
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เง่ือนไขและสวัสดิการ เวลาท างาน

1 โรงเรียนกวดวิชาวรศาสตร์ 1ครูภาษาอังกฤษ 1 เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีข้ึนไป จ-ศ

111-113 วุฒิเอกภาษาอังกฤษ ป.ตรี 10.00-19.00

ถ.ดอนสนาม ต.เวียง 2.เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 ปวส.ข้ึนไป ส-อา

อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ท างานสัปดาห์ละ 6 วัน 08.00-17.00

โทร.054-485744 มีประกันสังคม

2 เสริมสวย บอยคัด 1. ช่างเสริมสวย 2 เพศหญิง อายุ ไม่จ ากัด 08.00-19.30

12/28 ถ.รอบเวียง วุฒิม.3  ค่าจ้าง 7000-9000 บ

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.แม่บ้าน 1 เพศหญิง อายุ 25-30 ปี 08.00-17.00

โทร.084-7402029 วุฒิม.3 ค่าจ้าง 305 บ/ว

คุณสมัชญษ มีอาหารกลางวันให้

ทดลองงาน 3 เดือน 

มีประสบการณ์ มีใจรักการบริการ

3 เมืองไทยประกันชีวิต 1.พนักงานเก็บข้อมูล 5 เพศชาย-หญิง อายุ22 ปี จ-ศ

69/8-9  วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง วันละ150 บ 08.30-16.30

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานขาย 5 เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี

โทร.098-7485337 วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 6000 

คุณกัญญ์ณณัฏฐ์ ประกันชีวิตกลุ่ม

4 บ.พี.เอ็น.เอส ไซน์ 1.วิศวกรโยธา 2 เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีข้ึนไป

19 ม.2 วุฒิ ป.ตรี

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 2.วิศวกรไฟฟ้า 2 อัตราค่าจ้าง 12,000 -15,000 บ

คุณชัชวาล สามารถท างานท่ีเชียงใหม่

โทร.098-8939853 3.โฟร์แมนโยธา 2 และพะเยาได้ 

มีท่ีพัก (เชียงใหม่)

4.โฟร์แมนโยธา 2 โอที ประกันสังคม 

5 หจก.เย็นจิทก่อสร้าง 1.ช่างเช่ือม 1 เพศชาย ค่าจ้าง 305 บ/ว

14 ม.15 

ต าแหน่งงานว่าง 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560



ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 2.ช่างยนต์ 1

โทร.081-8843906

6 กันนิกา พืชผล 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 ค่าจ้าง 400 บ/ว

204 ม.7 เพศชาย วุฒิ ปวส. 

ต.ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา

โทร.054-884600

คุณนุช กันนิกา

7 ทรัพย์เทเลอร์ 1ตัดเย็บเส้ือผ้า 3 เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

656/4 ค่าจ้าง 305 บาท

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.คนรีดผ้า 2

โทร.089-4316483

8 ฮิวเมติกส์ 1.ช่างคอมพิวเตอร์ 4 เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี

19 ม.2 วุฒิ ปวส.+

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

โทร.086-4400850

9 พะเยาคลีนน่ิง 1.คนสวน 1 เพศชาย อายุ 35-55 ปี 

539/32 ม.11 วุฒิ ป.6+

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ค่าจ้าง 305 

โทร.054-410137

10 หจก.PK สยามเอ็นจิเนียร่ิง 1.วิศวกรโยธา 1 เพศชาย อายุ 25 ปี+

80/1 ม.13 วุฒิ ป.ตรี

ต.ดงเจน อ.เมือง จ.พะเยา 

โทร.081-7830056

11 มาสด้า สินธานี 1 ท่ีปรึกษาการขาย 1 เพศหญิง อายุ 25-35 ปี 08.30-17.30

405/5 ถ.พหลโยธิน วุฒิ ม.6 ค่าจ้าง 9000

ต.แม่ต  า อ.เมือง จ.พะเยา ขับรถยนต์ได้มีใบขับข่ี 

โทร.062-2919164 มีประสบการณ์ด้านการขาย



12 หจก.สมิทวัน 1.บัญชี 1 ประกันสังคม 08.00-17.00

107 ม.9 เพศหญิง อายุ 20ปี+ ปวส. บัญชี

ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 2.ตรวจสอบ เอกสาร 1

โทร.054-428577 เพศหญิง อายุ 20ปี+ ม.6

13 ห้างเจริญภัณฑ์ดิพาร์ทเม้นสโตร์ 1.พนักงานขับรถ 5 เพศชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ม.3 08.30-19.00

ถ.รอบเวียง ค่าจ้าง 9000 หยุดอาทิตย์ละ

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานคลัง 5 ประกันสังคม 1 วัน

โทร.081-6035286 มีค่าล่วงเวลา มีใบอนุญาตขับข่ี

คุณทวี สินแก้ว

14 ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์1.พนักงานส่งเอกสาร 1 เพศชาย อายุ 20 ปีข้ึนไป 08.30-17.30

45/8 ม.4 วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ค่าจ้าง 11500 บ/ด

โทร.054-412477 ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม

คุณมยุเรศ อินชมภู เบ้ียขยัน ใบขัยข่ี 

15 ร้านบ้านยาฟาร์มาซี 1.แม่บ้าน พ่ีเล้ียงเด็ก 1 เพศหญิง อายุ 25-45 ปี

บ้านพักแพทย์ หลังท่ี 4 ท างานบ้าน เล้ียงเด็กทารก

โรงพยาบาลจุน และเด็กประถม ท ากับข้าว

อ.จุน จ.พะเยา มีห้องพักให้ฟรี อาหารฟรี

โทร.085-0314241 พักกับนายจ้างผู้หญิง 

โทร.081-5693891 ค่าจ้าง 8000-9000 บ/ด

คุณวสัน ศรีชัย วันหยุดตามตกลง

16 มาสด้าสินธานี 1.ท่ีปรึกษาการขาย 1 เพศหญิง อายุ 25-35ปี 08.30-17.30

405/5 ถ.พหลโยธิน วุฒิ ม.6 ค่าจ้าง 9,000 บาท

ต.แม่ต  า อ.เมือง จ.พะเยา สามารถขับรถยนต์ได้ ใบขับข่ี

โทร.0622919164 มีประสบการณ์ด้านการขาย

17 ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก 1.ผู้จัดการประจ ากะ 20 ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ ท างานเป็นกะ



9/198 ม.5 ถ.พหลโยธิน ข/ญ 22ปี+ ป.ตรีทุกสาขา 14000-17000 ค่าล่วงเวลา คอมมิชช่ัน

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 2.พนักงานส่ังซ้ือ 20 ท่ีพักฟรี ท างานท่ี กทม.

จ.ปทุมธานี ช/ญ 20ปี+ ปวส.ทุกสาขา 10400-12000

นายจ้างมาสัมภาษณ์ 3.แคชเชียร มินิมาร์ท 20

ณ สนง.จัดหางานจังหวัดพะเยา ช/ญ 18ปี+ ม.3+ 325-375 บ/ว

ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 4.แคชเชียร หน้าลานน้ ามัน 20

เวลา 10.00 น ช/ญ 18ปี+ ม.3+ 340-390 บ/ว

5.พนักงานเติมน้ ามัน 20

ข/ญ 18ปี+ ป.6+ 310-340 บ/ว

18 พะเยาคลีนน่ิง 1. คนสวน 1 ค่าจ้าง 305 บ/ว จันทร์-ศุกร์

โทร.082-6979941 เพศชาย/หญิง ไม่จ ากัดอายุ

คุณธนยา นักหล่อ 2.แม่บ้าน 5

เพศหญิง อายุ30-55 ปี

3.รปภ. 5

เพศหญิง อายุ 30-55 ปี


