
ตลลำแหนน่งงลำนวน่ลำงในจดังหวดัดนครพนม
ประจลลำเดงอน  เมษลำยน  ๒๕๖๐

ลลลำดดับททท ตลลำแหนน่งงลำน จลลำนวน เพศ อลำยย คน่ลำจจ้ลำง วยฒฒิกลำรศศึกษลำ สถลำนประกอบกลำร ประเภทกฒิจกลำร
1 ผผผู้จจัดการ 1 ประกกันสกังคม ปปปั้มนนจามกัน

ผผผู้ชช่วยผผผู้จจัดการ 1

2 พนจักงานธธุรการ 1 ญ -35 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายวกัสดรกช่อสรร้าง
พนจักงานขจับรถยนตต 5 ช -45

3 พนจักงานบจัญชช 1 ญ ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถยนตต

4 พนจักงานขจับรถยนตต 5 ช ประกกันสกังคม
แมช่บผู้าน 5 ญ

5 สจจ๊วด 1 ประกกันสกังคม โรงแรมไอโฮเทบ็ล โรงแรม
พนจักงานเสรริฟ 1
แมช่บผู้าน 2 ญ
กธุจ๊ก 1
พนกักงานจกัดเลซีนยง 1 ช

เงงทอนไข-สวดัสดฒิกลำร
ช/ญ ๒๕+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ บจก.รวมกสิจ  เอฟแอนดตบซี
ช/ญ ๒๕+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ ๑๙๘  ม.๑  ต.โพธสิดิ์ตาก

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๙๑-๘๖๓๔๐๗๕

๓๐๕บ/ว ม.๖+ หจก.พงศกรวกัสดรกช่อสรร้าง
๓๐๕บ/ว ป.๖+ ๒๐๓  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๑๓๗๔

๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด ป.ตรซี บจก.มสิตรชกัย  ไชโย
๓๐๘  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๐๓๕๓๕

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ หจก.ธารทสิพยต ผลสิตนนจาแขบ็ง/นนจาดรทั่ม
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ป.๖+ ๑๖๒  ถ.บจารรงเมรอง  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๑๙๓๕

ช/ญ ๑๘+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+
ช/ญ ๑๘+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ ๑๓๖  ม.๑๔  ถ.นครพนม-ธาตรพนม

๑๘+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ ต.ในเมรอง  อ.เมรอง  จ.นครพนม
ช/ญ ๑๘+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ โทรศกัพทต  ๐๖๒-๙๐๔๒๓๖๑

๑๘+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+



ลลลำดดับททท ตลลำแหนน่งงลำน จลลำนวน เพศ อลำยย คน่ลำจจ้ลำง วยฒฒิกลำรศศึกษลำ สถลำนประกอบกลำร ประเภทกฒิจกลำร
6 พนจักงานขาย 5 -35 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถยนตต

ชช่างซช่อมบบารธุง 4 ช -35
ลผกคผู้าสจัมพจันธต 1 ญ -35

7 พนจักงานตผู้อนรจับ 1 ประกกันสกังคม โรงแรม
ทจางานชช่วงกลางครน
ผช่านชช่วงทดลองงาน

8 พพนจักงานธธุรการ 2 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายสสินคร้า
พนจักงานบจันททึกขผู้อมผล ๓
พนจักงานจจัดเรชยงสรินคผู้า ๓
พนจักงานจจัดสช่งสรินคผู้า ๖ ช
พนจักงานขจับรถโฟคลริฟ ๒ ช

9 สมธุหตบจัญชช 1 ประกกันสกังคม โรงแรมฟอรตจมูนรสิเวอรตวสิว โรงแรม
พนจักงานเสรริฟ 5
พนจักงานจจัดเลชลี้ยง 2
กธุจ๊ก 1 ช
ผผผู้จจัดการหผู้องอาหาร 1 ช
พนจักงานตผู้อนรจับ 1 ญ

10 ทชที่ปรทึกษาการขาย 2 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายอรปกรณตการเกษตร
ขกับรถยนตตไดร้

เงงทอนไข-สวดัสดฒิกลำร
ช/ญ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ บจก.เจรสิญศรซีนครพนม  (๒๐๑๒)

๓๐๕บ/ว ปวช+ ๒๖๖  ม.๖  ถ.นสิตโย  ต.หนองญาตสิ
๓๐๕บ/ว ปวช+ อ.เมรอง  จ.นครพนม

โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๒๓๑๑๑
ช/ญ ๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด+ ม.๖+ โรงแรม theloft boutique hotel

๖๑  ม.๑๔  ถ.นครพนม-ธาตรพนม  ต.ทช่าคร้อ
อ.เมรอง  จ.นครพนม

๑๒,๐๐๐บ/ด โทรศกัพทต  ๐๘๗-๐๕๑๖๖๕๕
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ด+ ปวช+ หจก.โดโดร้ บสิบิ๊กซรปเปอรต
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวช+ ๒๓๕  ถ.เฟฟฟื่องนคร  ต.ในเมรอง
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ อ.เมรอง  จ.นครพนม

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๑๙๘๘

ช/ญ ๓๐+ ๓๐๕บ/ว ป.ตรซี
ช/ญ ๑๘+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ ๙  ถ.นครพนม-ธาตรพนม  ต.ในเมรอง
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ อ.เมรอง  จ.นครพนม

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๒๒๓๓๓
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ป.ตรซี
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ บจก.คมูโบตร้า อารตเอบ็มจซี  สาขานครพนม
๓๓/๓  ถ.นครพนม-ธาตรพนม  ต.ในเมรอง
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๒๒๓๓๒



ลลลำดดับททท ตลลำแหนน่งงลำน จลลำนวน เพศ อลำยย คน่ลำจจ้ลำง วยฒฒิกลำรศศึกษลำ สถลำนประกอบกลำร ประเภทกฒิจกลำร
ทชที่ปรทึกษาการขาย ๑๐ ประกกันสกังคม โรงงานอสิฐบลบ็อก

พนจักงานขาย 5 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถยนตต
ชช่างยนตต 1 ช

พนจักงานตผู้อนรจับ ๑ ญ ประกกันสกังคม โรงแรมพสิมพตศสิรสิ โรงแรม
แมช่บผู้าน ๑ ญ

ชช่างคอมพริวเตอรตกราฟฟฟิกสต 1 ประกกันสกังคม ทจาปป้ายโฆษณา
ชช่างตจัดเลเซอรต 1 ช มซีประสบการณต

1 ช

แคชเชชยรต 1 ประกกันสกังคม หร้างบสิบิ๊กซซี  ซมูเปอรตเซบ็นเตอรต  สาขานครพนม หร้างสรรพสสินคร้า
พนจักงานจจัดเรชยงสรินคผู้า 5 ช

  

เงงทอนไข-สวดัสดฒิกลำร
1๑ ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ บจก.เอบ็มจซี รวมกสิจ

๖๒/๑ ถ.นครพนม-ธาตรพนม  ต.หนองญาตสิ
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๒๕๒๕

1๒ ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ บจก.เจรสิญศรซีนครพนม
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ ๒๖๖  ม.๒  ถ.นสิตโย  ต.หนองญาตสิ

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๒๓๑๑๑

1๓ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ป.๖+ ๒๒/๕๕  ถ.นครพนม-ธาตรพนม  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๔๓๔๕

1๔ ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ หจก.มสิสเตอรตเคน
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม๖+ ๕๗๒  ถ.สรนทรวสิจสิตร  ต.ในเมรอง

ชช่างCNC ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม๖+ อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๒๒๗๒๒

1๕ ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ ๙/๒  ซ.รช่วมมสิตร  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๓๒๗๐๐



ลลลำดดับททท ตลลำแหนน่งงลำน จลลำนวน เพศ อลำยย คน่ลำจจ้ลำง วยฒฒิกลำรศศึกษลำ สถลำนประกอบกลำร ประเภทกฒิจกลำร
พนจักงานธธุรการ 1 ประกกันสกังคม ขนสช่งสสินคร้า

พนจักงานสรินเชชที่อ 5 ช ประกกันสกังคม สสินเชรทั่อรถยนตต
พนจักงานบจัญชช 2 ญ

๑๘ พนจักงานบจัญชช 1 ญ ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถยนตต

๑๙ พนจักงานขาย 3 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายคอมพสิวเตอรต
ชช่างคอมพริวเตอรต 3 คอมมสิสชกัทั่น อรปกรณตไอทซี

เบซีนยขยกัน
คช่าลช่วงเวลา

๒๐ แมช่บผู้าน 1 ญ ประกกันสกังคม โรงแรมโขงภมูหมอก โรงแรม

                                                  

เงงทอนไข-สวดัสดฒิกลำร
1๖ ช/ญ ๒๐+ ๑๐,๐๐๐บ/ด ปวช+ บจก.ฟมูอสิน ลอจสิสตสิคสต

๑๖๘  ม.๑  ถ.นครพนม-ทช่าอรเทน  ต.อาจสามารถ
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๙๓-๑๓๕๖๙๘๘

1๗ ๒๐+ ๑๑,๐๐๐บ/ด+ ป.ตรซี บมก.เมรองไทย  ลสิสซสิทั่ง
๒๐+ ๑๑,๐๐๐บ/ด+ ป.ตรซี ๑๔๓  ถ.อภสิบาลบกัญชา  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพททต  ๐๔๒-๕๑๓๔๐๐

๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด ปวส+ บจก.อซีซมูซรนครพนม
๓๘๓  ถ.นสิตโย  ต.หนองญาตสิ
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๓๘๓๑

ช/ญ ๒๕-๓๐ ๙,๐๐๐บ/ด ปวช+ บจก.แอดไวซตโฮดสินงสต  กรรรุ๊ป ๐๑๑๓
ช/ญ ๒๕-๓๐ ๙,๐๐๐บ/ว ปวช+ ๕๗  ถ.ราษฎรอรทสิศ  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๒๐๗๐๙

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+
๑/๕  ถ.ดสิษฐวงคตวสิถซี  ต.หนองแสง
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๓๓๒๓



ลลลำดดับททท ตลลำแหนน่งงลำน จลลำนวน เพศ อลำยย คน่ลำจจ้ลำง วยฒฒิกลำรศศึกษลำ สถลำนประกอบกลำร ประเภทกฒิจกลำร
พนจักงานขาย 5 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถยนตต
เจผู้าหนผู้าทชที่ประชาสจัมพจันธต 1 ญ ขกับรถยนตตไดร้

๒๒ พนจักงานการเงริน ๒ ญ ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถจกักรยานยนตต
นริตริกร 2 ช
พนจักงานเรช่งรจัดหนชลี้สริน 3 ช
พนจักงานขาย ๒
ชช่างซช่อมรถจจักรยานยนตต ๕ ช
ชช่างซช่อมจจักรยานยนตต 1 ช ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถจกักรยานยนตต
พนจักงานเรช่งรจัดหนชลี้สริน 2 ช

แคชเชชยรต 2 ประกกันสกังคม โรงแรมภมูธารสินทรต  รซีโซเทล โรงแรม

พนจักงานขาย 2 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถยนตต
พนจักงานขจับรถยนตต 5 ช

เงงทอนไข-สวดัสดฒิกลำร
2๑ ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ บจก.สยามนสิสสกันนครพนม

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ ๓๙  ม.๓  ถ.นสิตโย  ต.หนองญาตสิ
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศพทต  ๐๔๒-๕๑๑๑๐๑

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวช+ บจก.มสิตรศสิลปป์มอเตอรตไซดต
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ป.ตรซี ๙๒๔/๑-๔  ถ.อภสิบาลบกัญชา  ต.ในเมรอง
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ อ.เมรอง  จ.นครพนม

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๑๘๐๖
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+

2๓ ๒๕+ ๓๐๕บ/ว ปวช+ หจก.พซี.เจ.มอเตอรตเรซซสิทั่ง
๒๕+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ ๒๙๓/๕-๘  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศพทต  ๐๔๒-๕๒๒๘๕๐

2๔ ช/ญ ๒๓+ ๓๐๕บ/ว ปวส+
๑๓๗ ม.๑๔  ถ.ชยางกมูร  ต.ทช่าคร้อ
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๓๘๕๐

2๕ ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวช+ บจก.ประเสรสิฐผลรรช่งเรรอง 
๒๓+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ ๒๑๖/๑๑๑  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๓๓๓๒



ลลลำดดับททท ตลลำแหนน่งงลำน จลลำนวน เพศ อลำยย คน่ลำจจ้ลำง วยฒฒิกลำรศศึกษลำ สถลำนประกอบกลำร ประเภทกฒิจกลำร
๒๖ พนจักงานบจัญชช 1 ญ ประกกันสกังคม สหภาพแรงงานตกัดเยบ็บเสรนอผร้าเสรซีนครพนม

พนจักงานขจับรถยนตต 1 ช

๒๗ ชช่างยนตต 1 ช ประกกันสกังคม รร้านโชคชกัยยางยนตต จจาหนช่ายยางรถยนตต
พนจักงานบจัญชช 1 ญ
พนจักงานธธุรการ 1
พนจักงานขาย 1

๒๘ พนจักงานธธุรการ 1 ญ ประกกันสกังคม จจาหนช่ายวกัสดรกช่อสรร้าง
แมช่บผู้าน ๑ ญ โบนกัส

๒๙ พนจักงานขจับรถยนตต 3 ช ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถจกักรยานยนตต
ชช่างซช่อมจจักรยานยนตต 1 ช
พนจักงานเรช่งรจัดหนชลี้สริน 1 ช
พนจักงานบจัญชช 1

๓๐ เภสจัชกร 2 ประกกันสกังคม หร้างเทสโกร้โลตกัส  สาขานครพนม หร้างสรรพสสินคร้า

เงงทอนไข-สวดัสดฒิกลำร
๒๐-๓๕ ๓๐๕บ/ว ปวช+ ตกัดชรดนกักเรซียน/นกักศศึกษา
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ ๓๕/๑๑  ถ.นครพนม-ทช่าอรเทน  ต.อาจสามารถ

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๐๑๓๐๐

๒๕+ ๓๐๕บ/ว ป.๖+
๒๕+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ ๒๑๖/๖  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวช+ อ.เมรอง  จ.นครพนม
ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวช+ โทรศกัพทต  ๐๘๙-๔๑๘๐๒๕๓

๒๕+ ๙,๐๐๐บ/ด ปวส+ หจก.สงช่านคร
๒๕+ ๙,๐๐๐บ/ด ม.๓+ ๑๔๕/๒  ถ.นครพนม-ทช่าอรเทน  ต.หนองญาตสิ

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๔๓๓๖

๒๕-๓๕ ๓๐,๐๐๐บ/ด+ ม.๓+ บจก.มสิตรศสิลปป์เซบ็นเตอรตกรรรุ๊ป
๒๐-๓๕ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ ๒๑๖/๑๙-๒๕ ถ.นสิตโย  ต.หนองญาตสิ
๒๐-๓๕ ๓๐๕บ/ว ม.๓+ อ.เมรอง  จ.นครพนม

ช/ญ ๒๕-๓๕ ๓๐๕บ/ว ปวช+ โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๓๙๒๒
ช/ญ ๒๕+ ๓๐,๐๐๐บ/ด+ ป.ตรซี

๓๓๕/๒  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๙๒-๓๕๖๕๘๙๕



ลลลำดดับททท ตลลำแหนน่งงลำน จลลำนวน เพศ อลำยย คน่ลำจจ้ลำง วยฒฒิกลำรศศึกษลำ สถลำนประกอบกลำร ประเภทกฒิจกลำร
พนจักงานบจัญชช 1 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายวกัสดรสจานกักงาน
ชช่างตริดตจัลี้ง 1 ช

พนจักงานตรวจจช่ายบริล 1 ช ประกกันสกังคม จจาหนช่ายวกัสดรกช่อสรร้าง

พนจักงานนวดหนผู้า ๒ ญ ประกกันสกังคม มกัณณตตรา คลสินสิก คลสินสิกเวชกรรม
ผผผู้ชช่วยพยาบาล ๑ ญ

 
ชช่างไมผู้ 2 ช ประกกันสกังคม จจาหนช่ายเฟอรตนสิเจอรต
ชช่างตกแตช่งภายใน 2 ช
ชช่างฝฝ้าอลผมริเนชยม 2 ช
ชช่างเยย็บผผู้ามช่าน 2 ญ

๓๕ พนจักงานขาย ๒ ประกกันสกังคม รร้านสมบมูรณตการไฟฟป้า จจาหนช่ายเครรทั่องใชร้ไฟฟป้า
ชช่างอริเลย็กทรอนริกสต ๑ ช
พนจักงานทจัที่วไป ๒ ช

เงงทอนไข-สวดัสดฒิกลำร
3๑ ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ หจก.ไทยสากลเซบ็นเตอรต กรรรุ๊ป

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ ๑-๓-๕  ถ.ศรซีเทพ  ต.ในเมรอง
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๑๙๒๙

3๒ ๒๐-๓๐ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ บมจ.สยามโกลบอลเฮาสต  สาขานครพนม
๑๔๗/๓  ถ.นครพนม-ธาตรพนม  ต.หนองญาตสิ
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศพทต  ๐๔๒-๕๑๓๓๘๒

3๓ ๑๘+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+
๑๘+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ ๑๐๔  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๖๑-๖๑๕๙๙๖๑

3๔ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ บจก.แสงดาวเฟอรตนสิเจอรตมอลลต
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ ๙๘  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ อ.เมรอง  จ.นครพนม
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๑๘๐๑

ช/ญ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ ๑๓๗-๑๓๙  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ อ.เมรอง  จ.นครพนม

โทรศกัพทต  ๐๖๑-๖๑๕๙๙๖๑



ลลลำดดับททท ตลลำแหนน่งงลำน จลลำนวน เพศ อลำยย คน่ลำจจ้ลำง วยฒฒิกลำรศศึกษลำ สถลำนประกอบกลำร ประเภทกฒิจกลำร
๓๖ ทชที่ปรทึกษาการขาย 10 ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถยนตต

๓๗ พนจักงานการเงริน ๑ ญ ประกกันสกังคม หร้างเมกร้า โฮม เชบ็นเตอรต สาขานครพนม จจาหนช่ายวกัสดรกช่อสรร้าง
พนจักงานฝฝ่ายบธุคคล ๑ ญ

๓๘ พนจักงานฝฝ่ายผลริต 5 ญ ประกกันสกังคม เจซียระไนเครรทั่องประดกับ
ชช่างไฟฟฝ้า 1 ช

๓๙ ผผผู้ชช่วยเจผู้าหนผู้าทชที่การตลาด 2 ช ประกกันสกังคม สสินเชรทั่อสช่วนบรคคล

พนจักงานเสรริฟ 2 ญ ประกกันสกังคม รร้านอาหารบารตบซีกรสิลลต  บรฟเฟฟ่ตต รร้านอาหาร

เงงทอนไข-สวดัสดฒิกลำร
ช/ญ ๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ว ม.๖+ บจก.มสิตซมูชาญมอเตอรตเซลลต

๓๐๔/๒๐  ถ.นสิตโย ต.ในเมรอง
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๑๑๒๒๑

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ป.ตรซี
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ป.ตรซี ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง  /อรปกรณตตกแตช่งบร้าน

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๘๙-๐๑๐๘๑๗๒

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ บจก.เพอรตเฟฟ็คชกัทั่นทรซี  สาขานครพนม
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ปวส+ ๖๑/๑  ถ.ราชวงคต  ต.ในเมรอง

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๑๙๑๒๖๖

๒๔-๓๕ ๓๐๕บ/ว ปวช+ บจก.สสินมสิตร
๕๓๖/๖  ถ.บจารรงเมรอง  ต.ในเมรอง
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๘๑-๙๗๒๕๕๕๑

4๐ ๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๓+
๔๗๔  ถ.สรนทรวสิจสิตร  ต.ในเมรอง
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๘๗-๖๙๗๗๓๒๕
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ลลลำดดับททท ตลลำแหนน่งงลำน จลลำนวน เพศ อลำยย คน่ลำจจ้ลำง วยฒฒิกลำรศศึกษลำ สถลำนประกอบกลำร ประเภทกฒิจกลำร
ชริปปฟิปิ้ง ๒ ประกกันสกังคม สสิทั่งออกสสินคร้าและนจาเขร้า

พนจักงานจจัดเรชยง 5 ช ประกกันสกังคม จจาหนช่ายสสินคร้า
พนจักงานขายทางโทรศจัพทต 1

๔๓ พนจักงานขาย 1 ช ประกกันสกังคม จจาหนช่ายสสินคร้า
พนจักงานขจับรถยนตต 1 ช มซีประสบการณต

๔๔ เจผู้าหนผู้าทชที่รจักษาความปลอดภจัย ๑ ประกกันสกังคม จจาหนช่ายรถยนตต
อนามจัยและสริที่งแวดลผู้อม
เจผู้าหนผู้าทชที่กราฟฟฟิกดชไซดต ๑

หมายเหตร  บางตจาแหนช่งงานอาจมซีการเปลซีทั่ยนแปลง  กรรณาสอบถามขร้อมมูลกช่อนสมกัครงาน
                                                                                                            
 

เงงทอนไข-สวดัสดฒิกลำร
4๑ ช/ญ -๓๕ ๙,๐๐๐บ/ด+ ม.๖+ บจก.ชกันวอเตอรตรสิช 

๑๕๙/๑  ถ.นสิตโย  ต.ในเมรอง
อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๙๕-๙๑๕๘๙๘๙

4๒ ๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด+ ม.๖+ บมจ.สยามแมบ็คโคร  สาขานครพนม
ช/ญ ๒๐+ ๙,๐๐๐บ/ด+ ป.ตรซี ๔๐๕  ถ.นสิตโย  ต.หนองญาตสิ

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๓๑๖๖๓

๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ บจก.เลบ็งเสบ็ง กรรรุ๊ป
๒๐+ ๓๐๕บ/ว ม.๖+ ๒๒๗/๕  ถ.ประชารช่วมมสิตร  ต.หนองญาตสิ

อ.เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๘๑-๖๐๑๓๘๐๔

ช/ญ ๒๓+ ๓๐๕บ/ว+ ป.ตรซี บจก.โตโยตร้าเจรสิญศรซี  นครพนม
๒๘ ถ.พสิทกักษตสกันตสิ  ต.หนองญาตสิ

ช/ญ ๒๓+ ๓๐๕บ/ว+ ป.ตรซี อ .เมรอง  จ.นครพนม
โทรศกัพทต  ๐๔๒-๕๓๙๕๕๕

สอบถลำมรลำยละเอทยดเพฒิทมเตฒิมไดจ้ททท  สลลำนดักงลำนจดัดหลำงลำนจดังหวดัดนครพนม  ๐๔๒-๕๑๓๑๑๔   นลำยอลำทฒิตยย์  รลำมลำงกกูร  


