ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
จํานวน
ชางซอมบํารุง ระบบอํานวย
1
ความสะดวก

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
22-35 ป.6/ ไฟฟา หรือสาขา คุณสมบัติผูสมัคร : - เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป สุขภาพรางกายแข็งแรง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สมบูรณ -จบการศึกษาขั้นต่ํา ปวส. ดานไฟฟากําลัง หรือ เครื่องกลหรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ - มีประสบการณในงาน อยางนอย 1 ป (ในงานการซอมบํารุงรักษา
โรงงาน/เครื่องปรับอากาศ/ปมน้ํา) รายละเอียดตําแหนงงาน : -ตรวจเช็ค
ระบบอํานวยความสะดวกตามแบบฟอรมของเครื่องจักรและเปนไปตามแผน
หลัก -ทําการซอมบํารุง ระบบอํานวยความสะดวกตามแผนหลักประจําป ควบคุมเครื่องมือและอุปกรณใหอยูในสภาพดี -ทํางานตามใบรองขอ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด -รายงานขอมูล และปญหาการปฏิบัติงานตอหัวหนางาน
เมื่อพบปญหา

เพศ ชาย
คาจาง บาท

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
หน ้า 1/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ตําแหนง
พนักงานดูแลโรงงานทั่วไป

168 หมู 3 ต. สารภี
อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย
e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om
โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)
เจาหนาที่สํานักงานโรงงาน
(ธุรการ)

99/9 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป (มามา)
e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th
โทร .053-537788 # 5803

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
2

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-40 ป.6/ทุกสาขา
คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย (ตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) -ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ รายละเอียดตําแหนงงงาน -ทํา
ความสะอาดพื้นที่ทั่วไปนอกตัวอาคารของบริษัทฯ -เก็บขยะตามจุดตางๆของ
บริษัทฯ ไปยังจุดรวมขยะ -บันทึกปริมาณขยะตามแบบฟอรมที่กําหนดให ดูแล ตัดแตง บํารุงรักษา รดน้ําสวนของบริษัทฯ และดูแลความเรียบรอยของ
สนามกีฬา -จัดเตรียมและเคลื่อนยาย ถังน้ําดื่มไปยังจุดตางๆ ของบริษัทฯ ตรวจสอบดูแลรักษา และทําการซอมแซมทรัพยสินบริษทฯ -ใหบริการงาน
อํานวยความสะดวก แกหนวยงานตาง ๆ ที่รองขอ -ปฏิบัติตามแผนการซอม
บํารุงและดูแลรักษาพื้นที่และทรัพยสินของบริษัทฯ -ตรวจสอบและจัดการถัง
ดักไขมันในบริษัทฯ
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร -

1

ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./การจัดการ มีประสบการณการทํางาน 1-3 ป ขึ้นไป มีความสามารถใชงานโปรแกรม
หรือสาขาอื่นที่
Word, Excel และ Power point เปนอยางดี มีความรูระบบมาตรฐานตางๆ
เกี่ยวของ
เชน ISO9001, ISO14001, 5ส มีประสบการณดานงานธุรการในโรงงานจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 14/09/2561

หน ้า 2/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
วิศวกรเครื่องกล

99/9 หมู 5 ต. ปาสัก อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป (มามา) คาจาง - บาท
e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th
โทร .053-537788 # 5803
รานนิคมอะไหลยนต
ชางยนต
148/12 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 10,000 บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอะไหลรถยนต
โทร .053-552194
หางหุนสวนจํากัด รวยลาภ ฟลูอิด อินเตอรเทรด
ชางเชื่อม
61/7 หมู 2 ต. สันกลาง
อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ จําหนายอะไหล เครื่องจักร
อุตสาหกรรม
โทร
.053-584780
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
- หมู - ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
โทร .053-597260 ตอ 110,111

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1
ไมเกิน 35 ป.ตรี/
มีประสบการณการทํางาน 3 ป ขึ้นไป มีใบ ก.ว วิชาชีพดานวิศวกรรม มีความรู
วิศวกรรมเครื่องกล
ในการใชงานโปรแกรม Office, Autocad, Visio, Access มีความรู
ภาษาอังกฤษดี มีความรูระบบมาตรฐานตางๆ เชน ISO9001, ISO14001, 5ส,
Kaizen, GMP, HACCP, TPM และการบริหารจัดการ สามารถเดินทางไป
ทํางานตางจังหวัด/ตางประเทศได
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 14/09/2561
2

22 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณผานงานซอมรถยน มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร
ปดรับสมัคร 14/09/2561

1

25 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีโอที
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร 08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 14/09/2561

คาจาง 400/วัน บาท

พนักงานจางตามภารกิจ
คาจาง ตามประกาศ บาท

2

18-60

ปวช./- ป.ตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.lamphunpao.go.th
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 28/08/2561
หน ้า 3/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด

ตําแหนง
วิศวกร ENGINEER

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-35 ป.ตรี/เครื่องกล
ทางบริษัทพรอมใหสวัสดิการตางๆ ดังนี้ :ชุดยูนิฟอรม,โบนัสประจําป ,
ประกันสังคม, เบี้ยขยัน สนใจติดตอ : (K. สุภาพร) Tel: 053-582650 ,
086-4291574หรือสงเอกสารการสมัครงานมาไดที่
Email:Supaporn@ananta.co.th,Email:Supaporn.aom07@gmail.com
หมายเหตุ : (รับสมัครทาง mail เทานั้น)

122/27 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง 13,500 - 20,000 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.30 น.- 17.30 น.

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร

ปดรับสมัคร จนกวาจะไดคน

โทร .053- 582-650 fax 053-581945
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด

CHEMIST

11 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา

1

22 ป ขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
degree in Science,
chemistry or
equivalent in
related field.

Female and age not over 30 years old Bachelor’s degree in
Science, chemistry or equivalent in related field. Training course in
Logistic distribution, BOI, Import&Export will be an advantage.
Knowledge in titration and laboratory equipment as UV and AA
will be an advantage. Knowledge in ISO quality and environmental
management system will be an advantage. สวัสดิการ คาเดินทาง
โบนัส เบี้ยขยัน ชุดฟอรม คาเลี้ยงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ
เพศ หญิง

คาจาง รายเดือน N/A บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท
ปดรับสมัคร 31/8/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108
หน ้า 4/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด

ตําแหนง
Engineer

11 หมู 13 ต. มะเขือแจ
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด

คาจาง 15,000-20,000 บาท
Maintenance ชางซอมบํารุง
ดวน!!!!

11 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108
บริษัท กสิสุรีย จํากัด

คาจาง รายเดือน N/A บาท

บัญชีสตอกสินคา

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1
ไมเกิน35 ป.ตรี/Bachelor
Male and age not over 35 years old. Bachelor degree in Electronic
degree in
engineeringor equivalent in related field. Good command in
Electronic
English. Knowledge in ISO quality and environmental management
engineeringor
system will be preferable. Knowledge in CAD skill and
equivalent in
ISO/TS16949 will be advantage. สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา โบนัส
related field.
เบี้ยขยัน ชุดฟอรม คาเลี้ยงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ

1

เพศ ชาย
22 ป ขึ้นไป ปวส./ไฟฟาหรืออิเล็กฯ เพศชายและอายุไมเกิน 28 ป วุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาไฟฟา,อิเล็กฯหรือ
หรือสาขาที่เกี่ยวของ อื่นๆที่เกี่ยวของ มีความรูและประสบการณดานไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ มี
ความรูเกี่ยวกับโปรแกรม MS OFFICE. หากเคยมีประสบการณ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง
โบนัส เบี้ยขยัน ชุดฟอรม คาเลี้ยงดูบุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ฯลฯ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร
ปดรับสมัคร 31/8/2018

1

21-35

ปวส.ขึ้นไป/ไมจํากัด ขยัน อดทน ตรงตอเวลา หยุดทุกวันอาทิตย และนักขัตฤกษ ประกันสังคม
ประกันชีวิต เบี้ยขยัน โทรสอบถาม 086-5111678

55/1 หมู 6 ต. หนองหนาม อ. เมือง จ. ลําพูน คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาทตว
ประเภทกิจการ การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืชและสั

เพศ หญิง

โทร .053-584302-5

ปดรับสมัคร 30/8/2561

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจ.-ส 8.00-17.00 น

หน ้า 5/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลรี่ จํากัด

ตําแหนง
นักปฏิบัติการเคมี

79/2 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อสงออก บาท
e-mail:hrsafety@frjewel.com
โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364
บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลรี่ จํากัด
เจาหนาที่จัดซื้อในประเทศและ
ตางประเทศ

79/2 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อสงออก

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 25 ป ขึ้นไป ป.ตรี/วิทยาศาสตรเคมี มีความรูดานสารเคมี - มีทักษะดานภาษาอังกฤษ (พูด อาน เขียน) ดี - ใช
,เคมีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ไดดี - มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน และ
หรือสาขาที่เกี่ยวของ ซื่อสัตย - สามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันไดดี - สามารถทํางาน
ลวงเวลาได - หากมีประสบการณดานงานชุบเครื่องประดับ จะไดรับการ
พิจารณา เปนพิเศษ สวัสดิการ : คาอาหาร,คาน้ํามัน,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอรม,โบนัส
ประจําป, ประกันอุบัติเหตุกลุม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจ.- ศ. 08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 30/9/61
1

30 ป ขึ้นไป ป.ตรี/การจัดการ
,บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ

มีทักษะดานภาษาอังกฤษ (พูด อาน เขียน) ดี - สามารถใชคอมพิวเตอร Ms
Office ไดดี - มีมนุษยสัมพันธดี , มีความกระตือรือรน ,ซื่อสัตย - มี
ประสบการณในงานจัดซื้อไมนอยกวา 3 ป - หากมีประสบการณงานจัดซื้อใน
โรงงานจิวเวลรี่ จะไดรับการ พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ: คาอาหาร,คาน้ํามัน
,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอรม,โบนัสประจําป, ประกันอุบัติเหตุกลุม

เพศ ไมจํากัด
คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ
บาท

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจ.- ศ. 08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 30/9/61

e-mail:hrsafety@frjewel.com
โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364
หน ้า 6/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด

ตําแหนง
ชางเทคนิค Technician

55 หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง รายเดือน บาท
ประเภทกิจการ ดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกขึ้นรูป
e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ
053-537663
บ.รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด
เจาหนาที่บริหารงานขาย

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25 ขึ้น ปวช.-ปวส./ไฟฟา,
คุณสมบัติที่ดองการ - เพศ ชาย อายุ 25 ปขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา
เครื่องกล อิเล็คฯ ชาง ไฟฟา, เครื่องกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ - มีประสบการณดานงานฉีด
ยนตหรืออื่น ๆ ที่
Injection M/C จะพิจารณาเปนพิเศษ - เขากะกลางคืนได / สุขภาพรางกาย
เกี่ยวของ
สมบูรณแข็งแรง - สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน MS Office ได - มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต และรถจักรยานยนต - สวัสดิการ : คาจาง (ตามตกลง)
คาครองชีพ คากะ คาลวงเวลา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัส ประกันสังคม ยูนิ
ฟอรม และอื่น ๆ
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 ม 20.00 -05.00
ปดรับสมัคร

1

25-50

ป.ตรี/การตลาด/
บริหาร หรือสาขาอื่น

มีภาวะผูนํา มนุษยสมพันธดี ชอบงานบริการงานขาย มีความซื่อสัตยสุจริต ขับ
รถยนตไดมีใบขับขี่ ลักษณะงาน ติดตอเสนองานขายแกเจาของโครงการ
กอสราง บริษัท หาง ราน เจาของงาน ใหคําปรึกษาแนะนําผลิตภัณฑ
สวัสดิการ ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส คาคอมมิชชั่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

170 หมู 4 ต. ปาสัก

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง จ. ลําพูน

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพื้นคอนกรีต บาท
สําเร็จรูป
โทร .053-584456 053-584941

ปดรับสมัคร 15/09/2561

หน ้า 7/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
สันกอกเจริญฟารม

ตําแหนง
สัตวบาล

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ป.ตรี/สัตวศาสตร

143 หมู 5 ต. บานธิ
อ. บานธิ จ. ลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง บาท

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร

ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043
สันกอกเจริญฟารม

พนักงานตรวจสต็อค

1

ป.ตรี/ไมจํากัด

143 หมู 5 ต. บานธิ
อ. บานธิ จ. ลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง บาท

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน8-17น.

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร

ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043
หจก.ลําพูนควอลิตี้ พารท แอนด เซอรวิส

ชาง CNC

1

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

58/2 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง 12,000 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.

ประเภทกิจการ ออกแบบเครื่องจักร และ
อุปกรณ
โทร .086-9127167/ 081-0348529
บริษัท พูนสุข พัฒนา จํากัด

ปดรับสมัคร 10/09/2561

คนสวน

136 หมู 4 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ บานจัดสรร

1

18-50

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ทํางานหยุดอาทิตยละครั้ง
เพศ ชาย

คาจาง 9,000 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 10/09/2561

โทร .053-003598/080-1258502
หน ้า 8/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

195/13 หมู 10 ต. บานกลาง
หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

195/13 หมู 10 ต. บานกลาง
อ. เมืองลําพูน จ. ลําพูน

ตําแหนง
ชางซอมบํารุง

ชางไฟฟา...ดวน.!!!!

คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน บาท

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเครื่องจักร
e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com
โทร .053-582789 , 081-7839506

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 25 - 40 ป ปวช./ชางกลโรงงาน คุณสมบัติ - สามารถซอม-สราง เครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานได, ,ชางไฟฟา และ สาขา สามารถซอมบํารุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได, ซอมบํารุงงานทั่วไป อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สามารถซอมบํารุงระบบ Facility ได - สามารถประกอบ Seting เครื่องจักรใน
โรงงานได - มีทักษะเชื่อมอารกอน เชื่อมไฟฟาได - มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางาน
เปนทีมได - วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาชางกลโรงงาน, ชางไฟฟา, สาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเมื่อมีงานเรงดวน - ชุดยูนิ
ฟอรม, - เบี้ยขยัน, - คาอาหาร, คาน้ํามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงิน
คาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 087-1749484,080-3936282,
061-9951686 E-Mail:saleuid@gmail.com

1

22 ปขึ้นไป /ไมจํากัด

เพศ ชาย
คุณสมบัติ - มีประสบการณการทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram
ไฟฟา และระบบPLC ระบบ Control motor และงานติดตั้งได และสามารถ
ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปขึ้น
ไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเมื่อมีงาน
เรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบี้ยขยัน, - คาอาหาร, คาน้ํามันรถ - ประกันสังคม, การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม:
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmail.com
เพศ ชาย
สวนสูง ไมจํากัด น้ําหนักไมจํากัด ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา
08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 15 กันยายน 61

หน ้า 9/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด
212/2 หมู 10 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
e-mail:job@bluechips.co.th
โทร .053-371000
บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด

ตําแหนง
ฝายผลิต
คาจาง 320/วัน บาท

แมบาน-พอบาน

212/2 หมู 10 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 320/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
e-mail:job@bluechips.co.th
โทร .053-371000
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด
พนักงานขาย
178 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 9,000-10,000 บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้ง
ปลีกและสง
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด
พนักงานบัญชี
178 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 9,000-10,000 บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้ง
ปลีกและสง
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
3 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
ดูแล เครื่องจักร ควบคุม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/09/2561

1

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ดูแล ทําความสะอาดในโรงงาน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/09/2561

1

18 ปขึ้นไป ม.6/- ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

มีประกันสังคม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 10/09/2561

1

20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป บัญชี,
คอมฯ,บริหารธุรกิจ

มีประกันสังคม
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 10/09/2561

หน ้า 10/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด

ตําแหนง
ตรวจสอบคุณภาพ QA

55 หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกขึ้นรูป
e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ
053-537663
บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1
ผูชวยหัวหนาแผนกควบคุม
คุณภาพ
92 หมู 3 ต. หนองจอบ
อ. สันทราย จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออก
ตางประเทศ
โทร
.053-844960-4
บริษัท ฮองดา จํากัด
287 หมู 8 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย
e-mail:hongda1994@hotmail.com
โทร .053-982065

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 23 ปขึ้นไป ไมจํากัด/มีประสบการณดานตรวจสอบคุณภาพ/ประกันคุณภาพ จะพิจารณาเปนพิเศษ
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/09/2561

1

22-30

ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ มีประสบการณทางดานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ หรือระบบคุณภาพสามารถ
เทคโนโลยีอาหาร ,
เขางานกะกลางคืน และทํางานลวงเวลาได
เทคโนโลยีอาหาร และ
สาขาที่เกี่ยวของ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/09/2561

1

20-50

ม.3/-

คาจาง - บาท

ชางซอมรถ

คาจาง 400/วัน บาท

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีอาหารให 3 มื้อ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 10/09/2561

หน ้า 11/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ฮองดา จํากัด
287 หมู 8 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย
e-mail:hongda1994@hotmail.com
โทร .053-982065
บริษัท ฮองดา จํากัด
287 หมู 8 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย
e-mail:hongda1994@hotmail.com
โทร .053-982065
บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด

60/23 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนชุดชั้นใน
โทร .053-552560-1,053-554586-9
บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด

ตําแหนง
พนักงานขับรถโฟลคลิฟ

จํานวน
5

คาจาง 400/วัน บาท

เสมียนลําไย

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-50 ม.3/งานชั่วคราว ส.ค-ก.ย มีอาหารให 3 มื้อ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 10/09/2561

10

20-45

ม.6/-

งานชั่วคราว ส.ค-ก.ย มีอาหารให 3 มื้อ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 10/09/2561

1

22-30

ปวส./ไฟฟา ,
อิเลคทรอนิก ,
เครื่องมือกล

สวัสดิการ คาอาหาร,น้ํามันรถ,เบี้ยขยัน,คาลวงเวลา,ชุดยูนิฟอรม,ประกันภัย
กลุม,ของเยี่ยมไข,ของขวัญวันเกิด,เงินชวยเหลือญาตสายตรงเสียชีวิต,กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
เพศ ชาย สวนสูง - น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดเพิ่มวันเสารใหเดือนละ 1 เสาร)
ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม

คาจาง 11,000 บาท

ชางซอมบํารุง (ดวน)

คาจาง ตามโครงสราง บาท

Asst.Production
Manager(Seamless
Garment)

60/23 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนชุดชั้นใน
คาจาง ตามโครงสราง บาท

โทร .053-552560-1,053-554586-9

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

2

30 ปขึ้นไป ป.ตรี/ทุกสาขา

คุณสมบัติ - ประสบการณดานควบคุมการผลิตอยางนอย 5 ป - สื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับดี ถาสื่อสารภาษาญี่ปุนไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดเพิ่มวันเสารใหเดือนละ 1
เสาร)
ปดรับสมัคร จนกวาจะเต็ม
หน ้า 12/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ฝายผลิต (คนพิการที่สามารถ
7 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
1. มีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ยังไมหมดอายุ 2. สามารถชวยเหลือตัวเองได
ชวยเหลือตัวเองได)
และสื่อสารได 3. บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแตละคนที่
สามารถ Support Production ได 4. ยื่นเอกสารสมัครงานที่หนาบริษัทไดทุก
วัน 09.00 - 17.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

คาจาง - บาท

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/09/2561

1

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
degree in
Electrical,Electronic
any related field

• 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 • The successful
candidate must have a high degree of managerial skills and first
line supervisory experience in the manufacturing • Good
command of the English language and computer proficiency.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/09/2561

หน ้า 13/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ชางเทคนิค Machine Shop
1 22 ปขึ้นไป ปวส./เครื่องกลโรงงาน • มีความรูความสามารถในการทํางานกับเครื่องจักรและมีความรูทางดานชาง
เทคนิคการผลิต
เทคนิค • มีประสบการณในการทํางาน 1-2 ป ดาน CNC Late, Machining
Center, เครื่องกลึง, เครื่องกัด จะพิจารณาเปนพิเศษ • สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร, โปรแกรมเครื่องจักร ไดเปนอยางดี • สามารถทํางานเปนกะได

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

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

คาจาง - บาท

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/09/2561

1

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
degree in Business
Administration or
related field

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. • Be able to work under pressure and in
time frame • Excellent interpersonal and analytical • Excellent
negotiating skills, time management, written and verbal
communications skills. • Flexible, self-motivated and team player •
Good command of the English language and computer proficiency
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/09/2561

หน ้า 14/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
HR Officer [Recruitment]
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor's
At least 1-5 years in Human Resources – Recruitment function.
degree in Human Good Interpersonal, teamwork and able to deal with multi-level
Resources or any colleagues. Good command of the English language and computer
related field.
proficiency and soft ware HRM/HRD program. Excellent problem
solving,analytical & interpersonal skills. Proficient in tools and
techniques in recruiting and hunting for qualified candidates.
Understanding and have knowledge of government employment
regulations and Labor Protection Acts, Thai Labour Standard, ISO
9001, 14001 and OSHAS 18001.
Production Engineer

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

12

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

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 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

คาจาง - บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/09/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114
หน ้า 15/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด

ตําแหนง
พนักงานเตรียมผิวโลหะ

58 หมู 15 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง N/A บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ
e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com
โทร .052 039 505
บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QA
รายวัน
58 หมู 15 ต. มะเขือแจ อ. เมือง จ. ลําพูน คาจาง N/A บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ
e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com
โทร .052 039 505
บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด
ชางเชื่อม
58 หมู 15 ต. มะเขือแจ อ. เมือง จ. ลําพูน คาจาง N/A บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ
e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com
โทร .052 039 505
บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
พนักงานฝายผลิต (คนพิการ)
141 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 320.-/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก
e-mail:admin_th@fasonics.com
โทร .053-582172-4

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
2

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-35 ม.3 ขึ้นไป/
คาลวงเวลา คาอาหาร คาเดินทาง คากะ ประกันสุขภาพเพิ่มเติมจาก
ประกันสังคม
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00
ปดรับสมัคร 31/08/2018

2

21-35

ม.3 ขึ้นไป/

มีประสบการณดานงานตรวจสอบคุณภาพพิจารณาเปนพิเศษ คาลวงเวลา
คาอาหาร คาเดินทาง คากะ ประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากประกันสังคม
เพศ หญิง
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00
ปดรับสมัคร 31/08/2018

2

21-35

ม.3 ขึ้นไป/

มีประสบการณดานงานเชื่อมจะพิจารณาพิเศษ คาลวงเวลา คาอาหาร คา
เดินทาง คากะ ประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากประกันสังคม
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00
ปดรับสมัคร 31/08/2018

1

21

ม.3 ขึ้นไป/-

เงินชวยเหลือคาครองชีพ,เบี้ยขยัน,ประกันสังคม ฯลฯ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 31/8/2018

หน ้า 16/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QA 1 23 ปขึ้นไป ม.6-ปวช/ไมจํากัด
คุณสมบัติที่ดองการ - เพศ หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวช. มีประสบการณดานตรวจสอบคุณภาพ/ประกันคุณภาพ จะพิจารณาเปนพิเศษ
- เขากะกลางคืนได / สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง - สามารถใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน MS Office ได - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต และ
รถจักรยานยนต - สวัสดิการ : คาจาง (ตามตกลง) คาครองชีพ คากะ คา
ลวงเวลา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัส ประกันสังคม ยูนิฟอรม และอื่น ๆ
เอกสารเพื่อการสมัครงาน 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนา
ทะเบียนบาน 2. วุฒิการศึกษา 3. หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) 4. รูปถาย
1 ใบ ติดตอเขียนใบสมัครที่บริษัท จุด รปภ. หนาบริษัท หรือโทรศัพท
สอบถาม 053-537661-2 ตอ 133 (วรวิทย 081-1626710)

55 หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง รายวัน บาท
ประเภทกิจการ ดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
พลาสติ
กขึ้นรูป ไดรับกา
e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ
053-537663
บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส(ไทยแลนด)จํากัด
QC Staff

65 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:info@ect.co.th
โทร .053-581036-8

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

คาจาง บาท

เพศ หญิง
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 ม 20.00 -05.00
ปดรับสมัคร ไมระบุ

2

22-30

ปวส./บัญชี ,
คอมพิวเตอร , อื่น ๆ

- สามาารถใชโปรแกรม Word , Excel ไดเปนอยางดี - สามารถเขากะ หรือ
ทํางานลวงเวลาได - สามารถใชภาษาอังกฤษได
เพศ หญิง
สวนสูง 160 น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08-00 - 1700 น. หรือตามที่แผนกจัด
ให
ปดรับสมัคร August 30 , 2018

หน ้า 17/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
ตําแหนง
สถานประกอบการ
บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทย
แมบาน
แลนด)จํากัด
97 หมู 5 ต. เวียงยอง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา คาจาง ตามอัตราคาแรงขั้นต่ํา
e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th บาท
โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด
Safety Officer
58 หมู 15 ต. มะเขือแจ อ. เมือง จ. ลําพูน คาจาง N/A บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ
e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com
โทร .052 039 505
บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด
Packing Operator
58 หมู 15 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง N/A บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ
e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com
โทร .052 039 505
บริษัท เชอรี่เทค เอเชีย จํากัด
ฝายผลิต
264/1 หมู 10 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส
e-mail:hr@cherrytechgroup.com
โทร .053-552915-7

คาจาง 310 บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
2

1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-45 ป.4 - ป.6/
ทําความสะอาดพื้นที่ตามที่ไดรับมอบหมาย สวัสดิการ คาอาหาร คาน้ํามัน
เบี้ยขยัน โอที คาแรงรวมสวัสดิการ วันละ 345 บาท โทร.061-2867582
เพศ หญิง
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 21-35

ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

คาเดินทาง คาอาหาร คาลวงเวลา ประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากประกันสังคม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00
ปดรับสมัคร 31/08/2018

2

20

21-35

ม.3 ขึ้นไป/

คาเดินทาง คาอาหาร คาลวงเวลา เบี้ยขยัน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ
เพศ ชาย
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00
ปดรับสมัคร 31/08/2018

18 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป/-

• สามารถทํางานเปนกะได • เพศชายผานการเกณฑทหารแลว • สวัสดิการ
คาอาหาร คาเดินทาง เบี้ยขยัน โบนัสประสิทธิภาพการมาทํางาน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561

หน ้า 18/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)

100/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว
e-mail:julaluxk@betagro.com
โทร .053 581 444
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)

100/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว
e-mail:julaluxk@betagro.com
โทร .053 581 444

ตําแหนง
เจาหนาที่บุคคล

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/การจัดการ การ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
สื่อสาร รัฐประศาสน ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
ศาสตร
วันลาพักรอน 9. ทองเที่ยวประจําป 10. อื่นๆอีกมากมาย งานฝายบุคคลทั้ง
ระบบ เชน สรรหา สัมภาษณ และคัดเลือกบุคคลากร งานฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร แรงงานสัมพันธ งานธุรการทั่วไป เชน ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ใหเปนไปตามระเบียบของบริษัท
สภาพแวดลอมภายในโรงงาน โรงอาหาร
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00
ปดรับสมัคร 30/08/2561

คาจาง 15000 ขึ้นไป บาท

เจาหนาที่บุคคล

คาจาง 15000 ขึ้นไป บาท

1

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/การจัดการ การ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
สื่อสาร รัฐประศาสน ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
ศาสตร
วันลาพักรอน 9. ทองเที่ยวประจําป 10. อื่นๆอีกมากมาย งานฝายบุคคลทั้ง
ระบบ เชน สรรหา สัมภาษณ และคัดเลือกบุคคลากร งานฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร แรงงานสัมพันธ งานธุรการทั่วไป เชน ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ใหเปนไปตามระเบียบของบริษัท
สภาพแวดลอมภายในโรงงาน โรงอาหาร
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00
ปดรับสมัคร 30/08/2561

หน ้า 19/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)

100/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว
e-mail:julaluxk@betagro.com
โทร .053 581 444
บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี 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
พป.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 1 22 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป/ปวส. สัตว ตรวจรับวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชในการผลิตอาหารสัตวใหไดตาม
ศาสตร พืชไร
มาตรฐานที่กําหนด 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิ
ฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7. เงิน
ชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเที่ยวประจําป 10. อื่นๆ
อีกมากมาย
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00
ปดรับสมัคร 30/08/2561

คาจาง 9150 บาท

QA Engineer (Automotive)

67 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก
e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com
โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com
บริษัท ลิ้มเมงจั้วมิตซู จํากัด
แมบาน
292 ถ.ลําพูนดอยติ หมู 4 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสราง บาท
ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล
โทร .0-5358-4430-2

1

1

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor
degree in
Engineering or
related field
(Electrical /
Mechanical /
Industrial)

/

• At least 2 years experience in Electronics or Automotive
Industrial field. • Good command of English skill both written and
spoken English • Require minimum ISO/TS TS16949 knowledge
and APQP,FMEA,SPC,MSA,PPAP • Good interpersonal skill, good
team work, and high leadership skill.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 08/09/2561

-มีชุดฟอรมพนักงาน -คาลวงเวลา
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน7.30-17.00
ปดรับสมัคร
หน ้า 20/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
Sourcing / SQE Engineer
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor or • The candidate has worked in multinational company/companies.
(Automotive)
Master degree • The candidate must have a minimum of 3-5 years of experience
preferably in
in a manufacturing environment. • Good network in automotive
Electronics
and electronic industries, preferred electronics suppliers etc •
Electrical
Proven project management skills and has the ability to motivate
Engineering (EEE). and direct a team of professionals. • Minimum 3 years experiences
in SQE Functional (supplier development and/or supplier
management) from automotive manufacturing. • Knowledge and
experience on TS or IATF16949, APQP, PPAP, FMEA, SPC and GD&T
basically. Preferably with VDA 6.3 auditor certification. •
Knowledge in key Process audit and have experience about
supplier process audit and system audit in supplier plant. •
Possess good command of spoken and written English. • Be able
to travel on business trip locally and overseas, at times short
notice. • Problem solving skill/Flexible work ethic plus Honest and
Reliable.

67 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง - บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 08/09/2561

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com
โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com
หน ้า 21/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด

ตําแหนง
R&D Engineer

Project Manager
(Automotive)

67 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก
e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com
โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

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 • 3-5 years experiences • Strong practical electrical/electronic
degree in electrical design & product testing skills • Knowledge of safety and
or electronic
performance standards for product development • EMC design
engineering
and testing knowledge • A proven record in product design/test
and project management • Excellent command of written and
spoken English • Excellent trouble shooting and analytical skills •
Well organized with attention to detail • Excellent interpersonal
and team skills • The candidate must have worked in a
multinational company • Computer skills: Office, SAP, AutoCAD,
PCB design, Circuit simulation
1

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Education
Bachelor degree or
above with
background of
Mechanical /
Electrical
Engineering or
related filed.

• Knowledge and good Implementation of Lean Cells, SPC, CPK, 5S
in production area • Strong leadership, good team work, planning
and organizing, creative, problem solving, communication and
interpersonal • Lead and Drive team to achieve operational
excellence in Output, Efficiency and Quality • Strong leadership,
good team work, planning and organizing, creative, problem
solving, communication and interpersonal • Experienced in project
management level min 5 years • Experiences to work in multi
culture environment • Able to communicate in English and fluent
in technical speaking
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 08/09/2561

หน ้า 22/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
ตําแหนง
เจาหนาที่สโตร

สถานประกอบการ
บริษัท กสิสุรีย จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-40 ปวช.-ปวส./ชางยนต สามารถขับรถยนตได เบิก-จาย สตอคสินคา รับของ ขยัน อดทน ตรงตอเวลา
หยุดทุกวันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ เบี้ยขยัน ประกันสังคม ประกันกลุม
โบนัส

55/1 หมู 6 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง 9,500 บาท

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานจ.-ส 8.00-17.00 น

ประเภทกิจการ การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว

ปดรับสมัคร

โทร .053-584302-5
บริษัท กสิสุรีย จํากัด

พนักงานQC (ควบคุมคุณภาพ)

1

21-35

ม.3 ขึ้นไป/ไมจํากัด

55/1 หมู 6 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน

สามารถเขากะได มีฮอลิเดย หยุดทุกวันพฤหัสบดี โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ ขยัน อดทน ตรงตอเวลา
เพศ หญิง

คาจาง 310/วัน บาท

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานเขากะ 8.00-16.00น. 16.00-00.00 น.

ประเภทกิจการ การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว

ปดรับสมัคร

โทร .053-584302-5
บริษัท โชดิแอค แอรเคเทอรริ่ง อิควิปเม็น(ไทย
แลนด)

พนักงานฝายผลิต (คนพิการ)

68/2-3 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

5

21-35

ม.3/ขึ้นไป

ชุดพนักงาน คาลวงเวลา คาอาหาร คาน้ํามัน เบี้ยขยัน
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 317/วัน บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอุปกรณเครื่องครัวบนเครื่องบิน

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ-ศ 07.30-16.30 น.
ปดรับสมัคร 08/09/2561

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com
โทร .053-569300 ext.9247
หน ้า 23/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
บริษัท โชดิแอค แอรเคเทอรริ่ง อิควิปเม็น(ไทย
แลนด)

ตําแหนง
พนักงานธุรการ (คนพิการ)

68/2-3 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 317/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอุปกรณเครื่องครัวบนเครื่องบิน
e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com
โทร .053-569300 ext.9247
บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด
พนักงานเย็บผา
145/1 หมู 18 หมู 18 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310/วัน บาท
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเสื้อผา ชุดยูนิฟอรม
e-mail:Assign_z@hotmail.com
โทร .053-525543#502 /095-2366622
บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด
พนักงานฝายผลิต อัญมณีและ
เครื่องประดับสงออก (ดวน)

103 หมู 13 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการ
สงออก
e-mail:hr@neptuneconcept.com
โทร .053-090192-3,081-4732155

คาจาง 368 บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
2

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-35 ม.3/ขึ้นไป
ชุดพนักงาน คาลวงเวลา คาอาหาร คาน้ํามัน เบี้ยขยัน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ-ศ 07.30-16.30 น.
ปดรับสมัคร 08/09/2561

25

ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณดานการเย็บผา นอกเวลาสามารถเอางานไปทําที่บานได (งานมี
ตลอดทงป)
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 08/09/2561

10

21-45

ม.3 ขึ้นไป/

คาอาหาร คาน้ํามันรถ คาประสบการณ เบี้ยขยัน โบนัสประจําป สามารถ
ทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได
และมีความขยัน อดทน มีประสบการณดานจิวเวลรี่ จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ (ติดตอ คุณภูเบศร ติ๊บปะ /ฝายบุคคล)
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร
ปดรับสมัคร 31/8/2561

หน ้า 24/25

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561
สถานประกอบการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5

ตําแหนง
ผูชวยเภสัชกร *ดวน*

คาจาง ตามโครงสรางองคกร
บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/ผูชวยเภสัช จัดเตรียม จัดเก็บยา/เวชภัณฑ/ผลิตภัณฑทั่วไปแกผูมารับบริการ ใหไดตาม
กร,ผูชวยพยาบาล * มาตรฐาน -คัดแยกยา/เวชภัณฑที่ใกลหมดอายุตามมาตรฐานที่วางไว -บันทึก
หากมีประสบการณ และตรวจสอบความถูกตอง -และอื่นที่ไดรับมอบหมาย *สวัสดิการ* อาจไดรับการพิจารณา เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง -ประกันอุบัติเหตุ
เปนพิเศษ*
กลุม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ป08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT
ดรับสมัคร 31/8/2561

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

หน ้า 25/25

