
 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3 

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท ตึกคอม จํากัด......ประเภทกิจการ....ศูนย1การค2า/ห2างสรรพสินค2า....เลขทะเบียนการค2า ........................................................  
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล…………………………….......................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1.............โทร…………………………..โทรสาร………………………………........................... 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 …………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท1……084-5964324………… Email/ ID Line………………………………. 
 นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ
(ปK) 

วุฒิ/สาขา รายละเอียดของงาน 
ลักษณะงาน/ประสบการณ1 

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ความต2องการอื่นๆ 

อัตราค�าจ2าง/เดือน 
(บาท) 

1 ล�ามญี่ปุ�น 3 ช,ญ 23-
35 

ป.ตรี สาขาที่
เกี่ยวข'อง 

สามารถพูดสื่อสารภาษาญี่ปุ�นได'มี
ประสบการณ1จะพิจารณาเป2นพิเศษ 

เบี้ยขยัน,โบนัส,วันหยุด
พักร'อน 12วัน/ป9 

15,000 

2 พนักงาน front 15 ช,ญ 23-30 ปวช. ขึ้นไป ด'าน
การโรงแรม 

มีมนุษย1สัมพันธ1ดี ชอบการพูดคุย มี
ประสบการณ1จะพิจารณาเป2นพิเศษ 

เบี้ยขยัน,โบนัส,วันหยุด
พักร'อน 12วัน/ป9 

12,000 

3 Bell Boy 10 ช 20-30 ม.6 ขึ้นไป รักงานบริการ สื่อสารได'ดี เบี้ยขยัน,โบนัส,วันหยุด
พักร'อน 12วัน/ป9 

9,000 

4 เจ'าหน'าที่ช�างซ�อมบํารุง/อาคาร 5 ช 20-35 ปวช. ขึ้นไป ด'าน
ไฟฟJา , อิเล็คฯ 

มีความรู'ด'านงานไฟฟJาและอุปกรณ1 เบี้ยขยัน,โบนัส,วันหยุด
พักร'อน 12วัน/ป9 

9,000 

 
 
 

4/222 10     ทุ�งสุขลา 
 ศรีราชา  ชลบุรี   

34000 
038-400400 

คุณวัลลภา  อุ�มออง 
  



 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3 

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท ตึกคอม จํากัด......ประเภทกิจการ....ศูนย1การค2า/ห2างสรรพสินค2า....เลขทะเบียนการค2า ........................................................  
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล…………………………….......................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1.............โทร…………………………..โทรสาร………………………………........................... 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 …………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท1……084-5964324………… Email/ ID Line………………………………. 
 นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ
(ปK) 

วุฒิ/สาขา รายละเอียดของงาน 
ลักษณะงาน/ประสบการณ1 

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ความต2องการอื่นๆ 

อัตราค�าจ2าง/เดือน 
(บาท) 

5 กุOกญี่ปุ�น 5 ช,ญ 20-50 ม.6 ขึ้นไป มีใจรักงานบริการ , มีความถนัดด'าน
อาหารญี่ปุ�น 

เบี้ยขยัน,โบนัส,วันหยุด
พักร'อน 12วัน/ป9 

12,000 

6 พนักงานเสิร1ฟ 15 ช,ญ 18-30 ม.6 ขึ้นไป มีมนุษย1สัมพันธ1ดี บุคลิกภาพดี มี
ประสบการณ1จะพิจารณาเป2นพิเศษ 

เบี้ยขยัน,โบนัส,วันหยุด
พักร'อน 12วัน/ป9 

9,000 

7 พนักงานความสะอาด 10 ช,ญ 20-30 ไม�จํากัดวุฒิ
การศึกษา 

มีประสบการณ1จะพิจารณาเป2นพิเศษ เบี้ยขยัน,โบนัส,วันหยุด
พักร'อน 12วัน/ป9 

9,000 

         

 
 
 

 

4/222 10     ทุ�งสุขลา 
 ศรีราชา  ชลบุรี   

34000 
038-400400 

คุณวัลลภา  อุ�มออง 
  



 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3 

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท ลีดเดอร1กรุOป จํากัด......ประเภทกิจการ....ประกันชีวิต AIA....เลขทะเบียนการค2า ..........................................................  
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล……………………………................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1.............โทร…………………………..โทรสาร………………………………................... 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 …………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท1……081-8795088………… Email/ ID Line………………………………. 
 นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ
(ปK) 

วุฒิ/สาขา รายละเอียดของงาน 
ลักษณะงาน/ประสบการณ1 

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ความต2องการอื่นๆ 

อัตราค�าจ2าง/เดือน 
(บาท) 

1 ที่ปรึกษาการเงิน 10 ช,ญ 22-35 ป.ตรี ขึ้นไป ไม�จําเป2นต'องมีประสบการณ1 เบี้ยขยัน,โบนัส,ปกส. 15,000 

2 ตัวแทนขายโครงการสะสมทรัพย1 10 ช,ญ 22-35 ป.ตรี ขึ้นไป รักงานขายงานบริการ เบี้ยขยัน,โบนัส,ปกส. 18,000 

3 พนักงานขาย(ฝTกหัด) 10 ช,ญ 22-35 ม.6, ,ปวช. ,ปวส. 

ป.ตรี ทุกสาขา 
รักงานขายงานบริการ เบี้ยขยัน,โบนัส,ปกส. 15,000 

        15,000 

 

 
 
 
 
 

 
 

277 11  คลังอาวุธ   ขามใหญ� 
เมือง  อุบลราชธานี   

34000 
045-312005 

นายอดิศร  ทาทอง 
  



 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3  

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ……บริษัท เอวันเซนเตอร1 จํากัด .....….ประเภทกิจการ………เครื่องเขียนแบบเรียน....วัสดุสํานักงาน....…เลขทะเบียนการค2า………............ 
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล…..........…………………………................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1……………โทร…………………………..โทรสาร………………………………............................. 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 ……………………………………………หมายเลขโทรศัพท1…….........................................……. Email/ ID Line…………....................................... 
 นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง 
จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ
(ปK) 

วุฒิ/สาขา 
รายละเอียดของงาน 

ลักษณะงาน/ประสบการณ1 
เงื่อนไขและสวัสดิการ

ความต2องการอื่นๆ 
อัตราค�าจ2าง/ดือน 

(บาท) 

1 ผู'ช�วยผู'จัดการร'าน 1 ช,ญ 30-40  ป.ตรีทุกสาขา มีทักษะในการประสานงาน ,มีมนุษย1สัมพันธ1ดี 
,มีประสบการณ1การณ1จะพิจารณาเป2นพิเศษ 

ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น. 

13,000 บาท 
ขึ้นไป  

2 หน.ฝ�ายบัญชีและการเงิน 1 ช,ญ 35-
45 

ป.ตรี สาขาการเงิน,
การบัญชี 

สามารถบริหารจัดการระบบบัญชีได' ,
ซื่อสัตย1 ขยัน อดทน 

ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น. 

12,000 บาทขึ้นไป  

3 เจ'าหน'าที่บัญชี 2 ช,ญ 25-
35 

ป.ตรี การบัญชี จัดทําบัญชีรายรับ-จ�าย การลงบัญชี การปXด
งบบัญชีประจําวัน  

ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น. 

9,000 บาทขึ้นไป  

4 แคชเชียร1 2 ช,ญ 25-
35 

ป.ตรี บัญชี รักงานบนริการ งานแคชเชียร1 ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น. 

9,000 บาทขึ้นไป 

 

 
 
 

638      �� - บูรพา   ไร่น้อย 

เมือง อุบลราชธานี 34000 081-8980991 

 

นางรัชนีกร  คันโททอง  

                                         

045-435209 



 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3  

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ……บริษัท เอวันเซนเตอร1 จํากัด .....….ประเภทกิจการ………เครื่องเขียนแบบเรียน....วัสดุสํานักงาน....…เลขทะเบียนการค2า………............ 
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล…..........…………………………................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1……………โทร…………………………..โทรสาร………………………………............................. 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 ……………………………………………หมายเลขโทรศัพท1…….........................................……. Email/ ID Line………….......................................
นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง 
จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ
(ปK) 

วุฒิ/สาขา 
รายละเอียดของงาน 

ลักษณะงาน/ประสบการณ1 
เงื่อนไขและสวัสดิการ

ความต2องการอื่นๆ 
อัตราค�าจ2าง/ดือน 

(บาท) 

5 พนักงานขาย 1 ช,ญ 25-  35 ป.ตรี ทุกสาขา รักงานขาย งานบริการ มีความกระตือรือร'น ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น. 

9,000 บาทขึ้นไป  

6 เจ'าหน'าที่การตลาด 1 ช,ญ 25-35 ป.ตรี การตลาด สามารถวางแผนการตลาด ,เพิ่มยอด ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น. 

๙,000 บาทขึ้นไป  

7 เจ'าหน'าที่สตOอก 1 ช,ญ 25-35 ป.ตรี ทุกสาขา ดูแลสินค'าหน'าร'านและสินค'าในสตOอก  ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น. 

9,000 บาทขึ้นไป  

8 เจ'าหน'าที่จัดซื้อ 2 ช,ญ 25-35 ป.ตรี ทุกสาขา รับผิดชอบในการหาผู'ผลิตสินค'า เจรจา
ต�อรองสินค'า สั่งซื้อสินค'า  

ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น. 

9,000 บาทขึ้นไป 

9 หัวหน'าฝ�ายจัดซื้อ 1 ช,ญ 25-35 ป.ตรี ทุกสาขา ดูแลควบคุมการทํางานของผู'ใต'บังคับบัญชา ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-17.00น. 

10,000 บาทขึ้นไป 

 

 

 

638      �� - บูรพา   ไร่น้อย 

เมือง อุบลราชธานี 34000 081-8980991 

 

นางรัชนีกร  คันโททอง  

                                         

045-435209 



 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3 

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ.....บจก.วรพงษ1 ริเวอร1 พาร1ค จํากัด......ประเภทกิจการ....โรงแรม....เลขทะเบียนการค2า ..........................................................  
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล……………………………................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1.............โทร…………………………..โทรสาร………………………………................... 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 …………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท1……......................……… Email/ ID Line………………………………. 
 นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ
(ปK) 

วุฒิ/สาขา รายละเอียดของงาน 
ลักษณะงาน/ประสบการณ1 

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ความต2องการอื่นๆ 

อัตราค�าจ2าง/เดือน 
(บาท) 

1 แม�บ'าน 2 ช,ญ 20-35 ป.6 ขึ้นไป มีประสบการณ1ในการทําความสะอาด
จะพิจารณาเป2นพิเศษ ใช'เครื่องมือทํา
ความสะอาดได' 

 305/วัน 

2 พนักงานธุรการ/งานบุคคล 1 ญ 22-
35 

ปริญญาตรี ใช'โปรแกรม Office ได'เป2นอย�างดี 
บุคลิกภาพดี มีมนุษย1สัมพันธ1ดี มีความรู'
เรื่องงานบุคคล จะพิจารณาเป2นพิเศษ 

 305-350/วัน 

3 ผจก.ฝ�ายต'อนรับส�วนหน'า 1 ช,ญ 30-40 ไม�จํากัด มีประสบการณ1ด'านงานโรงแรมแผนก 
Front office มาไม�น'อยกว�า 5 ป9 สื่อสาร
ภาษาอังกฤษได'ดี บุคลิกภาพดี 

เงินเดือนสามารถ 
ตกลงกันได' 

305/วัน 

4 ผจก.ฝ�ายบุคคล 1 ช,ญ 30-40 ไม�จํากัด มีประสบการณ1ด'านงานบุคคลไม�น'อย
กว�า 5 ป9 สามารถทํา Training ได' 
 มีความรู'ด'านงานบริหารงานบุคคล 

เงินเดือนสามารถ 
ตกลงกันได' 

305/วัน 

1     ศรีมงคล   วารินชําราบ 

วารินชําราบ อุบลราชธานี   34190 045-266777 

 

นางสาววราวรรณ1  จิรายุตานนท1 

                                         

 0345538000289 

045-266770 



 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

               
ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3 

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ.....บจก.วรพงษ1 ริเวอร1 พาร1ค จํากัด......ประเภทกิจการ....โรงแรม....เลขทะเบียนการค2า ..........................................................  
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล……………………………................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1.............โทร…………………………..โทรสาร………………………………................... 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 …………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท1……......................……… Email/ ID Line………………………………. 
 นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ
(ปK) 

วุฒิ/สาขา รายละเอียดของงาน 
ลักษณะงาน/ประสบการณ1 

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ความต2องการอื่นๆ 

อัตราค�าจ2าง/เดือน 
(บาท) 

5 ผจก.ฝ�ายขายและประชาสัมพันธ1 1 ช,ญ 28-
38 

ไม�จํากัด มีประสบการณ1ด'านงานขายมาไม�น'อย
กว�า 5 ป9 และมีประสบการณ1ด'านงาน
ประชาสัมพันธ1จะพิจารณาเป2นพิเศษ 
บุคลิกภาพด/ีมีรถยนต1ส�วนตัว/วางแผน
ประชาสัมพันธ1ได' 

เงินเดือนสามารถ 
ตกลงกันได' 

305/วัน 

6 พนักงานต'อนรับ 3 ช,ญ 22-
35 

ปริญญาตรี สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได'บ'าง 
ทํางานเป2นกะได' บุคลิกภาพดี  มี
ประสบการณ1ด'าน Guest Service Agent, 
ประชาสัมพันธ1 จะพิจารณาเป2นพิเศษ 

มีอาหาร/ยูนิฟอร1มให' 305-350/วัน 

                                              
 

                                          

 

1     ศรีมงคล   วารินชําราบ 

วารินชําราบ อุบลราชธานี   34190 045-266777 

 

นางสาววราวรรณ1  จิรายุตานนท1 

                                         

 0345538000289 

045-266770 



 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3 

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ.....บจก.วรพงษ1 ริเวอร1 พาร1ค จํากัด......ประเภทกิจการ....โรงแรม....เลขทะเบียนการค2า ..........................................................  
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล……………………………................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1.............โทร…………………………..โทรสาร………………………………................... 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 …………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท1……......................……… Email/ ID Line………………………………. 
 นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ
(ปK) 

วุฒิ/สาขา รายละเอียดของงาน 
ลักษณะงาน/ประสบการณ1 

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ความต2องการอื่นๆ 

อัตราค�าจ2าง/เดือน 
(บาท) 

7 พนักงานเสริฟ 3 ช,ญ 18-30 ม.3 ขึ้นไป มีบุคลิกภาพดี พูดภาษาอังกฤษได'บ'าง  มีอาหาร/ยูนิฟอร1มให' 305-350/วัน 

8 พนักงานยกประเปhา/ขับรถ 1 ช 20-35 ม.3 ขึ้นไป สามารถขับรถได'และมีใบอนุญาตขับขี่ 
มีบุคลิกภาพดี  

มีอาหาร/ยูนิฟอร1มให' 305-350/วัน 

9 พนักงานช�าง 2 ช 22-
35 

ปวช. ขึ้นไป มีความรู'ด'านช�างซ�อมเครื่องปรับอากาศ 
มีความรู'ด'านช�างซ�อมบํารุงซ�อมแซม 

 305-350/วัน 

 

 
 

 
 
 
 

1     ศรีมงคล   วารินชําราบ 

วารินชําราบ อุบลราชธานี   34190 045-266777 

 

นางสาววราวรรณ1  จิรายุตานนท1 

                                         

 0345538000289 

045-266770 



 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3  

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ…บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร1รันส1 โบรคเกอร1 จํากัด..ประเภทกิจการ…ที่ปรึกษาด2านวินาศภัย…เลขทะเบียนการค2า…0105540084143........ 
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล……………………………................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1……………โทร…………………………..โทรสาร………………………………................... 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 …………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท1…………………………………. Email/ ID Line………………………………. 
 นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ(ปK) วุฒิ/สาขา รายละเอียดของงาน 
ลักษณะงาน/ประสบการณ1 

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ความต2องการอื่นๆ 

อัตราค�าจ2าง/เดือน 
(บาท) 

1 จนท.ฝ�ายขายประกันภัยรถยนต1 
ประจําสาขาอุบลฯ ด�วน 

5 ช,ญ 23-35 ปวส. - ป.ตรี สามารถขับขี่รถยนต1ได'/มีใบอนุญาตขับขี่ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 10,000-12,000 
ค�าน้ํามัน+ค�าโทรศัพท1 

2 จนท.ฝ�ายขายประกันภัยรถยนต1 
ประจําสาขาอํานาจเจริญ 

5 ช,ญ 23-35 ปวส. - ป.ตรี สามารถขับขี่รถยนต1ได'/มีใบอนุญาตขับขี่ ประกันสังคม,เบี้ยขยัน
,OT 

10,000-12,000 
ค�าน้ํามัน+ค�าโทรศัพท1 

3 จนท.ฝ�ายขายประกันภัยรถยนต1 
ประจําสาขายโสธร 

5 ช,ญ 23-35 ปวส. - ป.ตรี สามารถขับขี่รถยนต1ได'/มีใบอนุญาตขับขี่ ของขวัญคลอดบุตร,
ชุดยูนิฟอร1ม 

10,000-12,000 
ค�าน้ํามัน+ค�าโทรศัพท1 

4 จนท.ฝ�ายขายประกันภัยรถยนต1 
ประจําสาขาศรีสะเกษ 

5 ช,ญ 23-35 ปวส. - ป.ตรี สามารถขับขี่รถยนต1ได'/มีใบอนุญาตขับขี่ เงินกู'ฉุกเฉิน, 
ตรวจสุขภาพประจําป9 

10,000-12,000 
ค�าน้ํามัน+ค�าโทรศัพท1 

5 เจ'าหน'าที่ฝ�ายขาย 
ประจําสํานักงานใหญ� (กทม.) 
 

10 ช,ญ 20-40 ม.6-ป.ตรี  เงินช�วยงานแต�ง, 
เงินช�วยงานศพ 

9,000 + คอมมิชชั่น 
 

123          ลาดปลาเค'า   จรเข'บัว 

ลาดพร'าว กรุงเทพมหานคร  
10230 

 

 

     คุณพิมพ1ณดา   ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

                                         

063-1644044 



 

โดย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี  เลขที� ��� หมู่ที� ! ตาํบลแจระแม อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โทร.�()-+�,++,- ต่อ �) 

 
ตําแหน�งงานว�าง  งานนัดพบแรงงานย�อย ครั้งที่ 3  

ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ชื่อสถานประกอบการ…บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร1รันส1 โบรคเกอร1 จํากัด..ประเภทกิจการ…ที่ปรึกษาด2านวินาศภัย…เลขทะเบียนการค2า…0105540084143........ 
2. เลขที่ตั้ง………….. ….หมู�ที่…………… ตรอก/ซอย ……………………………ถนน………………………………………….แขวง/ตําบล……………………………................... 
    เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย1……………โทร…………………………..โทรสาร………………………………................... 
3. ชื่อบุคคลที่ติดต�อได2 …………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท1…………………………………. Email/ ID Line………………………………. 
 นายจ2าง/สถานประกอบการเข2าร�วมรับสมัครงานด2วยตนเองเท�านั้น ไม�เกินบริษัทละ 2 ท�าน  (กรุณาระบุเครื่องหมาย �ลงในช�องว�างเพื่อแจ2งความประสงค1เข2าร�วมงาน) 

ที่ ชื่อตําแหน�ง จํานวน
(อัตรา) 

เพศ 
 

อายุ(ปK) วุฒิ/สาขา รายละเอียดของงาน 
ลักษณะงาน/ประสบการณ1 

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ความต2องการอื่นๆ 

อัตราค�าจ2าง/เดือน 
(บาท) 

1 เจ'าหน'าที่ธุรการประจํา
สํานักงานใหญ� (กทม.) 

2 ช,ญ 25-40 ปวส. ขึ้นไป  ทุนการศึกษาบุตร
,ห'องพัก 

10,000-11,000 
      OT + เบี้ยขยัน 

2 เจ'าหน'าที่บัญชี-การเงินประจํา
สํานักงานใหญ� (กทม.) 

2 ญ 23-30 ป.ตรี 
(บัญชี-การเงิน) 

 ท�องเที่ยวต�างประเทศ
,โบนัส 

10,000-12,000 
   OT + เบี้ยขยัน 

 

123          ลาดปลาเค'า   จรเข'บัว 

ลาดพร'าว กรุงเทพมหานคร  
10230 

 

 

     คุณพิมพ1ณดา   ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

                                         

063-1644044 


