
ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
1 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 10 ช 25-35 ปวส.+ 12,000 บ/ว ประกันสังคม บจก.ฟ้าใสคอนสตรัคชั่นทูลส์ จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง

พนักงานบริการลูกค้า 10 ญ 25-35 ม.3+ 12,000 บ/ว มีประสบการณ์ 0-5 ปี 789 ม.1 ต.พังขว้าง
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โทร. 093-1300116

2 พนักงานนวด 1 ญ 20+ ม.3+ 315 บ/ว ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ร้านสถิราสปา ร้านสปา
212/1 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-065665

3 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 315 บ/ว ประกันสังคม เบีย้ขยัน Southern Coffee  ร้านกาแฟ
สาขาบิก๊ซีนครพนม
9/2 ซอยร่วมมิตร ถ.นิตโย 
ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม  
โทร. 081-6956647

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดนครพนม
ประจ าเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2561



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
4 พนักงานขับรถ 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 10,000 บ/ว ประกันสังคม มีใบขับขี่ ร้านของดีแม่กลอง ร้านขายของฝาก

3/8 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 083-0992353

5 แม่บ้าน 1 ญ 20-35 ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม นายอุทัย ตันสมรส
25/6 ต.หนองแวง
อ.บ้านแพง จ.นครพนม
โทร. 062-1499479

6 ช่างอิเล็ค/ไฟฟ้า/คอม 1 ช/ญ 18+ ปวช+ 315 บ/ว ประกันสังคม เบีย้ขยัน บจก.ภูเหลาเนตเวิร์ค บริการเครือข่าย
ค่าน้ ามัน 95/393 ซ.มีนบุรี ถ.สุวินทวงค์ อินเตอร์เน็ต
ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ มินบุรี กรุงเทพฯ

โทร. 089-4212689
7 พนักงานบันทึกข้อมูล 1 ช 21-35 ปวช.+ 315 บ/ว ประกันสังคม บจก.เจแอนด์เค โลจิสติกส์ (2014) บริการขนส่งผลไม้

(คอมพิวเตอร์) ทดลองงาน 3 เดือน 267 ม.9 ต.บ้านผ้ึง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-530891



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
8 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ปวช.+ 315 บ/ว ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น บจก.คูโบต้าอาร์เอ็มจี จ าหน่ายรถยนต์

พนักงานคลังสินค้า 1 ช 20+ ปวช.+ 315 บ/ว 33/3 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-522332

9 พนักงานขาย 2 ญ 35 ม.3+ 7,500 บ/ด+ ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น น.ส.จุฑามาศ ภูมี จ าหน่ายเส้ือผ้า
ขายของในบิก๊ซี 94 ม.5 ต.นาราชควาย 

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 098-2705098, 093-4488898

10 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 10,000 บ/ว ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น บจก.ทรูมูฟ บริการเครือข่ายโทรศัพท์
ค่าน้ ามัน ชุดเคร่ืองแบบ 405/12-13 ถ.อภิบาลบัญชา และอินเตอร์เน็ต

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 0495-1691565

11 พีเ่ล้ียงเด็ก 1 ญ 25-40 ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม ร้านบุญเกษตร จ าหน่ายอุปกรณ์ทาง
425 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง การเกษตร
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-511176, 081-5737507



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
12 แม่บ้าน 1 ญ 27 ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม บจก.มิตรศิลป์ เซ็นเตอร์กรุ๊ป จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

216/18 ถ.นิตโย ต.ในเมือง และอะไหล่
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-513921

13 พนักงานธุรการ 1 ญ 20-30 ปวส.+ 10,000 บ/ด+ ประกันสังคม บจก.ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ บริษัทประกันภัยรถยนต์
125/7 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-522062

14 เลขานุการ 6 ญ 20-40 ป.ตรี 10,000 บ/ด ประกันสังคม บจก.ตระกูลธนทรัพย์ 23 บริษัทประกันชีวิต
2 ม.11 ต.อาจสามารถ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 087-2333961

15 ช่างไม้ 7 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม มีประสบการณ์ บจก.ลีฟวิง่วูดส์ จ าหน่ายไม้แปรรูป
333 ม.7 ต.หนองญาติ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 095-6586393



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
16 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 22+ ปวส.+ 315 บ/ว ประกันสังคม บจก.คูโบต้าอาร์เอ็มจี จ าหน่ายอุปกรณ์ทาง

พนักงานฝ่ายอะไหล่ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 315 บ/ว 555 ม.8 ถ.สกลนคร-นาแก ต.นาแก การเกษตร
พนักงานขาย 4 ช/ญ 22+ ม.6+ 315 บ/ว อ.นาแก จ.นครพนม

โทร. 089-8612828
17 พนักงานบันทึกข้อมูล 2 ญ 22+ ปวช.+ 315 บ/ว ประกันสังคม ประเสริฐผลรุ่งเรืองนครพนม จ าหน่ายรถยนต์มือสอง

216/111 ถ.นิตโย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042511799

18 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 15,000 บ/ด ประกันสังคม ศูนย์นมเปร้ียวดีไลท์นครพนม จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แคชเชียร์ 1 ญ 20+ ม.6 315 บ/ว บ.น้อยใต้ ต.หนองญาติ 

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 082-2754128

19 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 600 บ/ว+ ประกันสังคม โบนัส หจก.บ้านนมนครพนม จ าหน่ายอาหารเสริม
ทุนการศึกษา 59 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ
ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ อ.เมือง จ.นครพนม

โทร. 081-9555165



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
20 พนักงานธุรการ 1 ญ 22+ ปวช.+ 340 บ/ว ประกันสังคม โบนัส บจก.อู่ยนตการเซอร์วิส บริการซ่อมรถยนต์

145/2 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 081-1171015

21 พนักงานสวน 2 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม เจริญศรีฟาร์มปลา จ าหน่ายปลา
24/2 ม.1 ต.ท่าจ าปา
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
โทร. 085-7560515, 089-4540131

22 แคชเชียร์ 2 ญ 24-30 ปวช.+ 315 บ/ว ประกันสังคม โรงแรมภูธารินทร์ รีโซเทล โรงแรม
137 ม.14 ถ.ชยางกูร ต.ท่าค้อ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-502199

23 ช่างไฟฟ้า 2 ช 22+ ปวช. 315 บ/ว ประกันสังคม ร้านสมบูรณ์การไฟฟ้า-อะไหล่ จ าหน่ายอุปกรณ์
พนักงานบัญชี 1 ญ 22+ ปวส. 315 บ/ว 137-139 ถ.นิตโย ต.ในเมือง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
พนักงานขายอะไหล่ 2 ช/ญ 22+ ม.3 315 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม
แม่บ้าน 1 ญ ไม่จ ากัด ป.6 315 บ/ว โทร. 084-4626111



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
24 พนักงานล้างตู้สินค้า 1 ช 25+ ม.3+ 10,000 บ/ด ประกันสังคม โบนัส บจก.ฟูอินโลจิสติก บริการขนส่ง

พนักงานตามตู้สินค้า 1 ญ 30+ ปวส.+ 10,000 บ/ด 199 ม.1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 093-3186662

หมายเหต ุ บางต าแหน่งงานอาจมีการเปล่ียนแปลง  กรุณาสอบถามข้อมูลก่อนสมัครงาน
              สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม 042-513114


