ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 6 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน

ตําแหนง
พนักงานชางซอมบํารุง

204 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
เจาหนาที่พัฒนาลูกคา
Canvass (การตลาด)
204 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา

จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา
มีประสบการณในสายงานไฟฟาและชางซอมบํารุง อยางนอย 1 ป
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562

2

21-35

คาจาง 11,000 บาท

e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา CDO
204 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

ป.ตรี/การขาย/ตลาด/ ประกันสังคม คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562

1

21-35

ป.ตรี/การขาย/ตลาด/ มีประสบการณ 1 ป
บริหาร/นิเทศ/การ
เพศ ไมจํากัด
จัดการ
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562
หน ้า 1/5

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 6 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน

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

ตําแหนง
พนักงานจัดเรียงแผนก
อาหารแหง,ของใช,แผนก
อาหารสด
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
5

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-35 ม.6/ขึ้นไป
คากะ 50-100 บาท ประกันสังคม สามารถเขางานเปนกะได

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา

ปดรับสมัคร 04/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

พนักงานแคชเชียร

3

20-35

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

ม.6-ปวช/- ปวส.
บัญชี/คอม/ตลาด/
บริหารธุรกิจ

คานั่งเครื่อง 500/เดือน ประกันสังคม มีใจรักงานบริการ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา

ปดรับสมัคร 04/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105

พนักงานแผนกเบเกอรี่
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

1

20-35

ปวช.-ปวส./- ป.ตรี
คากะ 50-100 บาท/ประกันสังคม
ดานอาหารโภชนาการ
คหกรรม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562

หน ้า 2/5

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 6 มกราคม 2562

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
สถานประกอบการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกอาหารแชแข็ง
1
204 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท
ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
ผูจัดการแผนกเบเกอรี่
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด
145 หมู 4 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง
โทร .053-558349,0902692895
บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด
145 หมู 4 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง
โทร .053-558349,0902692895

1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
28-35 ป.ตรี/ดานเกษตร,การ มีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป
จัดการ,การ
บริหารธุรกิจ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562
28-40

ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

คนขับรถ

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562

1

18 ปขึ้นไป ม.3/-

คาจาง - บาท

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562

คาจาง - บาท

บัญชี

หรือมีประสบการณอยางนอย 3-5 ป

1

21-30

ปวส./บัญชี

เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562
หน ้า 3/5

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 6 มกราคม 2562

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-35 ปวส./กอสราง,ชาง
เชื่อม
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562

ตําแหนง
จํานวน
สถานประกอบการ
บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โฟรแมน
3
โมลด
145 หมู 4 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง
โทร .053-558349,0902692895
บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
วิศวกรโยธา
1
28-35 ป.ตรี/วศบ.โยธา
โมลด
145 หมู 4 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง
โทร .053-558349,0902692895
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด
พนักงานขายสด
1 18 ปขึ้นไป ม.6/ขึน้ ไป
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 ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)
แมบาน
1
18-45 ป.6/ขึน้ ไป

77 หมู 6 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพื่อการสงออกและจําหนาย
โทร .053-581030-1

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 04/02/2562
มีมนุษยสัมพันธดี สวัสดิการ มีประกันสังคม
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 03/02/2562
สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณี
ตาง ๆ / ทุนการศึกษาบุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตางๆ เวลาการ
ทํางาน 08.00-17.00 น. (วันจันทร-วันเสาร) มีทํางานลวงเวลาวันละๆ
2-3 ชั่วโมง เปดรับสมัครทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. สมัครได
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือติดตอฝายบุคคล
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 02/02/2562
หน ้า 4/5

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 6 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
พนักงานเย็บ

77 หมู 6 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพื่อการสงออกและจําหนาย
โทร .053-581030-1
บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)
พนักงานทั่วไป

77 หมู 6 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพื่อการสงออกและจําหนาย
โทร .053-581030-1

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
50

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-50 ป.6/ขึ้นไป
สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณี
ตาง ๆ / ทุนการศึกษาบุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตางๆ เวลาการ
ทํางาน 08.00-17.00 น. (วันจันทร-วันเสาร) มีทํางานลวงเวลาวันละๆ
2-3 ชั่วโมง เปดรับสมัครทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. สมัครได
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือติดตอฝายบุคคล
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 02/02/2562

25

18-35

ม.3-ม.6/-

สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณี
ตาง ๆ / ทุนการศึกษาบุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตางๆ เวลาการ
ทํางาน 08.00-17.00 น. (วันจันทร-วันเสาร) มีทํางานลวงเวลาวันละๆ
2-3 ชั่วโมง เปดรับสมัครทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. สมัครได
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือติดตอฝายบุคคล
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 02/02/2562

โทรศัพท 053-525543-4 โทรสาร 053-525543 ตอ 502
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
หน ้า 5/5

