ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด
99/18 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม
e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp
โทร .053-569500
บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด

ตําแหนง
จํานวน
พนักงานแผนก Draft - Design 5

คาจาง - บาท

เจาหนาที่คลังสินคา
(Inventory)

93 หมู 5 ต. เวียงยอง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การทําเครื่องประดับจากเพชร
พลอย โลหะมีคาและไขมุก
e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com
โทร .053-093833-6

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-30 ปวช./- ป.ตรี
ปวช.-ป.ตรี ชาย ไมมีภาระทางทหาร มีความรูความสามารถเกี่ยวกับงาน
ศิลปะ ออกแบบ เขียนแบบ สามารถใชคอมพิวเตอรได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 24/07/2562

20 ปขึ้นไป ปวช./ขึ้นไป

(ปวช.) ขึ้นไป - มีความคิดสรางสรรค (ถามีประสบการณทางดานการทําดาน
งานสตอควัตถุดิบ จะพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถใชโปรแกรม Microsoft
Office ได - สามารทํางานเปนทีมได - มีความรูพื้นฐานทางดาน ภาษาอังกฤษ
ทั้งการพูดและการเขียน อัตราคาจางขึ้นอยูกับคุณสมบัติ และประสบการณ
ของผูสมัคร
เพศ หญิง

คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 21/07/2562

หน ้า 1/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
โรงเรียนใบบุญลําพูน

ตําแหนง
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2
ไมเกิน 35 ป.ตรี/ป.ตรี
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวของจะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบอนุญาต
ภาษาอังกฤษ หรือที่ ประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีเทคนิคการสอนที่ดี
เกี่ยวของจะพิจารณา สามารถใชโปรแกรม word,Excel ได มีประสบการณสอนจะรับพิจารณา
เปนพิเศษ
เปนพิเศษ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ หมู 2 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอรี่
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6
e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th
/www.baiboon.ac.th
โทร .053-512274
โรงเรียนใบบุญลําพูน

ปดรับสมัคร 20/07/2562

หัวหนางานครัว

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ หมู 2 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอรี่
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6
e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th
/www.baiboon.ac.th
โทร .053-512274

2

40-60

ป.6/ป.6 ขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป มีประสบการณในการทํางานตามตําแหนงจะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ มีความคิดสรางสรรคเมนูอาหารใหมๆอยูเสมอ สามารถประกอบ
อาหารไดหลากหลาย รักความสะอาดและมีระเบียบ
เพศ ไมจํากัด

คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 20/07/2562

หน ้า 2/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
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
บริษัททีเอสพี-ที จํากัด

123 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:hr@tsp-t.com
โทร .053-552377-80
หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด
300 หมู 2 ต. หนองยวง
อ. เวียงหนองลอง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร
โทร .08-1885-2959,08-1322-5881

ตําแหนง
พนักงานเวรเปล

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 ม.6/หรือเทียบเทา
ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเทา ลักษณะงาน - เตรียมความพรอมของอุปกรณในการ
เคลื่อนยายผูใชบริการ - รับสงผูใชบริการดวยรถนั่ง รถนอน ดวยความ
ปลอดภัย - และอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

คาจาง 310/วัน หรือตาม
โครงสรางขององคกร บาท

ชางไฟฟาและซอมบํารุง
ประจําแผนก Power Plant

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 20/07/2562

2

23-30

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 20/07/2562

คาจาง - บาท

พนักงานทั่วไป (ยกของ)
คาจาง ตามตกลง บาท

ปวส./ปวส.ชางไฟฟา- ปวส.ชางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส,ไฟฟากําลัง มีความรูเรื่องระบบสาธารณูปโภค
อิเล็กทรอนิกส,ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบไฟฟาอุตสาหกรรม สามารถใช
กําลัง
คอมพิวเตอร และ Program MS Office ไดดี มีประสบการณการทํางานฝาย
ซอมบํารุงทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

10

18-35

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สวัสดิการ -ที่พัก -อาหาร
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน07.00-19.00
ปดรับสมัคร 19/07/2562
หน ้า 3/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัททีเอสพี-ที จํากัด

123 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
e-mail:hr@tsp-t.com
โทร .053-552377-80
หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด

ตําแหนง
QC Technician

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
24-35 ปวส./ปวส.ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว มีประสบการณอยางนอย
1 ป ดานการตรวจวัดชิ้นงานจะพิจารณาเปนพิเศษ ใชโปรแกรม Excel,
Powerpoint ไดคลอง สามารถใชเครื่องมือวัดได เชน CCM, Measuring
Microscope, Micro, Vernier สามารถทํางานลวงเวลาได (มีโอทีประจํา)
สามารถทํางานเขากะได มีประสบการณเกี่ยวกับงานปมขึ้นรูปโลหะ
(Stamping) จะพิจารณาเปนพิเศษ อาน Drawing ได มีความรูระบบคุณภาพ
ISO TS16949
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 20/07/2562

คาจาง - บาท

พนักงานขับโฟรคลิฟท

4

18-40

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ สวัสดิการ -ที่พัก -อาหาร

300 หมู 2 ต. หนองยวง
อ. เวียงหนองลอง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง ตามตกลง บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน07.00-19.00

ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร

ปดรับสมัคร 19/07/2562

โทร .08-1885-2959,08-1322-5881
หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด

พนักงาน QC

300 หมู 2 ต. หนองยวง
อ. เวียงหนองลอง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร

4

18-40

ม.3/- ปวส.

สวัสดิการ -ที่พัก -อาหาร
เพศ ไมจํากัด

คาจาง ตามตกลง บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน07.00-19.00
ปดรับสมัคร 19/07/2562

โทร .08-1885-2959,08-1322-5881
หน ้า 4/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด
300 หมู 2 ต. หนองยวง
อ. เวียงหนองลอง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร
โทร .08-1885-2959,08-1322-5881
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด

ตําแหนง
เสมียน,ธุรการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
2

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน07.00-19.00
ปดรับสมัคร 19/07/2562

คาจาง ตามตกลง บาท

พนักงานฝายผลิต

2

154 หมู 5 ต. หนองหนาม
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด
โทร .053-598118, 063-2575612
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด
154 หมู 5 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน

พนักงานประจําฟารม

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-40 ม.6/- ป.ตรี
สวัสดิการ -ที่พัก -อาหาร

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมมีโรคประจําตัว ขยัน อดทน สามารถทํางานกะกลางคืนได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/07/2562

1

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

ไมเกิน 45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ หากมีความรูเรื่องสัตวปกจะพิจาณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด

ปดรับสมัคร 19/07/2562

โทร .053-598118, 063-2575612
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด

แมบานผูบริหาร

154 หมู 5 ต. หนองหนาม
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด
โทร .053-598118, 063-2575612

1

ไมเกิน 40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณดานการทําอาหาร หากมีความรูดานโภชนาการจะพิจาณา
เปนพิเศษ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/07/2562
หน ้า 5/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด

ตําแหนง
พนักงานขับรถ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 18 ปขึ้นไป ม.6/ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได

154 หมู 5 ต. หนองหนาม
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด
โทร .053-598118, 063-2575612
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด

เจาหนาที่บัญชีลูกหนี้

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/07/2562
1

23 ปขึ้นไป ป.ตรี/ป.ตรี การบัญชี ป.ตรี การบัญชี มีความชํานาญในโปรแกรม MS Excel สามารถขับรถยนตได

154 หมู 5 ต. หนองหนาม

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง จ. ลําพูน

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพดบาท
โทร .053-598118, 063-2575612
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด
เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

1

154 หมู 5 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด
โทร
.053-598118, 063-2575612
หางหุนสวนจํากัด จิระมารเก็ตติ้ง

1

52/13 ซอย 6 ถ.สนามกีฬา หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด/ดูแลสวน
โทร .053-512091

ปดรับสมัคร 19/07/2562

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

พนักงาขับรถยนต

คาจาง 10,000+ บาท

23 ปขึ้นไป ป.ตรี/ป.ตรี อาชีวอนา ป.ตรี อาชีวอนามัย มีประสบการณดาน จป. 1 ป ขึ้นไป ผานการฝกอบรม
มัย
และมีความรูดาน ISO 9001:2015 สามารถทํางานภายใตแรงกดดันไดดี
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/07/2562
25-50

ม.3/ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป ประกันสังคม+เบี้ยเลี้ยงออกนอกพื้นที่ สามารถออกตางจังหวัดได
มีความรูเรื่องบํารุงรักษารถยนตเบื้องตน รูเสนทางภายในลําพูน-เชียงใหม
พอสมควร
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/07/2562
หน ้า 6/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด

77/1 หมู 6 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก
e-mail:tsg_persornel@pg.co.th
โทร .053-581446,581504
บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด

77/1 หมู 6 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก
e-mail:tsg_persornel@pg.co.th
โทร .053-581446,581504
บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด

77/1 หมู 6 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก
e-mail:tsg_persornel@pg.co.th
โทร .053-581446,581504

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
5 21 ปขึ้นไป ม.3/ม.3 ขึ้นไป
โบนัสประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงาน
เครือสหพัฒน ชุดฟอรม ทุนการศึกษาบุตร ประกันสังคม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/07/2562

คาจาง 310/วัน บาท

พนักงานเย็บ

20

คาจาง 15,000/เดือน บาท

โบนัสประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงาน
เครือสหพัฒน ชุดฟอรม ทุนการศึกษาบุตร ประกันสังคม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/07/2562

คาจาง 310/วัน บาท

เจาหนาที่บุคคล

21 ปขึ้นไป ป.6/ป.6 ขึ้นไป

1

21 ปขึ้นไป ป.ตรี/บริหาร
โบนัสประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงาน
ทรัพยากรมนุษย/การ เครือสหพัฒน ชุดฟอรม ทุนการศึกษาบุตร ประกันสังคม
จัดการทั่วไป
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/07/2562

หน ้า 7/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด

93 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การทําเครื่องประดับจากเพชร
พลอย โลหะมีคาและไขมุก
e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com
โทร .053-093833-6
บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1

ตําแหนง
พนักงานใสสี

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
2

เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/07/2562

คาจาง - บาท

เจาหนาที่เครื่องกล

2

92 หมู 3 ต. หนองจอบ
อ. สันทราย จ. เชียงใหม

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-30 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ เบี้ยขยัน คาชวยเหลือคาเดินทาง คาชวยเหลือคาเชาบาน โบนัสประจําป
คาอาหารกลางวัน งานเลี้ยงสังสรรค ประกันสังคม กองทุนกูยืมเพื่อพนักงาน
กองทถนสํารองเลี้ยงชีพ

18 ปขึ้นไป ปวส./ไฟฟา/ชางกล
โรงงาน/สาขาที่
เกี่ยวของ

คาจาง - บาท

สามารถทํางานกะกลางคืน และลวงเวลาได สามารถใชคอมพิวเตอรได ถามี
ประสบการณงานดานไฟฟา,งานเชื่อม จะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออกตางประเทศ

ปดรับสมัคร 14/07/2562

โทร .053-844960-4
บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จํากัด
237 หมู 18 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องโลหะทั่วไป
e-mail:hr@svtmachinery.com
โทร .053-537594-5

พนักงานชางกลึง

คาจาง บาท

5

ไมจํากัด ปวช.-ปวส./ปวช.-ปวส.
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรม
หรือสาขาที่เกี่ยวของ

มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป สามารถกลึงตามแบบได ใชเครื่องมือวัด
ได มีความกระตือรือรนในการทํางานสูง มีความขยัน และอดทน
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 14/07/2562

หน ้า 8/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
สถานประกอบการ
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท บีโปรดักสอินดัสตรี้ จํากัด
พนักงานชางซอมบํารุง ฝาย
1
ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./ปวช.-ปวส. ปวช.-ปวส. สาขาชางไฟฟา,ชางกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ หากมี
โรงงาน
สาขาชางไฟฟา,ชางกล ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
โรงงาน หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
190 หมู 21 ต. มะเขือแจ
เพศ ชาย
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากรัง
ปดรับสมัคร 14/07/2562
ผึ้งและสมุนไพรทุกชนิด
โทร .053-558584,558587
บริษัท บีโปรดักสอินดัสตรี้ จํากัด
พนักงานคลังสินคา ฝายโรงงาน 2
ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-ป.ตรี ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
สาขาบัญชี
190 หมู 21 ต. มะเขือแจ
เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากรัง
ผึ้งและสมุนไพรทุกชนิด
โทร .053-558584,558587
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

คาจาง - บาท

ปดรับสมัคร 14/07/2562

พนักงานแมบาน

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

3

ไมเกิน 40 ม.3-ม.6/-

ม.3-ม.6 หากไดรับการบรรจุจะไดปรับเงินเดือน ไมมีโรคประจําตัว ดูแลความ
สะอาดตามจุดตางๆที่ไดรับมอบหมาย สามารถขึ้นเวรได
เพศ หญิง

คาจาง 310/วัน บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 13/07/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5
หน ้า 9/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด
153 ถนนวงแหวนรอบนอกสาย 3 หมู 7
ต. ทาวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม

ตําแหนง
คนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สามารถชวยเหลือตัวเองได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

คาจาง 330/วัน บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชุดกีฬาทางน้ํา
กลางแจง

ปดรับสมัคร 13/07/2562

e-mail:Por@onsmooththai.com
โทร .053-325000-6 ตอ 103,105
บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด
153 ถนนวงแหวนรอบนอกสาย 3 หมู 7
ต. ทาวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชุดกีฬาทางน้ํา
กลางแจง
e-mail:Por@onsmooththai.com
โทร .053-325000-6 ตอ 103,105
บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด
153 ถนนวงแหวนรอบนอกสาย 3 หมู 7
ต. ทาวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชุดกีฬาทางน้ํา
กลางแจ
ง
e-mail:Por@onsmooththai.com

พนักงาน Trainer (ครูสอนเย็บ)

1

22 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณการเย็บมากอน

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

พนักงาน Pattern Maker

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 13/07/2562

1

25 ปขึ้นไป ป.ตรี/

ประสบการณอยางนอย 2 ป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 13/07/2562

โทร .053-325000-6 ตอ 103,105
หน ้า 10/12

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด

ตําแหนง
ฝายผลิต

153 ถนนวงแหวนรอบนอกสาย 3 หมู 7
ต. ทาวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม
คาจาง 330/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชุดกีฬาทางน้ํา
กลางแจง
e-mail:Por@onsmooththai.com
โทร .053-325000-6 ตอ 103,105
บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด
วิศวกรรมไฟฟา

105/3 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส
คาจาง - บาท
e-mail:jakapong@yet.ricoh.com
โทร .0 5358 1686-9
บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด
หัวหนากลุมงานการผลิต

105/3 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส
e-mail:jakapong@yet.ricoh.com
โทร .0 5358 1686-9

คาจาง - บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ เย็บจักรอุตสาหกรรม 10 อัตรา กาวประกอบ 10 อัตรา เทปมือ 5 อัตรา เงิน
จูงใจพิเศษ 180บ/วัน
เพศ ไมจํากัด
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25-35

ป.ตรี/ป.ตรี
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส วิศวกรรมไฟฟา
สื่อสาร และ
อิเล็กทรอนิกส

ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร และ
อิเล็กทรอนิกส ผานการเกณฑทหาร สามารถเขียนโปรแกรม PLC ไดเปน
อยางดี โปรแกรม Solid works ขั้นพื้นฐาน สามารถออกแบบ ติดตั้ง แกไข
เครื่องจักร ควบคุม PLC ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป

22 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/
อุตสาหกรรม ไฟฟา
หรือ ป.ตรี วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟา

ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟา หรือ ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟา
มีความรูความสามารถทางดานเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล (QC,Why
Why) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดดี มีความรูทางดานภาษาอังกฤษได
เปนอยางดี หากมีประสบการณในตําแหนงดานการผลิตอยางนอย 3 ปขึ้นไป
จะพิจารณาเปนพิเศษ

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 12/07/2562
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ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด

105/3 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส
e-mail:jakapong@yet.ricoh.com
โทร .0 5358 1686-9

ตําแหนง
Programmer

คาจาง - บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25-45 ป.ตรี/คอมพิวเตอร
ป.ตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ มี
ธุรกิจ/วิศวกรรม
ประสบการณการทํางานดานไอทีไมต่ํากวา 3 ป มีประสบการณในการพัฒนา
คอมพิวเตอร หรือ
ระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ โดยใช VB,C,C++,Domino สามารถวางระบบ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ คอมพิวเตอร ระบบเครือขายระดับองคกรได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 12/07/2562

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