
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

3/10/2565 บริษัท บ.ีบี เบเกอรี่ จํากัด พนักงานฝายผลิต (โซนหนาเตา) 1 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ชาย ตรงตอเวลา ขยัน อดทน สามารเขางานเปนกะได

222/2 ม.10 ต.ริมปง คาจาง ตามโครงสรางบริษัท รางกายแข็งแรง พรอมเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เจาหนาที่จัดซื้อ คลังวัตถุดิบ 1 25-40 ปวส.-ป.ตรี เพศ ไมจํากัด ตรงตอเวลา ขยัน อดทน สามารเขางานเปนกะได 

ประเภทกิจการ ผลิตขนมเบเกอรี่ คาจาง ตามโครงสรางบรษิัท รางกายแข็งแรง พรอมเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ

E-mali : hr.pn.lpn@gmail.com วันท่ีปดรับสมัคร 03/11/2565

3/10/2565 บริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร พอครัว/แมครัว โรงอาหารบริษัท 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด รับผิดชอบทําอาหาร (ขาวราดแกง และกวยเตี๋ยว)

(ประเทศไทย) จํากัด รานอาหารและรานกวยเตี๋ยว 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สามารถทําอาหารไดหลายประเภท เชน อาหารไทย เหนือ 

69/2 ม.4 ต.บานกลาง โรงอาหารบริษัท อีสาน ฯลฯ มีประสบการณดานการประกอบอาหาร

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 และจําหนายอาหารมากอน มีสุขภาพอนามัยดี

ประเภทกิจการ ผลิตสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ และไมเปนโรคติดตอ วันที่ปดรับสมัคร 03/11/2565

E-mali : tokyocoil-hr@tw-thailand.com *** เงื่อนไข เหมือนกันทั้ง 2 ตําแหนง ***

3/10/2565 หจก. ตันติแมชชีน แอนด ทูลส พนักงานบัญชี 1 ไมเกิน 25 ปวช.-ป.ตรี บัญชี เพศ หญิง ใชคอมพิวเตอรไดคลอง/ใชโปรแกรมบัญชี

182/88 ม.4 ต.ปาสัก Express ไดดี มีประสบการณงานบัญชี 2 ปขึ้นไป 
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ประจําสํานักงานลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายอะไหลและอุปกรณเคร่ืองจักร เวลาทํางาน 08.00-17.00 น. วันจันทร-วันเสาร

โทร. 053-584449, 065-8377564 วันท่ีปดรับสมัคร 03/11/2565

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน ตุลาคม 2565

เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  
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วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน ตุลาคม 2565

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

4/10/2565 บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานขนสงสินคา 2 25-45 ป.6 ขึ้นไป เพศ ชาย สามารถรูเสนทางลําพูน เชียงใหม ไดเปนอยางดี

182/1 ม.1 ต.เหมืองงา มีใบขับขี่รถยนต ทํางาน จันทร-เสาร 08.00-17.00 น.

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 วันท่ีปดรับสมัคร 04/11/2565

5/10/2565 หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชาง CNC กัด 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ชาย มีประสบการณทํางาน ขยัน อดทน รูจักแกไขปญหา

189 ม.2 ต.ปาสัก ชาง CNC กลึง 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ตางๆได ทํางาน จันทร-เสาร 08.00 -17.00 น.

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ชางกลึง 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เงนิเดือน คาอาหาร คาน้ํามันรถ เบี้ยขยัน โบนัสประจําป

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนเคร่ืองจักร ชางไฟฟา ตอตู Control 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา วันที่ปดรับสมัคร 05/11/2565

โทร. 053-525034 *** เงื่อนไข เหมือนกันทั้ง 4 ตําแหนง ***

6/10/2565 บริษัท พีเอแอร เอ็นจิเนียร่ิงดีไซน จํากัด ชางปฏิบัติงาน 1 22 ปขึ้นไป ปวส.-ขึ้นไป เพศ ชาย  ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

17/11 ถ.สันเหมือง ต.ในเมือง มีประสบการณงานระบบปรับอากาศจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 วันท่ีปดรับสมัคร 06/11/2565

โทร. 080-1264211, 099-1615752

6/10/2565 ลานจอดรถ ลานน้ําใจ พอครัว/แมครัว 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด ทํากับขาว กับแกลม อาหารตามสั่ง หมูจุม

160 ม.4 ต.หนองหนาม คาจาง 500 บาท/วัน มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เวลาทํางาน 2 ชวงเวลา 11.00-14.00 น. และ

ประเภทกิจการ รานอาหาร 16.30-23.30 น.

โทร. 086-7305804 วันท่ีปดรับสมัคร 06/11/2565

7/10/2565 บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด จป.วิชาชีพ 1 21-35 ป.ตรี อาชีวอนามัยฯ หรือผูที่ผานการอบรมเปน จป.วิชาชีพ เพศ ไมจํากัด

141 ม.4 ต.บานกลาง มีประสบการณในการทํางานดาน จป.วิชาชีพ ประจําโรงงาน

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 อยางนอย 2 ป สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมออฟฟตได

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชิ้นสวนผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคส มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ พื้นฐาน

โทร. 053-582172 วันท่ีปดรับสมัคร 07/11/2565

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ กระดาษปดจมูก กรวยนํ้าดื่ม

E-mail : ksglove.lpn@hotmail.com
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7/10/2565 บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด ผูชวยหัวหนาแผนกผลิต 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี วิทยาศาสตร สามารถทํางานลวงเวลา หรือทํางานกะกลางคืนได

(มหาชน) โรงงาน 1 มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานในหองเย็นอุณหภูมิ 10-14

92 ม.3 ต.หนองจอม หรือสาขาที่เก่ียวของ องศา และสามารถใชคอมพิวเตอรได ถามีประสบการณ

อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210 หรือมีความรูดาน GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000

ประเภทกิจการ ผลิตพืช ผัก ผลไมแชแข็ง และหองเย็น จะพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ไมจํากัด

โทร. 053-498195-6 วันท่ีปดรับสมัคร 07/11/2565

7/10/2565 บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด  พนักงานท่ัวไป (แผนกโกดัง) 6 22-35 ม.3 ขึ้นไป เพศ ชาย เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

77/1-4 ม.13 ต.มะเขือแจ พนักงานท่ัวไป (แผนกจัดสง) 2 22-35 ม.6,ปวช.,ปวส. เพศ ไมจํากัด เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 พนักงานเสมียน (แผนกจัดสง) 1 22-35 ม.6,ปวช.,ปวส. เพศ ไมจํากัด เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจการ ผลิตทอพีวีซีและอุปกรณ พนักงานยามรักษาการณ 2 25-40 ม.3 ขึ้นไป เพศ ชาย เวลาทํางาน 08.00-20.00 น. และ 20.00-08.00 น.

โทร. 053-581413-5 พนักงานท่ัวไป (แผนกผลิต) 3 23-35 ม.6,ปวช.,ปวส. เพศ ชาย เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

พนักงานชางไฟฟา 1 25-40 ปวส. ขึ้นไป เพศ ชาย เวลาทํางาน 08.00-17.00 น. มีหนังสือรับรอง

แบบ คร.12 มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

วันที่ปดรับสมัคร 07/11/2565

7/10/2565 บริษัท คังเซโด จํากัด เจาหนาที่บัญชีการเงิน 1 25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี เพศ ไมจํากัด เปนผูที่มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน

60/27 ม.4 ต.บานกลาง สาขาบัญชีการเงนิ ใชโปรแกรม MS Office ไดดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 รวมงาน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายหัวแปรงและพูกันชนิดตางๆ วันที่ปดรับสมัคร 07/11/2565

โทร. 053-581515,552345,581725

7/10/2565 บริษัท นานาฟรุต จํากัด QA / DCC Supervisor 1 23 ปขึ้นไป ป.ตรี อุตสาหกรรม เพศ ไมจํากัด รับผิดชอบในสวนงานควบคุมคณุภาพ ภายใต

260 ม.8 ต.นครเจดีย เกษตร หรือเทียบเทา การดูแลของผูจัดการโรงงาน หากมีปรสบการณดานระบบ

อ.ปาซาง จ.ลําพูน 51120 มาตรฐานคุณภาพ ISO,BRC,FSSC จะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมอาหาร ทํางาน จันทร-เสาร 08.00 -17.00 น.

โทร. 064-4709129,098-6299628 วันท่ีปดรับสมัคร 07/11/2565

และเทคโนโลยีการอาหาร
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7/10/2565 บริษัท นานาฟรุต จํากัด ชางซอมบํารุง 1 20-40 ปวช.,ปวส. เพศ ไมจํากัด ซอมบํารุงเครื่องจักรในโรงงานหากมีความ

260 ม.8 ต.นครเจดีย ชางกลโรงงาน หรือ เขาใจระบบคุณภาพหรือมีประสบการณในโรงงานอาหาร

อ.ปาซาง จ.ลําพูน 51120 เทียบเทา จะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานเปนกะได

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมอาหาร วันที่ปดรับสมัคร 07/11/2565

โทร. 064-4709129,098-6299628

10/10/2565 บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด พนักงานขับรถขนสงสินคา 1 ไมเกิน 50 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด มีใบขับขี่ประเภท 2,3 บังคับเครนบนรถได

170 ม.4 ต.ปาสัก สงสินคาในเขตภาคเหนือตอนบน

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ดูแลรักษารถและเครื่องมือตางๆใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรค รักงานบริการ รับผิดชอบตองาน

โทร. 053-584941,053-584456,096-0410041 วันที่ปดรับสมัคร 10/11/2565

10/10/2565 บริษัท เอส.ว.ีท.ีแมชชีนเนอรี่ จํากัด ชางไฟฟาและซอมบํารุง 2 20 ปขึ้นไป ปวส.ไฟฟา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป

237 ม.18 ต.ปาสัก เคร่ืองกล หรือ มีความกระตือรือรนในการทํางาน, สามารถดูแลระบบไฟฟา

อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000 สาขาอื่นท่ีเก่ียวของ  และเคร่ืองจักรในโรงงานได

ประเภทกิจการ การกลึงกัดไสโลหะ

โทร. 053-537594-5, 083-9469330, 081-9935771 วันที่ปดรับสมัคร 10/11/2565

10/10/2565 บริษัท ฟารโซนิคส ( ประเทศไทย ) พนักงานฝายผลิต 1 18-35 ม.3 ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ

จํากัด (ผูพิการทางการเคลื่อนไหว) มีรถเดินทางมาทํางานเอง

141 ม.4 ต.บานกลาง สามารถรับใบสมัครไดท่ี รปภ.

อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000 หรือสงเอกสารการสมัครมาที่ admin_th@farsonics.com

โทร. 053-582172 วันท่ีปดรับสมัคร 10/11/2565

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแผนพ้ืนสําเร็จรปู รั้ว เสา สําเร็จรูป

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชิ้นสวนผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคส

หนา้ 4/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน ตุลาคม 2565

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

11/10/2565 หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม.เคมีคอล เจาหนาที่ความปลอดภัย 1 20-50 ป.ตรี เพศ ไมจํากัด สุขภาพสมบูรณแข็งแรงไมปวยเปนโรครายแรง

15/3 ม.4 ต.เหมืองงา (จป.วิชาชีพ) สาขา อาชีวอนามัย มีความขยัน ตั้งใจ อดทน มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 และความปลอดภัย ในการทํางาน หากมีประสบการณในการทํางานจะพิจารณา

ประเภทกิจการ การผลิตสบูและสารซักฟอก เปนพิเศษ

โทร. 053-001770 วันที่ปดรับสมัคร 11/11/2565

11/10/2565 บริษัท สยามสไมล โปรกเกอร เจาหนาที่การตลาด 5 20-35 ปวส. ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ

(ประเทศไทย) จํากัด สาขาลําพูน ฌาปนกิจสงเคราะห คารักษาพยาบาลและคาชดเชย

2/2-3 ต.ในเมือง ฯลฯ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ ธุรกิจประกันภัย วันที่ปดรับสมัคร 11/11/2565

โทร. 081-9527201,061-2650055,097-9211551

11/10/2565 บริษัท โตโยตา ลานนา จํากัด ชางซอมตัวถัง 1 20-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

สาขาลําพูน ชางขัดส-ีขัดเงา 1 20-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

163 ม.10 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ การขายปลีกยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 11/11/2565

โทร. 053-582111,062-3103897-8

12/10/2565 หางหุนสวนจํากัด นพดล เฟอรนิเจอร พนักงานฝายผลิต 5 21-40 ม.3 ขึ้นไป เพศ ชาย ประกันสังคม

(ลําพูน) คาจาง 332/วัน

193 ม.6 ต.ศรบีัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 วันที่ปดรับสมัคร 12/11/2565

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร

โทร. 053-553587
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน ตุลาคม 2565

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

17/10/2565 บริษัท ท.ีเอ็น.เจ. การบัญชีและกฎหมาย พนักงานบัญชี 2 20 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี เพศ หญิง   ระยะเวลาทํางาน วันจันทร-วันเสาร

จํากัด (08.00-17.00 น.)

232/3-4 ม.4 ต.เวียงยอง

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 วันท่ีปดรับสมัคร 30/11/2565

ประเภทกิจการ การทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาดานภาษี

โทร. 062-3504403, 086-4287488

17/10/2565 บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางเทคนิค 3 18 ปขึ้นไป ปวช.,ปวส. ไฟฟา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณดานงานติดตั้งระบบในโรงงาน

32 ม.11 ต.บานกลาง เคร่ืองกล,เชื่อม และอ่ืนๆ อุตสาหกรรมจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ชางทั่วไป 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด มีประสบการณมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ การติดตั้งไฟฟา วันที่ปดรับสมัคร 17/11/2565

โทร. 053-582650,086-4291574

17/10/2565 บริษัท อินเตอรพรีทีฟ จํากัด หัวหนาแผนกขาย 1 35 ปขึ้นไป ป.ตรี การตลาด เพศ ไมจํากัด ประสบการณ 3 ปขึ้นไป ประกันสังคม กองทุน

370 ม.4 ต.บานกลาง การจัดการ หรือสาขา สํารองเลี้ยงชีพ วางแผนการสงเสริมการขาย กําหนดเปาหมาย

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ที่เก่ียวของ การขายรวมกับทีม ดูแลรักษาฐานลูกคาเกา

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ประเภท คลออัลคาไล วันที่ปดรับสมัคร 17/11/2565

โทร. 053-582777

17/10/2565 บริษัท วีพีเอฟกรุป (1973)จํากัด เจาหนาที่ธุรการขาย 1 22-35 ปวส. ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด  ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีประสบการณดานงาน

สาขา แมทา ธุรการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ

30/1 ม.16 ต.ทาสบเสา วันท่ีปดรับสมัคร 17/11/2565

อ.แมทา จ.ลําพูน 51140

ประเภทกิจการ การเลี้ยงสุกร

โทร. 093-1402550
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน ตุลาคม 2565

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

18/10/2565 บริษัท เปปซี-่โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด เจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองจักร 10 20 ปขึ้นไป ปวส.เคร่ืองกล เพศ ไมจํากัด ทํางานจันทร-ศุกร หยุดเสาร-อาทิตย
99/9-10 ต.อุโมงค ไฟฟา หรือสาขา เบ้ียขยัน คากะ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ที่เก่ียวของ ขาวฟรี ประกันสุขภาพตนเองและครอบครัว
ประเภทกิจการ ผลิตขนมขบคี้ยว วันท่ีปดรับสมัคร 18/11/2565

โทร. 053-569800

20/10/2565 บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด 1 22-45 ปวช.ขึ้นไป เพศ ชาย มีความรู ความสามารถในงานซอมบํารุง

100/11 ม.6 ต.มะเขือแจ มีความขยัน ตรงตอเวลา มนุษยสัมพันธดี ซื่อสัตย สุจริต

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 คาจาง 332/วัน สามารถทํางานลวงเวลาได ไมมีกะกลางคนื

หากมีประสบการณโดยตรงจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 053-526130 วันที่ปดรับสมัคร 20/11/2565

20/10/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส IT Engineer 1 22 ปขึ้นไป Bachelor’s degree

(ประเทศไทย) จํากัด  in Computer Science 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก / Programmer.

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114 PC Officer 1 22 ปขึ้นไป Bachelor’s degree

 in Business

 Administration or 

related field 

Male or Female, no age limit. At least 1 - 5 year 
experience in planning material, supply chain, material 
management, production operation management. 
Strong interpersonal skill, communication, presentation, 
well planning result-oriented. Excellent negotiating 
skills, time management, written and verbal 
communications skills. Good command of the English 
language and computer proficiency.

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีคา

พนักงานชางซอมบํารุงจาน
เจียระไนเพชร (ชางสเครป)

Male or Female, no age limit. At least 1 - 3 year. Able 
Development Web app / Win app. Proficiency with 
software development using any of these languages 
Python, VB, C+,PHP, Java Scrip. Understanding concern 
Database system SQL, MySQL. Good command of 
written and spoken English. Service mind with positive 
attitude.
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20/10/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส Production Engineer 1 22 ปขึ้นไป Bachelor’s degree in 

(ประเทศไทย) จํากัด Electrical,Mechanical,

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก  Industrial Engineering 

อ. เมือง  จ. ลําพูน any related field.

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

Maintenance Engineer 1 22 ปขึ้นไป Bachelor’s degree in

Electrical,Electronic 

any related field.

Purchasing Officer 1 22 ปขึ้นไป Bachelor’s degree Male or Female, no age limit. At least 0-5 years

or higher in business experience in purchasing. Good communication in

Management or English and Co-operation. Purchasing the goods 

related. support to production.

ชางเทคนิค Maintenance 2 18 ปขึ้นไป ปวส.ไฟฟา เพศ ไมจํากัด หากมีประสบการณหรือคสามรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

เคร่ืองกล อิเล็คฯ การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร จะพิจารณาเปนพิเศษ

สามารถทํางานเขากะได

ฝายผลิต 2 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด มีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ยังไมหมดอายุ

(เฉพาะคนพิการ) สามารถชวยเหลือตัวเองได และสื่อสารได

วันที่ปดรับสมัคร 20/11/2565

Male or Female, no age limit. At least 1-2 years working 
experience in a manufacturing facility (New graduated 
student is welcome). 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. Good 
command of the English language and computer 
proficiency.

Male or Female, no age limit. At least 1-2 years working 
experience in maintenance machine. Good Knowledge 
program PLC, Servo Motor, Electrical, Pneumatic, Auto 
CAD System, Job Analyze, Project & Improvement. 
Experience PM and maintenance machine. Good 
command of the English language and computer.
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วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน ตุลาคม 2565

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

20/10/2565 หางหุนสวนจํากัด เอ็นอารที ดักติ้ง พนักงานขับรถหกลอ 1 25-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ชาย มีใบขับขี่ ท.2 มีประสบการณ 1 ปขึ้นไป

แอนด เซอรวิส คาจาง 12,000-14,000 ขับรถเกียรธรรมดาและออโตได ใบผานการเกณฑทหาร

213 ม.5 ต.ศรบีัวบาน ไมมีคดีประวัติอาชญากรรม ไมมีโรคประจําตัว

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สามารถทําโอทีได

วันที่ปดรับสมัคร 20/11/2565

20/10/2565 แกรนด ปา รีสอรต ลําพูน เชียงใหม กุก 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณอยางนอย 1 ป บุคลิคภาพดี

110/3 ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 บาริสตา 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณอยางนอย 1 ป บุคลิคภาพดี

ประเภทกิจการ โรงแรม รีสอรต สปอรตแมน 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณอยางนอย 1 ป บุคลิคภาพดี

โทร. 053-511888 วันที่ปดรับสมัคร 20/11/2565

ประเภทกิจการ ใหบริการติดตั้ง ระบบทอระบายลม สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โทร. 093-2639977,098-7490219,062-9856333

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