
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่สงเสริมการขาย มีทักษะในการส่ือสาร ทํางานตางจังหวัดได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

2 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/เกษตร

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 28/01/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด Sales Manager มีประสบการณดานบริหารงานขายไมตํ่ากวา 5 ป 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 28/01/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ มีประสบการณดาน จป.ไมนอยกวา 2 ป 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ ปดรับสมัคร 28/01/2562

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/อาชีวอนามัย

1 35 ปข้ึนไป ป.ตรี/ข้ึนไป การตลาด

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 28/01/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

หนา้ 1/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานพัฒนาบุคลากรและ
ควบคุมเอกสาร

รับผิดชอบงานฝกอบรม และ ISO 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 28/01/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานขับรถบริษัท ชายผานการเกณฑทหารแลว จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาป ท่ี 3 ข้ึนไป 
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ประสบการณในการขับรถ และมีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ ระดับ พ้ืนฐานได สามารถขับรถยนต 

1 22-35 ป.ตรี/ทรัพยากรมนุษย
 หรืออ่ืนๆ

1 ไมเกิน 35 ม.3/ข้ึนไป

รถยนต สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ ระดับ พ้ืนฐานได สามารถขับรถยนต 
ดวยเกียรอัตโนมัติได รู เสนทางในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนเปน
อยางดี พักอาศัยอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 27/01/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Japanese Translator Has Japanese Proficiency Test Certificate Level N2 upwards. Able 
to communicate well in English both written and spoken. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 27/01/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

ไมเกิน 35 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in any field.

1

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 2/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการที่
สามารถชวยเหลือตัวเองได)

1.มีบัตรประจําตัวคนพิการ ท่ียังไมหมดอายุ 2.สามารถชวยเหลือตัวเองได 
และส่ือสารได 3.บริษัทจะพิจารณาตามความสามารถของแตละคนท่ีสามารถ 
support Productionได 4.ย่ืนเอกสารสมัครงานท่ีหนาบริษัทไดทุกวัน 
0.900-17.00น.ไมเวนวันหยุดราชการ 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 25/01/2562

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ธุรการ production 1.มีประสบการณในการบันทึกขอมูลหรือ งานสํานักงาน 1-2 ป 2.มีความรู

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

7 - ม.3 ข้ึนไป/-

1 - ปวส./พณิชยการทุกบริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ธุรการ production 1.มีประสบการณในการบันทึกขอมูลหรือ งานสํานักงาน 1-2 ป 2.มีความรู
ความสามารถในการใชความพิวเตอร ดดยเฉพาะโปรแกรม Excel 3.มีทักษะ
ในการควบคุม/ดูแลอุปกรณ เคร่ืองมือ รวมถึง stock ทีใชในหนวยงาน 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 25/01/2562

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน -ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย -มีโอทีทุกวัน 
หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ -สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวันตามโครงสราง
บริษัท  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. วันจันทร-วันเสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 31/01/2562

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

1 - ปวส./พณิชยการทุก
สาขา

3 18-45 ป.4 - ป.6/-

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 3/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค maintenance 1 1.มีทักษะและความเขาใจในการทํางานเก่ียวกับการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
(PM)หรืองานรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 2.หากมีประสบการณหรือมีความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร จะพิจารณาเปนพิเศษ 3.หากมีความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Pneumatic, Auto CAD 
system จะพิจารณาเปนพิเศษ 4.สามารถทํางานเขากะได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:apl.microglass@agc.com ปดรับสมัคร 25/01/2562

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย พนักงานฝายผลิต -ชายผานการเกณฑทหาร หรือเรียน รด. มาแลวเทาน้ัน -สามารถยืนทํางานได

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

- ปวส./ชางไฟฟา 
เคร่ืองกล อิเลกทรอ
นิกส

20 18-45 ม.3/สาขาไมจํากัดบริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต -ชายผานการเกณฑทหาร หรือเรียน รด. มาแลวเทาน้ัน -สามารถยืนทํางานได
 เขากะได ทํางานลวงเวลาและวันหยุดได -สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. วันจันทร-วันเสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 31/01/2562

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค machine shop 1 1.มีความรูความสามารถในการทํางานกับเคร่ืองจักรและมีความรูทางดานชาง
เทคนิค 2.มีประสบการณืในการทํางาน1-2ป ดาน CNC Late, Machining 
Center, เครืองกลึง, เคร่ืองกัด จะพิจารณาเปนพิเศษ 3.สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร, โปรแกรมเร่ืองจักร ไดเปนอยางดี 4.สามารถทํางานเปนกะได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:apl.microglass@agc.com ปดรับสมัคร 25/01/2562

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

 คาจาง รายวันตามโครงสราง
บริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

- ปวส./เคร่ืองกลแรงงาน
, เทคนิคการผลิต, 
หรือสาขาอ่ืนๆ

20 18-45 ม.3/สาขาไมจํากัด

e-mail:apl.microglass@agc.com ปดรับสมัคร 25/01/2562

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 4/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Data 1.สามารถใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได (Microsoft Office,Word,excel) 2.
สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี 3.มีประสบการณงานดาน Data,Store และเคย
ใชระบบ S21 จะพิจารณาเปนพิเศษ 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th ปดรับสมัคร 31/01/2562

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด interpreter (Japanese) 1 1.at lest 1-5 years experience as interpreter in manufacturing 
Factory. 2.good command in Japanese /English Language. 
3.passed Japanese language proficiency certificating level (JLPT 

1 25-30 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี
,คอมพิวเตอร

- ป.ตรี/Japanese 
major is requited or 
related filed 3.passed Japanese language proficiency certificating level (JLPT 

N2 up) 4.good interpersonal skill, service mind and able to work 
under pressure as well. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:apl.microglass@agc.com ปดรับสมัคร 25/01/2562

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Merchandising Staff *Responsibility 1.Co-operate and coordinate for new product 
development 2.Follow up and update delivery status 3.Take care 
for payment from customer (Follow up and Chasing) 
*Qualification 1.Minimum 1-2 years experience in sales or 
customer services 2.Good personality and coordination skills 
3.Good command of both spoken and written English 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานเวลา 08.00-17.45 น. จันทร-ศุกร  

 คาจาง รายเดือนตามโครงสราง
บริษัท  บาท

related filed

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

2 25-35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานเวลา 08.00-17.45 น. จันทร-ศุกร  

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102 ปดรับสมัคร 31/01/2562

บริษัท  บาท

หนา้ 5/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Task Force Engineer 1.at least 1-5 years working experience in mechanical design and 
factory automation. 2.good knowledge program PLC, Pneumatic 
and Vacuum systems, sensor, micro controller, Inverter, motor 
drive, movement parts, Robots, Computer, Electrical, output amd 
signal, magnetic control and etc. 3.good command of the English 
language and computer proficiency 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 25/01/2562

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

- ป.ตรี/Electrical, 
Electronic, 
mechaical any 
related field

1

ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ Production 
Engineer

*คุณสมบัติ ดังน้ี 1.มีความชํานาญในการเขียนแบบโดยใชโปรแกรม Auto 
cad ไดเปนอยางดี 2.มีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบได 3.
ผูสมัครตองผานการเกณฑทหาร หรือเรียน รด.ปท่ี 3 4.มีความกระตือรือรน 
ขยัน มนุษยสัมพันธดี 5.ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน 6.สามารถ 
อาน,ฟง,พูด ภาษาอังกฤษหรือภาษาญ่ีปุนไดจะพิจารณาเปนพิเศษ *หลักฐาน
การสมัคร 1.รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (ถาย
มาแลวไมเกิน 6 เดือน) 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 3.สําเนาทะเบียน
บาน 4.หลักฐานวุฒิการศึกษา 5.สําเนาใบขับข่ี 6.หลักฐานอ่ืน  ๆ(ถามี) 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 15/03/2562ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือการสงออก

3 - ป.ตรี/วิศวกรรม
เคร่ืองกล,อุตสาหการ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ปดรับสมัคร 15/03/2562

โทร .053-581224-7

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือการสงออก

หนา้ 6/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ ES (DESIGN 
ENGINEER)

*คุณสมบัติ ดังน้ี 1.มีความชํานาญในการเขียนแบบโดยใชโปรแกรม Auto 
cad ไดเปนอยางดี 2.มีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบได 3.
ผูสมัครตองผานการเกณฑทหาร หรือเรียน รด.ปท่ี 3 4.มีความกระตือรือรน 
ขยัน มนุษยสัมพันธดี 5.ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน 6.สามารถ 
อาน,ฟง,พูด ภาษาอังกฤษหรือภาษาญ่ีปุนไดจะพิจารณาเปนพิเศษ *หลักฐาน
การสมัคร 1.รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (ถาย
มาแลวไมเกิน 6 เดือน) 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 3.สําเนาทะเบียน
บาน 4.หลักฐานวุฒิการศึกษา 5.สําเนาใบขับข่ี 6.หลักฐานอ่ืน  ๆ(ถามี) 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

2 - ป.ตรี/วิศวกรรม
เคร่ืองกล,อุตสาหการ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

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

ปดรับสมัคร 15/03/2562

โทร .053-581224-7

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด production Engineer (IT) 1 1.at least 1-3 years 3.proficiency with software development 
using any of these language VB, C+, PHP, Java Scrip. 
4.Understanding concern database system SQL, MySQL 5.the 
successful candidate must have a high degree of managerial skill 
and first line supervisory experience in the manufacturing. 
knowledge of standard cost systems and controls is required 
6.good command of written and spoken English. 7.Service mind 
with positive attitude. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:apl.microglass@agc.com ปดรับสมัคร 25/01/2562

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือการสงออก

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

- ป.ตรี/computer 
science / 
programmer

e-mail:apl.microglass@agc.com ปดรับสมัคร 25/01/2562

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 7/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ ES (DESIGN 
ENGINEER)

*คุณสมบัติ ดังน้ี 1.มีความชํานาญในการเขียนแบบโดยใชโปรแกรม Auto 
cad ไดเปนอยางดี 2.มีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบได 3.
ผูสมัครตองผานการเกณฑทหาร หรือเรียน รด.ปท่ี 3 4.มีความกระตือรือรน 
ขยัน มนุษยสัมพันธดี 5.ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน 6.สามารถ 
อาน,ฟง,พูด ภาษาอังกฤษหรือภาษาญ่ีปุนไดจะพิจารณาเปนพิเศษ *หลักฐาน
การสมัคร 1.รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (ถาย
มาแลวไมเกิน 6 เดือน) 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 3.สําเนาทะเบียน
บาน 4.หลักฐานวุฒิการศึกษา 5.สําเนาใบขับข่ี 6.หลักฐานอ่ืน  ๆ(ถามี) 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

2 - ป.ตรี/วิศวกรรม
เคร่ืองกล,อุตสาหการ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 15/03/2562

โทร .053-581224-7

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Maintenance Engineer 1.at least 1-2 years working experience in maintenance machine 
2.good knowledge program PLC, Servo Motor, Electrical, 
Pneumatic, auto CAD systems, job Analyze, Project and 
improvement. 3.Experience PM and maintenance machine 4.the 
successful candidate must have a high degree of managerial skill 
and first line supervisory. 5.good command of english language 
and computer proficiency. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 25/01/2562

e-mail:apl.microglass@agc.com

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือการสงออก

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

1 - ป.ตรี/Electrical, 
Electronic any 
related field

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 8/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงาน PARAMEDIC 1.ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหกับผูปวยฉุกเฉิน 2.เปนผูชวยพยาบาลวิชาชีพใน
การปฏิบัติงาน 3.ออกกูชีพกับรถ Ambulane 4.สามารถเขาเวรได 5.และ
อ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

อ. เมือง  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางาน 08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00น.+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 25/01/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

3 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย *หากมี
ประสบการณจะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด production Engineer 1.at least 5-10 years working experience in a manufacturing 
facility (New graduated student is welcome). 2.the successful 
candidate must have a high degree of managerial skill and first 
line supervisory experience in manufacturing. 3.knowledge of 
standard cost systems and controls is required. 4.management 
skill requirement:leadership, supervisory, decision making, 
coaching, problem-solving, planning, and communication. 5.good 
command of english language and computer proficiency. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 25/01/2562

e-mail:apl.microglass@agc.com

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

11 - ป.ตรี/Engineering or
 any related fields

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 9/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักรังสีเทคนิคการแพทย 1.การตรวจทางรังสีท่ัวไป โดยใชเคร่ืองฉายเอกซเรย 2.บันทึกภาพสวนตาง  ๆ
ของรางกายผูใชบริการ 3.ควบคุมเคร่ืองเอกซเรยในการใหปริมาณ รังสี
เอ็กซเรยท่ีพอเหมาะ 4.และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับงานรังสี 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

อ. เมือง  จ. ลําพูน   ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00น.+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 31/01/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ 1.เช็ค/ตรวจสอบสิทธ์ิผูใชบริการใหอยางถูกตอง 2.ติดตอประสานงานท้ัง
ภายในและภายนอก 3.และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

1 21 ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/การ
บริหารธุรกิจ

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขารังสี
เทคนิค *มีใบประกอบ
วิชาชีพ*

ภายในและภายนอก 3.และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

อ. เมือง  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00น.+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 31/01/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

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

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

บริหารธุรกิจ
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