
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนกังานตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพสินคา มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

1 23-40 ม.6-ปวช.บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนกังานตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพสินคา มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  เพศ หญิง

 ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2563

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด ชางไฟฟาและซอมบํารุง ประจํา

แผนก Power Plant

มีความรูเรื่องระบบสาธารณูปโภคเครื่องปรับอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบไฟฟาอุตสาหกรรม สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม MS 

Office ไดดี มีประสบการณการทํางานฝายซอมบํารุงทั่วไปในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือบริษัทจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:hr@tsp-t.com ปดรับสมัคร 08/11/2563

โทร .053-552377-80

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

1 23-40 ม.6-ปวช.

1 23-30 ปวส./ชางไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส,

ไฟฟากําลัง

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนกังานฝายผลิต สามารถเขากะดึกได และทํางานลวงเวลา สามารถทํางานในวันหยุดได 

สามารถยืนทํางานได

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ปดรับสมัคร 08/11/2563

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด SALES & IMPORT-EXPORT สามารถทํางานลวงเวลาได ไมมีโรคประจําตัว และไมมีปญหาดานสายตา 

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

1 23-35 ปวส.-ป.ตรี/การ

50 20-30 ม.6-ปวช/-

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด SALES & IMPORT-EXPORT 

STAFF (เจาหนาที่แผนกการขาย 

และรับเขา-สงออกสินคา

สามารถทํางานลวงเวลาได ไมมีโรคประจําตัว และไมมีปญหาดานสายตา 

กรณทีี่มีประสบการณดานการตลาด,โลจิสติกสหรือ IMPORT-EXPORT 

ใหระบุในใบสมัครใหชัดเจน

เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 07/11/2563

โทร .053-581450

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด PRODUCTION CONTROL 

(เจาหนาที่แผนกควบคุมการผลิต)

สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได มีความรูพื้นฐานดานการ

ใชคอมพิวเตอร ไมมีโรคประจําตัว และไมมีปญหาดานสายตา ถามี

ประสบการณดานงานควบคุมการผลิต (PRODUCTION CONTROL) ให

ระบุในใบสมัครใหชัดเจน หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว

89/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน สวนสูง 155 ขึ้นไป 

ปดรับสมัคร 07/11/2563

โทร .053-581450

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

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

1 ไมเกิน 30 ป ป.ตร/ีบัญช,ีตลาด

1 23-35 ปวส.-ป.ตรี/การ

ตลาด,โลจิสติกส
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด PLATING STAFF (ANAL YSIS) 

เจาหนาที่วิเคราะหสารเคมี แผนกชุบ

สามารถทํางานลวงเวลา และเขากะกลางคืนได ไมมีโรคประจําตัว และไม

มีปญหาดานสายตา

89/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน สวนสูง 155 ขึ้นไป 

ปดรับสมัคร 07/11/2563

โทร .053-581450

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด แมครัว ทําอาหารสําหรับผูบริหารชาวตางชาติ

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

1 ไมเกิน 30 ป ป.ตร/ีวทบ.เคมี

,วทบ.วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม,ชีววิทยา

1 30 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษาบริษัท อาร จี เอ ไดมอนด แมครัว ทําอาหารสําหรับผูบริหารชาวตางชาติ

บานสันมะนะ   หมู 10  ต. บานธิ เพศ หญิง

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 07/11/2563

e-mail:rga@rgadiamond.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด พนกังานฝายผลิตเจียระไน -

บานสันมะนะ   หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 07/11/2563

e-mail:rga@rgadiamond.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา10

1 30 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

21 ปข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ฟูหวัง จํากัด บัญชี -

293  หมู 6  ต. มะกอก เพศ หญิง

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงงานอบลําไย ปดรับสมัคร 07/11/2563

โทร .062-2892951

นายสงวน สายปญญาใย ชางเชื่อมสแตนเลส มีประกันสังคม

26/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

2 30-40 ป.ตร/ี-

2 20 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 06/11/2563

โทร .089-9534012

หจก.โชคชัย ออโต เซอรวิส เสมียน เนนมีประสบการณในสายงาน มีประกันสังคม,โอที

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 06/11/2563

โทร .053-000396,064-2208841

หจก.โชคชัย ออโต เซอรวิส แมบาน เนนมีประสบการณในสายงาน มีประกันสังคม,โอที

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 06/11/2563

โทร .053-000396,064-2208841

ประเภทกิจการ งานสแตนเลส ประตูรั้ว-ราวบันไดระเบียง

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 18 ปข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

หจก.โชคชัย ออโต เซอรวิส ชางพนสี เนนมีประสบการณในสายงาน มีประกันสังคม,โอที

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000-18,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 06/11/2563

โทร .053-000396,064-2208841

หจก.โชคชัย ออโต เซอรวิส ชางพื้น เนนมีประสบการณในสายงาน มีประกันสังคม,โอที

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000-18,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

3 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

3 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000-18,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 06/11/2563

โทร .053-000396,064-2208841

หจก.โชคชัย ออโต เซอรวิส ชางประกอบ เนนมีประสบการณในสายงาน มีประกันสังคม,โอที

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 06/11/2563

โทร .053-000396,064-2208841

หจก.โชคชัย ออโต เซอรวิส ชางยนต เนนมีประสบการณในสายงาน มีประกันสังคม,โอที

234  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 13,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 06/11/2563

โทร .053-000396,064-2208841

3 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

3 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนกังานบัญชี จัดทําเอกสารใบสําคัญจาย+บันทึก Payment Voucher+คียโปรแกรม

บัญชี Easy Acc+จัดทํารายการภาษ+ีเช็ค Statement จัดทํา ภงด.3,53

1/3 ถ.ดอยต-ิปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 06/11/2563

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ขึ้นไป บัญชี

เทานั้น

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนกังานธุรการ สามารถใชโปรแกรม MS Office ได มีใบขับขี่รถยนต และสามารถขับได

ทั้งออโตและเกียรธรรมดา มีประกันสังคม โบนัสประจําป พักรอน ปรับ

เงินเดือนทุกป

1/3 ถ.ดอยต-ิปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000 ขึ้นไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 06/11/2563

โทร .053-597121-2

บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด ชางไม ประสบการณ 3 ปข้ึนไป - เขาใจและสามารถใชงาน เก็บรักษา และซอม

บํารุงเครื่องมืออุปกรณ และวัสดุงานไมไดเปนอยางดี - มีประสบการณ

ทํางานไม อยางนอย 3 ปข้ึนไป

เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 02/11/2563

โทร .081-4289495

471  หมู 1  ต. บานโฮง อ. บานโฮง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ธุรกิจนําเขา-สงออก และผลิตสินคาดิจิตอล

1 20 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป ไม

จํากัดสาขา

3 20-60 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

หนา้ 6/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด English Content Creator & 

Translator

ประสบการณ 3 ปข้ึนไป - สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยไดเปน

อยางดี - มีความเขาใจในการสื่อสารทางสื่อ Online Media เปนอยางดี -

 มีประสบการณแปลภาษา และเขียน Online Content อยางนอย 3 ป

ขึ้นไป

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 02/11/2563

e-mail:freedom789th@gmail.com

ประเภทกิจการ ธุรกิจนําเขา-สงออก และผลิตสินคาดิจิตอล

1 24-35 ป.ตร/ี-

e-mail:freedom789th@gmail.com

โทร .081-4289495

บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด R&D Mechanical Engineer ประสบการณ 5 ปข้ึนไป - สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - 

สามารถทํางาน Project หรือมีประสบการณทํางานเก่ียวกับเครื่องสับไม 

เครื่องสับยอย สายพานลําเลียง เครื่องคัดแยกขนาดช้ินไมสับ และ

เครื่องจักรอื่นๆที่เก่ียวของ - สามารถใชงาน AutoCAD 2-3D, 

SolidWorks ไดเปนอยางดี - มีประสบการณดานดาน R&D 

เครื่องจักรกลอยางนอย 5 ปข้ึนไป

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 02/11/2563

e-mail:freedom789th@gmail.com

โทร .081-4289495

ประเภทกิจการ ธุรกิจนําเขา-สงออก และผลิตสินคาดิจิตอล

1 30-40 ป.ตร/ีสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

หรือสาขาที่เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด พนกังานขายเครื่องจักรกลหนัก ประสบการณ 5 ปข้ึนไป - มีใบอนุญาตขับรถยนต สามารถเดินทางได - มี

ประสบการณดานการขายอยางนอย 5 ปข้ึนไป

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 02/11/2563

e-mail:freedom789th@gmail.com

โทร .081-4289495

บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด Wordpress Web Developer ประสบการณ 3 ปขึ้นไป - สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - มี

ประเภทกิจการ ธุรกิจนําเขา-สงออก และผลิตสินคาดิจิตอล

3 30-40 ป.ตร/ี-

2 24-35 ป.ตรี/-บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด Wordpress Web Developer ประสบการณ 3 ปขึ้นไป - สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - มี

ความรูความเขาใจพื้นฐาน HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, 

jQuery และอื่นๆ - มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Server, Cloud, 

Google Search Console , Google Analytics, SEO, SEM, Online 

Marketing Funnel - เขาใจเครื่องมือตางๆ ที่จําเปนในการทําระบบ 

E-Commerce - มีประสบการณพัฒนา WordPress Website อยางนอย

 3 ปข้ึนไป

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 02/11/2563

e-mail:freedom789th@gmail.com

โทร .081-4289495

ประเภทกิจการ ธุรกิจนําเขา-สงออก และผลิตสินคาดิจิตอล

2 24-35 ป.ตรี/-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด Videographer & Video Editor ประสบการณ 3 ปข้ึนไป - สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - มี

ความรูการทํางาน Video Production, การถายวีดีโอ, การตัดตอ, 

Motion Graphic - มีความรูความเขาใจในการใชอุปกรณกลอง ไฟ และ

อุปกรณถายทําอื่นๆไดเปนอยางดี - มีความรูในการจัดไฟและการใชแสง

ในการถายทํา เขาใจเรื่องมุมมองตางๆ - ถนัดการใชโปรแกรม Adobe 

Premiere Pro, After Effect, Photoshop, Lightroom และอื่นๆ - มี

ความเขาใจในการสื่อสารทางสื่อ Online Media, Storytelling เปน

อยางดี และเขาใจระบบ E-Commerce - มีประสบการณงานมัลติมีเดีย 

งานถายทําวิดีโอ ตัดตอ กราฟฟค อยางนอย 3 ปขึ้นไป

3 24-35 ป.ตร/ี-

งานถายทําวิดีโอ ตัดตอ กราฟฟค อยางนอย 3 ปขึ้นไป

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 02/11/2563

e-mail:freedom789th@gmail.com

โทร .081-4289495

ประเภทกิจการ ธุรกิจนําเขา-สงออก และผลิตสินคาดิจิตอล

หนา้ 9/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด Graphic Designer ประสบการณ 3 ปข้ึนไป - สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - ถนัด

การใชโปรแกรม Adobe Photoshop, lllustrator, In-design และอื่นๆ

 - หากใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro, After Effect, Lightroom 

ไดดวย จะพิจารณาเปนพิเศษ - มีความเขาใจในการสื่อสารทางสื่อ 

Online Media เปนอยางดี และเขาใจระบบ E-Commerce - มี

ประสบการณออกแบบกราฟฟค อยางนอย 3 ปขึ้นไป

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

3 24-35 ป.ตร/ี-

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 02/11/2563

e-mail:freedom789th@gmail.com

โทร .081-4289495

บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด Creative Content & Copy 

Writer

ประสบการณ 3 ปข้ึนไป - สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - มีความ

เขาใจในการสื่อสารทางสื่อ Online Media เปนอยางดี และเขาใจระบบ 

E-Commerce - มีประสบการณเขียน Online Content, Storytelling 

อยางนอย 3 ปขึ้นไป

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 02/11/2563

e-mail:freedom789th@gmail.com

โทร .081-4289495

ประเภทกิจการ ธุรกิจนําเขา-สงออก และผลิตสินคาดิจิตอล

ประเภทกิจการ ธุรกิจนําเขา-สงออก และผลิตสินคาดิจิตอล

2 24-35 ป.ตร/ี-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ฟรีดอม 789 จํากัด Digital Product Marketing 

Manager

ประสบการณ 5 ปข้ึนไป - สามารถติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยาง

ดี - มีความเขาใจเก่ียวกับ SEO, การเพิ่มประสิทธิภาพ SEM, Marketing 

Funnel, กลยุทธการโฆษณา การทําการตลาดออนไลน Storytelling 

และพรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ - มีประสบการณดาน e-Commerce,

 Online Sales Channel, Social Media Marketing, Digital 

Marketing อยางนอย 5 ปขึ้นไป

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

1 27-40 ป.ตร/ี-

471  หมู 1  ต. บานโฮง เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 02/11/2563

e-mail:freedom789th@gmail.com

โทร .081-4289495

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครูเอกปฐมวัย หรือผูมีประสบการณในการสอนระดับอนุบาล มีใบประกอบวิชาชีพ มี

ความกระตือรือรนในการทํางาน รักเด็ก มีประสบการณในการสอนไดรับ

พิจารณาเปนพิเศษ มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 02/11/2563

e-mail:-

โทร .053-528218

ประเภทกิจการ ธุรกิจนําเขา-สงออก และผลิตสินคาดิจิตอล

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีเอกปฐมวัย
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทย

แลนด)จํากัด

พนกังานฝายผลิต ไมมีโรคประจําตัว สามารถยืนทํางานได ทํางานลวงเวลาและสามารถเขา

กะได ผานการเกณฑทหารหรือเรียน รด. คาอาหาร คาน้ํามัน คายืน เบี้ย

ขยัน

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท

ปดรับสมัคร 02/11/2563

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

20 21-35 ม.3/ขึ้นไป

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท สันกอกเจริญฟารม จํากัด พนกังานขับรถ 6 ลอ ขับรถสงหมู ขับรถสงผัก มีใบขับขี่ประเภท 2 ไมตองมีประสบการณ

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร 01/11/2563

โทร .052-030591

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภญุชัย อาจารยชางยนต มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเปนพิเศษ มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

199  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา ปดรับสมัคร 01/11/2563

e-mail:EVC2561@gmail.com

โทร .084-7104596

1 ไมเกิน 40 ป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

5 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตร/ี-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภญุชัย อาจารยคอมพิวเตอร มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเปนพิเศษ มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

199  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา ปดรับสมัคร 01/11/2563

e-mail:EVC2561@gmail.com

โทร .084-7104596

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภญุชัย อาจารยบัญชี มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเปนพิเศษ มีประสบการณจะพิจารณา

5 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตร/ี-

5 22 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภญุชัย อาจารยบัญชี มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเปนพิเศษ มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

199  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา ปดรับสมัคร 01/11/2563

e-mail:EVC2561@gmail.com

โทร .084-7104596

บริษัท เออรนี่ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 

จํากัด

Injection Technician รับผิดชอบงานเครื่องฉีดพลาสติก

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000-20,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ปดรับสมัคร 01/11/2563

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก

5 22 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/-

1 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ปวช./

ปวส. ไฟฟา/

อิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม/การ

ผลิต หรือที่เกี่ยวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2563

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

บริษัท เออรนี่ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 

จํากัด

Facility Technician ดูแล/ซอมบํารุงงานสาธารณปูโภคในโรงงานอุตสาหกรรม

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000-20,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ปดรับสมัคร 01/11/2563

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

บริษัท เออรนี่ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) Tool Shop Technician งานซอม Mould and และ Spare parts

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก

ปวช./ปวส. 

1 21 ปข้ึนไป ปวช./ปวส. ไฟฟา/

อิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม/การ

ผลิต หรือที่เกี่ยวของ

1 21 ปขึ้นไปบริษัท เออรนี่ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 

จํากัด

Tool Shop Technician งานซอม Mould and และ Spare parts

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ปดรับสมัคร 01/11/2563

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด แมครัว ที่พัก อาหาร

300  หมู 2  ต. หนองยวง เพศ หญิง

อ. เวียงหนองลอง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร ปดรับสมัคร 01/11/2563

โทร .08-1885-2959,08-1322-5881

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก

ปวช./ปวส. 

เครื่องกล/แมคคา

นิกส/

อิเล็กทรอนิกส/

อุตสาหกรรม/การ

ผลิต หรือที่เกี่ยวของ

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

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

1 20-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 21 ปขึ้นไป
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