บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด
สถำนที่ตั้ง 179 ถนนพหลโยธิน ตาบลหัวเวียง อาเภอเมืองลาปาง จ.ลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน(อัตรำ)
1
ผู้จัดการสาขา
1
2
ูผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
1
3
พนักงานบัญชี
2
4
พนัูกงานขายเชื่อ
3
5
พนักงานขายสด
2
6
พนักงานคลังสินค้า/สต็อกสินค้า
1
7
พนักงานแคชเชียร์
1
8
พนักงานขับรถยนต์
2

เพศ
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย

อำยุ
30-45 ปี
30-45 ปี
22-35 ปี
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

วุฒกิ ำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชรลำปำง
สถำนที่ตั้ง เลขที่ 169 หมู่ 8 ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน(อัตรำ)
1
พนักงานขาย
1

เพศ
ชาย

อำยุ
20-45 ปี

วุฒกิ ำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป

อัตรำค่ำจ้ำง
350 บาท/วัน

ชาย

20-40 ปี

ไม่จากัด

350 บาท/วัน

2

พนักงานคลังสินค้า

2

ประเภทกิจกำร ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร
หมำยเลขโทรศัพท์ 053-510556-7 ต่อ 26
เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
ช่วงเวลำทำงำน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิกำร
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- การขึ้นเงินเดือนรายปี
- ค่าจ้างตามประสบการณ์การทางาน
ประเภทกิจกำร การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
หมำยเลขโทรศัพท์ 089-9556497
เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
ช่วงเวลำทำงำน
จันทร์-เสาร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
07.00-17.00 น.
- สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จันทร์-เสาร์
- สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
08.00-18.00 น.
สวัสดิกำร
- ค่าคอมมิชชั่น - ค่าล่วงเวลา OT
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม

ประเภทกิจกำร ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปอาหารทุกชนิดประกอบกิจการค้าปลีก-ส่ง อาหารแปรรูปทุกชนิด
หมำยเลขโทรศัพท์ 092-7370244

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีบีดี ลำปำงฟูด้ ส์
สถำนที่ตั้ง เลขที่ 219 หมู่ 7 ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 52100
ลำดับ
1

ชื่อตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายผลิต

จำนวน(อัตรำ)
1

เพศ
หญิง

อำยุ
25-30 ปี

วุฒกิ ำรศึกษำ
ปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี
สาขาการจัดการ
ปวส. ขึ้นไป

2

หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

1

หญิง

25-30 ปี

3

พนักงานฝ่ายผลิต

3

หญิง

25-30 ปี

อัตรำค่ำจ้ำง

12,000-15,000 บาท

เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
- มีประสบการณ์การทางาน 2 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์,รถยนต์
-มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
- มีความรับผิดชอบ รอบคอบ

9,500-10,000 บาท

- มีความละเอียด รอบคอบ

12,000-15,000 บาท

นำงสำวชิสำพัชร์ บุญธรรมเพิม่ สิริ (บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด) หน่วยทองเทวี 456
สถำนที่ตั้ง เลขที่ 219 หมู่ 7 ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 52100
ลำดับ
1

ชื่อตำแหน่ง
เลขานุการ

จำนวน(อัตรำ)
1

ช่วงเวลำทำงำน
จันทร์-เสาร์
08.00-17.00 น.

ประเภทกิจกำร หมำยเลขโทรศัพท์ 086-4226536
เพศ
หญิง

บริษัท บ้ำนรักษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สถำนที่ตั้ง เลขที่ 732 บ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ 4 ตาบลชมพู อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52100
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน(อัตรำ)
เพศ
1
เซลล์
2
ชาย,หญิง

อำยุ
28-35 ปี

อำยุ
25-35 ปี

วุฒกิ ำรศึกษำ
ปริญญาตรี

วุฒกิ ำรศึกษำ
ปวส. สาขาการตลาด
หรือที่เกี่ยวข้อง

อัตรำค่ำจ้ำง
เงื่อนไข/สวสัดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
ตามตกลง - มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และตกแต่งภาพบน
Appication Canva ได้

อัตรำจ้ำง
10,000-12,000 บาท

ประเภทกิจกำร รับสร้างบ้านทั่วประเทศ
หมำยเลขโทรศัพท์ 093-2204971
เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
เงื่อนไข
- ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
- วิธกี ารคัดเลือก สัมภาษณ์ - ทางานที่สานักงานใหญ่
สวัสดิกำร
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัส
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี
ควำมต้องกำรอื่นๆ
- สถานภาพสมรส โสด - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สถานภาพทางทหาร พ้นภาระทางทหาร
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ - มีความสามารถด้านภาษา

ช่วงเวลำทำงำน

ช่วงเวลำทำงำน
08.30-17.30 น.

ประเภทกิจกำร รับสร้างบ้านทั่วประเทศ
หมำยเลขโทรศัพท์ 093-2204971

บริษัท บ้ำนรักษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
สถำนที่ตั้ง เลขที่ 732 บ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ 4 ตาบลชมพู อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52100
2

ไม้แบบ

5

ชาย

20-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

350-400 บาท/วัน

3

อลูมิเนียม

5

ชาย

23-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

380-600 บาท/วัน

เงื่อนไข
- ระยะเวลาทดลองงาน 2 เดือน
- วิธกี ารคัดเลือก สัมภาษณ์ - ทางานที่สานักงานใหญ่
สวัสดิกำร
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัส
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี
ควำมต้องกำรอื่นๆ
- สถานภาพสมรส โสด - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สถานภาพทางทหาร พ้นภาระทางทหาร
- สามารถยกของหนักได้, แข็งแรง, มีความรับผิดชอบ
เงื่อนไข
- ระยะเวลาทดลองงาน 2 เดือน
- วิธกี ารคัดเลือก สัมภาษณ์ - ทางานที่สานักงานใหญ่
สวัสดิกำร
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัส
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี
ควำมต้องกำรอื่นๆ
- สถานภาพสมรส โสด - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สถานภาพทางทหาร พ้นภาระทางทหาร
- สามารถตัดประกอบและติดตั้งได้
ลักษณะงำน
- ช่างติดตั้ง ประกอบงานอลูมิเนียม

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรำมิค จำกัด
สถำนที่ตั้ง เลขที่ 543 หมู่ 1 ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน(อัตรำ)
1
พนักงานขาย
1
2
เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์
1
3

พนักงานฝ่ายผลิต

10

บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จำกัด(มหำชน) สำขำลำปำง
สถำนที่ตั้ง เลขที่ 518 หมู่ 11 ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน(อัตรำ)
1
พนักงานขาย
3
2
พนักงานขับรถ 6 ล้อ
1
3
พนักงานตรวจบิล-ตรวจจ่าย
2

เพศ
หญิง
ชาย/หญิง

อำยุ
25-40 ปี
23-40 ปี

วุฒกิ ำรศึกษำ
ม.6 หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี

ชาย/หญิง

18 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย

อำยุ
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป

วุฒกิ ำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

ประเภทกิจกำร ผลิตภัณฑ์เซรามิคและเครื่องปั้นดินเผาทุกชนิด
หมำยเลขโทรศัพท์ 054-354011-12, 086-9185132
อัตรำจ้ำง
เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
360 บาท/วัน - มีประสบการณ์งานขาย/ร้านกาแฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตามตกลง - มีประสบการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
320-330 บาท/วัน - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ขยัน

อัตรำจ้ำง
9,450 บาท
9,450 บาท
9,450 บาท

สวัสดิกำร
- ประกันสังคม - สิทธิ์ลาพักร้อน 12 วัน/ปี - วันหยุดประจาปี
ประเภทกิจกำร ขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
หมำยเลขโทรศัพท์ 054-810286-7, 081-9749944
เงื่อนไข/สวัสดิกำร/ควำมต้องกำรอื่นๆ/ประสบกำรณ์
สวัสดิกำร
- ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุหมู่
- เสื้อฟอร์มพนักงาน
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
- เบี้ยขยัน

ช่วงเวลำทำงำน
08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.
08.00-17.00 น.

ช่วงเวลำทำงำน
08.30-17.30 น.
10.00-19.00 น.

