
ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

1 �) ������ ผจก.ฝ่ายบญัชี ช/ญ 1 25-40 ป.ตรี

การบญัชี

��,���บ -

รับเฉพาะผูส้อบเป็นผูท้าํบญัชีจากสภาวชิาชีพบั

ญชี

- มีประสบการณ์ในตาํแหน่ง

หน.บญัชีไม่นอ้ยกวา่ � ปี

บจก.อุบลรักษ ์(โรงพยาบาลอุบลรักษ์

ธนบุรี)

�>/� ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

���-�>���� ต่อ A��

�B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ สมุห์บญัชี ช/ญ 1 25-35 ป.ตรี

การบญัชี

��,���บ -รับเฉพาะผูส้อบเป็นผูท้าํบญัชีจากสภาวชิาชีพ

บญัชี

- มีประสบการณ์ในตาํแหน่งไม่นอ้ยกวา่ � ปี

�B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ พยาบาลวชิาชีพ หญิง 5 25-40 ป.ตรี

พยาบาลศา

สตร์

�A,���บ - ประจาํหอ้ง ผา่ตดั , ตึกผูป้่วย , วสิัญญีพยาบาล �B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ หน.แผนกจดัซืIอ ญ 1 25-35 ป.ตรี ��,���บ - มีประสบการณ์มาไม่นอ้ยกวา่ � ปี �B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ พนกังานพสัดุ หญิง 1 20-30 ปวส. ��,���บ - มีประสบการณ์มาไม่นอ้ยกวา่ � ปี �B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

>) B����� พนกังานทาํความสะอาด หญิง 2 18-30 ม.�+ A,���บ - ทาํงานเป็นกะได้ �B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

2 �) ������ ผูช้่วยเหลือคนไข้ ช/ญ 3 18-35 ม.�+ 10,000+ - จบหลกัสูตรผูช้่วยเหลือคนไข้

- ขยนั อดทน มีความรับผดิชอบ

บริษทั ฐปนไต จาํกดั

นิรันดร์การแพทย ์��� ถ.สรรพสิทธิN

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

045-244286,091-1377204

�B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

3 �) ������ พยาบาลวชิาชีพ ER ช/ญ 1 22-45 ป.ตรี+ �A���บ จบสาขาพยาบาลศาสตร์,มีใบประกอบวชิาชีพ

กองทุนสาํรองเลีIยงชีพ,ทาํงานเป็นกะได้

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั ราชเวชอุบลราชธานี จาํกดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

BBB ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

�B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

045-280040-55,087-4474521

�) ������ หวัหนา้เภสัชกร ช/ญ 1 30-45 ป.ตรี+ ��,���บ จบสาขาเภสัชศาสตร์,มีใบประกอบวชิาชีพ

เพศชายผา่นการเกณฑท์หาร,หยดุ ส- อ

�B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ เภสัชกร ช/ญ 2 22-35 ป.ตรี ��,���บ - มีใบประกอบวชิาชีพ

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ทาํงานเป็นกะได้

�B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ นกัรังสีเทคนิค ช/ญ 1 20-35 ป.ตรี 20,000+ - เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

- จบสาขาเทคนิคการแพทย์

ตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพ

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

�B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ���B�� พนกังานผูช้่วยหอ้งยา ช/ญ 1 20-35 ม.�+ ���/ว - มีใบประกาศนียบตัรผูช้่วยฯ

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ทาํงานเป็นกะได้

�B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

4 �) ����B� พนกังานขาย ชาย 5 25-35 ม.>+ �����บ -เงินเดือน+เบีIยเลีIยง+คอมมิชชัVน+ประสบการณ์หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป

�>� ม.B ถ.เลีVยงเมือง ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี ���B�

045-267663-4

�B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ������  พนกังานบญัชี หญิง 1 25-35 ปวช. B,���บ - สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอยา่งดี �B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ����B� ผูช้่วยพนกังานขาย ชาย 5 25-35 ม.>+ B,���บ -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ �B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ พนง.คียข์อ้มลู หญิง 2 25-35 ปวช.+ 9000+ - สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอยา่งดี �B ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

5 �) ��B��� พนกังานบุคคล หญิง 1 20-35 ปวช/ปวส. B,���บ - มีประสบการณ์ � ปี ขึIนไป

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

บริษทั เกียรติศรีมาพฒันา จาํกดั

�B� ม.B  ถ.เลีVยงเมือง  ต.กุดลาด

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

045-422088

�) ����B� พนกังานขาย ชาย 1 20-35 ปวช./ปวส. B,���บ - มีประสบการณ์ � ปี ขึIนไป

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) B����� พนกังานคุมแพลน้ ชาย 2 20-35 ม.�+ B,���บ - มีโอที

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

6 �) ������ ฝ่ายบริการลูกคา้ ช/ญ 5 20-35 ปวช.+ ��,���บ - เงินเดือน+คอมมิชชัVน

- บุคลิกหนา้ตาดีสมส่วน

- มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ทาํงานวนั จ -ศ เวลา �A.��-�X.��น.

มาดาม ซาลอน แอนด ์สปา

�X� ม.�A ถ.คลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

081-3217182

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

2) 241930 ช/ญ 5 20-30 ปวช. + ��,���บ - เงินเดือน+คอมมิชชัVน

- บุคลิกหนา้ตาดีสมส่วน

- มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ทาํงานวนั จ -ศ เวลา �A.��-�X.��น.

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ ช่างเสริมสวย หญิง 1 20-40 ไม่จาํกดั 9000+ - มีประสบการณ์ดา้นทาํเลบ็ สระไดร์

จะพิจารณาเป็นพิเศา

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

7 1) 522090 Sale and service engineer ชาย 1 25-30 ป.ตรี 12,000+ - สาขาไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิก หรืออุตสาหกรรม

- มีรถยนตส์่วนตวัใชใ้นงานได้

เวลาทาํงาน �A.��-�X.�� น

หจก.ตนัสเกลแอนดเ์อน็จิเนียริVง

��/� หมู่�A ถนนชยางกรู

ตาํบลขามใหญ อาํเภอเมือง

จงัหวดัอุบลราชธานี

081-8789079,045-316499

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

2) 522090 sale presentative ช/ญ 1 25-30 ปวช.+ 10,000+ - จบสาขาการตลาดหรือทีVเกีVยวขอ้ง

- มีรถยนตส์่วนตวัพร้อมใชง้าน

มีค่านํIามนัและค่าเสืVอมรถ

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

8 �) X��X�� ช่างไฟฟ้า ชาย 2 20-35 ปวส.+ 9,000+ มีโบนสั ประกนัสังคม โอที ,

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หจก.อุบล อาร์.โอ.เซอร์วสิ

��/� ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

0-4524-5826

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

9 �) X���B� ช่างยางรถบรรทุก ชาย 1 20-45 ไม่จาํกดั A,���-��,���บ -

มีประสบการณ์เปลีVยนยางรถบรรทุกจะพิจารณ

าเป็นพิเศษ

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.�� น.

หจก.อุบลวบิูลย์

�A->� ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-281291-2

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) X���B� ช่างตัIงศูนยถ์่วงลอ้ ชาย 1 25-45 ไม่จาํกดั 12,000-15,000

บ

-  มีประสบการณ์ในการตัIงศูนยถ์่วงลอ้

อยา่งนอ้ย � ปี

- เวลาทาํงาน �A.�� - �X.�� น.

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ��B��� เสมียนหนา้ร้าน(ญ) หญิง 1 20-40 ม.> - ปวส. 9000-10000 ออกบิลใชโ้ปรแกรมบญัชีได,้มีประสบการณ์

เกีVยวกบัยางหรืออะไหล่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาทาํงาน �A.��-�X.��

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B

�) ��B��� เสมียนหนา้ร้าน(ช) ชาย 1 20-40 ม.>-ปวช. B,���-��,���บ

/ด

-ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีV  , 

 พน้ทหารแลว้มีประสบการณ์เกีVยวกบัยาง

หรือธุรกิจรถยนตจ์ะพิจารณาเป็นพิเศษ

 ทาํงาน �A.��-�X.��น.

�� ส.ค. �B - �� ก.ย. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

10 �) ������ กุ๊ก ชาย 1 30-40 ไม่จาํกดั ���/ว - มีประสบการณ์การทาํอาหาร , สเตก็ , เบเกอรีV

- เวลาทาํงาน ��.�� - �B.�� น.

- หยดุ � วนั/เดือน

ร้าน เทส ออฟ มิลค์

>>B-X�� ถ.สรรพสิทธิN   ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

091-8488668

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

11 1) 131410 ชาย 5 30-45 ป.ตรี

สาขาบริหา

รธุรกิจ

20000+ มีประสบการณ์การทาํงานอยา่งนอ้ย � ปี

ในสายงานการคา้ปลีก,วางแผนการขาย

ประจาํวนั,ควบคุม ดูแล และบริหารจดัการ

งานขายประจาํวนั,ควบคุมการขายในแผนก

เพืVอใหเ้ป้าหมายทีVกาํหนด

บริษทั อุบลวสัดุ จาํกดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล

ต.วารินชาํราบ อ.วารินชาํราบ จ.อุบลฯ

34190

045-352888

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ พนกังานบญัชี ช/ญ 5 22 -

35

ป.ตรี  บญัชี ��,���บ -  มีประสบการณ์ ,

พดูสืVอสารภาษาองักฤษไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

�) ���B>� พนกังานการตลาด ช/ญ 2 25-35 ป.ตรี

การตลาด

��,���บ - มีประสบการณ์ � ปี ขึIนไป

-

พดูสืVอสารภาษาองักฤษไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ โปรแกรมเมอร์ ช/ญ 2 25-35 ป.ตรี คอมฯ �X,���บ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ยนิดีรับนกัศึกษาจบใหม่

-

พดูสืVอสารภาษาองักฤษไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ พนกังานธุรการ MRP หญิง 5 25-35 ป.ตรี

บริหารธุรกิ

จ

��,���บ - มีประสบการณ์ในงานจดัซืIอวสัดุก่อสร้าง

และพดูสืVอสารภาษาองักฤษไดจ้ะพิจารณาเป็น

พิเศษ

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

>) ������ พนกังานขาย Back Office หญิง 3 25-35 ปวส.-ป.ตรี ��,���บ - มีประสบการณ์ดา้นการขายวสัดุก่อสร้าง � ปี

ขึIนไป

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

-

สามารถพกูสืVอสารภาษาองักฤษไดจ้ะพิจารณาเ

ป็นพิเศษ

X) ��B��� พนกังานธุรการ Shipping ช/ญ 3 24-35 ป.ตรี ��,���บ - จบป.ตรี สาขาภาษาองักฤษ/บริหารธุรกิจ � ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

A) ���B>� พนกังานจดัเรียง/พนกังานขาย ช/ญ 40 21-35 ม.� + ���/ว - สาขาอุบลฯ , รังสิต , พระราม � , บางบวัทอง

, เชียงใหม่  มีทีVพกัฟรี

- จดัเรียงสินคา้ แนะนาํสินคา้

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

B) ����B� พนกังานคลงัสินคา้ ชาย 40 21-35 ม.� ���/ว - สามารถยกของหนกัได้

 สาขาอุบลฯ , รังสิต , พระราม � , บางบวัทอง ,

เชียงใหม่  มีทีVพกัฟรี

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

��) ��>B�� รปภ. ชาย 5 25-45 ม.�+ ���/ว - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถปฏิบตัิงานกะกลางคืนได้

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

��) ������ แม่บา้น หญิง 5 25-40 ม.�+ ���/ว -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ � ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

��) ������ พนกังานจดัซืIอ หญิง 5 27-35 ป.ตรี

ทุกสาขา

��,���บ - มีประสบการณ์ดา้นจดัซืIอไม่นอ้ยกวา่ � ปี

-

สามารถพดูสืVอสารภาษาองักฤษไดจ้ะพิจารณาเ

ป็นพิเศษ

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

��) ������ พนกังานตรวจเซ็คคลงัสินคา้ ชาย 20 21-35 ป.ตรี

ทุกสาขา

��,���บ - ประจาํสาขา รังสิต , พระราม � , บางบวัทอง ,

เชียงใหม่ มีทีVพกัฟรี

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

��) ��X��� พนกังานออกแบบผลิตภณัฑ์ ช/ญ 1 23-35 ป.ตรี ��,���บ - จบสาขาออกแบบผลิตภณัฑ์

- ยนิดีรับนกัศึกษาจบใหม่

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถส่งผลงานการออกแบบแนบประวตัิ

ส่มาทีV matiwan.chi@dohome.co.th

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

12 �) ��B��� พนกังานธุรการ หญิง 1 24-35 ปวส. -

ป.ตรี

B,��� บ/ด - มีประสบการณ์ในงานธุรการ � ปีขึIนไป

- เวลาทาํงาน �X.��-�X.�� น. หยดุวนัอาทิตย์

หจก.ชยัเฟอร์นิเจอร์อุบล

��B ม.�� ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี ���B�

045-288476-7,081-7253303

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

13 �) ���A�� พนกังานเขียนแบบ ช/ญ 1 20-35 ปวช.

สถาปตย์

��,���บ - มีประสบการณ์ � ปี

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

หจก.บา้นดีดีวศิวกรรม

�BA ถ.สรรพสิทธิN  ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

097-9787459

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ สถาปนิก ช/ญ 1 25-50 ป.ตรี ��,���บ - จบ ป.ตรี สถาปัตยกรรม

- มีประสบการณ์  �ปีขึIนไป

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

14 �) X��XB� ช่างไฟ้าอิเลค็ทรอนิคส์ ชาย 2 18+ ไม่จาํกดั ���/ว - มีประกนัสังคม  แบบฟอร์ม โอที

- เวลาทาํงาน �A.�� - �X.�� น

หจก.บา้นและทีVดินรวมสินไทย

�B�/� ม.X ต.แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-311728

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

�) A����� ช่างกลึง - มิลลิVง ชาย 2 20-40 ไม่จาํกดั ���/ว -มีประกนัสังคม โอที แบบฟอร์ม

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

�) X���B�  ช่างเชืVอม ชาย        2 20-40 ไม่จาํกดั ���/ว -มีประกนัสังคม โอที แบบฟอร์ม

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

�) ������ พนกังานบญัชี หญิง 1 20-35 ม.� + B���บ -มีประกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

�) ������ พนกังานสต๊อก หญิง 1 20-35 ม.� + B,��� บ -มีประกนัสังคม โอที แบบฟอร์ม

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

>) ���B>� พนกังานการตลาด-ขาย หญิง 1 20-30 ม.�+ 9000 ประกนัสังคม,แบบฟอร์ม,โอที

เวลาทาํงาน �A.��-�X.�� น.

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

X) ������  แม่บา้น/แม่ครัว หญิง 1 25-45 ไม่จาํกดั ���/ว - แบบฟอร์ม+โอที

- แวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

15 �) ������ พนกังานตอ้นรับ ช/ญ 2 25-35 ม.>+ ���/ว - เพศชายพน้ภาระทางทหารแลว้ ,

ทาํงานเป็นกะได ้,

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หจก.ประสงคส์ุข กรุ๊ป(����)

�X ซ.�.� ถ.แจง้งสนิท ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

045-281280

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

16 �) ������  แม่บา้น(ประจาํ/ไป-กลบั) หญิง 1 20-50 ไม่จาํกดั ���/ว - งานบา้น ซกัผา้ รีดผา้ 

- รายละเอียดสอบถามคุณมนชันก โทร.

087-7277772

นางมนชันก  เกาสายะพนัธุ์

���  ถนนเขืVอนธานี ตาํบลในเมือง

อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี

087-7277772

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

17 �) A�A��� พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 1000 18-40 ม.�+ ���บ/วนั เพศหญิงอาย ุ�A-�� ปี/เพศชาย ��-�� ปี,

เพศชายตอ้งพน้ภาระทหาร , บริษทัฯ

มีสวสัดิการ เบีIยขยนั ค่าพาหนะ ค่าอาหาร

สมคัรและสัมภาษณ์ ในวนัทีV A กนัยายน ���B

ณ สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี

บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)

โรงงานราชสีมา

โรงงานราชสีมา XAB ม.� ต.นากลาง

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ���A�

044-708900

� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

18 �) ����B� ฝ่ายขาย ช/ญ 3 18-35 ม.>/ปวช. ���บ/ว เพศชายพน้ภาระทหารเกณฑท์หารแลว้,

สวสัดิการ ประกนัสังคม,เบีIยขยนั

บริษทั คอมฟอร์ม (อุบลราชธานี)

จาํกดั

> ก.ย. �B - �� ก.ย. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ค่าคอมมิชชัVน,โบนสัประจาํปีBB/� (ขา้งวดัพลแพน) ถ.พลแพน

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

045-260661-2

19 �) A����� พนกังานขบัรถ ชาย 1 25-30 ม.>+ ���บ/ว มีเบีIยขยนั,ค่าขนส่ง,ใบอนุญาติขบัขีV

ขนส่งและรถบรรทุก,รู้เส้นทางในอุบล

เวลาทาํงาน �A.��-�>.�� น.

บจก.อุบลดีมาร์ท(����)

�> ถ.แกว้เสนา ต.วารินชาํราบ

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลฯ ���B�

�-���>-BAAA ต่อ ��

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

�) ������ พนกังานคอมพิวเตอร์ ช/ญ 1 20-30 ปวช. -

ปวส.

���/ว - สาขาทีVเกีVยวขอ้ง

- มีประกนัสังคม

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

20 1) 522020 Barista ช/ญ 1 20-30 ไม่จาํกดั A,���บ/ด - ทาํงานเป็นกะได้

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั ครัวคุณยา่ อินเตอร์ฟู๊ ด จาํกดั

�A�/� ม.A ต.แสนสุข อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี ���B�

085-5538676

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

21 �) ���B>� พนง.ขยายงานการตลาด ช/ญ 3 20-35 ปวช./มีประ

สบการณ์

��,���บ/ด - มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขต

อ.เหล่าเสือโกก้ อ.ดอนมดแดง หรือใกลเ้คียง

 ขบัรถยนตไ์ด้

บริษทั ตัIงใจ คอร์ปอเรชัVน จาํกดั

��B ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโกก้

จ.อุบลราชธานี �����

�AB->���>�X โทรสาร.���������

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

�) ������ พนง.ดูแลเวบ็ไซต์ ช/ญ 2 20-35 ปวส.คอมฯ

/มีประสบก

ารณ์

��,���บ/ด - มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขต

อ.เหล่าเสือโกก้ อ.ดอนมดแดง หรือใกลเ้คียง

ทาํเวปขายสินคา้

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

�) ������ พนกังานคอมพิวเตอร์ ช/ญ 3 20-35 ปวช.คอมฯ/ B,���บ/ด - มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขต A ก.ย. �B - X ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

มีประสบกา

รณ์

อ.เหล่าเสือโกก้ อ.ดอนมดแดง หรือใกลเ้คียง

�) ������  พนกังานบญัชี ช/ญ 2 20-35 ปวส.บญัชี/

หรือมีประ

สบการณ์ดา้

น

��,���บ. - มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขต

อ.เหล่าเสือโกก้ อ.ดอนมดแดง หรือใกลเ้คียง

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

22 �) ������ จนท.ฝ่ายขายประกนัวนิาศภยั ช/ญ 20 23-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000-12,000

บ

- ประจาํสาขา อุบลฯ � คน , อาํนาจฯ � คน

,ยโสธร � คน , ศรีสะเกษ � คน 

- ประกนัสังคม กองทุนเลีIยงชีพ ฯลฯ

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์

โบรคเกอร์ จาํกดั

��� ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

045-283872 , 063-1644044

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

�) ������ เจา้หนา้ทีVบญัชี-การเงิน หญิง 2 23-30

ปี

ป.ตรี

การเงิน

บญัชี

10,000-12,000

บ

- สามารถใชค้อมพิวเตอร์งาน office

เบืIองตน้ได้

- มีโอที + เบีIยขยยั

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

�) ����B� จนท.ฝ่ายขาย ประจาํ ช/ญ 10 20-40 ม.>-ป.ตรี 9,000+ - มีประกนัสังคม

- เบีIยขยนั

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

23 �) ������  แม่บา้น (รับผูพ้ิการ) หญิง 1 20-40 ไม่จาํกดั ���/ว - สามารถทาํงานบา้นได้บริษทั ยนูิเวอร์แซล โฟน จาํกดั

�A/>-X ซ.ธรรมวถิี � ถ.ธรรมวถิี

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-311136,0952502090

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

24 �) ������ ผูช้่วยผูจ้ดัการ ช/ญ 5 22-35 ป.ตรี ��,���บ - มีโบนสั เบีIยขยนั เงินรางวลับริษทั ลีดเดอร์กรุ๊ป ���X จาํกดั A ก.ย. �B - X ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- ทาํงาน จ-ส เวลา �A.��-�X.��น.�XX ถ.คลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

045-312005

�) ������ ทีVปรึกษาประกนัชีวติ ช/ญ 10 22-35 ป.ตรี ��,���บ - มีโบนสั เบีIยขยนั เงินรางวลั

- ทาํงาน จ-ส เวลา �A.��-�X.��น.

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

25 �) ����B� พนกังานขาย ชาย 1 21-28 ปวช. -

ปวส.

10,700-12,200

บ

-ขยนั ซืVอสัตย ์สุจริต พร้อมทาํงานหนกั

มีภูมิลาํเนาหรือทีVพกัในจงัหวดัอุบลฯ

สวสัดิการอืVนๆ

- มีขา้ราชการระดบั � ขึIนไปคํIาประกนั

บริษทั

อายโินะโมะโต๊ะเซลล(์ประเทศไทย)

จาํกดั

>�B/� ม.� ต.แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

091-0209688

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

26 �) X����� พนกังานช่างรถเลก็ ชาย 1 20-35 ปวช. +

สาขา

ช่างยนต์

��,A��บ - สาขา เดชอุดม , นํI ายนื

- จบการศึกษา สาขาช่างยนตโ์ดยตรง

เวลาทาํงาน �A.�� - �X.�� น

บริษทั อีซูซุตงัปักอุบล จาํกดั

�>> ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-313371

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

�) ����B� ทีVปรึกษาการขายรถใหญ่ ชาย 2 20-35 ปวส.+ 10,000+ - ประจาํสาขา อุบลฯ , วารินฯ

 - เงินเดือน + คอมมิสชัVน 

- ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัขีVรถยนต์

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

�) X���B� ช่างติดตัIงประดบัยนต์ ชาย 1 20-35 ปวช.+ ���บ/ว - จบสาขาช่างยนต์

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

- ประจาํสาขาเดชอุดม

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

27 �) ��X��� จนท.พฒันาผลิตภณัฑ ์สาขา ช/ญ 1 23-35 ป.ตรี

สาขาทีVเกีVยว

15,000 จบ ป.ตรี

สาขาเทคโนโลยอีาหารพฒันาผลิตภณัฑห์รือสา

บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม

จาํกดั

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ขอ้ง ขาทีVเกีVยวขอ้ง

จบใหม่/มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย � ปี ดา้น

Production หรืองานวจิยัและพฒันาปรับปรุง

หรือคิดคน้อาหาร ,

ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศได ้,

เพศชายพน้ภาระทางทหารแลว้  , ทาํงาน

�A.��-�X.�� น.

>�/�-� ถ.เลีVยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

080-0037976

�) ����B� ช่างเทคนิค (ด่วน) ชาย 1 23-35 ปวส+

ไฟฟ้ากาํลงั

��,���บ - เพศชาย  ตอ้งพน้ภาระทางทหาร

-

มีประสบการณ์ทาํงานดา้นการซ่อมบาํรุง/ติดตัIง

/ผลิต/ส่งจ่ายระบบสาธารณูปโภค

-สามารถทาํงานต่างจงัหวดัได ้ขบัรถยนตไ์ด้

มีใบขบัขีV

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

28 �) ������ กุ๊กครัวไทย ช/ญ 1 25-50 ม.>+ 9,000+ - มีประสบการณ์ดา้นประกอบอาหารไทย  ,

ประกนัสังคม , อาหารฟรี � มืIอ

ทริป , สามารถทาํงานเป็นกะได ้( เชา้

�A.��-��.��น.  ,  บ่าย  ��.��-��.��น.)

ร้านเปปเปอร์เบเกอรีV  แอนดค์าเฟ่

�BX/�,� ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-245275,081-7909243

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

�) B���B� พนกังานส่งสินคา้ ชาย 1 20-30 ม.>+ B,���บ - ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัขีV

- มีความรับผดิชอบต่อหนา้ทีV

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

29 �) ��B��� เสมียน หญิง 1 25-35 ปวช.-ปวส ��,���+/ด - มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี , ใชโ้ปรแกรม Microsoft

office  ได ้, มีประกนัสังคม โบนสั

หจก.อุดมโชคพาณิชย์

��� ม.�� ซ.แม่ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-355373

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

30 �) ������ เสมียนหญิง ญ 2 18-28 ม.> - ปวส. ���บ/ว - ทาํงาน �A.�� - �X.�� น.หจก.อุบลแสงถาวร

อีเลค็โทรนิคส์-ไฟฟ้า

>�,>�,>� ถ.อุบลศกัดิN  ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

045-317722

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

�) ������ พนกังานบญัชี หญิง 2 27-35 ปวช.-ป.ตรี ���/ว -ทดลองงาน � เดือน

ผา่นทดลองงานบริษทัจะปรับค่าจา้งให้

A ก.ย. �B - X ต.ค. �B

31 �) ������ พนกังานขาย ช/ญ 4 19-30 ป.ตรี B,���บ - มีประกนัสังคม

มีประสบการขายเกีVยวกบัไอที� ปีขึIนไป

- เวลาทาํงาน �B.�� - ��.�� น.

หจก.อะไหล่พนัธุ์ทิพย ์อุบล

���/A สุนียฯ์ (หอ้ง DR305-308)

ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

089-4250679

B ก.ย. �B - A ต.ค. �B

32 �) >����� คนสวน ช/ญ 2 25-50 ป.>+ ���/ว - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษหมู่บา้นอนนัตรา (คุณนภทัร

ร้านไอเบอรีV )

หมู่บา้นอนนัตรา หอ้ง ���  หมู่ >

บ.ดอนแค ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

081-547-7774,045-254973

B ก.ย. �B - A ต.ค. �B

33 �) ����B� พนกังานขายหน่วยรถ ชาย 2 22-30 ปวส.-ป.ตรี 9,800+ - เดินทางต่างจงัหวดัได ้( อีสานตอนล่าง)

- มีประกนัสังคม  เบีIยเลีIยง คอมมิชชัVน

- มีบุคคลคํIาประกนั

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น. หยดุ เสาร์-อาทิตย์

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จาํกดั

���/� ศูนยก์ารคา้อุบลสแควร์

หอ้งเลขทีV SH 103  ถ.ชยางกรู

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

34000

092-7878252

34 �) ������ แม่บา้น หญิง 1 18-40 ไม่จาํกดั ���/ว มีชุดฟอร์มให ้+ ประกนัสังคม

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั นาถสิริ จาํกดั

�X� ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-265040

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

35 �) ������ โฟรแมน ชาย 3 18-35

ปี

ปวช. + 11,000-15,000

บ

- จบสาขา ก่อสร้าง

-  สามารถควบคุมงานก่อสร้างไดทุ้กขัIนตอน

และมีประสบการณ์

บริษทั ภคัภิรมย ์พร็อพเพอร์ตีI  จาํกดั

��� ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-241297,081-6263359

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ ผูช้่วยโฟรแมน ช 4 20-35 ปวช.+ B,���-��,���บ - จบสาขา ก่อสร้าง

-  สามารถควบคุมงานก่อสร้างไดทุ้กขัIนตอน

และมีประสบการณ์

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) X����� ช่างทัVวไป ชาย 3 20-40 ไม่จาํกดั A���-B���บ - มีประสบการณ์งานซ่อมแซมบา้นทัVวไป �� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

36 �) ������ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ช/ญ 1 25-30 ป.ตรี+ 10,000+ - มีความสามารถดา้นการตลาด

- ขบัรถยนตไ์ด้

- ทาํงานทีVโครงการก่อสร้างหมู่บา้นอยูด่ีมีสุข

- ติดต่อคุณอรทยัโดยตรง โทร.�A��XBB�A�

ร้านบิ{กช็อบ

��> ถ.สถลมาร์ค (ใกลต้ลาดนดักกแต)้

ต.วารินชาํราบ อ.วารินชาํราบ จ.อุบลฯ

34190

086-8738499

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ วศิวกร ชาย 1 25-35 ป.ตรี 12,000+ - จบสาขา โยธา/ก่อสร้าง

- ทาํงานทีVโครงการก่อสร้างหมู่บา้นอยูด่ีมีสุข

ติดต่อคุณอรทยัโดยตรง โทร.�A��XBB�A�

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

37 �) ������ แม่บา้น+พีVเลีIยงเดก็ หญิง 1 25-40 ม.�+ ���/ว - ทาํอาหาร งานบา้น และเลีIยงเดก็หมู่บา้นอนนัตรา (คุณนภทัร �� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.ร้านไอเบอรีV )

หมู่บา้นอนนัตรา หอ้ง ���  หมู่ >

บ.ดอนแค ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

081-547-7774,045-254973

38 �) ������ แม่บา้นประจาํ หญิง 1 40-55 ป.�+ B,���บ/ด - สามารถพาสามีและบุตรมาอยูด่ว้ยได้

ทีVพกั,นํI า, ไฟฟ้า ฟรี

หอพกัจนัทร์ฉาย ( นางจนัทร์ฉาย

พิมพศ์รี )

>��/� หอพกัจนัทร์ฉาย  ถ.สรรพสิทธิN

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ �����

086-8654881,089-7213891

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

39 �) A���B� พนกังานขบัรถโม่ปูน ชาย 3 18-50 ป.>+ B,���/ด เพศชาย ตอ้งพน้ภาระทางทหาร  , ทาํงาน

�A.��-�X.��น. หยดุวนัอาทิตย์

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (�BB�)

B� ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี ���B�

045-855309

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ ช่าง ปวส. ชาย 3 20-50 ปวส.

สาขาก่อสร้

าง

B��� บ - ผา่นการคดัเลือกทหารแลว้ 

- ค่าจา้งแลว้แต่ประสบการณ์ในการทาํงาน

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ วศิวกรโยธา ชาย 3 23-50 ป.ตรี 15000+ จบสาขาโยธา,ผา่นการเกณฑท์หาร

มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง

รู้จกัวางแผนงานควบคุมได้

เวลาทาํงาน A.��-�X.�� น.

เงินเดือน + ประสบการณ์

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) A����� พนง.ขบัรถเทรลเลอร์ ชาย 2 18-50 ไม่จาํกดั 9000+ - �A.��-�X.�� น. �� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- เงินเดือน + ค่าประสบการณ์

40 �) ����B�  พนกังานขาย ช/ญ 2 21-30 ม.� + B,���บ -จบ ม.� หรือ มีประสบการณ์ � ปี

- เพศ ชายพน้ภาระทหารแลว้

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

บจก. ปอแซ สตีล

��X ม.� ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง

อาํเภอเมือง จ.อุบลราชธานี

045-950424,098-5864696

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ พนกังานแคชเชียร์ ช/ญ 1 21-30 ปวช. + B,���บ - จบ ปวช.หรือมีประสบการณ์ในตาํแหน่ง � 

ปีขึIนไป

- เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

- มีหนา้ทีVเก็บเงิน ออกใบกาํกบัภาษี

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ จนท.จดัซืIอ ช/ญ 2 24-30 ป.ตรี 12,000-15,000

บ

- จบสาขา บญัชี การตลาด หรือเศรษฐศาสตร์

- เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

- จดัหาสินคา้ เจรจาต่อรอง ตรวจสินคา้คงเหลือ

- งานจดัซืIอ

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.��น.

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ พนกังานบญัชี+การเงิน หญิง 2 30-40 ป.ตรี 10,000 - จบสาขาบญัชี หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชี �

ปีขึIนไป

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

41 �) ���B�� เจา้หนา้ทีVประชาสัมพนัธ์ฯ ช/ญ 5 22-35 ป.ตรี ��,���บ - วนัทาํงาน จ-ส  เวลา �A.��-�X.��น.บริษทั ลีดเดอร์กรุ๊ป ���X จาํกดั

�XX ถ.คลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

045-312005

�) ���B>� การตลาด ช/ญ 5 22-35 ป.ตรี ��,���บ - วนัทาํงาน จ-ส  เวลา �A.��-�X.��น. �> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ เจา้หนา้ทีVบริการลูกคา้ ช/ญ 5 22-35 ป.ตรี ��,���บ - วนัทาํงาน จ-ส  เวลา �A.��-�X.��น. �> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

42 �) >���>� คนสวน ชาย 2 21-50 ไม่จาํกดั ���/ว - ดูแลสวนและทาํความสะอาดบริเวณบริษทั

- ประจาํสาขาวารินฯ

บริษทั สยามนิสสันอุบลราชธานี จาํกดั

�>B ม.�A ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

���-�A�>��-X ต่อX��,�A>-��A>A�>

�> ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

�) B����� พนกังานลา้งรถ ชาย 2 18-35 ไม่จาํกดั ���/ว - ขบัรถยนตไ์ด้

- ประจาํสาขา อุบลฯ / วารินชาํราบ

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ����B� พนกังานขายรถยนต(์ ช/ญ 20 20-35 ไม่จาํกดั ���/ว - ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีV

-  มีคอมมิชชัVน+Incentive

- ทาํยอดขายตามเป้าหมายทีVบริษทักาํหนด

-

ติดต่อประสานงานกบัไฟแนนซ์เรืVองการทาํสัญ

ญาเช่าซืIอ

- มีชุดพนกังาน,ประกนัสังคม

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) X����� พนกังานช่าง ชาย 2 21-45 ปวช.

ช่างยนต์

B,��� บ - จบการศึกษาสาขาช่างยนต์

- ซ่อมรถยนตไ์ด้

- สวสัดิการตามโครงสร้างของบริษทั

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ����B� พนกังานขายรถยนต ์( ช/ญ 20 20-35 ม.� + ���/ว - ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีV

- มีคอมมิชชัVน+Incentive

- ทาํยอดขายตามเป้าหมายทีVบริษทักาํหนด

-

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ติดต่อประสานงานกบัไฟแนนซ์เรืVองการทาํสัญ

ญาเช่าซืIอ

- มีชุดพนกังาน,ประกนัสังคม

>) ���B>� เจา้หนา้ทีVการตลาด ช/ญ 3 21-35 ปวส. + B,���บ + - จบสาขาการตลาดหรือสาขาทีVเกีVยวขอ้ง

- วางแผนทางการตลาด เพิVมยอดขาย

เจรจาต่อรอ

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

X) ������ ผูจ้ดัการการตลาด ช/ญ 1 35-50 ป.ตรี

สาขาการต

ลาด

18,000+ - วางแผนการตลาด

และส่งเสริมการขายใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษั

ท

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

A) ������ พนกังานธุรการศูนยบ์ริการ หญิง        2 21-35 ปวส.-ป.ตรี B���บ - จบสาขา ดา้นการบริหาร �> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

B) X����� ทีVปรึกษาดา้นบริการ (SA) ชาย 2 21-35 ปวส.-ป.ตรี 9000+ - รับรถเขา้ซ่อม �> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

43 1) 411220  it support ชาย 1 28-35 ม.�+ 9000+ - สามารถประกอบ ซ่อมบาํรุง ดูแลเน็ตเวริ์ค

ระบบคอมพิวเตอร์ได้

- ทาํงานเป็นกะได ้

- มีประสบการณ์เดินสาย lan

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั แอด แร็งคก์ิIง จาํกดั

B� ม.�� ต.ปทุม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-250187

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

44 �) ����B� เจา้หนา้ทีVสต๊อก ชาย 1 25+ ม.> , ปวช. 10,000+ มีใจบริการ , มนุษยส์ัมพนัธ์ดีหจก.อุดมโชคพาณิชย์

��� ม.�� ซ.แม่ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-355373

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ����B� พนกังานขาย ช/ญ 4 20-45 ม.�+ ค่อมมิชชัVน

���/ว

- มีรถจกัรยานตเ์ป็นของตวัเอง,รู้งานขาย

,มีทุนศึกษาบุตร,ชุดฟอร์ม,ค่ารักษาพยาบาล

�> ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ประกนัชีวติ,ประกนัอุบตัิเหตุ

เวลาทาํงาน �A.��-�X.�� น.

45 �) ������ พนกังานบญัชี ช/ญ 1 22-35 ป.ตรี ��,���บ -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เวลาทาํงาน �A.�� - �X.�� น.

บริษทั ก่าน เวย เทคโนโลย ีจาํกดั

�>�/��-�� ม.�A ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

045-314160

�� ก.ย. �B - �B ต.ค. �B

�) A����� พนกังานขนส่ง ชาย 20-35 20-35 ม.�+ B,���บ - ขบัรถบรรทุกได/้มีใบขบัขีV �� ก.ย. �B - �B ต.ค. �B

46 �) ������ พนกังานตอ้นรับ หญิง 1 20-30 ปวส.-ป.ตรี ���/ว -มีชุดฟอร์มให ้+ ประกนัสังคม

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั นาถสิริ จาํกดั

�X� ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-262980

�� ก.ย. �B - �B ต.ค. �B

47 �) X���B� พนง.ซ่อมบาํรุง ชาย 1 20-40 ปวส.

ไฟฟ้ากาํลงั

9,000+ - สามารถดูแลติดตัIงระบบไฟฟ้าได้บริษทั ย-ูพาร์ค จาํกดั

��>/� ม.� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

045-284445-6,091-0190063

�� ก.ย. �B - �B ต.ค. �B

�) ������ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน หญิง 1 30-45 ป.ตรี + 20,000 + - ควบคุมดูแลงานบญัชีของบริษทั

- เวลาทาํงาน �B.��-�A.��น.

- ทาํงาน จ-ส

�� ก.ย. �B - �B ต.ค. �B

�) ������ หวัหนา้แผนกบญัชี ช/ญ 1 30-45 ป.ตรี บญัชี 15,000-18,000

บ

- มีความรู้ดา้นภาษี การเงิน การบญัชี

รายรับรายจ่าย

�� ก.ย. �B - �B ต.ค. �B

48 �) ��>B��  พนง.รักษาความปลอดภยั ชาย 10 20-50 ป.>+ B,���บ - มีประสบการณ์ ผา่นการเกณฑท์หารแลว้หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุบลไพศาล �� ก.ย. �B - �B ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

-ทาํงานเป็นกะได้X�/�� หมู่ทีV � ตาํบลขามใหญ่

อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี

082-1466276

�) ��>B��  พนง.รักษาความปลอดภยั หญิง 2 20-50 ป.>+ B,���บ - มีประสบการณ์ 

-ทาํงานเป็นกะได้

�� ก.ย. �B - �B ต.ค. �B

�) ������ แม่บา้น หญิง 1 18-50 ป.>+ ���/ว - มีประสบการณ์

-ทาํงานเป็นกะได้

�� ก.ย. �B - �B ต.ค. �B

49 �) ����B� จป.วชิาชีพ ช/ญ 1 20-35 ป.ตรี ��,���บ - จบ ป.ตรี  อาชีวอนามยัหรือมีหนงัสือรับรอง

- ใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี ทาํโอทีได ้มีทีVพกัใหฟ้รี

- ผา่นการทดลองงานปรับเพิVมค่าจา้ง �,���บ

บริษทั กา้วหนา้ไก่สด จาํกดั

��� ม.> ต.โนนโหนน อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี ���B�

�-����-B��� ต่อ ��B-���

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ พนกังานจดัซืIอ ช/ญ 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000-11,000

บ

- จบสาขา การตลาด การบริหารธุรกิจ

การจดัการ หรือสาขาอืVนทีVเกีVยวขอ้ง

- ใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีV

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ วศิวกรเครืVองกล ชาย 1 22-35 ป.ตรี

วศิวกรรมเค

รืVองกล

11,000+ -

มีเงินค่าตาํแหน่ง+ค่าความสามารถเมืVอผา่นทดล

องงาน

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�)  ����B� พนกังานขาย  ( ด่วน ) ชาย 1 22-35 ป.ตรี

สัตวศาสตร์

11,000+ - มีค่า

commiission/ค่าเช่ารถ/นํIามนัฟรี/ค่าทีVพกัเมืVอทาํ

งานนอกพืIนทีV

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

50 �) ������ ผูจ้ดัการสาขาอุบลฯ ชาย 1 22-40 ป.ตรี

ทุกสาขา

��,���บ -

มีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูจ้ดัการจะพิจารณาเ

ป็นพิเศษ

บริษทั นภดล เอส กรุ๊ป จาํกดั

��� ม.� ถ.เลีVยงเมือง ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

�� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.�� น.081-3721230

51 �) ������ ผูช้่วยพนกังานจดัซืIอ ญ 5 20-35 ป.ตรี 12,000+ - จบ ป.ตรี การตลาด/การบริหารจดัการ

- ใชโ้ปรแกรม office ได ้

- มีความสามารถเจรจาต่อรองไดด้ี

-ปฏิบตัิงานทีVสาขาอุบลฯ

บริษทั โฮมฮบั จาํกดั

�X� ม.X ถ.เลีVยงเมือง ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

0-4531-9500

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ พนกังานขายคา้ช่วง-โครงการ ช/ญ 4 25-35 ป.ตรี 10000+ - ขบัรถไดม้ีใบขบัขีV

-มีประสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างจะพิจารณ

าเป็นพิเศษ

-สามารถปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัได ้( อุบลฯ

อุดรฯ และขอนแก่น )

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ พนกังานขาย/พนกังานพีชี ช/ญ 20 18-30 ม.� + 9,000 - ทาํงานเป็นกะได้

-มีประสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างจะพิจารณ

าเป็นพิเศษ

-สามารถปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัได ้( อุบลฯ

อุดรฯ และขอนแก่น )

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ หวัหนา้แผนกโฮมสโตร์ ช/ญ 4 30-45 ปวส.+ 15,000+ - ขบัรถไดม้ีใบขบัขีV

-มีประสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างอยา่งนอ้ย

� ปี อยูร่ะดบัหวัหนา้งานอยา่งนอ้ย � ปี 

- กรณีผา่นงานร้าน Modern trade

จะพิจารณาเป็นพิเศษ   ปฏิษตัิงานต่างจงัหวดัได้

( อุบลฯ อุดรฯ และอุดร )

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ หวัหนา้ฝ่ายขายโฮมสโตร์ ช/ญ 2 30+ ปวส.+ 18,000 + - ปวส. - ป.ตรี ไม่จาํกดัสาขา  ,

ขบัรถไดม้ีใบขบัขีV

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

-

มีประสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างอยา่งนอ้ย

� ปี อยูร่ะดบัหวัหนา้งานอยา่งนอ้ย � ปี 

-ใชโ้ปรแกรม office ได้

- ปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัได ้ไดแ้ก่ อุบลฯ

ขอนแก่น และอุดรฯ

>) ���B��� พนกังานธุรการขนส่ง ชาย 4 20-30 ปวช.+

ไม่จาํกดัสา

ขา

9000+ - ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีV

-รูจกัเส้นทางในจงัหวดัอุบลและจงัหวดัใกลเ้คีย

งได ้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ใชโ้ปรแกรม office ได้

�� ก.ย. �B - �� ก.ย. �B

X) A����� พนกังานขบัรถขนส่ง ชาย 10 25-35 ไม่จาํกดั 9000+ - ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีVประเภท �

- ใชค้อมพิวเตอร์พืIนฐานได้

- สามารถปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัได ้( อุบลฯ

อุดรฯ และขอนแก่น)

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

52 �) ����B� พนกังานขายหน่วยรถ ช/ญ 1 22-35 ปวช., ม.> 9,000+ - ประจาํสาขา อุบล อาําจเจริญ ยโสธร

- ประกนัสังคม , ทีVพกั , โบนสั ,

ประกนัอุบตัิเหตุ , Incentive , ค่าโทรศพัท ์,

ทริปท่องเทีVยว

หจก.หทยัวานิช ����

��� ม.�� ถ.เลีVยงเมือง ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี ���B�

045-425099,084-5993599

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������ แม่บา้น หญิง 1 25-45 ป.>+ ���/ว - ประจาํสาขาอุบล

- ประกนัสังคม , อาหารกลางวนั โบนสั

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

53 �) ����B� จนท.คลงัสินคา้ ชาย 1 25-35 ม.>+ ���/ว - ใชค้อมพิวเตอร์เบืIองตน้ได้

- เวลาทาํงาน �A.��-�X.�� น.

บริษทั แด๊กซิน (ประเทศไทย) จาํกดั

��/� ม.� บ.ไมค้า้ง ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี ���B�

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

045-267788

54 �) ������ ผูช้่วยผูจ้ดัการร้าน ชาย 1 30-40 สวป.+ 13,000-15,000

บ

-

มีประสบการณ์ศูนยบ์ริการรถยนตจ์ะพิจารณา

พิเศษ

หจก.อุบลวบิูลย์

�A->� ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �����

045-281291-2

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

55 �) ����B� พนกังานขาย ชาย 2 21-35 ปวช-ปวส. 10,000-15,000

บ

- พน้ภาระทหารแลว้

- สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได้

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั ซีวเีอน็ บิซิเนสกรุ๊ป จาํกดั

���/>-X หมู่ทีV �� ถนนเลีVยงเมือง

ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จงัหวดัอุบลราชธานี

045-281824-5

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) A�>��� พนกังานขบัรถ ชาย 1 25-40 ม.�+ B,���-��,���บ

.

- พน้ภาระทหารแลว้ , มีใบขบัขีVประเภท �

- สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได้

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ������  พนกังานบญัชี - คอมฯ หญิง 1 20-30 ปวช. + B,���-��,���บ - จบสาขาบญัชี , ใชโ้ปรแกรมบญัชีได้ �� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ����B� พนกังานขายยานยนต์ ชาย 2 21-35 ม.>-ปวช. 10,000-15,000

บ.

- พน้ภาระทหารแลว้

- สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได้

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

56 �) ������ กุ๊ก ช/ญ 15 25-50 ไม่จาํกดั B,���บ - มีประสบการณ์ดา้นประกอบอาหาร

-

สถานทีVทาํงานตลาดบวัสอนสิริตรงขา้มโรงเรีย

นยวุฑูต � 

-

สถานทีVสมคัรงานร้านเอวนัเซ็นเตอร์บริเวณตล

บริษทั เอวนัเซ็นเตอร์ จาํกดั

�BX ถนนบูรพาใน ต.ในเมือง

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

045-435209

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

าดบวัสอนสิริ

�) ������ พนกังานขายสินคา้ ช/ญ 15 18-35 ไม่จาํกดั B,���บ. - มีประสบการณ์ดา้นการขาย

-

สถานทีVทาํงานตลาดบวัสอนสิริตรงขา้มโรงเรีย

นยวุฑูต � 

-

สถานทีVสมคัรงานร้านเอวนัเซ็นเตอร์บริเวณตล

าดบวัสอนสิริ

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

57 �) ����>� นกัวชิาการ ช/ญ 1 25-35 ป. ตรี

สาขาทีVเกีVยว

ขอ้ง

12,000-15,000

บ

-จบภาคกีฏวทิยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

-ประกนัสังคม,ค่าตาํแหน่ง,โบนสัประจาํปี

-ทาํงาน จ-ส เวลา �A.�� - �X.�� น. 

◌้

หจก.ย.ูบี.เอส. เพสทค์อนโทรล

���/� ม.�� ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �����

045-316579

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) ����B� พนกังานขาย ช/ญ 2 25-35 ปวส.+ 9,000+ - เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

-ประกนัสังคม,ค่าเสืVอม,ค่าโทรศพัท,์

ค่าคอมมิชชัVน,มีรถยนตส์่วนตวั,โบนสัสิIนปี

-ทาํงาน จ-ศ เวลา �A.�� - �X.�� น. 

◌้

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B

�) A����� พนกังานขบัรถและบริการ ชาย 4 25-35 ม.�+ 9,000+  -เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

-ประกนัสังคม,เบีIยขยนั,OT,เบีIยเลีIยง

(กรณีออกต่างจงัหวดั),โบนสัไตรมาส,

โบนสัสิIนปี

-ทาํงาน จ-ส เวลา �A.�� - �X.�� น. 

�� ก.ย. �B - �� ต.ค. �B



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กนัยายน   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

◌้


