
ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ ค่าจ้าง วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
1 พนักงานการเงินการบัญชี 2 ญ -40 305 บ/ว ปวช., ปวส. ประกันสังคม โรงงานซักผ้านครพนม บริการซักผ้า

ช่างเทคนิค 2 ช/ญ -40 305 บ/ว ปวช., ปวส. 320 ม.2 ถ.นิตโย ต.บ้านผ้ึง 
ช่างไฟฟ้า 2 ช/ญ -40 305 บ/ว ปวช., ปวส. อ.เมือง จ.นครพนม
ช่างกล 2 ช/ญ -40 305 บ/ว ปวช., ปวส. โทร.097-0137520
พนักงานธุรการ 2 ช/ญ -40 305 บ/ว ปวช., ปวส.

2 พนักงานขาย 1 ญ 25-30 305 บ/ว ม.6+ ประกันสังคม Banana สาขาโลตัสนครพนม จัดจ าหน่าย
ซ่ือสัตย์ อดทน มีวินัย ถ.นิตโย ต.ในเมือง คอมพิวเตอร์และ
รักงานบริการ มีความรู้ IT อ.เมือง จ.นครพนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โทร.091-7724687
3 หัวหน้ากรรมกรก่อสร้าง 5 ช ไม่จ ากัด 305 บ/ว ปวส. ประกันสังคม หจก.ปฐมภรณ์คอนสตรัคชั่น บริการรับเหมาก่อสร้าง

ท างานทีก่รุงเทพฯ 93/3 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.086-8579299

4 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25+ 305 บ/ว ปวส. ประกันสังคม บ.มิตรศิลป์อะไหล่ยนต์ จ ากัด จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์
พนักงานตรวจสอบ 3 ช/ญ 25+ ปวส. มีประสบการณ์ 216/18 ถ.นิตโย ต.ในเมือง และรถจักรยานยนต์

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.042-513921

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดนครพนม
ประจ าเดอืนธันวาคม พ.ศ.2560



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ ค่าจ้าง วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
5 พนักงานขับรถ 3 ช 20+ 305 บ/ว ม.3+ ประกันสังคม บ.นครพนมไอศกรีม จ ากัด จ าหน่ายไอศกรีม

ค่าคอมมิชชั่น เบีย้ขยัน 31/5 ต.หนองญาติ 
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.093-3261054

6 พนักงานขับรถแบ็คโฮ 1 ช 25+ 10,000 บ/ด ไม่จ ากัด ประกันสังคม บ.อาร์ เอ็น พี เทรดด้ิง จ ากัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
มีประสบการณ์ 19/2 ม.10 ต.เวินพระบาท

อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
7 แม่บ้าน 2 ญ ไม่จ ากัด 305 บ/ว ไม่จ ากัด ประกันสังคม โรงแรม The Loft Hotel โรงแรม

เบีย้ขยัน อาหาร ถ.นคร-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ
อ.เมือง จ.นครพนม

8 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-30 305 บ/ว ปวช.+ ประกันสังคม Southern Coffee  ร้านกาแฟ
เงินเดือนขึ้นทุก 6 เดือน สาขาบิก๊ซีนครพนม
ท างานเป็นกะ 9/2 ซอยร่วมมิตร ถ.นิตโย 

ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม  
โทร.081-6956647

9 อาจารย์สอนบัญชี 1 ช/ญ ไม่จ ากัด 305 บ/ว ป.ตรี ประกันสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน สถานศึกษา
อาจารย์สอนช่างยนต์ 1 ช/ญ ไม่จ ากัด 305 บ/ว ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 303 ม.14 ถ.ชยางกูร

ท างานเป็นกะ อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.042-502000



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ ค่าจ้าง วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
10 ช่างยนต์ 2 ช ไม่จ ากัด 305 บ/ว ไม่จ ากัด ประกันสังคม บ.ประเสริฐผลรุ่งเรืองนครพนม จ ากัด จ าหน่ายรถยนต์มือสอง

พนักงานขาย 10 ช 25+ 305 บ/ว ม.6+ 216/111 ถ.นิตโย ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครพนม 
โทร.042-513332

11 ช่างยนต์ 1 ช 35 305 บ/ว ปวช. ประกันสังคม บ.มิตซูชาญมอเตอร์เซลล์นครพนม จ าหน่ายรถยนต์
แม่บ้าน 1 ญ 35 305 บ/ว ไม่จ ากัด 304/20 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.042-511221

12 แคชเชียร์ 10 ช/ญ 18+ 305 บ./ว ม.3+ ประกันสังคม บ.บิก๊ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด จ าหน่ายสินค้าปลีก-ส่ง
โบนัส/ปรับเงินเดือนประจ าปี สาขานครพนม
ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 9/2 ซอยร่วมมิตร ถ.นิตโย 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม  
ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม โทร.042-532700-14
ลาพักร้อนประจ าปี ค่าอาหาร
ค่านั่งเคร่ืองแคชเชียร์ ค่า OT 
ตรวจสุขภาพประจ าปี



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ ค่าจ้าง วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
13 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 21+ 305 บ/ว บัญชี - ใช้ Microsoft Office ได้ บ.โตโยต้าเจริญศรี จ ากัด จ าหน่ายรถยนต์

พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 21+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด - ใช้ Microsoft Office ได้ 28 ถ.พิทักษ์สันติ ต.หนองญาติ
พนักงานขาย 2 ช/ญ 21+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด - มีทักษะเจรจา/ขับรถยนต์ได้ อ.เมือง จ.นครพนม
พนักงานล้างรถ 1 ช/ญ 18+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด โทร.042-539555
แม่บ้าน 1 ญ 21+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด - ยืดหยุ่นเวลาได้/รักสุนัข
ช่างยนต์ 2 ช 18+ 305 บ/ว ช่างยนต์ - ขับรถยนต์ได้

14 พนักงานผลิต 2 ช 25-35 305 บ/ว ม.6+ ประกันสังคม บ.สตาร์เทคสตีลนครพนม ผลิตและจ าหน่าย
พนักงานขาย 1 ญ 20-35 9,000 บ/ด ปวส.บัญชี/ขาย ตรวจสุขภาพประจ าปี  297 ม.3 ต.หนองญาติ หลังคาเหล็กรีดลอน

เบีย้ขยัน ประกันชีวืต อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.093-5629977

15 พนักงานธุรการ 1 ญ ไม่จ ากัด 320 บ/ว ม.6+ ประกันสังคม บ.พงศกรวัสดุ จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์
แม่บ้าน 1 ญ ไม่จ ากัด 305 บ/ว ไม่จ ากัด 203-205-207 ถ.นิตโย ต.ในเมือง ก่อสร้าง
พนักงานขับรถ 3 ช ไม่จ ากัด 350 บ/ว ไม่จ ากัด อ.เมือง จ.นครพนม
พนักงานทัว่ไป 3 ช ไม่จ ากัด 320 บ/ว ไม่จ ากัด โทร.042-511374, 042-514341,

081-7392518
16 พนักงานขับรถ 3 ช 25+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด ประกันสังคม บ.มิตรศิลป์มอเตอร์ไซต์ จ ากัด จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

ช่างซ่อม 5 ช 20+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด 924/1-4 ถ.อภิบาลบัญชา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.093-546-6891



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ ค่าจ้าง วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
17 ช่างยนต์ 1 ช 20+ 305 บ/ว ปวช.+ ประกันสังคม ร้านนครอะไหล่ยนต์ จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์

420 ถ.บ ารุงเมือง ต.ในเมือง และรถจักรยานยนต์
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.042-511201, 042-520440

18 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ 305 บ/ว ปวช.+ ประกันสังคม หจก.นครพนมทวียนต์ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์
129, 131, 133, 133/1 ถ.บ ารุงเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.042-511485, 042-515707

19 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 20+ 305 บ/ว ปวส. ประกันสังคม โรงแรมตองเจ็ดโฮมเทล โรงแรม
โบนัสประจ าปี 75/4 ถ.บ ารุงเมือง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร.042-514777, 087-7707413

20 ช่างแอร์ 1 ช 25+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด ประกันสังคม บ.เสียงทิพย์ไฮเทค จ ากัด จัดจ าหน่าย
ช่างไฟฟ้า 1 ช 22+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด 441 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง คอมพิวเตอร์และ

อ.เมือง จ.นครพนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทร.042-511664, 042-511555,
081-7171047



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ ค่าจ้าง วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
21 ผู้ช่วยพยาบาล/นักบริบาล 5 ช/ญ 20-40 305 บ/ว ทีเ่กี่ยวข้อง ประกันสังคม หจก.ญาดา โฮมแคร์ บริการจัดหาดูแลผู้ป่วย 

ผู้ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ 10 ช/ญ 20-50 305 บ/ว ม.3+ 22/40 ต.ในเมือง ผู้สูงอายุ และดูแลเด็ก
พนักงานดูแลเด็กเล็ก 10 ญ 25-45 306 บ/ว ม.3+ อ.เมือง จ.นครพนม
แม่บ้าน 10 ช/ญ 30-50 307 บ/ว ไม่จ ากัด โทร.063-7346789

หมายเหต ุ บางต าแหน่งงานอาจมีการเปล่ียนแปลง  กรุณาสอบถามข้อมูลก่อนสมัครงาน
             สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม 042-513114


