
ที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน
จ านว

น
เงื่อนไขและสวัสดกิาร เวลาท างาน

1 ร้านอาหาร 1.กุ๊ก 1 มีประสบการณ์ด้านการ

61 ม.12 เพศชาย อายุ 18 ป+ี ท าอาหาร ท าอาหารตามส่ัง

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยาค่าจ้าง 400 บ/ว (ในม.พะเยา) 

โทร.098-7470799 การเดินทางไปกับนายจ้าง

ระหว่างต.บ้านต๋อม ถึง ม.พะเยา

หากมีทีพ่ักใกล้ ม.พะเยา 

พิจารณาเป็นพิเศษ

2 มิตรสินด่วน 1.เจ้าหน้าทีสิ่นเชื่อ 1 ประกันสังคม 08.00-16.00น.

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา เพศชาย อายุ 21-28 ปี ทีพ่ักฟรี หยุดวันอาทิตย์

โทร.087-3047589 ค่าจ้าง 9300-9800 บ/ด โบนัส เงินพิเศษ ค่าตอบแทน

คุณเอกชัย

3 บี เค เม็ททอลชีท 1.ฝ่ายผลิต 1 ประกันสังคม หยุดวันอาทิตย์

15 ม.15 เพศชาย อายุ 25ป+ี ขับรถยนต์ได้พิจารณาพิเศษ

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา วุฒิ ม.6-ปวส

โทร.054-445053 ค่าจ้าง 305 บ/ว

4 ไทยน  าทิพย์ สาขาพะเยา 1.Sales Executive 1 มีทักษะการเจรจาเสนอขายทีดี่

403/5 ถ.พหลโยธิน เพศชาย/หญิง ขับรถจักรยานยนต์ได้ 

ต.แม่ต  า อ.เมือง จ.พะเยา อายุ 21-30 ปี มีใบอนุญาตขับขี่

โทร.054-480304 ปวส.+ มีบุคคล หรือเงินสดค  าประกัน

คุณภุณภัทร ค่าจ้าง 15,000-17,000 บ ประกันสุขภาพของพนักงาน

โทร.091-1193007 เบี ยขยัน โบนัสประจ าปี

คุณมนตรี ฝ่ายบุคคล

5 จรัญรัตน์ 1.พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง วุฒิ ปวส.+ ค่าจ้าง 9,000 08.00-17.00 น.

ต าแหน่งงานว่าง 

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2560



179 ม.11 ประกันสังคม

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานขับรถโม่ปูน 2 เพศชาย ไม่จ ากัดวุฒิ ค่าจ้าง 9,000

โทร.054-445078 ประกันสังคม

มีค่าเทีย่วรถ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 

6 เบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย 1.ผู้จัดการเขต 2 เพศหญิง อายุ 24-40ปี วุฒิ ปวช.-ปวส

422 ถนนรามค าแหง ค่าจ้าง 9,300 

เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง ค่าน  ามัน 7000 ค่าโทรศัพท์ 1200

กทม 10240 ค่าอินเตอร์เน็ต 400 

ท างานในเขตพื นที ่จ.พะเยา

7 ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์1.พนักงานขายต่างจังหวัด 5 เพศชาย/หญิง  อาย2ุ0-40ปี

45/8 หมู่ 4 ถ.พะเยา-ป่าแดด 10000บาท/เดือน ผ่านโปรปรับ

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 12000บาท/เดือน 

โทร.054-412477 ประกันสังคม ค่าน  ามัน5/กม. ค่าคอมมิชชั่น

คุณกมลวรรณ ค่าต าแหน่ง เงินกู้ยืม เงินรางวัลพิเศษ

8 พะเยาน าไพศาล 1.ช่างซ่อม 2 เพศชาย อายุ 20-40 ปี 08.00-17.00 น.

3/2 ถ.ประชาอุดรทิศ วุฒิ ม.3+ ค่าจ้าง 300 บ/ว หยุดวันอาทิตย์

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ประกันสังคม ชุดฟอร์ม 

โทร.054-480432 ค่าล่วงเวลา

9 บ.รักษาความปลอดภัย เวสสุวัณ1.ธุรการ 1 มีประกันสังคม สวัสดิการบริษัท 08.30-16.30 

302/3 ม.4 เพศชาย อายุ 25ปี วุฒิ ปวช หยุด เสาร์-อาทิตย์

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา2.เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย10 มีประกันสังคม สวัสดิการบริษัท 

โทร.088-2581549 เพศชาย อายุ 20ป+ี ไม่จ ากัดวุฒิ หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

คุณปิยพัชร

10 ฟาร์มเพือ่นเกษตร 1.คนเลี ยงสุกร 3 เพศชาย อายุ 35-40 ปี 08.00-17.00 

245/1 ม.4 ค่าจ้าง 305 บ/ว หยุดวันอาทิตย์

ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา มีค่าทีพ่ัก ค่าอาหาร 3 มื อ ฟรี



โทร.081-8847264

คุณอุดม วงค์ใหญ่

11 โรงแรมเกทเวย์ 1.พนักงานยกกระเป๋า 1 ค่าจ้าง 305บ/ว ชุดฟอร์ม อาหารฟรี1 ท างานเป็นกะ

7/19 ถ.ประตูกลอง เพศชาย อายุ 21+ ม.6+

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานจัดเลี ยง 1

โทร.054-411333-9 เพศชาย อายุ 21+ ม.6+

คุณกนกวรรณ บุญมา 3.กุ๊ก 1 มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

เพศชาย/หญิง อาย2ุ1+ ไม่จ ากัดวุฒิค่าจ้าง ตามตกลง

12 บ.เบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย1.ผู้จัดการเขร 2 โบนัส ประกันชีวิต 08.00-17.00 น.

442 ถนนรามค าแหง เพศหญิง อายุ 25-40 ท่องเทีย่วต่างประเทศ

เขตสะพาน กทม วุฒิ ม.6+ มีรถยนต์ ใบขับขี่

โทร.02-917000 ต่อ 229

13 ช.พาณิชย์ 1.พนักงานขับรถ 2 ค่าจ้าง 300บ/ว 08.00-17.00น.

244/1 ต.แม่ต  า เพศชาย อาย2ุ5-35 วุฒิ ม.3 ส่งของในจังหวัดพะเยา

อ.เมือง จ.พะเยา 2.เสมียนหญิง 2 ประกันสังคม โอที

โทร.054-484234 เพศหญิง ปวส.-ป.ตรี ค่าจ้าง 9,000

คุณชุติพน

14 นายอนันต์ ราชคมน์ 1.พนักงานฝ่ายผลิต 3 เพศชาย/หญิง อายุ 30 ป+ี

ไร่สวนผสมเกษตรอินทรี คู่สาม-ีภรรยา อัตราค่าจ้า คู่ 12000 บาท

151 ม.6 ต.ท่าจ าปี มีทีพ่ักให้ น  าไฟ ฟรี

อ.เมือง จ.พะเยา มีอาหาร ฟรี

โทร.086-924199

15 ดีสคัฟเวอร่ี แอนด์ แม็กนิฟิเซนท์1.พนักงานท าความสะอาด 5 เพศหญิง อายุ20-45 ปี 3กะ

30/68-70 ม.12 ไม่จ ากัดวุฒิ  ค่าจ้าง 305 บาท/วัน 06.00-15.00

ต.ไร่ซิง อ.สามพราน ท างาน 2 กะ กลางวัน 09.00-19.00

จ.นครปฐม 23.00-08.00



โทร.063-824-4171

16 บ.ท.ีคิว.เอ็ม อินชัวร์รันส์ 1.พนักงานฝ่ายขาย 4 เพศชาย/หญิง 08.300-17.30

45/8 หมู4่ อายุ 25-30 ปี

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

จ.พะเยา ค่าจ้าง 10000 บาท

โทร.054-412472 ออกพื นทีไ่ด้

คุณวาทิต เรือนสอน





หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน


