
ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
1 พนักงานธุรการ 2 ญ 18+ ปวช.+ 315 บ/ว ประกันสังคม บจก.เอ็นดับเบิล้ยูพีทรานสปอร์ต บริการจัดส่งสินค้า

91 ม.5 ต.อาจอามารถ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 081-9329464

2 ช่างซ่อมจักรยาน 2 ช 20-40 ม.3+ 315 บ/ว ประกันสังคม มีประสบการณ์ ร้านฮอล์ลไบค์ จ าหน่ายรถจักรยาน
พนักงานคีย์ข้อมูล 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ 315 บ/ว 174/1 ถ.นิตโย ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 090-0108060

3 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,500 บ/ด ประกันสังคม บจก.สยามนิสสันนครพนม จ าหน่ายรถยนต์
39 ม.3 ต.หนองญาติ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-511010, 088-5734479

4 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 315 บ/ว ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ต ามั่ว สาขาบิก๊ซีนครพนม ร้านอาหาร
พนักงานล้างจาน 1 ญ 20+ ม.3+ 315 บ/ว 9/2 ซ.ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ
ผู้จัดการ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามข้อตกลง อ.เมือง จ.นครพนม

โทร. 080-0066500, 087-2375786

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดนครพนม
ประจ าเดอืนเมษายน พ.ศ.2561



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
5 ช่างทัว่ไป 1 ช 25+ ม.3+ 315 บ/ว ประกันสังคม โรงแรมเดอะรูมโฮเทล โรงแรม

12/2 ถ.คูบาถวาย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-512144

6 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 5500 บ/ว+ ประกันสังคม ชุดฟอร์ม บจก.เอ็มจี รวมกิจ จ าหน่ายรถยนต์
ค่าคอมมิชชั่น 62/1 ถ.สารภาณนิมิตร ต.หนองญาติ

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-512525, 087-9316285

7 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 25+ ปวส.+ 315 บ/ว ประกันสังคม อาหารเช้า โรงแรมตองเจ็ดโฮมเท็ล โรงแรม
แม่บ้าน 1 ญ 25+ ม.3+ 315 บ/ว 75/4 ถ.บ ารุงเมือง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-514777

8 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ญ 18+ ม.6+ 315 บ/ว ประกันสังคม สายตาปกติ บจก.เพอร์เฟ็คชั่นทรี ผลิตอัญมณี
61/1 ถ.ราชวงค์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-191266



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
9 ช่างยนต์ 5 ช 20+ ปวส.ช่างยนต์ 315 บ/ว ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น บจก.โตโยต้าเจริญศรี จ าหน่ายรถยนต์

พนักงานขาย 5 ช/ญ 20+ ป.ตรี 315 บ/ว 28 ถ.พิทักษ์สันติ ต.หนองญาติ
พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี การตลาด 315 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม
จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี อาชีวฯ 15,000 บ/ด โทร. 042-539555
พนักงานล้างรถ 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 315 บ/ว
พนักงานท าขนม 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 315 บ/ว
พนักงานร้านกาแฟ 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 315 บ/ว

10 พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ม.6+ 315 บ/ว ประกันสังคม หจก.ไทยสากลเซ็นเตอร์กรุ๊ป จ าหน่ายอุปกรณ์
พนักงานคีย์ข้อมูล 1 ญ 25+ ปวช.+ 315 บ/ว 1-3-5 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง เคร่ืองเขียน

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-511929

11 พนักงานขาย 4 ช/ญ 25+ ปวช.+ 305 บ/ว ประกันสังคม บจก.นครพนมฮอนด้าคาร์ส์ จ าหน่ายรถยนต์
พนักงานรับรถ 1 ช 25+ ปวส.+ 315 บ/ว 403 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ
ช่างยนต์ 2 ช 25+ ปวส.+ 315 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม

โทร. 042-514501
12 หัวหน้าการตลาด 1 ช 25-45 ป.ตรี การตลาด 15,000 บ/ด ประกันสังคม มีประสบการณ์ หจก.เกียรตินาแก จ าหน่ายน้ าแข็ง

ผู้ช่วยการตลาด 2 ช 25-45 ปวส.+ 12,000 บ/ด 99 ม.12 ถ.นาแก-หนองญาติ 
หัวหน้าฝ่ายขาย 2 ช 25-45 ปวส.+ 12,000 บ/ด ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
พนักงานขาย 4 ช 25-45 ม.3+ 10,500 บ/ด โทร. 080-7437111



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
13 ผู้จัดการ (บิก๊ไบค์) 1 ช 25+ ป.ตรี+ 12,000 บ/ว ประกันสังคม บจก.มิตรศิลป์ เซ็นเตอร์กรุ๊ป จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

ช่างซ่อม (บิก๊ไบค์) 1 ช 24+ ปวส.+ 315 บ/ว 218/16 ถ.นิตโย ต.ในเมือง และอะไหล่
พนักงานธุรการ (บิก๊ไบค์) 1 ช/ญ 24+ ปวส.+ 315 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม
พนักงานขาย (บิก๊ไบค์) 1 ช 25+ ปวส.+ 315 บ/ว โทร. 042-513921
แคชเชียร์/เติมน้ ามัน 2 ช/ญ -45 ป.6+ 315 บ/ว
พนักงานธุรการ 1 ญ 24+ ปวช.+ 315 บ/ว
พนักงานขาย 2 ช/ญ 24+ ปวส.+ 315 บ/ว
พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 24+ ปวส.+ 315 บ/ว
พนักงานการเงิน 2 ญ 25+ ปวส.+ 315 บ/ว
พนักงานบัญชีภาษี 2 ญ 25+ ปวส. บัญชี+ 315 บ/ว
เลขานุการผู้บริหาร 1 ช 28+ ป.ตรี บริหารธรุกิจ 315 บ/ว
พนักงานอะไหล่ 1 ช/ญ 24+ ปวช.+ 315 บ/ว
พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 2 ช/ญ 24+ ปวส.+ 315 บ/ว
พนักงานตรวจสอบ 5 ช/ญ 24+ ปวส.+ 315 บ/ว
พนักงานทะเบียนและจัดเก็บ 5 ช/ญ 24+ ปวส.+ 315 บ/ว

14 พนักงานรับโทรศัพท์ ไม่จ ากัด ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามข้อตกลง ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น บจก.ซอฟต์เทลคอมมูนิเคชั่น บริการเสริมทางโทรศัพท์
เบีย้ขยัน 29/11 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 095-1744499



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
15 ผู้ช่วยการตลาด 2 ช/ญ 22-35 ปวช.+ 9,300 บ/ด ประกันสังคม กองทุนเล้ียงชีพ บจก.สินมิตร บริการสินเชื่อ

โบนัส มีใบขับขี่ 536/6 ถ.บ ารุงเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 081-9725551, 081-4084456

16 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 9,000-15,000 บ/ด ประกันสังคม บจก.วิจิตรก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
พนักงานคีย์ข้อมูล 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 9,000-15,000 บ/ด 6/1 ซ.ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 098-2893239

17 พนักงานล้างจาน 3 ช 20-30 ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม โรงแรมบลู โฮเท็ล โรงแรม
พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 315 บ/ว 133 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
พนักงานสวน 2 ช 30+ ไม่จ ากัด 315 บ/ว ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 25-30 ไม่จ ากัด 315 บ/ว โทร. 063-6257376
พนักงานเสิร์ฟ 4 ช 20+ ไม่จ ากัด 315 บ/ว
ครูฝึกฟิตเนส 2 ช 21+ ป.ตรี 9,000-15,000 บ/ด

วิทยาศาสตร์การกฬีา

18 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม โรงแรมพิมศิริ โรงแรม
22/55 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-514345, 085-8549135



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
19 พนักงานขาย 1 ช 21+ ม.3+ 9,600 บ/ด ประกันสังคม บจก.ไทยลอตเต้ จ าหน่ายสินค้าบริโภค

24, 24/1 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 083-0968206

20 พนักงานธุรการ 3 ญ 20+ ม.6+ 315 บ/ว ประกันสังคม มีประสบการณ์ หจก.ก้องตะวัน 2015 ปัม๊น  ามัน
พนักงานเติมน  ามัน 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 315 บ/ว 46/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
พนักงานอเมซอน 2 ญ 20+ ม.3+ 315 บ/ว ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
พนักงานบัญชี 1 1 22+ ปวส.+ 315 บ/ว โทร. 095-6532554

21 พนักงานธุรการ 1 ญ 20-40 ปวช.+ 10,000 บ/ด ประกันสังคม บจก.24 ไดมอนด์ช็อป จ าหน่ายสินค้าอุปโภค
แม่บ้าน 1 ญ 20-50 ไม่จ ากัด 315 บ/ว ใช้คอมพิวเตอร์เบื องต้นได้ 139 ม.9 ถ.นาแก-สกลนคร และบริโภค

ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
โทร. 092-8365924

22 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-30 ปวช. การตลาด+ 315 บ/ว ประกันสังคม มีประสบการณ์ บจก.เดอะลีดเดอร์ไฮเทค บริการสัญญาณโทรศัพท์
ใช้คอมพิวเตอร์เบื องต้นได้ 512-514 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง มือถือ

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 095-4019332



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
23 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 315 บ/ว ประกันสังคม บจก.มิตรศิลป์มอเตอร์ไซด์ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

พนักงานบัญชี 2 ญ 18+ ม.6+ 315 บ/ว 924/1-4 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง และอะไหล่
ช่างยนต์ 2 ช 18+ ปวช.+ 315 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม

โทร. 042-515500
24 พนักงานดูแลผู้สูงอายุ 5 ญ 20+ ม.3+ 450 บ/ว ประกันสังคม โรงเรียนรักษ์นครการบริบาล บริการดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานดูแลเด็กเล็ก 5 ญ 23+ ม.3+ 450 บ/ว 231/5 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง และเด็กเล็ก
พนักงานการตลาด 2 ช/ญ 24+ ปวส.+ 315 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม

โทร. 095-6464969
25 หัวหน้าสาขา 1 ช 25-35 ป.ตรี 13,000 บ/ด ประกันสังคม บจก.ฟ้าใสคอนสตรัคชั่นทูลส์ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

217 ม.14 ต.ท่าค้อ 
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 093-1300116

26 ช่างยนต์ 3 ช 18+ ไม่จ ากดั 315 บ/ว ประกันสังคม บจก.มิตรชัย ไชโย จ าหน่ายรถยนต์
258 ม.4 ต.หนองญาติ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 080-8058060



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
27 พนักงานขับรถ 2 ช 26-30 ม.6+ 315 บ/ว ประกันสังคม โบนัส บจก.วัชรรุ่งเรืองกิจ จ าหน่ายไอศกรีม

มีใบขับขี่ 110/2 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-530658

28 พนักงานทัว่ไป 1 ช 25-30 ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม ร้านคลังเซรามิค จ าหน่ายกระเบือ้ง
304/18 ถ.นิตโย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 063-2157087

29 ผู้จัดการแผนกปอ้งกนัการสูญเสีย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามข้อตกลง ประกันสังคม บจก.เมกาโฮมเซ็นเตอร์ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
พนักงานป้องกันการสูญเสีย 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 320 บ/ว 333/7 ถ.นิตโย ต.ในเมือง และสินค้าตกแต่งบ้าน 
พนักงานตรวจสอบสินค้า 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 320 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม
พนักงานขาย 3 ช 20+ ม.6+ 320 บ/ว โทร. 042-064111 ต่อ 1850,

089-0108172

หมายเหต ุ บางต าแหน่งงานอาจมีการเปล่ียนแปลง  กรุณาสอบถามข้อมูลก่อนสมัครงาน
              สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม 042-513114


