
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานชางซอมบํารุง มีประสบการณในสายงานไฟฟาและชางซอมบํารุง อยางนอย 1 ป 

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

ปวช.-ปวส./ไฟฟา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 21-35

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 04/02/2562

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา 
Canvass (การตลาด)

ประกันสังคม คาเบ้ียเล้ียงวันละ 50 บาท 

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา  คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 04/02/2562

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา CDO มีประสบการณ 1 ป 

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 04/02/2562

2 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 04/02/2562

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 1/5



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงแผนก
อาหารแหง,ของใช,แผนก

อาหารสด

คากะ 50-100 บาท ประกันสังคม สามารถเขางานเปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร คาน่ังเคร่ือง 500/เดือน ประกันสังคม มีใจรักงานบริการ 

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

3 20-35 ม.6-ปวช/- ปวส. 

5 21-35 ม.6/ข้ึนไป

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร คาน่ังเคร่ือง 500/เดือน ประกันสังคม มีใจรักงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแผนกเบเกอร่ี คากะ 50-100 บาท/ประกันสังคม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

3 20-35 ม.6-ปวช/- ปวส. 
บัญชี/คอม/ตลาด/
บริหารธุรกิจ

1 20-35 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี 
ดานอาหารโภชนาการ
 คหกรรม

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกอาหารแชแข็ง มีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป 

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 04/02/2562

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี หรือมีประสบการณอยางนอย 3-5 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

28-35 ป.ตรี/ดานเกษตร,การ
จัดการ,การ
บริหารธุรกิจ

1 28-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

1

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 04/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด

คนขับรถ - 

145   หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 04/02/2562

โทร .053-558349,0902692895

บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด

บัญชี - 

145   หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 04/02/2562

บาท

1 18 ปข้ึนไป ม.3/-

1 21-30 ปวส./บัญชี

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 04/02/2562

โทร .053-558349,0902692895
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด

โฟรแมน - 

145   หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 04/02/2562

โทร .053-558349,0902692895

บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด

วิศวกรโยธา - 

145   หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 04/02/2562

ปวส./กอสราง,ชาง
เช่ือม

1 28-35 ป.ตรี/วศบ.โยธา

3 21-35

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 04/02/2562

โทร .053-558349,0902692895

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขายสด มีมนุษยสัมพันธดี สวัสดิการ มีประกันสังคม 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 03/02/2562

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) แมบาน สวัสดิการ เคร่ืองแบบพนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆ/ ทุนการศึกษาบุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตาง  ๆเวลาการ
ทํางาน 08.00-17.00 น. (วันจันทร-วันเสาร) มีทํางานลวงเวลาวันละ  ๆ
2-3 ช่ัวโมง เปดรับสมัครทุกวัน ต้ังแตเวลา 08.00-16.30 น. สมัครได
ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป หรือติดตอฝายบุคคล 

77   หมู 6  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ หญิง

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 18-45 ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการสงออกและจําหนาย สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

โทร .053-581030-1 ปดรับสมัคร 02/02/2562

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการสงออกและจําหนาย
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 6 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ สวัสดิการ เคร่ืองแบบพนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆ/ ทุนการศึกษาบุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตาง  ๆเวลาการ
ทํางาน 08.00-17.00 น. (วันจันทร-วันเสาร) มีทํางานลวงเวลาวันละ  ๆ
2-3 ช่ัวโมง เปดรับสมัครทุกวัน ต้ังแตเวลา 08.00-16.30 น. สมัครได
ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป หรือติดตอฝายบุคคล 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 02/02/2562

โทร .053-581030-1

50 18-50 ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการสงออกและจําหนาย

โทร .053-581030-1

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) พนักงานทั่วไป สวัสดิการ เคร่ืองแบบพนักงาน โบนัส, พักรอน,วันหยุดประเพณี กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน, เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆ/ ทุนการศึกษาบุตร / สินคาราคาประหยัด / กิจกรรมตาง  ๆเวลาการ
ทํางาน 08.00-17.00 น. (วันจันทร-วันเสาร) มีทํางานลวงเวลาวันละ  ๆ
2-3 ช่ัวโมง เปดรับสมัครทุกวัน ต้ังแตเวลา 08.00-16.30 น. สมัครได
ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป หรือติดตอฝายบุคคล 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 02/02/2562

โทร .053-581030-1

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการสงออกและจําหนาย

25 18-35 ม.3-ม.6/-

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

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