ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด

ตําแหนง
พนักงานขาย (หนาราน)

178 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 9,000-10,000 บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด
พนักงานขายเชื่อ
178 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 9,500-10,000 บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ลิตี้ เซอรวิสเซส จํากัด
29/22 ถ.เจ็ดยอด ซอย 3 หมู 2 ต. ชางเผือก
อ. เมือง จ. เชียงใหม
คาจาง 465/วัน บาท
ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด,รักษา
ความปลอดภัย
โทร .053-414212-6 ตอ 118,125 หรือ
084-6146345

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 20 ปขึ้นไป ม.6/- ปวส.
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/04/2562
1

3

20 ปขึ้นไป ปวส./ไมจํากัดสาขา

18-45

ม.3/-

เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/04/2562
ดูแลความเรียบรอยในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ประจําในนิคม ลําพูน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/04/2562

หน ้า 1/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ทําความสะอาดพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ประจําในนิคม ลําพูน
อานออก เขียนได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/04/2562

ตําแหนง
จํานวน
สถานประกอบการ
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิ
พนักงานทําความสะอาด
8
ลิตี้ เซอรวิสเซส จํากัด
29/22 ถ.เจ็ดยอด ซอย 3 หมู 2 ต. ชางเผือก
อ. เมือง จ. เชียงใหม
คาจาง 310/วัน บาท
ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด,รักษาความปลอดภัย
โทร .053-414212-6 ตอ 118,125 หรือ
084-6146345
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) ที่ 1 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
สามารถชวยเหลือตัวเองได

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

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

ชางเทคนิค Maintenance

คาจาง - บาท

1

1) ชาย / หญิง ไมจํากัดอายุ 2) การศึกษา ระดับ ม. 3 ขึ้นไป 3) มีบัตร
ประจําตัวคนพิการ ที่ยังไมหมดอายุ 4) สามารถชวยเหลือตัวเองได และ
สื่อสารได 5) บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถ ของแตละคนที่สามารถ
Support Production ได 6) ยื่นเอกสารสมัครงานที่หนาบริษัทไดทุกวัน
09.00 - 17.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ

22 ปขึ้นไป ปวส./ไฟฟา เครื่องกล ปวส.ไฟฟา เครื่องกล อิเล็คทรอนิคส 1) มีทักษะและมีความเขาใจในการ
อิเล็คทรอนิคส
ทํางานเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องจักร (PM) หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 2)
หากมีประสบการณหรือมีความรูพื้นฐาน เกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษา
เครื่องจักร จะ พิจารณาเปนพิเศษ 3) หากมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม
PLC, Electrical, Pneumatic, Auto CAD system จะพิจารณาเปนพิเศษ
4) สามารถทํางานเขากะได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน ปดรับสมัคร 19/04/2562

หน ้า 2/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
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 ปวส.เครื่องกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆ 1) มีความรู
เทคนิคการผลิต หรือ ความสามารถในการทํางานกับเครื่องจักรและมีความรูทางดานชางเทคนิค 2)
สาขาอื่นๆ
มีประสบการณในการทํางาน 1-2 ป ดาน CNC Late, Machining Center,
เครื่องกลึง, เครื่องกัด จะพิจารณาเปนพิเศษ 3) สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร, โปรแกรมเครื่องจักร ไดเปนอยางดี 4) 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
Safety 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 ชวงเวลาทํางาน ปดรับสมัคร 19/04/2562

1

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
degree in
Occupational
Health & Safety.

Bachelor’s degree in Occupational Health & Safety. 1) At least 12 years of experience in Safety. 2) Have a Safety Officer
Certificate (Professional) will be advantage. 3) Have knowledge in
Occupational health & Safety, Environmental Act. and or other
related laws & regulation. 4) Good command of English both
spoken & written and sufficient knowledge in computer literacy.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน ปดรับสมัคร 19/04/2562

หน ้า 3/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
HR Officer
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor's
Bachelor's degree in Human Resources or any related field. 1)
[Recruitment&Training]
degree in Human Male or Female, no age limt. 2) Bachelor's degree in Human
Resources or any Resources or any related field. 3) At least 1-5 years in Human
related field.
Resources – Recruitment function. 4) Good Interpersonal,
teamwork and able to deal with multi-level colleagues. 5) Good
command of the English language and computer proficiency and
soft ware HRM/HRD program. 6) Excellent problem solving,

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
Interpreter (Japanese)

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

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน ปดรับสมัคร 19/04/2562

1

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
degree in Japanese
major is requited
or related filed.

Bachelor’s degree in Japanese major is requited or related filed.
1) At last 1-5 year experience as interpreter in Manufacturing
Factory. 2) Good command in Japanese/English Language. 3)
Passed Japanese language proficiency certificating level (JLPT N2
up). 4) Good interpersonal skill, service mind and able to work
under pressure as well.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน ปดรับสมัคร 19/04/2562

หน ้า 4/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหนง
QA Engineer

99/39 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ชิ้นสวนประกอบเลนสแกว
e-mail:apl.microglass@agc.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
Bachelor's degree in Engineering or higher. 1) At least 1-5 years of
degree in
working experience in the related field is required for this
Engineering or
position. 2) Responsibilities include identifying and solving
higher.
operation and process problems and support various project
groups to resolve and prevent quality issues. 3)
Reviewing/preparing requirements for the scope of quality
assurance. 4) Participate, Review end verify project audits and
supports and participates Continuous improvement initiatives 5)
Monitor and verify all non- conformities raised and assist project
team in taking effective corrective actions. 6) Maintain of a
Quality management system that meets customer requirements
and the company's performance objectives.

เพศ ไมจํากัด
คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/04/2562

โทร .053-584300 ตอ 1114
หน ้า 5/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
Production Engineer (IT)
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
Bachelor’s degree in Computer Science / Programmer. 1) At least
degree in
5-10 years working 2) Able Development Web app / Win app. 3)
Computer Science Proficiency with software development using any of these
/ Programmer.
languages VB, C+,PHP, Java Scrip. 4) Understanding concern
Database system SQL, MySQL. 5) 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. 6) Good command of written
and spoken English. 7) Service mind with positive attitude.
Production Engineer

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

4

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

Bachelor's Degee in Engineering or any related fields 1) At least 510 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
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 19/04/2562

โทร .053-584300 ตอ 1114
หน ้า 6/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 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
บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด

89/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิก
โทร .053-581450

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
Purchasing&Import-Export 1
officer

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
24-35 อนุปริญญา/Diploma • Diploma up in related field. • Male,Female Age 24-35 Years • At
up in related field 1-2 Years experiences in Purchasing or sales and business
management field. • Able to drive cars and have driver’s license
• Have Knowledge of ISO9001 • Good computer literacy (MS
office and especially: Excel, Power Point.) • Good communication
skills, Strong interpersonal skills,Good language skills
(English,Korean,Japanese). • Able to work well under pressure
and multi-task, fast learner with positive attitude • Ability to
analyze the market to identify the current industry trends and
set necessary goals for the company. • Able to travel upcountry
and abroad.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

คาจาง - บาท

SALES & IMPORT-EXPORT
STAFF ( เจาหนาที่แผนกการ
ขาย และรับเขา-สงออกสินคา)
คาจาง - บาท

1

23-30

ป.ตรี/ตลาด

1) เพศชาย - หญิง 2) วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการตลาด เทานั้น) 3) อายุ
23-30 ป 4) สามารถทํางานลวงเวลาได 5) ไมมีโรคประจําตัว และไมมี
ปญหาดานสายตา 6) มีพาหนะของตนเองในการใชเดินทางมาทํางาน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

หน ้า 7/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
พนักงานฝายการผลิต (แผนก 1
WAREHOUSE) (แผนก
คลังสินคา)

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25-30 ม.6/ขึ้นไป
1) เพศชาย 2) วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 3) อายุ 25-30 ป 4) ผานการเกณฑ
ทหารแลว 5) สามารถขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต สามารถขับ
รถโฟลคลิฟทไดจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 6) สามารถทํางานลวงเวลาและ
ทํางานในวันหยุดได 7) สวนสูง 170 เซนติเมตรขึ้นไป 8) ไมมีโรคประจําตัว
และไมมีปญหาดานสายตา 9) มีพาหนะของตนเองในการใชเดินทางมาทํางาน

89/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง - บาท

สวนสูง 170 ขึ้นไป น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิก
โทร .053-581450
บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด

ปดรับสมัคร 18/04/2562

STAFF INJECTION SECTION
(ชางเทคนิค)

89/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิก
โทร .053-581450

1

21-28

ปวส./ปวส. (ชางกล
โรงงาน, เทคนิคการ
ผลิต, เทคนิค
อุตสาหกรรม, ชาง
ไฟฟา)

1) เพศชาย 2) วุฒิ ปวส. (ชางกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, เทคนิค
อุตสาหกรรม, ชางไฟฟา) 3) อายุ 21-30 ป ผานการเกณฑทหารแลว 4)
สามารถทํางานลวงเวลา และเขากะกลางคืนได 5) สวนสูง 165 เซนติเมตรขึ้น
ไป 6) ไมมีโรคประจําตัวหรือภูมิแพใดๆ และไมมีปญหาดานสายตา 7) มี
พาหนะของตนเองในการใชเดินทางมาทํางานได
เพศ ชาย

คาจาง - บาท

สวนสูง 165 ขึ้นไป น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

หน ้า 8/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด

ตําแหนง
STAFF PRESS SECTION
(ชางเทคนิค)

89/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก
โทร .053-581450
บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด
STAFF TOOLING SECTION
(ชางเทคนิค)

89/1 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก
โทร .053-581450
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย
พนักงานสโตร
140 หมู 6 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติก
e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com
โทร .053-584230 fax: 053-584231

คาจาง ตามคาแรงขั้นต่ํา 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
21-28 ปวส./(ชางกลโรงงาน, 1) เพศชาย 2) วุฒิ ปวส. (ชางกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางไฟฟา, ชาง
เทคนิคการผลิต, ชาง ยนต) 3) อายุ 21- 28 ป ผานการเกณฑทหารแลว 4) สามารถทํางาน
ไฟฟา,ชางยนต
ลวงเวลา และเขากะกลางคืนได 5) สวนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป 6) ไมมีโรค
ประจําตัวหรือภูมิแพใดๆ และไมมีปญหาดานสายตา 7) มีพาหนะของตนเอง
ในการใชเดินทางมาทํางานได
เพศ ชาย
สวนสูง 165 ขึ้นไป น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

1

21-28

ปวส./(ชางกลโรงงาน,
เทคนิคการผลิต,
เทคนิคอุตสาหกรรม,
ชางไฟฟา,ชางยนต

1) เพศชาย 2) วุฒิ ปวส. (ชางกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, เทคนิค
อุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,ชางยนต) 3) อายุ 21-28 ป ผานการเกณฑทหาร
แลว 4) สามารถทํางานลวงเวลา และเขากะกลางคืนได 5) สวนสูง 165
เซนติเมตรขึ้นไป 6) ไมมีโรคประจําตัวหรือภูมิแพใดๆ และไมมีปญหาดาน
สายตา 7) มีพาหนะของตนเองในการใชเดินทางมาทํางานได
เพศ ชาย
สวนสูง 165 ขึ้นไป น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

1

20-35

ม.6-ปวช/ม.6/ปวช.

อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดเบื้องตน สามารถยกของหนัก 25 กิโลขึ้นไปได
สามารถขับรถโฟลคลิฟทและมีใบอนุญาตจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง 160 น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 18/04/2562

หน ้า 9/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
สถานประกอบการ
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) 1 21 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
เงินชวยเหลือคาครองชีพ เบี้ยขยัน พิการทางการเคลื่อนไหว
141 หมู 4 ต. บานกลาง
เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 325/วัน บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก
ปดรับสมัคร 18/04/2562
e-mail:admin_th@fasonics.com
โทร .053-582172-4
บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1
พนักงานทรัพยากรมนุษย (คน 1
25-35 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี
สามารถใชคอมพิวเตอรอยูในระดับดี สามารถชวยเหลือตัวเองไดเปนอยางดี
พิการ)
ทุกสาขา
130/1 หมู 16 ต. ทาสบเสา
เพศ ไมจํากัด
อ. แมทา จ. ลําพูน
คาจาง 10,000 บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานประเภทกิจการ ฟารมสุกร
ปดรับสมัคร 18/04/2562
e-mail:recruit@vpf.co.th
โทร .053-380089 ตอ 107,108/
093-1402550
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
พนักงานทั่วไป (คนพิการ)
3 20 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
ปดรับสมัคร 18/04/2562
พลาสติ
ก
โทร
.053-581412-3
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
พนักงานโกดังทั่วไป
2 20 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
มีความรูเรื่องสินคา รางกายแข็งแรง
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
เพศ ชาย
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
ปดรับสมัคร 18/04/2562
พลาสติ
e-mail:-ก
โทร .053-581412-3
หน ้า 10/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
พลาสติ
ก
โทร
.053-581412-3
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
พลาสติก
โทร .053-581412-3
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด

77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
พลาสติ
ก
โทร .053-581412-3
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
พลาสติ
ก
โทร
.053-581412-3

ตําแหนง
พนักงานภารโรง,คนสวน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 30 ปขึ้นไป ป.6/ขึ้นไป
ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

คาจาง - บาท

เสมียนโกดัง

1

25 ปขึ้นไป ม.6-ปวช/พาณิชย

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

คาจาง - บาท

พนักงานขาย

1

30 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./-

คาจาง - บาท

ขับรถยนตได มีความรูในตัวสินคา มีหลักทรัพยค้ําประกัน บุคลิกดีนาเชื่อถือ
งานขายราชการตองติดตอเจาหนาที่ได
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

คาจาง - บาท

พนักงานฝายผลิต

มีความรอบคอบ ขยัน ลายมืออานงาย

10

18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

ทํางานเขากะได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562
หน ้า 11/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
พลาสติ
ก
โทร
.053-581412-3
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
พลาสติ
ก
โทร
.053-581412-3
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
พลาสติ
ก
โทร
.053-581412-3
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
พลาสติ
ก
โทร
.053-581412-3

ตําแหนง
พนักงานชางอุตสาหกรรม

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 ปวช./ขึ้นไป ชางกล มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางาน มีความรูในการบํารุงรักษา และซอมได
อุตสาหกรรม,ไฟฟา
,ชางยนต
เพศ ชาย

คาจาง - บาท

พนักงานขับรถสงสินคา

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562
10

30 ปขึ้นไป ป.6/ขึ้นไป

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

คาจาง - บาท

ยามรักษาการณ

2

30 ปขึ้นไป ป.6/ขึ้นไป

คาจาง - บาท

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

คาจาง - บาท

พนักงานทั่วไปแผนกโกดัง

มีใบอนุญาตขับรถบรรทุก

10

18 ปขึ้นไป ม.3/-

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

หน ้า 12/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
ตําแหนง
หัวหนาแผนกบัญชีการเงิน

สถานประกอบการ
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด
77/1-4 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ํา
พลาสติ
ก
โทร
.053-581412-3
บริษัท ชยพล คอรปอเรชั่น จํากัด
231/28 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 30 ปขึ้นไป ป.ตรี/บัญชี
มีประสบการณดานบัญชี ปดงบการเงินได มีพื้นฐานภาษี
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 18/04/2562

คาจาง - บาท

ผูจัดการฝายขาย/หัวหนาทีม
สาขาลําพูน

2

20 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณงานขาย วางแผนการขาย มีผลงานขายและขอคนมี
ประสบการณเทานั้น
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน

คาจาง บาท

ประเภทกิจการ ติดตั้งและบริการเกี่ยวกับงาน
โทรคมนาคมและสื่อสาร
โทร .095-4499911/089-4872318/091-0690424
บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

299 หมู 10 ต. บานธิ
อ. บานธิ จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพื่อการ
สงออก
e-mail:maneerat_h@sus.co.th
โทร .053-569999

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ปดรับสมัคร 14/04/2562

Product Owner

คาจาง - บาท
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30 ปขึ้นไป ป.ตรี/ขึ้นไป ทุกสาขา - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา ( หรือไมจํากัดวุฒิสําหรับผูมี
ประสบการณ ) - มีประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอย 5 ปขึ้นไป
- มีความรูความสามารถในสายงานควบคุมการผลิตวางแผนการผลิตในโร
งานอุตสาหกรรม - สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนาได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 12/04/2562

หน ้า 13/14

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด
299 หมู 10 ต. บานธิ
อ. บานธิ จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพื่อการ
สงออก
e-mail:maneerat_h@sus.co.th
โทร .053-569999
บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด
299 หมู 10 ต. บานธิ
อ. บานธิ จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพื่อการ
สงออก
e-mail:maneerat_h@sus.co.th
โทร .053-569999

ตําแหนง
เจาหนาที่สัตวศาสตร

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/ขึ้นไป สาขาวิชา - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาสัตวศาสตร,เทคโนโลยีผลิต
สัตวศาสตร,เทคโนโลยี สัตวหรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวของ - มีความรูความเขาใจในงานการดูแลสุขภาพ
ผลิตสัตวหรือสาขาอื่น สัตวหากมีประสบการณตรง จะพิจารณาเปนพิเศษ
ที่เกี่ยวของ
เพศ ไมจํากัด

คาจาง - บาท

เจาหนาที่เขียนแบบ CAD

คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 12/04/2562

3

20 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ออกแบบ - การศึกษาระดับ ปวส./ ปวช.สาขาออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ - มี
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Auto Cad , Solid Work ได
เปนอยางดี - มีประสบการณเขียนแบบ Drawing จะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 12/04/2562

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

หน ้า 14/14

