
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูพ่ีเล้ียง มีประสบการณในการทํางานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางาน

ประสานกับคนอ่ืน ไๆดเปนอยางดี 
2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 22/03/2562

โทร .053-512274

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) มีบัตรประจําตัวคนพิการ (ไมหมดอายุ) สามารถชวยเหลือตนเองได 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 22/03/2562

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th

5 ไมเกิน 40 ม.3/ข้ึนไป

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Environment 
Engineer/Officer

 Bachelor’s degree in Environmental Science/ Engineer or 
others relevant subject to Environment Management  0-2 year 
experiences  Have sufficient knowledge on environmental 
assessment, monitoring, reporting, and planning and any other 
necessary environmental issues  Very good interpersonal skill, 
work attitude, team working  Good command of English both 
written and spoken  High responsibility, flexible working  
Computer skill: Microsoft Word, Excel, Access, Outlook etc 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Environmental 
Science/ Engineer 
or others relevant 
subject to 
Environment 
Management

1

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 22/03/2562

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Sourcing Engineer (EMC)  Bachelor’s degree in any major of Engineering  0-2 year 
experiences  Negotiable skill & effective communication  
Very good interpersonal skill, work attitude, team working  
Good command of English both written and spoken  High 
responsibility, flexible working  Computer skill: Microsoft Word, 
Excel, Access, Outlook and CAD etc. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 22/03/2562

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in any 
major of Engineering

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด บัญชี/ผูชวยบัญชี - 

279 ถ.เชียงใหม-ลําพูน  หมู 9  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตนํ้ายาสมุนไพร ย่ีหอ โพร
แลคและโดกูดามิ

ปดรับสมัคร 22/03/2562

e-mail:dokunuy@gmail.com

โทร .053-983271-2

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

พนักงาน Part-time มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 5 18 ปข้ึนไป ม.3/-

1 23-35 ปวช.-ปวส./-

สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา ปดรับสมัคร 22/03/2562

โทร .053-093479/081-9801525

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

ผูชวยผูจัดการราน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา ปดรับสมัคร 22/03/2562

1 30-45 ป.ตรี/-

โทร .053-093479/081-9801525
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บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

ผูชวยพยาบาล/NA ประกันสังคม สวนลดคารักษาพยาบาลญาติสายตรง 25 % 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00น 16.00-00.00 น. 00.00
 - 08.00น.  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร ไมจํากัด

โทร .053-537597,053-096440

หมอกคาสง ลําพูน พนักงานขาย ชุดยูนิฟอรม คอมมิชช่ัน คารักษาพยาบาล ตองมีรถจักรยานยนต ถามีรถยนต
จะพิจารณาเปนพิเศษ ตองมีใบขับข่ีสวนบุคคล เสนอขายสินคา ออกตลาด 

27  หมู 1  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

20 20-60 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

5 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/ผูชวย
พยาบาล

27  หมู 1  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง 9,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ก๊ิปชอฟ-ของใช ปดรับสมัคร 18/03/2562

โทร .063-3964989

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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