
ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ ค่าจ้าง วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานหน่วยรถ 2 ช 20-35 305 บ/ว ไม่จ ากัด ประกันสังคม บริษัท เล็งเส็ง กรุ๊ป จ ากัด จ าหน่ายสินค้า

227/5 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ

อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

โทรศัพท์ 081-6013804

2 ส่งเสริมการตลาด 2 ช/ญ 20-35 320 บ/ว ไม่จ ากัด ประกันสังคม บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) สินเชื่อ

บิก๊ซีนครพนม ห้องเลขที ่108 ชั้น 1

9/2 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง

จ.นครพนม โทรศัพท์ 042-539190

3 ธุรการ 1 ญ 22+ 9,000 บ/ด ป.ตรี ชุดฟอร์ม บริษัท สยามนิสสันนครพนม จ ากัด จ าหน่ายรถยนต์

ลูกค้าสัมพันธ์ 2 ญ 22+ 9,000 บ/ด ป.ตรี เบีย้ขยัน,ค่าคอม บ้านภูเขาทอง 39 ม.3 ถ.นิตโย

ทีป่รึกษาด้านการขาย 1 ช 20+ 9,000 บ/ด ป.ตรี ขับรถยนต์ได้ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม

ประกันสังคม จ.นครพนม โทรศัพท์ 042-511101

4 พนักงานบันทึกข้อมูล 2 ช-ญ 23+ 305 บ/ว ปวส. ประกันสังคม ร้าน สกายเทคนิค เขียนแบบ

140 ม.12 ต.หนองญาติ 

อ.เมือง จ.นครพนม

โทรศัพท์ 042-193799

5 ช่างอาคารสถานที่ 1 ช 20-35 9,150 บ/ด ปวส.+ บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 ช 20-35 9,150 บ/ด ปวส.+ ขับรถโฟร์คลิฟได้ 333/7 ต.หนองญาติ อ.เมือง 

จ.นครพนม

โทรศัพท์ 042-064111

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดนครพนม

ประจ าเดอืน ตลุาคม  ๒๕๖๐



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ ค่าจ้าง วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
6 บัญชี 4 ญ 20-40 305 บ/ว ม.6+ บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

จัดซ้ือ 1 ญ 20-40 305 บ/ว ม.6+ 216/18 ถ.นิตโย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-513921

7 เสมียน 1 ญ 22-30 305 บ/ว ปวช. หจก.ดัชมิลล์นครพนม จ าหน่ายนม
349 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 086-6547697

8 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20+ 305 บ/ว ม.6+ โรงแรม 41 studio โรงแรม
226/1 ต.หนองญาติ อ.เมือง
จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-514141

9 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 20+ 305 บ/ว ปวช.+ โรงแรม บลูโฮเทล นครพนม โรงแรม
การเงินและบัญชี 1 ญ 20+ 306 บ/ว ปวส.+ 133 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ
จัดซ้ือ 1 ช/ญ 20+ 307 บ/ว ปวส.+  อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

โทรศัพท์ 080-9143315

10 พนักงานแนะน าสินค้า 10 ช/ญ 20+ 305 บ/ว ม.6+ ตามโครงสร้าง บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด สาขานครพนม โทรศัพท์เคล่ือนที-่
โลตัส สาขานครพนม ถ.นิตโย ต.ในเมือง และการส่ือสารไร้สาย
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 090-9038102

11 ธุรการ/เสมียน 2 ช/ญ 20+ 305 บ/ว ม.6+ ร้านสมบูรณ์การไฟฟ้า-อะไหล่ ร้านค้าปลีก-ส่ง
กราฟฟิกดีไซต์(เว็บไซต์) 1 ช/ญ 20+ 320 บ/ว ปวส.+ (เอ.ท.ีเคร่ืองเสียง) 137-139 (ใกล้กรุงไทย)

ถ.นิตโย อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 0844626111
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12 จัดเล้ียง 1 ช 20+ 305 บ/ว ม.6+ บริษัท ไอโฮเท็ล นครพนม จ ากัด โรงแรม

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ 10,000 บ/ด ม.6+ 136 ม.14 ถ.ชยางกูร ต.ท่าค้อ
พนักงานรักษาความปลอดภยั 1 ช 20+ 305 บ/ว ม.6+ อ.เมือง จ.นครพนม

โทรศัพท์ 042-543355
13 ช่างเทคนิค จ านวนมาก ช 18-35 12,000 บ/ด ไม่จ ากัด บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด อินเตอร์เน็ต

042-190180 (อ.เมือง)
042-190001-2 (อ.ธาตุพนม)
042-190004-5 (อ.บ้านแพง)

14 พนักงาน Loss 1 ช 25+ 9,150 บ/ด ป.ตรี ผ่านการเกณฑ์ทหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขานครพนม จ าหน่ายวุสดุก่อสร้าง
ป้องกันการสูญเสีย 147/3 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ

อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-513382-4

15 แม่บ้าน 1 ญ 25+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด มีประสบการณ์ 1 ปี ปัม้น้ ามัน ปตท.ท่าควาย ปัม้น้ ามัน
ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท0์95-6532554

16 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ 9,000 บ/ด ปวช.+ บริษัท เอดะลีดเดอร์ ไฮเทล จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงาน

ธุรการ 1 ญ 20+ 9,000 บ/ด ปวส. 512-514 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-514051-2

17 ผู้จัดการ 1 ช 25+ 20,000 บ/ด ป.ตรี บจก.อาร์เคเอส นครพนม คอนกรีต จ าหน่ายคอนกรีต
พนักงานบัญชี 1 ญ 25+ 9150 บ/ด ปวส.บัญชี 122 ม.1 ต.บ้านฝ้ึง อ.เมือง จ.นครพนม

โทรศัพท์ 042-199785
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18 แคชเชียร์ 1 ญ 20+ 305 บ/ว ปวส.+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โรงแรมพิมศิริ โรงแรมทีพ่ัก

แม่บ้าน 1 ญ 20+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด 22/55 หมู่บ้านพิมศิริ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-514345

19 แม่บ้าน 1 ญ 25+ 305 บ/ว ไม่จ ากัด รีดผ้าได้ ปัม้ ปตท.ท่าควาย ปัม้น  ามัน
มีประสบการณ์ ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ

อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 095-6532554

20 สถาปนิก 1 ช/ญ 24+ ตามโครงสร้าง ป.ตรี ประกันสังคม สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขานครพนม147/3 จ าหน่ายสินค้า
ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.หนองญาติ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-513382

21 ผู้จัดการขาย 2 ช 30+ 20,000 บ/ด ป.ตรี ประกันสังคม บริษัท ประเสริฐผลรุ่งเรืองนครพนม จ ากัด จ าหน่ายรถยนต์มือสอง
พนักงานขาย 5 ช 25+ 15,000 บ/ด ปวช. 216/111 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง
ช่างยนต์ 2 ช 25+ 9,000 บ/ด ปวส. จ.นครพนม

โทรศัพท์ 042-513332
22 เสมียน 1 ญ -35 305 บ/ว ม.6+ ประกันสังคม หจก.พงศกรวัสดุก่อสร้าง จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

พนักงานขับรถยนต์ 5 ช -45 305 บ/ว ป.6+ 308 ถ.นิตโย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-511374

23 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ 9,000 บ/ด ป.ตรี ประกันสังคม บจก.มิตรชัย ไชโย จ าหน่ายรถยนต์
308 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-503535
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24 พนักงานขับรถยนต์ 5 ช 20+ 305 บ/ว ม.3+ ประกันสังคม หจก.ธารทิพย์ ผลิตน้้าแข็ง/น้้าด่ืม

162 ถ.บ้ารุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-511935

25 พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 20+ 305 บ/ว ปวช.+ ประกันสังคม หจก.โดโด้ บิก๊ซุปเปอร์ จ้าหน่ายสินค้า
235 ถ.เฟือ่งนคร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-511988

26 พนักงานจัดเล้ียง 2 ช/ญ 20+ 305 บ/ว ม.3+ ประกันสังคม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว โรงแรม
9 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-522333

27 ทีป่รึกษาการขาย 2 ช 20+ 305บ/ว ปวส. ประกันสังคม บจก.คูโบต้า อาร์เอ็มจี สาขานครพนม จ้าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร
ธุรการอะไหล่ 1 ช 20+ 305บ/ว ปวส. 33/3 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ในเมือง
ช่างบริการ 2 ช 20+ 305บ/ว ปวส. อ.เมือง จ.นครพนม

โทรศัพท์ 042-522332
27 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20+ 305 บ/ว ม.6+ ประกันสังคม บจก.เอ็มจี รวมกิจ โรงงานอิฐบล็อก

ช่างบริการ 1 ช 20+ 305 บ/ว ไม่จ้ากัด 62/1 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.หนองญาติ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042-512525

29 ช่างคอมพวิเตอร์กราฟฟกิส์ 1 ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ ประกันสังคม หจก.มิสเตอร์เคน ท้าป้ายโฆษณา
ช่างตัดเลเซอร์ 1 ช ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม๖+ มีประสบการณ์ ๕๗๒  ถ.สุนทรวิจิตร  ต.ในเมือง
ช่างCNC 1 ช ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม๖+ อ.เมือง  จ.นครพนม

โทรศัพท์  ๐๔๒-๕๒๒๗๒๒



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ ค่าจ้าง วุฒิการศึกษา เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
30 พนักงานการเงิน ๒ ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวช+ ประกันสังคม บจก.มิตรศิลป์มอเตอร์ไซด์ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

นิติกร 2 ช ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ป.ตรี ๙๒๔/๑-๔  ถ.อภิบาลบัญชา  ต.ในเมือง
พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 3 ช ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ อ.เมือง  จ.นครพนม
พนักงานขาย ๒ ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ โทรศัพท์  ๐๔๒-๕๑๖๓๐๐

31 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 1 ช ๒๕+ ๓๐๕บ/ว ปวช+ ประกันสังคม หจก.พ.ีเจ.มอเตอร์เรซซ่ิง จ าหน่ายรถจักรยานยนต์
๒๙๓/๕-๘  ถ.นิตโย  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.นครพนม
โทรศพท์  ๐๔๒-๕๒๒๘๕๐

32 ช่างแอร์ 2 ช ๑๘+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ ประกันสังคม ช.อนันต์การช่าง ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ถ.บ ารุงเมือง  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.นครพนม
โทรศัพท์  ๐๘๓-๕๕๕๕๓๙๗

33 พนักงานบัญชี 1 ญ ๓๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ ประกันสังคม สหภาพแรงงานตัดเย็บเส้ือผ้าเสรีนครพนม ตัดชุดนักเรียน/นักศึกษา
พนักงานคลังสินค้า ๑ ช/ญ ๓๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ ๓๕/๑๑  ถ.นครพนม-ท่าอุเทน  ต.อาจสามารถ

อ.เมือง  จ.นครพนม
โทรศัพท์  ๐๔๒-๕๐๑๓๐๐

หมายเหตุ  บางต าแหน่งงานอาจมีการเปล่ียนแปลง  กรุณาสอบถามข้อมูลก่อนสมัครงาน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม  ๐๔๒-๕๑๓๑๑๔   


