
ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
1 พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ 5 ช 22-25 ป.ตรี 15,000 บ/ด ประกันสังคม บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล สถาบันการเงิน

รับนักศึกษาจบใหม่ 143 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 092-6152020

2 พนักงานธุรการ 1 ญ 20+ ปวส. 315 บ/ว ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น บจก.เอ็มจี รวมกิจ จ าหน่ายรถยนต์
ช่างยนต์ 2 ช 20+ ปวช. 315 บ/ว เบีย้ขยัน มีประสบการณ์ 62/1 ถ.สารภาณนิมิตร 
พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 5,500 บ/ด+ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

โทร. 042-512525
3 พนักงานช่างซ่อมและติดต้ังตู้ 5 ช 20+ ม.6+ 315 บ/ว ประกันสังคม มีใบขับขี่รถยนต์ บจก.บริการสุดฟ้า บริการเติมเงินออนไลน์

พนักงานธุรการ 2 ญ 20+ ม.6+ 315 บ/ว 232/13-14 ถ.นิตโย ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครพนม  
โทร. 042-514771

4 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 30-40 ม.3+ 315 บ/ว ประกันสังคม หจก.แก๊สนครพนม จ าหน่ายแก๊ส
163 ม.14 ต.ท่าค้อ 
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 095-2654140

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดนครพนม
ประจ าเดอืนมถุินายน พ.ศ.2561



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
5 ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ช/ญ 23+ ม.6 ตามโครงสร้างบริษทัประกันสังคม โรงแรมบลูโฮเท็ล โรงแรม

พนักงานครัว 5 ช/ญ 20+ ม.6 315 บ/ว 133 ต.อาจสามารถ
พนักงานเสิร์ฟ 5 ช/ญ 20+ ม.6 315 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม
พนักงานต้อนรับ 3 ช/ญ 21+ ปวส.+ 315 บ/ว โทร. 095-9127666
ช่างทัว่ไป 2 ช 25+ ม.3 315 บ/ว

6 ทีป่รึกษาด้านบริการ 4 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม บจก.พีอาร์มอเตอร์ จ าหน่ายรถยนต์
คาร์แคร์ 4 ช 20+ ไม่จ ากัด 315 บ/ว 223 ม.5 ต.หนองญาติ

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-503590

7 หัวหน้าฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 22+ ปวช+ ตามโครงสร้างบริษทัประกันสังคม เบีย้ขยัน บจก.มิตรศิลป์ เซ็นเตอร์กรุ๊ป จ าหน่ายรถจักรยานยนต์
พนักงานฝ่ายทะเบียน 3 ช/ญ 22+ ม.3+ 315 บ/ว ค่าน้ ามัน 216/18 ต.ในเมือง
พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 2 ช/ญ 22+ ม.3+ 315 บ/ว ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ อ.เมือง จ.นครพนม
พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 22+ ปวช+ 315 บ/ว โทร. 080-7791379
พนักงานขาย 2 ช/ญ 22+ ม.3+ 315 บ/ว
พนักงานช่างบิก๊ไบค์ 2 ช 22+ ปวช+ ตามโครงสร้างบริษทั

8 พนักงานคลังสินค้า 1 ช 24-50 ป.ตรี 13,000 บ/ด ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น บจก.ฟ้าใส คอนสตรัคชั่นทูลส์ จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง

ท าอยู่ จ.นครพนม 789 ม.1 ต.พังขว้าง
อ.สกลนคร จ.สกลนคร
โทร. 093-1300116



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
9 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-40 ปวช.บัญชี 315 บ/ว ประกันสังคม โอที บจก.อาร์ เอ็น พี เทรดด้ิง จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง

พนักงานชั่งหิน 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ 315 บ/ว 19/2 ม.10 ต.เวินพระบาท
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
โทร. 081-1176880

10 พนักงานออกแบบ 2 ช 25-30 ปวส.+ 315 บ/ว ประกันสังคม ร้านสกายเทคนิค บริการออกแบบ
140 ม.12 ต.หนองญาติ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-193799

11 พนักงานธุรการ 1 ญ 25-30 ปวส.+ 315 บ/ว ประกันสังคม วัชรรุ่งเรืองกิจ จ าหน่ายไอศกรีม
110/2 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-530658

12 พนักงานการตลาด 2 ช/ญ 22-30 ปวช.+ 9,900 บ/ด+ ประกันสังคม มีใบขับขี่รถยนต์ 3BB นครพนม บริการอินเตอร์เน็ต
ช่างทัว่ไป 16 ช 22-30 ปวส.+ 9,900 บ/ด+ 516 ถ.บ ารุงเมือง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-190100



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
13 ช่างทัว่ไป 2 ช 25-45 ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม โรงแรมไอโฮเท็ล โรงแรม

แม่บ้าน 2 ญ 25-40 ไม่จ ากัด 315 บ/ว 136 ม.14 ต.ท่าค้อ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-543555

14 พนักงานขาย 2 ช 25+ ม.6+ 9,300 บ/ด ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น บจก.เล้งเส็ง กรุ๊ป จ าหน่ายสินค้าส่ง
พนักงานขับรถ 2 ช 23+ ม.3+ 320 บ/ว มีใบขับขี่รถยนต์ 227/5 ถ.ประชาร่วมมิตร 

ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 081-6013804

15 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 30+ ปวส. 315 บ/ว ประกันสังคม สหภาพแรงงานตัดเย็บเส้ือผ้า จ าหน่ายเส้ือผ้า
35/1 ต.อาจสามารถ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 042-501300

16 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 24-35 ม.3 315 บ/ว ประกันสังคม โบนัส คลินิกหมอนัยนา คลินิก
498 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 086-4939564



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
17 พนักงานฝ่ายผลิต 4 ช 18+ ไม่จ ากัด 9,450 บ/ด ประกันสังคม มีใบขับขี่รถยนต์ บจก.ธารทิพย์ ท่าอุเทน โรงน้ าแข็ง

พนักงานขาย 3 ญ 18+ ไม่จ ากัด 9,450 บ/ด ชุดฟอร์ม บ้านพัก 145 ม.6 ต.ท่าจ าปา
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
โทร. 085-0555750

18 ครูสอนช่างยนต์ 2 ช 20+ ปวส.ช่างยนต์+ 13,000 บ/ด ประกันสังคม ค่าเล่าเรียนบุตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต สถานศึกษา
ครูสอนช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ปวส.ช่างไฟฟ้า+ 13,000 บ/ด เบิกค่ารักษาพยาบาล บริหารธุรกิจ โพนสวรรค์
ครูสอนบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวส.บัญชี+ 12,000 บ/ด เงินสบทบครูเอกชน 154 ม.5 ต.โพนสวรรค์

อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
โทร. 092-8249878

19 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารตลาด 2 ช/ญ 23-35 ปวส.+ 9,300 บ/ด ประกันสังคม โบนัส บจก.สินมิตร บริการสินเชื่อ
กองทุนเล้ียงชีพ 536/6 ถ.บ ารุงเมือง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 081-9725551, 081-4084456

20 พนักงานขาย 1 ช 25+ ปวส.+ 315 บ/ว ประกันสังคม หจก.ไทยสากลเซ็นเตอร์กรุ๊ป จ าหน่ายอุปกรณ์
พนักงานธุรการ 2 ญ 20+ ปวช.+ 315 บ/ว 1-3-5 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง เคร่ืองเขียน
พนักงานขับรถ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 315 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม

โทร. 042-511929



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
21 พนักงานขาย 3 ช/ญ 18-30 ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม บจก.โตโยต้า เจริญศรี จ าหน่ายรถยนต์

VPQI 1 ช 18-25 ปวช.ช่างยนต์ 315 บ/ว 28 ถ.พิทักษ์สันติ ต.หนองญาติ
IT 1 ช 18 ปวช.คอมพวิเตอร์ 315 บ/ว อ.เมือง จ.นครพนม
เลขานุการ 1 ช/ญ 21 ป.ตรี 315 บ/ว โทร. 042-539555
ช่างยนต์ 3 ช 18 ปวช.+ 315 บ/ว
บัญชี 1 ช/ญ 21 ป.ตรี 315 บ/ว
พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 18-25 ป.ตรี 315 บ/ว

22 พนักงานธุรการ/บัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 11,000 บ/ด ประกันสังคม มีประสบการณ์ หจก.สง่านครพนม บริการรับเหมาก่อสร้าง
351/1-2 ถ.เฟือ่งนคร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 081-9062205

23 พนักงานขาย 4 ญ 25-45 ไม่จ ากัด รายได้จากการขายประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น หจก.คลังวิริยะ จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
82/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 080-0092921

24 แม่ครัว 1 ญ 25-50 ไม่จ ากัด 315 บ/ว ประกันสังคม อาหาร ครัวครูอ๋อย ร้านขายของช า
47/1 ม.5 ต.อาจสามารถ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 093-1456282



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข-สวัสดกิาร สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
25 ช่างยนต์ 1 ช 21-35 ปวส.ช่างยนต์ 315 บ/ว ประกันสังคม เบีย้ขยัน สถานตรวจสภาพรถเอกชน บริการซ่อมรถยนต์

ปีเตอร์ออโต้เซอร์วิส 2000
352 ถ.เฟือ่งนคร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 081-7175721

26 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 22-30 ปวส.+ 12,000 บ/ด ประกันสังคม บจก.เอ็ม วี เอส คอนซัลแท้นส์ บริการรับเหมาก่อสร้าง
45/5 ม.3 ต.หนองญาติ
อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 081-6256686

หมายเหต ุ บางต าแหน่งงานอาจมีการเปล่ียนแปลง  กรุณาสอบถามข้อมูลก่อนสมัครงาน
              สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม 042-513114


