ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

99/39 หมู 5 ต. ปาสัก อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ชิ้นสวนประกอบเลนสแกว
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) ที่
10 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
1) ชาย / หญิง ไมจํากัดอายุ 2) การศึกษา ระดับ ม. 3 ขึ้นไป 3) มีบัตร
สามารถชวยเหลือตัวเองได
ประจําตัวคนพิการ ที่ยังไมหมดอายุ 4) สามารถชวยเหลือตัวเองได และ
สื่อสารได 5) บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถ ของแตละคนที่สามารถ
Support Production ได
คาจาง 315/วัน บาท

ธุรการ Production

99/39 หมู 5 ต. ปาสัก อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114

เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 25/07/2563

1

20 ปขึ้นไป ปวส./ปวส. พณิชย
การทุกสาขา

(1) มีประสบการณในการทํางานในการ บันทึกขอมูล หรือ งานสํานักงาน 1-2
ป (2) มีความรูความสามารถในการใช คอมพิวเตอร โดยเฉพาะโปรแกรม
Excel (3) มีทักษะในการควบคุม/ดูแลระบบ เอกสารที่ใชในหนวยงาน จัดทํา
รายงานตางๆ (4) มีทักษะในการควบคุม/ดูแลอุปกรณ, เครื่องมือ รวมถึง
Stock ที่ใชในหนวยงาน
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 25/07/2563

หน ้า 1/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
Production control officer [ 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s (1) At least 1 - 5 year experience in planning material, supply
PC officer ]
degree in Business chain, material management, production operation management
Administration or (2) Strong interpersonal skill, communication, presentation, well
related field.
planning result-oriented. (3) Be able to work under pressure and
in time frame (4) Excellent interpersonal and analytical (5)
Excellent negotiating skills, time management, written and verbal
communications skills. (6) Flexible, self-motivated and team
player (7) Good command of the English language and computer
proficiency

99/39 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด
Maintenance Engineer

99/39 หมู 5 ต. ปาสัก อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114

เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 25/07/2563

2

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s (1) At least 1-2 years working experience in maintenance machine
degree in
(2) Good Knowledge program PLC, Servo Motor, Electrical,
Electrical,Electronic Pneumatic, Auto CAD System, Job Analyze, Project &
any related field. Improvement (3) Experience PM and maintenance machine (4)
The successful candidate must have a high degree of managerial
skills and first line supervisory experience in the manufacturing (5)
Good command of the English language and computer proficiency
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 25/07/2563

หน ้า 2/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหนง
QA Engineer

99/39 หมู 5 ต. ปาสัก อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว
โทร .053-584300 ตอ 1114
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด
Production Engineer

99/39 หมู 5 ต. ปาสัก อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor's 1) At least 1-5 years of working experience in the related field is
degree in
required for this position. 2) Responsibilities include identifying
Engineering or
and solving operation and process problems and support various
higher.
project groups to resolve and prevent quality issues. 3)
Reviewing/preparing requirements for the scope of quality
assurance. 4) Participate, Review end verify project audits and
supports and participates Continuous improvement initiatives 5)
Monitor and verify all nonconformities raised and assist project
team in taking effective corrective actions. 6) Maintain of a Quality
management system that meets customer requirements and the
company's performance objectives
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 25/07/2563
2

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor's
Degee in
Engineering or any
related fields.

1) At least 1-5 years working experience in a manufacturing facility
(New graduated student is welcome). 2) The successful candidate
must have a high degree of managerial skills and first line
supervisory experience in manufacturing. 3) Knowledge of
standard cost systems and controls is required. 4) Management
skill requirements:leadership, supervisory, decision making,
coaching, problem-solving,planning, and communication. 5) Good
command of the English language and computer proficiency.
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 25/07/2563
หน ้า 3/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหนง
Production Engineer

99/39 หมู 5 ต. ปาสัก อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114
เดอะ เฟรส เรซิเดนซ ลําพูน
แมบาน
22/5 ถนนจักรคํา หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 8,000 บาท
ประเภทกิจการ หอพัก
e-mail:king1pol@gmail.com
โทร .084-0472106
บริษัท สันกอกเจริญฟารม จํากัด
พนักงานสตอคสินคา ประจํา
สาขาแมทา

143 หมู 5 ต. บานธิ
อ. บานธิ จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ฟารมสุกร
โทร .052-030591

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor's 1) At least 1-5 years working experience in a manufacturing facility
Degee in
(New graduated student is welcome). 2) The successful candidate
Engineering or any must have a high degree of managerial skills and first line
related fields.
supervisory experience in manufacturing. 3) Knowledge of
standard cost systems and controls is required. 4) Management
skill requirements:leadership, supervisory, decision making,
coaching, problem-solving,planning, and communication. 5) Good
command of the English language and computer proficiency.
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 25/07/2563

2

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

มีที่พักให /นอนที่หอพัก มีขาวให หากับขาวทานเอง
เพศ หญิง
ปดรับสมัคร 25/07/2563

1

ไมเกิน 35 ปวส./ขึ้นไป ไมจํากัด ลักษณะงาน ทําสตอกรับเขา-จายออก ดูแลความเรียบรอยตางๆ บริเวณฟารม
สาขา
ดูแลเรื่องเอกสารแรงงานตางดาว เช็คเวลาทํางานของพนักงาน ไมตองมี
ประสบการณ มึความขยัน ตั้งใจจริง วองไว มีที่พักและอาหารให 3 มื้อ
ประกันสังคม ชุดฟอรม
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 10,000 บาท
ปดรับสมัคร 25/07/2563
หน ้า 4/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด
1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง หมู 11 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อ
การสงออก
e-mail:acc02@tpfthailand.com
โทร .053-597121-2
บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด
1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง หมู 11 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อ
การสงออก
e-mail:acc02@tpfthailand.com
โทร .053-597121-2
บริษัท แลคตาซอย จํากัด สาขาลําพูน
80/2 หมู 6 ต. ริมปง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ศูนยกระจายสินคา นม UHT
โทร .053-500247,082-8806306
บริษัท แลคตาซอย จํากัด สาขาลําพูน
80/2 หมู 6 ต. ริมปง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ศูนยกระจายสินคา นม UHT
โทร .053-500247,082-8806306

ตําแหนง
พนักงานขับรถโฟลคลิฟ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด มีใบ CER ขับรถโฟลคลิฟจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได
วุฒิการศึกษา
เพศ ชาย

คาจาง 350/วัน บาท
ปดรับสมัคร 24/07/2563

พนักงานขับรถโฟลคลิฟ

1

20-45

ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

มีใบ CER ขับรถโฟลคลิฟจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได
เพศ ชาย

คาจาง 350/วัน บาท
ปดรับสมัคร 24/07/2563

พนักงานผูชวยขาย

2

18-25

ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

(สามารถเดินทางไปสงของตางจังหวัดได) คอมมิชชั่น ประกันสังคม
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 315/วัน บาท
ปดรับสมัคร 24/07/2563
พนักงานขับรถ-ขาย

2

18-35

ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

ตองมีใบขับขี่ประเภท 2 คอมมิชชั่น ประกันสังคม
เพศ ไมจํากัด

คาจาง - บาท
ปดรับสมัคร 24/07/2563
หน ้า 5/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย

199 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา
e-mail:EVC2561@gmail.com
โทร .084-7104596
บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลายส โฮสติ้ง จํากัด

181 หมู 4 ต. ประตูปา
อ. เมืองลําพูน จ. ลําพูน

ตําแหนง
ครูชางยนต

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 23 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด มีทักษะ ความรู และประสบการณดานชางยนต หอพักฟรี อาหาร 3 มื้อฟรี
วุฒิการศึกษา
สอนนักศึกษาชางยนต และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
เพศ ชาย

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ปดรับสมัคร 23/07/2563

พนักงานฝายผลิต

3

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

เพศ ไมจํากัด
ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

คาจาง ตามตกลง บาท

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอี้ยม
e-mail:contact@gloveshosting.com
โทร .053-000-601,089-561-4792
บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซรี่ แอนด โฟน จํากัด
5/9 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเกี่ยวกับ
โทรศัพทมือ
e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th
โทร .053-510540/057-1786171

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
มีความขยัน และอดทน ไมเกี่ยงงานและพรอมชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ พรอม
เรียนรูสิ่งใหมอยูเสมอ ควบคุมอารมณไดดี มีความระเอียดรอบคอบ

ปดรับสมัคร 23/07/2563

พนักงานสงสินคา

1

ไมเกิน 30 ม.3/ขึ้นไป

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 350/วัน บาท
ปดรับสมัคร 22/07/2563

หน ้า 6/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซรี่ แอนด โฟน จํากัด

5/9 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเกี่ยวกับ
โทรศัพทมือ
e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th
โทร .053-510540/057-1786171
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน
169 ถ.เจริญราษฎร หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน
โทร .053-561534,083-561534,089-7002804
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน
169 ถ.เจริญราษฎร หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน

ตําแหนง
พนักงานบัญชี

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
24-30 ปวส./ขึ้นไป
มีประสบการณดานบัญชีอยางนอย 1 ป สามารถใชโปรแกรม Excel และ
Word ไดดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ และอดทน
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 12,000 บาท
ปดรับสมัคร 22/07/2563

ครูพี่เลี้ยง

1

25-35

ม.3/- ป.ตรี

มีประสบการณ ดูแลเด็ก
เพศ หญิง

คาจาง - บาท
ปดรับสมัคร 22/07/2563
ครูประจําชั้น

2

25-35

ป.ตรี/-

มีประสบการณ ดูแลเด็ก
เพศ หญิง

คาจาง - บาท
ปดรับสมัคร 22/07/2563

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804

โทรศัพท 053-525543-4 โทรสาร 053-525543 ตอ 502
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
หน ้า 7/7

