
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เง่ือนไขและสวัสดิการ เวลาท างาน

1 ร้านท่ีนอนอิสรา 1.พนักงานขับรถ 1 มีใบขับข่ีรถยนต์ 08.30-17.30

683 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา เพศชาย อายุ 18 ปี+ สุขภาพแข็งแรง

โทร.054-481698  วุฒิ ม.3 ค่าจ้าง 305 บาท สามารถยกของหนักได้ 

คุณชุติกาญจน์ ทดลองงาน 2 เดือน

2 สมิสวัน 1.พนักงานขาย 3 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

107 ม.9 เพศชาย/หญิง อายุ 20ปี+ ท างานต่างจังหวัดได้ 

ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา  วุฒิ ม.3 ค่าคอมมิชช่ัน

โทร.054-428577

คุณปรวิทย์

3 อินเตอร์ คอฟฟี เทรด์ 1.พนักงานขาย 1 เพศชาย/หญิง 

59/17 ออกพ้ืนท่ี พะเยา เชียงราย อายุไม่เกิน 40 ปี

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา วุฒิ ม.6

โทร.087-4339449 สามารถขับรถได้ 

คุณรวงพร มีใบขับข่ี มีรถส่วนตัว

ค่าคอมมิชช่ัน

4 โรงเรียนกวดวิชาศาสตร์ 1ครูภาษาอังกฤษ 1 ค่าจ้าง 12000 10.00-19.00

111-113 ถ.ดอนสนาม เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีข้ึนไป ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ 08.00-17.00

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา วุฒิ ป.ตรี ประกันสังคม

โทร.054-485744 2. ครูภาษาไทย 1 ทดลองงาน 3 เดือน

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีข้ึนไป

5 บ.แองเจิลเวย์ 1.พนักงานขาย 8 ประกันสังคม 08.00-17.00

403/8 ถ.พหลโยธิน เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีข้ึนไป ชุดฟอร์ม หยุดวันอาทิตย์

ต.แม่ต  า อ.เมือง จ.พะเยา ปวส.ช คอมมิชช่ัน

ต าแหน่งงานว่าง 

ประจ าเดือน กันยายน 2560



โทร.054-482900

6 โรงแรมเกทเวย์ 1.กุ๊ก 1 เพศชาย อายุ 21 ปีข้ึนไป ท างานเป็นกะ

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ค่าจ้าง 305 บาท 05.00-14.00

โทร.054-411333-204 2.ผู้ช่วยุ๊ก 1 มีประสบการณ์ มีโอที 07.00-16.00

ประกันสังคม 16.00-01.00

7 โรงพยาบาลราม 1.ขับรถ/ยานยนต์ 1 เพศชาย อายุ 30 ปี+ ท างานเป็นกะ

660 ต.ท่าวังทอง วุฒิ ม.6 ค่าจ้าง 305 บ/ว

อ.เมือง จ.พะเยา ประสบการณ์

โทร.054-484263-3038 ทดลองงาน 3 เดือน

มีโอที ประกันสังคม 

8 หจก.สบายเรสซิเดนซ์ 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 เพศชาย/หญิง อายุไม่จ ากัด

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ไม่จ ากัดวุฒิ ค่าจ้าง 320 บ/ว

โทร.054-480994

คุณเปรม 

9 วิสากิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคนม 1.แรงงานท่ัวไป 2 เพศชาย/หญิง 06.00-09.00

131 ม.7 เล้ียงวัว ค่าจ้าง 305 บ/ว 13.00-17.00

ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ มีท่ีพัก ฟรี มีอาหาร

จ.พะเยา รับคู่สามี-ภรรยา

โทร.064-2058310 มีประกันอุบัติเหตุ

คุณวีรพันธ์ มีวัว 20-30 วัว

10 โรงเรียน ดอนไชยวิทยา 1.ครูผู้สอน ฟิสิกป์ 1 เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี

241 ม.4 ต.หลวงเหนือ ค่าจ้าง ตามตกลง

อ.งาว จ.ล าปาง 2.ครูผู้สอน เคมี 1 มีประกันสังคม 

โทร.054-329398 

คุณสมจิตต์ กาตาสาย 3.ครูผู้สอน อังกฤษ 1

โทร.084-9488156



11 อรุณมาศ ไอที 1.ช่างติดต้ังอินเตอร์เน็ต 5 อายุ 18 ปีข้ึนไป 08.30-17.30

800/128 ถ.ท่าวังทอง ไม่จ ากัดวุฒิ  ค่าจ้าง 8000

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 2.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 ประกันสังคม 

โทร.086-4288959 มีใบขับข่ี

คุณพิสิวุธ

12 มาสด้า สินธานี พะเยา 1.พนักงานขาย 2 เพศหญิง วุฒิ การตลาด 08.00-17.00

405/5 ถ.พหลโยธิน ค่าจ้าง 9000-20000

ต.แม่ต  า อ.เมือง จ.พะเยา ขับรถยนต์ได้ 

13 บริษัท พี.เอ็น.เอส ไซน์ 1.วิศวกรโยธา 2 อัตราค่าจ้าง 15,000 บ 08.00-17.00

3/1 ถ.เวียงบัว เพศชาย/หญิง อายุ 25ปี+ ป.ตรี ท างานนท่ีบริษัทส านักงาน

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2.โฟร์แมนโยธา 2 ใหญ่จังหวัดเชียงใหม่

โทร.054-466780 เพศชาย/หญิง อายุ 25ปี+ ปวส. โอที ประกันสังคม 

โทร.098-8939853 มีค่าท่ีพัก 2500-3000 บ/ด

14 ร้านล้านนาพัทธนันท์ 1.พนักงานเย็บผ้า 10 เหมาช้ินงาน 08.00-18.00

660/3 ถ.พหลโยธิน เพศชาย/หญิง อายุ 20ปี+ มีประสบการ์ด้านการเย็บ หยุดวันอาทิตย์

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ไม่จ ากัดวุฒิ จักรอุตสาหกรรม

คุณพัทธนนันท์ อินตาค า

โทร.080-6740200

โทร.097-4644395

15 ร้านอาหาร 1.กุ๊ก (หญิง) 1 มีประสบการณ์พิจารณา 09.00-21.00

17/12 ถ.ชายกว๊าน เป็นพิเศษ หยุดวันอังคาร

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา มีชุดฟอร์ม

โทร.081-2556522 มีอาหารให้ 2 ม้ือ

16 พะเยาคลีนน่ิง 1.รปภ. ขนส่งพะเยา 2 ประกันสังคม 09.00-19.00



539/32 ม.11 เพศชาย วุฒิ ม.3 ค่าจ้าง 305 บ/ว

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 2.แม่ครัว 1

โทร0054-410137 เพศหญิง ค่าจ้าง 305 บ/ว

คุณธนยา

17 ไอศครีมซีมุน 1.ฝ่ายขาย 5 มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

6 ม.1 

ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

โทร.085-6952322

คุณทิศ

18 ปตท.ธรุกิจค้าปลีก 1.พนักงานส่ังซ้ือและจัดเรียงสินค้า 10 ไม่ต้องมีประสบการณ์

ปทุมธานี อายุ 18 ปี วุฒิ ปวส. มีท่ีพักให้

นัดสัมภาษณ์ 2.แคชเชียรหน้าลาน 20 ท างาน กทม 

วันท่ี 28 กันยายน 2560 อายุ 18 ปี วุฒิ ม.3+

ท่ี สนง.จัดหางานจังหวัดพะเยา 3.พนักงานชงกาแฟ 20

อายุ 18 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ

4.พนักงานเติมน้ ามัน 20

อายุ 18 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ

19 ท่ีนอนอิสรา 1.พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 จันทร์-เสาร์ 

683 ถ.พหลโยธิน เพศชาย/หญิง อายุ20-28 ปี 08.30-17.30

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ปวช.+ อัตราค่าจ้าง 305 บ/ว

โทร.054-431015

คุณมนทกานต์


