -  บาท เพศ ไมจ่ ากดั
อ. เมอืง  จ. ล าพนู ชว่งเวลาท างาน- 
ประเภทกจิการ ผลิตและพฒันาเลนส์แกว้และ
ชิน้ส่วนประกอบเลนส์แกว้

วนัทีป่ดิรับสมคัร 08/11/2564
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ต่อ 1114

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

โทรศัพท ์053-525543-4  โทรสำร 053-525543 ตอ่ 502
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