
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่การตลาด มีประสบการณอยางนอย 0-2 ป สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ / โบนัสประจําป / ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คาลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 20-35 ปวส.-ป.ตรี/การตลาด
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 30/07/2563

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย รับผิดชอบเก่ียวกับจัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก ประสานงานเก่ียวกับการจัด
อบรมท้ังภายใน/ภายนอก ดูแลเร่ืองสิทธิประกันสังคมพนักงานของ
โรงพยาบาล งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย สามารถเปนพิธีกรได

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.45 น. 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/07/2563

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 22-30 ปวส.-ป.ตรี/การ
บริหารทรัพยากร
มนุษย,การจัดการ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานแผนก Draft-Design เพศชายไมมีภาระทางทหาร) มีความรูความสามารถเก่ียวกับ งานศิลปะ 
ออกแบบ เขียนแบบ สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความกระตือรือรน มีความ
อดทนในการทํางานสูง มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน
ไดดี รางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 30/07/2563

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-569500

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารสด วุฒิ ม.6 ข้ึนไป (ไมจําเปนตองมีประสบการณ) ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คา

ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

1 20-35 ม.6/ข้ึนไป

5 20-30

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารสด วุฒิ ม.6 ข้ึนไป (ไมจําเปนตองมีประสบการณ) ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คา
กะ / คาลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 29/07/2563

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกอาหารแชแข็ง สามารถทํางานเปนกะ, วันเสาร อาทิตย, วันหยุดเทศกาล, และทํางาน
ลวงเวลาในเวลาเย็นได มีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป สิทธิการ
รักษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / โบนัสประจําป / ประกันสังคม /
 ยูนิฟอรม

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 29/07/2563

e-mail:- Fax 053-581333

1 20-35 ม.6/ข้ึนไป

1 28-35 ป.ตรี/สาขาการ
จัดการ ,การ
บริหารธุรกิจ (สาขาท่ี
เก่ียวของ)

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Programmer Good Knowledge of Programming (AS/400 or Web)

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

2 21-30 ปวส.-ป.ตรี/
Bachelor’s degree 
in Computer 
Engineering / 
Computer Science.

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 29/07/2563

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

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

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