
ที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เงื่อนไขและสวัสดกิาร เวลาท างาน

1 ร้านล้านเส้นก๋วยเต๋ียวเรือพะเยา 1.พนักงานเสริฟ 2 เพศชาย/หญิง อายุ 20-35ปี 08.00-18.00

45 ถนนท่ากว๊าน อาหาร 2 มื้อ หยุดสัปดาห์ละ

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ชุดฟอร์ม 1 วัน

โทร.099-3710645

2 ลานนาอินเตอร์ แทรค 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 ค่าจ้าง 305 บ/ว 08.00-17.00 

15 ม.10 เพศชาย อายุ 18ป+ี ปวช.ช่างยนต์ มีทีพ่ักให้ โอที เบีย้เล้ียง หยุดวันอาทิตย์

ต.ป่าซาง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 2.พนักงานบัญชี 1 ทดลองงาน 3 เดือน

นายอภิวิชญ์ บัวชุม เพศหญิง อายุ 18ป+ี ปวช.บัญชี พนง.บัญชี มีประสบการณ์

054-425115/ 083-0932499 พิจารณาเป็นพิเศษ

มีบุคคลค้ าประกัน

3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1.พนักงานขับรถ 1 เพศชาย อายุ 20-45ปี 08.00-17.00

9 ม.17 ค่าจ้าง 7,000 บ.

ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว พะเยา มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ

คุณต้น อาหาร ฟรี 3 มื้อ ทีพ่ัก ฟรี

โทร.081-1659672 ค่าเบีย้เล้ียงออกต่างจังหวัด

เข้าเวร นอนเวร 

4 เจ เอ เอ็ม ดิสทริเตอร์ 1.พนักงานบัญชี 5 ค่าจ้าง 10,000-15,000 07.30-17.00 

95 ม.18 เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 วุฒิ ปวส.-ป.ตรี มีชุดยูนิฟอร์ม หยุดวันอาทิตย์

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานขาย 10 ประกันสังคม 

โทร.086-4290972 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 สามารถไปท างานที ่จ.ล าปาง ได้

คุณกิตติภพ  วุฒิ ม.6-ป.ตรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ดอกค าใต้ สติล 1.พนักงานทัว่ไป 1 เพศชาย อายุ 22 ป+ี 08.00-17.30

365 ม.3 วุฒิ ม.3+ ค่าจ้าง 7,000-10,000

ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ พะเยา  สามารถขับรถยนต์ได้ หยุดวันอาทิตย์

ต าแหน่งงานว่าง 

ประจ าเดอืน มถุินายน 2560



โทร.087-3050704 ประกันสังคม 

โทร.082-3915457 ทดลองงาน 3 เดือน

คุณกรรณิการ์ ถ้ามีใบขับขี่ประเภท2 พิจารณาเป็นพิเศษ

6 อโกร โปรเกรส 1.ฝ่ายผลิต 2 ชุดฟอร์ม 08.00-17.00

228 ม.1 ชาย อายุ 30-50ปี ม.3-ปวส 305บ/ว จันทร์-เสาร์

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 2.ฝ่ายผลิต 4 ชุดฟอร์ม

โทร.054-412841 หญิง อายุ 30-50ปี ม.3-ปวส 305บ/ว

คุณอุไรรัตน์ แสงจันทร์ 3.พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 กรณีเป็นฝ่ายผลิต ประกันสังคม

โทร.086-1169669 ชาย อายุ 35-50ปี ม.3-ป.ตรี ต่อเทีย่ว+305บ/ว

2 ทดลองงาน + เงินเดือน

ตามประสบการณ์ ประกันสังคม

5.พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้า 1 สาขาคหกรรม/โภชนาการอาหาร/วทบ.

หญิง อายุ 23-40ปี ปวส.-ป.ตรี 

6.ฝ่ายผลิต คนพิการ 4 แบบเหมาชิ้นงาน/กิโลกรัม

ชาย/หญิง อาย2ุ5-45 ปี ม.3-ป.ตรี อุปกรณ์แบบฟอร์ม 

7 ร้านแซมการ์เด้น แอนด์ เฮิร์บ 1พนักงานเสริฟ + แคชเชียร์ 2 ค่าจ้างตามตกลง 10-00-22.00

16 ม.1 หญิง อาย2ุ0-35ปี ม.6-ป.ตรี อาหาร ประกันสังคม 

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

คุณอุไรรัตน์ ชาย/หญิง อาย3ุ5-50ปี ม.3-ป.ตรี พิจารณาตามประสบการณ์

086-1169669 3.กุ๊ก พ่อครัว 1

054-1771857 ชาย/หญิง อาย3ุ5-50ปี ม.3-ป.ตรี

8 ล้นฟ้า แอร์ คาร์แคร์ 1.ช่างยนต์ 1 เพศชาย อายุไม่จ ากัด หยุดวันอาทิตย์

227 ม.3 วุฒิ ปวส.ช่างยนต์

ต.ห้วยข้าวก่ า อ.จุน จ.พะเยา ค่าจ้าง 9000 บาท

โทร.086-9937531 ประกันสังคม

คุณนิคม  นโนแก้ว อบรมช่างตรวจสภาพรถ 

9 กรุงไทยแอกซ่า 1.เลขานุการ 2 เพศหญิง อายุ 25-35 ปี 08.00-17.00

545/53-54 ม.5 วุฒิ ปวส. เลขานุการ



ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ค่าจ้าง 9000-95000 บาท

โทร. 063-3598919 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ส่ือสาร/มนุษยสัมพันธ์ทีดี่

รักการบริการ ซ่ือสัตย์

10 ห้างทองเซ่ียงฮวด 1.แม่บ้าน 1 เพศหญิง วุฒิไม่จ ากัด 08.00-17.00น. 

5 ถนนดอนสนาม ค่าจ้าง 250 บ/ว

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ท างานทีบ่้าน

โทร.081-7160171

คุณชาญวิทย์

11 โกลด์ พี ซี เน็ตเวิร์ด 1.ฝ่ายขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 เพศชาย/หญิง ไม่จ ากัดวุฒิ 08.30-18.00

1007/19 ถ.พหลโยธิน ค่าจ้างตามตกลง จันทร์-เสาร์ 

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.ฝ่ายขายโปรเจค ออกพืน้ที่ 1 มีประสบการณ์ในงานขาย

โทร.054-411220-2 

12 ร้านจักรวาลพานิชพะเยา 1.พนักงานสินเชื่อ 1 เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. 08.00-17.00

626/1 ถ.พหลโยธิน อัตราค่าจ้าง 9000 บ/ด หยุดวันอาทิตย์

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ

โทร.054-431168 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

คุณจอย สวัสดิการ ทดลองงาน 3 เดือน

13 ร้านถาวรมอเตอร์ 1.แม่บ้าน 1 ค่าจ้าง 305 บ/ว 08.00-17.00

949/3 ถ.พหลโยธิน เพศหญิง อายุ 30-50ปี ท าความสะอาด ซักผ้า รีดผ้า

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานขาย อะไหล่ 1 มีประสบการณ์การขาย/สินค้า

โทร.054-481743 เพศหญิง อายุ 30-35ปี วุฒิ ม.6 ทดลองงาน 3 เดือน

14 สบายเรสซิเด้นซ์ 1ช่างซ่อมบ ารุง ช่างไฟฟ้า 1 เพศชาย อายุ 25-45 ปี 08.00-17.00

939/3-5 ถ.พหลโยธิน วุฒิ ปวส. ค่าจ้าง 350 บ/ว

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ประกันสังคม

โทร.054-480994

คุณเรณู



15 พะเยาคลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1.คนสวน 1 เพศชาย อายุ 35-55 ปี 07.00-17.00

539/32 ม.11 วุฒิ ป.6+ ค่าจ้าง 305 บ/ว

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ประกันสังคม 

โทร.054-410137 ประจ าศาลากลางจังหวัด

16 ฮิวเมติกส์ ช่างคอมพิวเตอร์ 4 เพศชาย/หญิง อายุ 20 ป+ี 08.00-17.00

19 ม.2 วุฒิ ปวส. สาขาทีเ่กี่ยวข้อง หยุด เสาร์อาทิตย์

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ค่าจ้าง 10000 บ/ด

โทร.086-4400850 มีประสบการณ์ด้านคอมฯ อย่างน้อย 1 ปี

ประกันสังคม

17 ซี เอช ชี เอ็นจิเนียร่ิง 1.วิศวกรโยธา 2 เพศชาย/หญิง อายุ 22-30ปี จันทร์ -เสาร์

37/1 ม.10 วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 15000-18000

ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล าปาง เบีย้เล้ียง โอทีวันหยุด

โทร.086-9029041 โบนัสประจ าปี กองทุน

คุณเสาวภาคย์ ประกันสังคม 

18 โรงพยาบาล พะเยาราม 1.เจ้าหน้าที ่เวรระเบียบ 2 เพศชาย/หญิง อายุ 20 ป+ี

660 วุฒ ปวส. ค่าจ้าง 9150 บ/ด

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ประกันสังคม  ท างานเป็นกะได้ 

มีโอที

19 โรงเรียนอนุบาลจ าเนียร 1.ครูคณิตศาสตร์ 1 เพศชาย/หญิง จันทร์-ศุกร์

195 ม.4 ป.ตรี คณิต อายุ 21 ป+ี

ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 2.ครูวิทยาศาสตร์ 1 ประกันสังคม 

โทร.054-427252 ป.ตรี วิทย์ มีใบประกอบวิชาชีพ 

ครูจ าเนียร พิจารณาเป็นพิเศษ

20 ธนานันท์อพาร์ทเมนท์ รีสอร์ท 1.พนักงานเก็บเงิน 1 เพศชาย อายุ 20-35 ปี 17.00-07.00

270/6 วุฒไม่จ ากัด 

ต.แม่ต๋ า อ.เมือง จ.พะเยา ทดลองงาน 8000 (3เดือน)



โทร.083-3225428 มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

ท างานเป็นกะได้ 

21 ทรัพย์ เทเลอร์ 1.ตัดเย็บเส้ือผ้า 3 เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี 08.00-17.00

656/4 ถ.พหลโยธิน ค่าแรงขั้นต่ า

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2.คนรีดผ้า 2 มีความรู้พืน้ฐาน

โทร.089-4316483 ประกันสังคม 

22 โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 1 ค่าจ้าง 15,000 08.00-16.30

129 ม.3 เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ป.ตรี วิทย์ สาขาตรงสายทีส่อน จันทร์-ศุกร์

ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ 2.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  1 ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

จ.พะเยา เพศหญิง อายุ 22 ปี ป.ตรี คณิต มีใบประกอบวิชาชีพครู

โทร.054-491072 3.ครูปฐมวัย 1 พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณกัญญาลักษณ์ เพศหญิง อายุ 22 ปี ป.ตรี ปฐมวัย

4.ครูพีเ่ล้ียง  ค่าจ้าง 300บ/ว 1

เพศหญิง อายุ 22 ปี ม.6ขึ้นไป

5.แม่บ้าน  ค่าจ้าง 300บ/ว 1

เพศหญิง อายุ 22 ปี ม.6ขึ้นไป

23 หจก.สมิทวัน 1พนักงานส่งของ 5 ค่าจ้าง 8500 ค่าคอมฯ 08.00-17.00

107 ม.9 เพศชาย อายุ 18 ป+ี ม.3+ ประกันสังคม หยุดวันอาทิตย์

ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 2.พนักงานขาย 2 มีใบขับขี่รถยนต์

โทร.054-428577 เพศชาย อายุ 18 ป+ี ม.6+ มีโอที 

ทดลองงาน 3 เดือน

24 เด่นห้า  มอเตอร์ 1. บัญชี การเงิน 1 ค่าจ้าง 9,000บ/ด 08.00-17.00

ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ า เพศหญิง อายุ 21 ป+ี ปวช.การบัญชี ประกันสังคม

อ.เมือง จ.พะเยา 2.การขาย 1  ชุดฟอร์ม ค่าล่วงเวลา

โทร.054-4877899 เพศชาย/หญิง อายุ 21ปี ปวช. เบีย้เล้ียง 

ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25 เชียงค าโจโจ้คาร์ 1.ช่างยนต์ 3 เพศชาย อายุ 20-40 ปี 08.00-17.00



287 ม.10 วุฒิ ปวช.ช่างยนต์ หรือ จันทร์-เสาร์

ต.เชียงบาน อ.เชียงค า 2.ช่างแอร์ ฟิล์ม 2 ปวช.สาขาทีเ่กี่ยวข้อง

จ.พะเยา ค่าจ้าง 300-600 บ/ว

คุณเฉลิมพงษ์ มีทีพ่ักให้ฟรี

โทร.089-6333414 มีประกันสังคม 

มีใบขับขี่

26 พ.ีเอ็น.เอส ไซน์ 1.วิศวกรโยธา 2 เพศชาย/หญิง อาย2ุ5ป+ี

19 ม.2 วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 15,000

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 2.วิศวกรไฟฟ้า 2 สามารถท างานทีเ่ชียงใหม่

โทร.098-8939853 และได้ 

คุณชัชวาล 3.โฟร์แมนโยธา 2 มีทีพ่ัก (เชียงใหม)่

โอที ประกันสังคม

4.โฟร์แมนโฟฟ้า 2

27 พ.พานิชอีเลคทริคเวิลด์ 1.ช่างติดต้ัง-จัดส่ง 2 เพศชาย อายุ 25 ปี 09.00-18.00

625/5 ถ.พหลโยธิน ปวช.ไฟฟ้า

ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ค่าจ้า 9150 

โทร.054-413344 ติดต้ังแอร์ได้ 

คุณวิทิต


