
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เง่ือนไขและสวัสดิการ เวลาท างาน

1 โตโยต้า พะเยา 1.ท่ีปรึกษาการขาย ไม่จ ากัด เพศชาย/หญิง อายุ 23ปี 08.00-17.00

403/11 ถ.พหลโยธิน ปวส.-ป.ตรี จันทร์-เสาร์

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.ธุรการท่ัวไป ไม่จ ากัด ค่าจ้างตามเง่ือนไข

โทร.054-442040 มีใบขับข่ีรถยนต์

น.ส.บังอร ใจมิภักด์ิ 3.ช่างยนต์ ไม่จ ากัด

2 อรุณมาศไอทีแอนด์เน็ตเวิร์ก 1.ช่างไฟฟ้า 5 เพศชาย ไม่จ ากัดวุฒิ 08.30-17.30

800/128 ม.3 ค่าจ้าง 300 บาท

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 2.ช่างแอร์ 5 ขับรถได้ มีใบขับข่ี 

โทร.086-4288959 ทดลองงานผ่าน 

3.ดูแลระบบ 8 จังหวัด 2 ประกันสังคม

ภาคเหนือ

3 หจก.ทีคส์คอนเน็ตช่ัน 1.ช่างไฟฟ้า 5 เพศชาย ไม่จ ากัดวุฒิ 08.30-17.30

800-128 ม.3 ค่าจ้าง 300 บาท

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 2.ช่างแอร์ 5 ขับรถได้ มีใบขับข่ี 

โทร.086-4288959 ทดลองงานผ่าน 

3.ดูแลระบบ 8 จังหวัด 2 ประกันสังคม

ภาคเหนือ

4 ฟาติมะ เฟอร์นิเจอร์ 1.ช่างเฟอร์นิเจอร์ 2 เพศชาย/หญิง อายุ 25ปี 08.00-17.00

203 ม.12 วุฒิไมจ ากัด ค่าจ้าง 305 บ/ว

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ประกันสังคม

โทร 081-9520472 หยุดวันอาทิตย์

5 ฟาร์มเห็ตคุณธนกฤต์ 1.พนักงานท่ัวไป 2 ค่าจ่างตามตกลง 08.00-17.00

27 ม.8 ต.บ้านต  า ช/ญ อายุ 18 ปี วุฒิ ม.3+ อาหาร ท่ีพัก โบนัส โอที

อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานท าอาหาร 2

ต าแหน่งงานว่าง 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2560



โทร.098-9491156 แปรรูป

เพศหญิง อายุ 18 ปี วุฒิ ม.3+

3.พนักงานออฟฟิศ 1

เพศหญิง อายุ 18 ปี วุฒิ ปวช.+

6 ซัก อบ รีด 1.พนักงานซักรีด 4 เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี 08.30-17.00

23 ม.5 วุฒิ ม.3 ค่าจ้าง 300

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

โทร.093-2484487 ขับรถยนต์ได้พิจารณาพิเศษ

คุณบุญญาดา โอที หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน

7 พี เอ็น เอส ไซน์ 1.ช่างซ่อมบ ารุง 3 เพศชาย อายุ 20-30 ปี

9 ม.2 ค่าจ้าง 350 บ/ด 

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา มีโอที ประกันสังคม 

โทร.086-4200193

ติดต่อ คุณรัชดาพร 

8 บริษัท ญาณวรุฒม์ 1.เสมียน/ธรุการ 10 เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี 08.00-17.00

519 ม.12 ค่าจ้าง 9000 บ/ด

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา พิมพ์งานเอกสาร

โทร.081-536031 มีคนค  าสัญญา

ติดต่อ คุณเพ็ญศรี

9 บริษัท คูโบต้า พะเยา 1.พนักงานบัญชี 1 ค่าจ้าง 305 บ/ว 08.00-17.00 น.

545 ม.11 เพศหญิง อายุ 24 ปวส/บัญชี มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 2.ธุรการบริการ 1 ผ่านการเกณฑ์ทหาร 

โทร.054-449707-8 เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปวช

คุณจิตราภรณ์ 3.พนักงานขับรถบรรทุก 1

เพศชาย อายุ 25 ม.6

4.พนักงานขาย 2

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ม.6



5.ช่างบริการ 1

เพศชาย อายุ 20 ปวช

10 ร้าน จ.การช่าง 1ช่าง เหล็ก งานเช่ือม 5 เพศชาย อายุ 20+ 08.00-17.00

20/5 ต.แม่ต  า อัตราค่าจ้าง 350-500 

อ.เมือง จ.พะเยา มีโอที มีประสบการณ์

โทร.081-7966232

คุณอิง

11 อโกร โปรเกรส 1.ฝ่ายผลิต 6 เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี

228 ม.1 วุฒิ ม.6 ค่าจ้าง 305 บ/ว

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

คุณอุไรรัตน์ แสงจันทร์

12 หจก.ซีเลียน พะเยา เอเยนซ่ี 1.พนักงานบริการ 1 เพศชาย อายุ ไม่เกิน 40ปี

286/23 ต.แม่ต  า ปวช.-ปวส. ค่าจ้าง 9000 บ/ด

อ.เมือง จ.พะเยา ประกันสังคม 08.30-20.30

โทร.054-484304 

คุณนาย

13 บ.เดอะ ไวท์ เฮ้า พี เอ็ม 1.พนักงานต้อนรับ 2 โสด ท างานเป็นกะ มีท่ีพัก ฟรี

145/9 ต.แม่กรณ์ เพศชาย/หญิง อายุ 20ปี+ สวัสดิการ อาหาร 3 มื อ ฟรี

อ.เมือง จ.เชียงราย ปวช.-ปวส. ค่าจ้าง 9000 

โทร.065-5764249 2.แม่บ้าน 2 ขยัน ยูนิฟอร์ม 

โทร.094-7937222 เพศหญิง ไม่จ ากัดอายุ

ค่าจ้าง 305 บ/ว

14 สนง. ปศุสัตว์พะเยา 1.รปภ 1 เพศชาย ไม่จ ากัดอายุ 08.30-16.40

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา วุฒิ ม.3+ ค่าจ้าง 7000

โทร.085-6609846 หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์



15 ทิพย์เนตรรุ่งเรือง 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 เพศชาย อายุ 18ปี+

175 ถ.ราชยาทิศนัย ปวช.-ปวส.

ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ท่ีพัก ฟรี

โทร.089-7551121

คุณอลงกรณ์

16 อโกรโปรเกรส 1.พนักงาน QC 1 เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี 08.00-17.00

228 ม.1 วุฒิ ปวส.-ป.ตรี คหกรรม

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ประกันสังคม 

โทร.054-412841 หยุดสัปดาห์ 1 วัน

คุณอุไรรัตน์

17 แซมการ์เด้น 1.กุ๊ก 1 เพศชาย/หญิง อายุ 25ปี+ 10.00-22.00

16 ม.1 วุฒิ ม.3+ ค่าจ้าง ตามตกลง

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ประกันสังคม

 โทร.054-412841 มีประสบการณ์พิเศษ 

คุณอุไรรัตน์ 3.กัปตัน 1

4.พนักงานเสริฟ 4

18 พ.พานิชอีเลคทริคเวิลด์ 1.พนักงานธุรการขาย 1 เพศชาย อายุ 25 ปี+ 09.00-18.00

625/5 ถ.หพลโยธิน ปวช.ขึ นไป ค่าจ้าง 305 วัน

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ทดลองงาน 3 เดือน

โทร.054-413344 ผ่านทดลองงานปรับค่าจ้าง

คุณวิทิต นพโสภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

รักงานบริการ

2 เคาร์เตอร์การเงิน 2 ช/ญ 25 ปี วุฒิ ปวส+ 

จบบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ



3.พนักงานขาย 1 เพศชาย อายุ 25 ปี+ ปวส.+

ขับรถยนตืได้ มีใบขับข่ี

19 โรงเรียนเรียนดอนไชยวิทยา 1.ครูภาษาอังกฤษ 1 เพศชาย/หญิง อายุไม่จ ากัด

241 ม.4 วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 10,000

ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล าปาง 2.ครูภาษาไทย 1 มีประกันสังคม

โทร.054-329398 ทดลองงาน 3 เดือน 

3.ครูพลศึกษา 1 หากผ่านการประเมิน ได้รับ

เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

4.ฟิสิกส์ 1

20 หจก.สมิสวัน 1.พนักงานจัดส่ง 4 เพศชาย อายุ 18+ 08.00-17.00น.

107 ม.9 วุฒิ ม.3+ ค่าจ้าง 8000 

ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา มีใบขับข่ี ทดลองงาน 3 เดือน 

โทร.054-428577 ประกันสังคม 

21 หจก.สบายเรสซิเด้นท์ 1.แม่บ้าน 2 เพศหญิง/ชาย อายุ 20+ 07.00-16.30

939/3-5 ถ.พหลโยธิน ค่าจ้าง 305บ/ว

 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ประกันสังคม เงินออมรายเดือน

โทร.054-480994 โอที

คุณสุทธินี

22 หจก.SP supple OA 1.ช่างคอมพิวเตอร์ 2 เพศชาย อายุ 25 + 

198 ม.14 ปวส.+ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ประสบการณ์ท างาน พิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.086-4319199 มียูนิฟอร์ม ประกันสังคม 

ค่าคอมมิวช่ัน 

สามารถขับรถยนต์+ใบขับข่ี

23 กวดวิชาปัญญาวี 1.ธุรการ 1 เพศหญิง ปวส.+ อายุ 20+ 13.00-20.00

15/35 ถ.ประตูกลอง ค่าจ้าง 9000 08.00-17.00



ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ประกันสังคม บุคลิกดี ขยัน

โทร.054-7434086 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณภานุวัฒน์ ใช้คอมพิวเตอร์

24 บ.สยามเอนดูเล่ 1.ช่างกราฟฟิก 1 เพศชาย อายุ 22-35 ปี 08.00-17.00

633 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ค่าจ้าง 10000บาท/เดือน

โทร.080-6750366 2.ช่างติดตั ง 1 เพศชาย อายุ 22-40 ปี

คุณ ณัฎฐ์ ธนบดีพินิจนัย ค่าจ้าง 10000บาท/เดือน

ประกันสังคม 

25 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 1.พนักงานหน้าลาน 2 เพศชาย/หญิง อายหุ 18-35 ท างานเป็นกะ

410 ม.18 สาขาเมืองพะเยา วุฒิ ม.3+ ค่าจ้าง 305

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานหน้าลาน 2 ทดลองงาน3 เดือน

โทร.081-1427755 สาขาภูกามยาว มีชุดพนักงาน 5ชุด/ปี

คุณรุ่งนภา ประกันสังคม หยุดนักขัตฤกษ์

26 มิตรสินด่วน พะเยา 1.เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 4 เพศชาย อายุ 21-28 08.00-17.00

409/5 ม.3 ปวส.-ป.ตรี ค่าจ้าง9300-10000

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จงพะเยา ท่ีพักฟรี ประกันสังคม โบนัส2 ครั ง

โทร.054-481437 ท างานได้ทุกอ าเภอจ.พะเยา

คุณเอกชัย วาวงค์ มีใบขับข่ีรถยนต์/มอเตอร์ไซต์


