
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เง่ือนไขและสวัสดิการ เวลาท างาน
1 บ.จีเอสอี คอร์ปเรช่ัน จก 1.พนังานธุรการ 1 เพศหญิง อายุ 25-30 08.30-17.00

405/4 ม.11 ค่าจ้าง 14,000 วุฒิบัญชี มีประสบการณ์ 2 ปี

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานขับรถ 1 เพศชาย อายุ 25-30 ม.6

ค่าจ้าง 11,000 ยกของ ชับรถ ใช้คอมฯได้ 

สามารถท าล่วงเวลาได้ 

2 บ.จีเอสอี คอร์ปอเรช่ัน 1.พนักงานขาย 10 เพศชาย อายุ 25-30 

จ าหน่ายสินค้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ออกพ้ืนท่ี วุฒิ ม.6+ ค่าจ้าง 15,000

คุณนพคุณ สามารถ บุคลิกดี ค่าคอมมิชช่ัน

โทร.081-6679032 โบนัส  มีท่ีพักให้ 

ออกท างานเป็นทีม

3 เมืองไทยประกันชีวิต 1.ท่ีปรึกษาประกันชีวิต 5 เพศชาย-หญิง อายุ 22ปี+

69/8-9 ถ.ประตูชัย ป.ตรี ทุกสาขา 

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.ท่ีปรึกษาโครงการ 5 ค่าจ้างตามโครงสร้าง

โทร.098-7485337 ประกันชีวิตวิตกลุ่ม

คุณกัญญ์ณณัฏฐ์ พรหมเผ่า 3.ผู้จัดการศูนย์ 2 คอมมิชช่ัน โบนัส ท่องเท่ียว

4.ประชาสัมพันธ์โครงการ 3

4 โรงเรียนกวดวิชาวรศาสตร์ 1.ครูภาษาอังกฤษ 1 ท างาน 6 วัน/สัปดาห์

111-113 ถ.ดอนสนาม เพศชาย/หญิง ป.ตรี มีประกันสังคม

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.เจ้าหน้าท่ีอิเล็กทรอนิกส์ 1

โทร.054-485744 และงานท่ัวไป

คุณเบญจมาศ เพศชาย/หญิง ปวส.+

5 บ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 1.ผู้จัดการ สาขา 1 เพศชาย/หญิง 08.30-17.30

45/8 ม.4 ถ.พะเยา-ป่าแดด วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 15,000

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ประสบการณ์บริหารบุคคล

โทร.054-412477 สามารถใช้งานคอมฯได้ 

ต าแหน่งงานว่าง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2561



6 บริษัท ญาณวรุตม์ จ ากัด 1.พนักงานธุรการ 3 เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.ปวส 08.00-17.00 

519 ม.12 ค่าจ้าง 300 บ/ว หยุดวันอาทิตย์

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา บันทึกข้อมูล ใช้คอมได้ดี

โทร.081-1117895 โอที ประกันสังคม 

คุณชวลิต มีบุคคลค้ าประกัน

7 โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1.ครูคณิตศาสตร์ 2 เพศชาย/หญิง 07.30-16.30

129 ม.3 ถ.พะเยาเชียงค า วุฒิ ป.ตรี 

ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ พะเยา 2.ครูปฐมวัย 2 มีประสบการณ์การท างาน

โทร.054-491072 จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณกัญญาลักษณ์ 3.ครูพ่ีเล้ียง 1

4.ครูภาษาไทย 2

5.แม่บ้าน 2

8 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 อายุ 20 ปีข้ึนไป 

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ช่างกราฟฟิก มีความรู้ความสามารถทาง

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ด้านคอมพิวเตอร์

โทร.054-449638 สามารถออกแบบ งานกราฟฟิก

9 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1.ครูวิทยาศาสตร์ 3 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 60 ปี

241 ม.4 วุฒิ ป.ตรี ตามสาขาวิชาชีพ 

ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล าปาง 2.ครูภาษาอังกฤษ 2 ค่าจ้าง 15,000-18,000

โทร.054-329398 ผ่านงาน บรรจุ

อ.บุญถนอม 3.ครูคณิตศาสตร์ 2

4.ครูภาษาไทย 3

5.ครูศิลปะ 2

10 หจก.อภิตะวัน (ต้นน้ า) 1.แคชเชียร์ 2 ค่าจ้าง 600บ/วัน 08.00-24.00 น.

393/1 ต.แม่ต  า เพศหญิง อายุ 20 ปี ม.6+ ประกันสังคม



อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานส่งของ 2

คุณกนกพร  นามโสม เพศชาย อายุ 20 ปี ม.6+

โทร.054-445411

โทร.086-4318448

11 สหกรณ์เล้ียงปลาบ้านต  าพะเยา 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 เพศหญิง ป.ตรี บัญชี 08.30-16.30

136 ม.8 บ้านต  ากลาง ค่าจ้าง 9450 บาท/เดือน

ต.บ้านต  า อ.เมือง จ.พะเยา มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

คุณมนัส นามบ้าน ท างานด้านบัญชี

โทร.054-079785 มีประสบการณ์ 

12 บริษัท ใบธง จ ากัด 1.แม่บ้าน 1 ประกันสังคม 09.00-18.00

12/29-30 ถ.รอบเวียง เพศหญิง อายุ 30 ปี ประกันอุบัติเหตุ

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานบัญชี 1

โทร.054-483030 เพศหญิง อายุ 25 ปี ปวส.-ป.ตรี

คุณนริสรา อาจค า

13 ท่ีนอนอิสรา 1.พนักงานเย็บผ้า 1 เพศหญิง ไม่จ ากัดอายุ 08.30-17.30

683 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ไม่จ าวุฒิ ค่าจ้าง 305 บ/ว

โทร.054-431015

14 หจก.สมิทวัน 1.พนักงานขาย 2 ค่าจ้าง 8000 บ/ด จ-ส

107 ม.9 ต.แม่ปืม เพศชาย/หญิง ม.3+ ค่าคอม 08.00-17.00

อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานจัดส่ง 3 ประกันสังคม

โทร.054-428557 เพศชาย ม.3

คุณประวิทย์


