
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ ปวส.-ป.ตรี หรือผูชวยพยาบาล หลักสูตร 6 เดือน/1 ปเช็คและตรวจสอบ

สิทธ์ิผูใชบริการไดอยางถูกตอง ติดตอประสานงานทําเร่ืองสงตัวผูใชบริการเขา
เปนผูปวยใน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24-30 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

4 ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/- ผูชวย
พยาบาล หลักสูตร 6 
เดือน/1 ป เปนผูปวยใน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/05/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Production Engineering Male age not over 30 years old. (must serve military service) 
Bachelor’s degree in Computer Engineering 1. Process Control 
and improvement 2. Circuit design / Program design and 
development (Such as PLC, Microcontroller or relate.) 3. Web 
(Application) design / IOT system 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/05/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 ไมเกิน 30 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Computer 
Engineering

เดือน/1 ป

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24-30 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Microwave Production Male age not over 27 years old. (must serve military service) 
Bachelor’s degree in Electronic Engineering. 1. Have Knowledge 
about Electronic Circuits, Network analysis signals and systems, 
Communications other relation. 2. Computer skill such as 
microsoft office and able to communicate well in english both 
written and spoken. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

1 ไมเกิน 27 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Electronic 
Engineering.

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/05/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Process Engineering2 Male age not over 30 years old. (must serve military service) 
Bachelor’s degree in Industrial Engineering /Mechanical 
Engineering. 1. Knowledge of Auto CAD, MS Office Programs. 2. 
Able to Communicate well in English both written and spoken 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/05/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 ไมเกิน 30 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Industrial 
Engineering 
/Mechanical 
Engineering.

โทร .053-581260-5 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24-30 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Process Engineering1 Male age not over 30 years old. (must serve military service) 
Bachelor’s degree in Industrial Engineering /Mechanical 
Engineering. 1. have knowledge about Microsolf Access, 
Communication skill. 2. Able to Communicate well in English 
both written and spoken. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/05/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 ไมเกิน 30 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Industrial 
Engineering 
/Mechanical 
Engineering.

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

รานกุสุมาอาหารสัตว พนักงานแคชเชียร ขายของ
หนาราน

มีความสามารถทางคอมพิวเตอร 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.30 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/05/2562

โทร .053-511720

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

แมบาน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถเขางานเปนกะได หากมีประสบการณการ
ทํางานดานโรงแรมมากอนรับพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 29/05/2562

ไมเกิน 30 ปวช./ข้ึนไป

2 25-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 29/05/2562

โทร .053-534865-6,0813151388

หนา้ 3/5



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24-30 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน แมบานโรงอาหาร ลางภาชนะ ถวยชาม ในโรงอาหาร ทําความสะอาดโรงอาหาร งานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ 

12  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 6,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียน ปดรับสมัคร 26/05/2562

โทร .053-535303

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด วิศวกรการผลิต ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา แมคคาทรอนิกส มีประสบการณ
ดานงานทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ สําหรับการผลิต จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ 

6 25 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 22-30 ป.ตรี/
วิศวกรรมศาสตร
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา เปนพิเศษ 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 26/05/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ลามภาษาญ่ีปุน ป.ตรี ภาษาญ่ีปุน หรือสาขาท่ีเก่ียวของ มีประสบการณดานการแปลภาษา
ญ่ีปุน อยางนอย 2 ป 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 26/05/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

22-30 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา 
แมคคาทรอนิกส

2

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24-30 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด Programmer มีประสบการณในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร หรือระบบงานบนเว็บ 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 26/05/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานประชาสัมพันธ สวัสดิการ - OT - ประกันสังคม - คารักษาพยาบาล - ประกันอุบัติเหตุกลุม
พนักงาน - โบนัสประจําป ลักษณะงาน - ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา

1 22-30 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/ ปวส.-ป.
ตรี บริหารธุรกิจ พนักงาน - โบนัสประจําป ลักษณะงาน - ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา

ผูใชบริการ - เผยแพรขอมูลขาวสารใหผูมาใชบริการทราบ - ประสานงานท้ัง
ภายในภายนอก - อ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 24/05/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

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

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

ตรี บริหารธุรกิจ 
นิเทศศาสตร และ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หนา้ 5/5


