
ต��แหน�งง�นว��งในจ�งหว�ดนครพนม
ประจ��เด�อน  พฤศจ�ก�ยน  ๒๕๕๙

ล��ด�บท#$ ต��แหน�งง�น จ��นวน เพศ อ�ย% ค��จ&�ง ว%ฒ�ก�รศ(กษ� สถ�นประกอบก�ร ประเภทก�จก�ร
๑ พน�กงานธ	รการ ๑ ช ประก�นส�งคม โรงน��าแข�งเก�ยรต�นาแก โรงงานน��าแข�ง

ช�างซ�อมบ�าร	ง ๑ ช
ช�างยนต ๑ ช

๒ พน�กงานธ	รการ ๑ ญ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายว�สด	ก�อสร'าง
พน�กงานข�บรถยนต ๕ ช

๓ พน�กงานบ�ญช� ๒ ญ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายรถยนต 

๔ พน�กงานท�-วไป ๒ ประก�นส�งคม ผล�ตถ�านห	'งต'ม

๕ พน�กงานบ�ญช� ๑ ประก�นส�งคม โรงแรมไอโฮเท�ล โรงแรม
พน�กงานจ�ดเล��ยง ๑ ช
แม�บ'าน ๔ ญ
โปรแกรมเมอร ๑ ช
ช�างไฟฟ3า ๒ ช

เง�$อนไข-สว�สด�ก�ร
๒๕+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+
๒๕+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ ๒๕๙  ม.๑๒  ต.หนองส�งข 
๒๕+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ อ.นาแก  จ.นครพนม

โทรศ�พท   ๐๔๒-๕๗๑๘๐๑
-๓๕ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ หจก.พงศกรว�สด	ก�อสร'าง
-๔๕ ๓๐๐บ/ว ป.๖+ ๒๐๓  ถ.น�ตโย  ต.ในเม@อง

อ.เม@อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท   ๐๔๒-๕๑๑๓๗๔

๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด ป.ตร� บจก.ม�ตรช�ย  ไชโย
๓๐๘  ถ.น�ตโย  ต.ในเม@อง
อ.เม@อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท   ๐๙๙-๓๕๑๘๘๐๘

ช/ญ ๑๘+ ๓๐๐บ/ว ป.๖+ หจก.เพชรส�น�ล
๗  ม.๖  ถ.นครพนม-ท�าอ	เทน  ต.โนนตาล 
อ.ท�าอ	เทน  จ.นครพนม
โทรศ�พท   ๐๘๗-๖๙๗๕๒๖๖

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ ๑๓๖  ม.๑๔  ถ.นครพนม-ธาต	พนม
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ ต.ในเม@อง  อ.เม@อง  จ.นครพนม
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ป.ตร� โทรศ�พท   ๐๖๒-๙๐๔๒๓๖๑
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๓+



ล��ด�บท�	 ต��แหน�งง�น จ��นวน เพศ อ�ย� ค��จ��ง ว�ฒ�ก�รศ�กษ� สถ�นประกอบก�ร ประเภทก�จก�ร
๖ ท��ปร�กษาการขาย ๔ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายรถยนต�

ท��ปร�กษาการบร�การ ๒
ช�างเทคน�ค ๓ ช

๗ แม�บ$าน ๔ ญ ประก�นส�งคม โรงแรม

๘ ช�างต�ดต�)ง ๒ ช ประก�นส�งคม จ�าหน�ายเคร*�องใช$ไฟฟ/า

๙ สม1ห�บ�ญช� ๑ ประก�นส�งคม โรงแรมฟอร�จ3นร�เวอร�ว�ว โรงแรม
พน�กงานเสร�ฟ ๕
พน�กงานจ�ดเล�)ยง ๒

๑๐ ท��ปร�กษาการขาย ๒ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายอ1ปการณ�การเกษตร
ข�บรถยนต�ได$

๑๑ พน�กงานขาย ๔ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายรถยนต�
ช�างบร�การ ๒ ช

เง%	อนไข-สว�สด�ก�ร
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ บจก.นครพนมพ�จ�ตรเพชรมอเตอร�
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ ๔๔  ม.๔  ถ.น�ตโย  ต.หนองญาต�

๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ อ.หนองญาต�  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๐๓๖๔๔

๒๐+ ๑๒,๐๐๐บ/ด ป.๖+ โรงแรม theloft boutique hotel
๖๑  ม.๑๔  ถ.นครพนม-ธาต1พนม  ต.ท�าค$อ
อ.เม*อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๘๗-๐๕๑๖๖๕๕

๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด+ ม.๓+ หจก.ทว�ก�จการไฟฟ/า
๓๕๐/๑๖  ถ.เฟMNองนคร  ต.ในเม*อง
อ.เม*อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๙๕-๙๕๒๒๐๒๘

ช/ญ ๓๐+ ๓๐๐บ/ว ป.ตร�
ช/ญ ๑๘+ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ ๙  ถ.นครพนม-ธาต1พนม  ต.ในเม*อง
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ อ.เม*อง  จ.นครพนม

โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๒๒๓๓๓
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ บจก.ค3โบต$า อาร�เอOมจ�  สาขานครพนม

๓๓/๓  ถ.นครพนม-ธาต1พนม  ต.ในเม*อง
อ.เม*อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๒๒๓๓๒

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวช+ บจก.ฟอร�ด  นครพนม
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ ๒๓  ถ.น�ตโย  ต.หนองญาต�

อ.หนองญาต�  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๒๒๒๐๐



ล��ด�บท�	 ต��แหน�งง�น จ��นวน เพศ อ�ย� ค��จ��ง ว�ฒ�ก�รศ�กษ� สถ�นประกอบก�ร ประเภทก�จก�ร
๑๒ พน�กงานฝ
ายผล�ต ๒ ช ประก�นส�งคม โรงงานอ�ฐบล�อกนาราชควาย โรงงานอ�ฐบล�อก

๑๓ พน�กงานขาย ๕ ประก�นส�งคม จ!าหน#ายรถยนต%
ช#างยนต% ๑ ช

๑๔ เจ(าหน(าท*+ส�นเช,+อสาขา ๓ ญ ประก�นส�งคม จ!าหน#ายรถจ�กรยานยนต%

๑๕ ช#างคอมพ�วเตอร%กราฟฟ/กส% ๑ ประก�นส�งคม ท!าป0ายโฆษณา
ช#างต�ดเลเซอร% ๑ ช ม*ประสบการณ%

๑ ช

๑๖ ช#างคอมพ�วเตอร% ๑ ช ประก�นส�งคม จ!าหน#ายเคร,+องใช(ไฟฟ0า

๑๗ แคชเช*ยร% ๑ ประก�นส�งคม ห(างบ�;กซ*  ซ=เปอร%เซ�นเตอร%  สาขานครพนม ห(างสรรพส�นค(า

เง%	อนไข-สว�สด�ก�ร
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ป.๖+

๑๓๗  ม.๑๑  ต.นาราชควาย
อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท%  ๐๘๑-๑๘๔๘๖๙๐

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ บจก.เจร�ญศร*นครพนม
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ ๒๖๖  ม.๒  ถ.น�ตโย  ต.หนองญาต�

อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท%  ๐๔๒-๕๒๓๑๑๑

๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ บจก.พรประเสร�ฐมอเตอร%
๓๐/๒-๓  ถ.น�ตโย  ต.หนองญาต�
อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท%  ๐๔๒-๑๙๙๗๑๔

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ หจก.ม�สเตอร%เคน
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม๖+ ๕๗๒  ถ.สFนทรว�จ�ตร  ต.ในเม,อง

ช#างCNC ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม๖+ อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท%  ๐๔๒-๕๒๒๗๒๒

๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวช+ บจก.ซ. อ*เล�คทร�คแอนด%ไอท*
๙๐๔/๑  ถ.อภ�บาลบ�ญชา  ต.ในเม,อง
อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท%  ๐๔๒-๕๑๑๔๗๒

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๓+
๙/๒  ซ.ร#วมม�ตร  ถ.น�ตโย  ต.ในเม,อง
อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท%  ๐๔๒-๕๓๒๗๐๐



ล��ด�บท�	 ต��แหน�งง�น จ��นวน เพศ อ�ย� ค��จ��ง ว�ฒ�ก�รศ�กษ� สถ�นประกอบก�ร ประเภทก�จก�ร
๑๘ ล�ามภาษาจ
น ๑ ประก�นส�งคม ขนส�งส�นค�า

ช�ปป��ง ๑ ญ

๑๙ เจ�าหน�าท
�ส�นเช �อสาขา ๔ ช ประก�นส�งคม ส�นเช �อรถยนต&

๒๐ พน�กงานขาย ๑ ช ประก�นส�งคม จ*าหน�ายหมากฝร��ง

๒๑ พน�กงานขาย ๓ ประก�นส�งคม จ*าหน�ายคอมพ�วเตอร&
ช�างคอมพ�วเตอร& ๓ คอมม�สช��น อ.ปกรณ&ไอท


เบ
2ยขย�น
ค�าล�วงเวลา

๒๒ พน�กงานเต�มน2*าม�น ๒ ช ประก�นส�งคม จ*าหน�ายส�นค�า
๒
๔

๒๓ แคชเช
ยร& ๑ ญ ประก�นส�งคม ร�าน ณนคร ร�านอาหาร
พน�กงานเสร�ฟ ๕ ญ

๕ ญ

                                                  

เง%	อนไข-สว�สด�ก�ร
ช/ญ ๒๐+ ๑๕,๐๐บ/ด+ ป.ตร
 บจก.ฟ=อ�น ลอจ�สต�คส&

๒๐+ ๓๐๐บ/ด+ ม.๓+ ๑๖๘  ม.๑  ถ.นครพนม-ท�าอ.เทน  ต.อาจสามารถ
อ.เม อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท&  ๐๙๓-๑๓๕๖๙๘๘

๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด ปวส+ บจก.ศร
สว�สด�Bเง�นต�ดล�อ
๔๙๒ ถ.อภ�บาลบ�ญชา  ต.ในเม อง
อ.เม อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท&  ๐๙๒-๒๔๗๑๙๔๙

๒๐+ ๙,๖๐๐บ/ด ม.๓+ บจก.ไทยลอตเต�
๒๔/๑ ถ.น�ตโย  ต.หนองญาต�
อ.เม อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท&  ๐๘๓-๐๙๖๘๒๐๖

ช/ญ ๒๕-๓๐ ๙,๐๐๐บ/ด ปวช+ บจก.แอดไวซ&โฮด�2งส&  กร.Gป ๐๑๑๓
ช/ญ ๒๕-๓๐ ๙,๐๐๐บ/ว ปวช+ ๕๗  ถ.ราษฎรอ.ท�ศ  ต.ในเม อง

อ.เม อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท&  ๐๔๒-๕๒๐๗๐๙

๑๘-๒๕ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ หจก.รวมก�จ  เอเนอร&ย
�
พน�กงาน Part Time ช/ญ ๑๘-๒๕ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ ๗๕  ถ.น�ตโย  ต.ในเม อง
พน�กงานขาย 7-Eleven ช/ญ ๑๘-๒๕ ๓๐๐บ/ว ปวซ+ อ.เม อง  จ.นครพนม

โทรศ�พท&  ๐๘๑-๓๒๐๒๙๕๙
๓๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+
๓๐+ ๓๐๐บ/ว+ ป.๖+ ๖๙  ถ.ราชท�ณฑ&  ต.ในเม อง

พน�กงาน Part Time ๑๘+ ๓๐๐บ/ว+ ป.๖+ อ.เม อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท&  ๐๙๑-๐๖๓๕๔๐๖



ล��ด�บท�	 ต��แหน�งง�น จ��นวน เพศ อ�ย� ค��จ��ง ว�ฒ�ก�รศ�กษ� สถ�นประกอบก�ร ประเภทก�จก�ร
๒๔ พน�กงานบ�ญช� ๑ ญ ประก�นส�งคม สหภาพแรงงานต�ดเย�บเส��อผ าเสร�นครพนม

๒๕ ช"างยนต# ๑ ช ประก�นส�งคม ร านโชคช�ยยางยนต# จ&าหน"ายยางรถยนต#
พน�กงานบ�ญช� ๑ ญ

๒๖ พน�กงานธ*รการ ๑ ญ ประก�นส�งคม จ&าหน"ายว�สด*ก"อสร าง
พน�กงานข�บรถส-บล อ ๕ ช โบน�ส
แม"บ าน ๑ ญ อาหารกลางว�น
พ"อบ าน ๑ ช ค"าน�&าม�นรถยนต#

๒๗ น�กกฎหมาย ๒ ประก�นส�งคม จ&าหน"ายรถจ�กรยานยนต#
ช"างซ"อมจ�กรยานยนต# ๑ ช
พน�กงานเร"งร�ดหน��ส-น ๑ ช
พน�กงานบ�ญช� ๑
การเง-นสาขา ๑
พน�กงานคอมพ-วเตอร# ๑
ผ2 จ�ดการคล�งส-นค า ๑ ช

๒๘ เจ าหน าท�5ร�กษาผลประโยชน# ๑ ช ประก�นส�งคม ห างเทสโก โลต�ส  สาขานครพนม ห างสรรพส-นค า
พน�กงานจ�ดเร�ยงส-นค า ๓ ช
เภส�ชกร ๑

๒๙ พน�กงานข�บรถยนต# ๑ ช ประก�นส�งคม ผล-ตและจ&าหน"ายน�&าด�5ม

เง%	อนไข-สว�สด�ก�ร
๒๐-๓๕ ๓๐๐บ/ว ปวช+ ต�ดช*ดน�กเร�ยน/น�กศ?กษา

๓๕/๑๑  ถ.นครพนม-ท"าอ*เทน  ต.อาจสามารถ
อ.เม�อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท#  ๐๔๒-๕๐๑๓๐๐

๒๕+ ๓๐๐บ/ว ป.๖+
๒๕+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ ๒๑๖/๖  ถ.น-ตโย  ต.ในเม�อง

อ.เม�อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท#  ๐๘๙-๔๑๘๐๒๕๓

๒๕+ ๙,๐๐๐บ/ด ปวส+ หจก.สง"านคร
๒๕+ ๙,๐๐๐บ/ด ม.๖+ ๑๔๕/๒  ถ.นครพนม-ท"าอ*เทน  ต.หนองญาต-
๒๕+ ๑๐,๐๐๐บ/ด ป.๖+ อ.เม�อง  จ.นครพนม
๒๕+ ๑๐,๐๐๐บ/ด ป.๖+ โทรศ�พท#  ๐๔๒-๕๒๐๓๓๖

ช/ญ ๒๕-๔๐ ๓๐๐บ/ว ป.ตร� บจก.ม-ตรศ-ลปCเซ�นเตอร#กร*Dป
๒๐-๓๕ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ ๒๑๖/๑๙-๒๕ ถ.น-ตโย  ต.หนองญาต-
๒๐-๓๕ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ อ.เม�อง  จ.นครพนม

ช/ญ ๒๕-๓๕ ๓๐๐บ/ว ปวช+ โทรศ�พท#  ๐๔๒-๕๒๒๙๒๒
ช/ญ ๒๕-๓๕ ๓๐๐บ/ว ปวช+
ช/ญ ๒๕-๓๕ ๓๐๐บ/ว ปวช+

๓๐-๔๕ ๓๐๐บ/ว ปวส+
๒๓+ ๓๐๐บ/ว+ ป.ตร�
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ ๓๓๕/๒  ถ.น-ตโย  ต.ในเม�อง

ช/ญ ๒๕+ ๒๕,๐๐๐บ/ด+ ป.ตร� อ.เม�อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท#  ๐๙๒-๓๕๖๕๘๙๕

๒๕+ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ บจก.วาร�เทพนครพนม
๒๒๕  ถ.ประชาร"วมม-ตร  ต.หนองญาต-
อ.เม�อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท#  ๐๔๒-๕๐๒๐๕๕



ล��ด�บท�	 ต��แหน�งง�น จ��นวน เพศ อ�ย� ค��จ��ง ว�ฒ�ก�รศ�กษ� สถ�นประกอบก�ร ประเภทก�จก�ร
๓๐ พน�กงานบ�ญช� ๒ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายว�สด�ส�าน�กงาน

๓๑ แคชเช�ยร� ๒ ญ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายอ�ปกาณ�ตกแต�งบ#าน
พน�กงานตรวจจ�ายบ$ล ๑ ช
พน�กงานขาย ๕
พน�กงานอ�ปกรณ�ไฟฟ*า ๑ ช
ผ,#จ�ดการแผนก ๓

๓๒ แคชเช�ยร� ๑ ญ ประก�นส�งคม
พน�กงานธ�รการ ๑ ญ อ�ปกรณ�ไอท�

 
๓๓ ช�างไม# ๒ ช ประก�นส�งคม จ�าหน�ายเฟอร�น$เจอร�

ช�างตกแต�งภายใน ๒ ช
ช�างฝ*าอล,ม$เน�ยม ๒ ช
ช�างเย3บผ#าม�าน ๒ ญ

๓๔ ช�างแอร� ๑ ช ประก�นส�งคม จ�าหน�ายเคร56องใช#ไฟฟ*า
พน�กงานต$ดต�7งจานดาวเท�ยม ๑ ช
ช�างไฟฟ*า ๑ ช

๓๕ ช$ปป89ง ๑ ประก�นส�งคม ส�งออกส$นค#า

เง%	อนไข-สว�สด�ก�ร
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ หจก.ไทยสากลเซ3นเตอร� กร�?ป

๑-๓-๕  ถ.ศร�เทพ  ต.ในเม5อง
อ.เม5อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๑๑๙๒๙

๒๐-๒๕ ๓๐๐บ/ว ปวส+ บมจ.สยามโกลบอลเฮาส�  สาขานครพนม
๒๐-๓๐ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ ๑๔๗/๓  ถ.นครพนม-ธาต�พนม  ต.หนองญาต$

ช/ญ ๒๐-๒๕ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ อ.เม5อง  จ.นครพนม
๒๐-๒๕ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ โทรศพท�  ๐๔๒-๕๑๓๓๘๒

ช/ญ ๒๕-๓๕ ๓๐๐บ/ว ปวส+
๒๐-๓๐ ๙,๐๐๐บ/ด ปวช+ หจก.บ�ญล#อมเทคน$ค จ�าหน�ายคอมพ$วเตอร�/
๒๐-๓๐ ๙,๐๐๐บ/ด ปวช+ ๒๕๒  ถ.บ�าร�งเม5อง  ต.ในเม5อง

อ.เม5อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๑๖๓๗๐

๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ บจก.แสงดาวเฟอร�น$เจอร�มอลล�
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ ๙๘  ถ.น$ตโย  ต.ในเม5อง
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ อ.เม5อง  จ.นครพนม
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๑๑๘๐๑
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ บจก.เส�ยงท$พย�ไฮเทค
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ ๔๔๑  ถ.อภ$บาลบ�ญชา  ต.ในเม5อง
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ อ.เม5อง  จ.นครพนม

โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๑๑๖๖๔
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ หจก.ม$6งเจ�ยว

๑๔/๓๗  ถ.นครพนม-ธาต�พนม
ต.ในเม5อง  อ.เม5อง  จ.นครพนม
โทรศพท�  ๐๘๙-๘๖๑๖๑๙๔



ล��ด�บท�	 ต��แหน�งง�น จ��นวน เพศ อ�ย� ค��จ��ง ว�ฒ�ก�รศ�กษ� สถ�นประกอบก�ร ประเภทก�จก�ร
๓๖ พน�กงานขาย ๑ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายรถยนต�

เจ�าหน�าท��ประชาส�มพ�นธ� ๒ ญ ข�บรถยนต�ได�

๓๗ คร&ช�วยสอน ๖ ญ ประก�นส�งคม โรงเร�ยนกวดว*ชา

๓๘ ช�างจ�กรยานยนต� ๑ ช ประก�นส�งคม จ�าหน�ายรถจ�กรยานยนต�
พน�กงานขาย ๒ ญ
พน�กงานส*นเช,�อ ๒ ช

๓๙ พน�กงานขาย ๒ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายส*นค�าส�ง

๔๐ พน�กงานขาย ๒ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายรถยนต�
ห�วหน�าช�างยนต� ๑ ช
พน�กงานธ0รการ ๑ ญ

๔๑ ช�างโยธา ๑ ช ประก�นส�งคม ร�บเหมาก�อสร�าง

เง%	อนไข-สว�สด�ก�ร
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส.+ บจก.สยามน*สส�นนครพนม

๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ ๓๙  ม.๓  ถ.น*ตโย  ต.หนองญาต*
อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศพท�  ๐๔๒-๕๑๑๑๐๑

๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด ป.ตร� สถาบ�นภาษา เอ.อ�.ซ�.เว*ลด� สาขานครพนม
(ภาษาอ�งกฤษ) ๑๐๗  ถ.ภ&ขาถวาย ต.หนองแสง

อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศพท�  ๐๙๘-๙๙๒๓๘๘๘

๒๕+ ๓๐๐บ/ว ปวช+ หจก.พ�.เจ.มอเตอร�เรซซ*�ง
๒๕+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ ๒๙๓/๕-๘  ถ.น*ตโย  ต.ในเม,อง
๒๕+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ อ.เม,อง  จ.นครพนม

โทรศพท�  ๐๔๒-๕๒๒๘ฯ๕๐
ช/ญ ๒๓+ ๙,๐๐๐บ/ด ม.๖+ บจก.เล�งเสCงกร0Dป

๒๒๗/๕  ถ.ประชาร�วมม*ตร  ต.หนองญาต*
อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๘๑-๖๐๑๓๘๐๔

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๓+ บจก.ประเสร*ฐผลร0�งเร,อง 
๒๓+ ๑๕,๐๐๐บ/ด+ ปวช+ ๒๑๖/๑๑๑  ถ.น*ตโย  ต.ในเม,อง
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ อ.เม,อง  จ.นครพนม

โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๑๓๓๓๒
๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวช+ หจก.ว*จ*ตร�ก�อสร�าง

๒๒๒ ม.๘  ถ.น*ตโย  ต.นาทราย
อ.เม,อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๘๔-๗๙๙๘๓๓๘



ล��ด�บท�	 ต��แหน�งง�น จ��นวน เพศ อ�ย� ค��จ��ง ว�ฒ�ก�รศ�กษ� สถ�นประกอบก�ร ประเภทก�จก�ร
๔๒ พน�กงานธ
รการ ๑ ประก�นส�งคม จ�าหน�ายรถยนต�

พน�กงานบ�ญช� ๑

๔๓ พน�กงานขาย ๕ ช ประก�นส�งคม บร!การต"#เต!มเง!นออนไลน�
ช�างบร!การ ๑ ช

๔๔ พน�กงานฝ)ายผล!ต ๕ ญ ประก�นส�งคม ผล!ตเคร+,องประด�บ

๔๕ ผ"#ช�วยเจ#าหน#าท�,การตลาด ๒ ช ประก�นส�งคม ส!นเช+,อส�วนบ
คคล

๔๖ พน�กงานส!นเช+,อ ๑ ช ประก�นส�งคม จ�าหน�ายรถจ�กรยานยนต�

๔๗ ช�างเทคน!ค ๑ ช ประก�นส�งคม โทรคมนาคม

เง%	อนไข-สว�สด�ก�ร
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ บจก.ม!ตซ"นครพนม
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ ๓๘๑  ถ.น!ตโย ต.ในเม+อง

อ.เม+อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๘๙-๗๑๒๘๔๔๕

๒๐+ ๓๐๐บ/ด ม.๓+ บจก.เวนด!>ง  คอร� ปอเรช�,น สาขานครพนม
๒๐+ ๓๐๐บ/ด ปวช. ต.ในเม+อง  อ.เม+อง

จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๙๕-๓๘๒๕๘๓๘

๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ บจก.เพอร�เฟ@คช�,นทร�  สาขานครพนม
๖๑/๑  ถ.ราชวงค�  ต.ในเม+อง
อ.เม+อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๔๒-๑๙๑๒๖๖

๒๔-๓๕ ๓๐๐บ/ว ปวช+ บจก.ส!นม!ตร
๕๓๖/๖  ถ.บ�าร
งเม+อง  ต.ในเม+อง
อ.เม+อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๘๑-๙๗๒๕๕๕๑

๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ บจก.พรประเสร!ฐมอเตอร�
๒๑๖/๑๒-๑๕  ถ.น!ตโย  ต.ในเม+อง
อ.เม+อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๔๒-๕๒๒๙๘๕

๒๐+ ๓๐๐บ/ว ปวส+ บมจ.ทร!ปเปBลทร�  บรอดแบนด�
๕๑๖  ถ.บ�าร
งเม+อง  ต.ในเม+อง
อ.เม+อง  จ.นครพนม
โทรศ�พท�  ๐๔๒-๑๙๐๑๘๐
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ล��ด�บท�	 ต��แหน�งง�น จ��นวน เพศ อ�ย� ค��จ��ง ว�ฒ�ก�รศ�กษ� สถ�นประกอบก�ร ประเภทก�จก�ร
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๔๙ พน
กงานจ
ดเร�ยง ๑ ช ประก
นส
งคม จ%าหน�ายส�นค�า

๕๐ ช�างยนต' ๒ ช ประก
นส
งคม อ)�ซ�อมรถยนต'

๕๑ ช�างไฟฟ-า ๑ ช ประก
นส
งคม
แม�บ�าน ๑ ญ ม�ประสบการณ'

๕๒ พ�อคร
ว ๑ ช ประก
นส
งคม ร�สอร'ท
คนสวน ๑ ช
พน
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หมายเหต4  บางต%าแหน�งงานอาจม�การเปล��ยนแปลง  กร4ณาสอบถามข�อม)ลก�อนสม
ครงาน

                                                                                                            

เง%	อนไข-สว�สด�ก�ร
ช/ญ -๒๖ ๙,๐๐๐บ/ด+ ม.๓+ บจก.บร�การส4ดฟ-า
ช/ญ -๓๐ ๙,๐๐๐บ/ด+ ม.๓+ ๒๓๒/๑๓-๑๔  ถ.น�ตโย  ต.ในเม�อง

อ.เม�อง  จ.นครพนม
โทรศ
พท'  ๐๔๒-๕๑๔๗๗๑

๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด+ ม.๖+ บมจ.สยามแมBคโคร  สาขานครพนม
๔๐๕  ถ.น�ตโย  ต.หนฮงญาต�
อ.เม�อง  จ.นครพนม
โทรศ
พท'  ๐๔๒-๕๓๑๖๖๓

๒๐+ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ บจก.อ)�อด4ลย'ออโต�พาร'ท
๓๐/๑  ต.อาจสามารถ  
อ.เม�อง  จ.นครพนม
โทรศ
พท'  ๐๘๙-๗๐๙๐๖๔๕

-๔๕ ๓๐๐บ/ว ม.๖+ บจก.นครอ�เลBกทรอน�กส' จ%าหน�าย/ซ�อมเคร��องใช�ไฟฟ-า
-๔๕ ๓๐๐บ/ด ป.๖+ ๑๓๘-๑๔๐  ถ.น�ตโย  ต.ในเม�อง

อ.เม�อง  จ.นครพนม
โทรศ
พท'  ๐๘๓-๐๗๘๔๐๓๘

๒๐+ ๓๐๐บ/ด ม.๓+ บจก.ภาคภ)ม�
๒๐+ ๓๐๐บ/ด ม.๓+ ๖๖/๓ ถ.น�ตโย  ต.ในเม�อง 
๒๐+ ๓๐๐บ/ด ปวส+ อ .เม�อง  จ.นครพนม

โทรศ
พท'  ๐๘๗-๙๖๓๕๓๒๓

สอบถ�มร�ยละเอ�ยดเพ�	มเต�มได�ท�	  ส��น�กง�นจ�ดห�ง�นจ�งหว�ดนครพนม  ๐๔๒-๕๑๓๑๑๔   น�ยอ�ท�ตย1  ร�ม�งก2ร  
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