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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

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

- เพศ ชายพน้ภาระทหารแลว้

- เวลาทาํงาน �2.��-�3.��น.

บจก. ปอแซ สตีล

��3 ม.6 ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง

อาํเภอเมือง จ.อุบลราชธานี

045-950424,098-5864696

�A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

ปีขึEนไป

- เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

- มีหนา้ทีGเก็บเงิน ออกใบกาํกบัภาษี

- เวลาทาํงาน �2.��-�3.��น.

�A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

บ

- จบสาขา บญัชี การตลาด หรือเศรษฐศาสตร์

- เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

- จดัหาสินคา้ เจรจาต่อรอง ตรวจสินคา้คงเหลือ

- งานจดัซืEอ

- เวลาทาํงาน �2.��-�3.��น.

�A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

6) �6���� พนกังานบญัชี+การเงิน หญิง 2 30-40 ป.ตรี 10,000 - จบสาขาบญัชี หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชี �

ปีขึEนไป

�A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

2 �) �6���� เจา้หนา้ทีGประชาสัมพนัธ์ฯ ช/ญ 5 22-35 ป.ตรี ��,���บ - วนัทาํงาน จ-ส  เวลา �2.��-�3.��น.บริษทั ลีดเดอร์กรุ๊ป ���3 จาํกดั

�33 ถ.คลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

045-312005

�A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

�) �6��A� การตลาด ช/ญ 5 22-35 ป.ตรี ��,���บ - วนัทาํงาน จ-ส  เวลา �2.��-�3.��น. �A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

3 �) ��6��� พนกังานลา้งรถ ชาย 2 18-35 ไม่จาํกดั ���/ว - ขบัรถยนตไ์ด้

- ประจาํสาขา อุบลฯ / วารินชาํราบ

บริษทั สยามนิสสันอุบลราชธานี จาํกดั

�A� ม.�2 ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่

�A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �6���

�6�-�2�A��-3 ต่อ3��,�2A-662A2�A

4 1) 411220  it support ชาย 1 28-35 ม.�+ 9000+ - สามารถประกอบ ซ่อมบาํรุง ดูแลเน็ตเวริ์ค

ระบบคอมพิวเตอร์ได้

- ทาํงานเป็นกะได ้

- มีประสบการณ์เดินสาย lan

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั แอด แร็งคก์ิEง จาํกดั

�� ม.�� ต.ปทุม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �6���

045-250187

�A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

5 �) 6����� เจา้หนา้ทีGสต๊อก ชาย 1 25+ ม.A , ปวช. 10,000+ มีใจบริการ , มนุษยส์ัมพนัธ์ดีหจก.อุดมโชคพาณิชย์

666 ม.�� ซ.แม่ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �6���

045-355373

�A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

6��/ว

- มีรถจกัรยานตเ์ป็นของตวัเอง,รู้งานขาย

,มีทุนศึกษาบุตร,ชุดฟอร์ม,ค่ารักษาพยาบาล

ประกนัชีวติ,ประกนัอุบตัิเหตุ

เวลาทาํงาน �2.��-�3.�� น.

�A ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

6 �) �6���� พนกังานบญัชี ช/ญ 1 22-35 ป.ตรี ��,���บ -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เวลาทาํงาน �2.�� - �3.�� น.

บริษทั ก่าน เวย เทคโนโลย ีจาํกดั

6A6/��-�� ม.�2 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �6���

045-314160

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

�) 2����� พนกังานขนส่ง ชาย 20-35 20-35 ม.�+ �,���บ - ขบัรถบรรทุกได/้มีใบขบัขีG �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

7 �) 6����� พนกังานตอ้นรับ หญิง 1 20-30 ปวส.-ป.ตรี �6�/ว -มีชุดฟอร์มให ้+ ประกนัสังคม

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั นาถสิริ จาํกดั

�3� ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �6���

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

045-262980

8 �) 3����� พนง.ซ่อมบาํรุง ชาย 1 20-40 ปวส.

ไฟฟ้ากาํลงั

9,000+ - สามารถดูแลติดตัEงระบบไฟฟ้าได้บริษทั ย-ูพาร์ค จาํกดั

��A/� ม.� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �6���

045-284445-6,091-0190063

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

- เวลาทาํงาน ��.��-�2.��น.

- ทาํงาน จ-ส

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

บ

- มีความรู้ดา้นภาษี การเงิน การบญัชี

รายรับรายจ่าย

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

9 �) ��A���  พนง.รักษาความปลอดภยั ชาย 10 20-50 ป.A+ �,���บ - มีประสบการณ์ ผา่นการเกณฑท์หารแลว้

-ทาํงานเป็นกะได้

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุบลไพศาล

3�/�� หมู่ทีG 6 ตาํบลขามใหญ่

อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี

082-1466276

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

-ทาํงานเป็นกะได้

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

-ทาํงานเป็นกะได้

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

- ใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี ทาํโอทีได ้มีทีGพกัใหฟ้รี

- ผา่นการทดลองงานปรับเพิGมค่าจา้ง �,���บ

บริษทั กา้วหนา้ไก่สด จาํกดั

��� ม.A ต.โนนโหนน อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี �6���

�-6���-���� ต่อ ���-���

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

�) 6����� พนกังานจดัซืEอ ช/ญ 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000-11,000 - จบสาขา การตลาด การบริหารธุรกิจ �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

บ การจดัการ หรือสาขาอืGนทีGเกีGยวขอ้ง

- ใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีG

�) ��6��� วศิวกรเครืGองกล ชาย 1 22-35 ป.ตรี

วศิวกรรมเค

รืGองกล

11,000+ -

มีเงินค่าตาํแหน่ง+ค่าความสามารถเมืGอผา่นทดล

องงาน

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

สัตวศาสตร์

11,000+ - มีค่า

commiission/ค่าเช่ารถ/นํEามนัฟรี/ค่าทีGพกัเมืGอทาํ

งานนอกพืEนทีG

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

11 �) 6���6� ผูช้่วยพนกังานจดัซืEอ ญ 5 20-35 ป.ตรี 12,000+ - จบ ป.ตรี การตลาด/การบริหารจดัการ

- ใชโ้ปรแกรม office ได ้

- มีความสามารถเจรจาต่อรองไดด้ี

-ปฏิบตัิงานทีGสาขาอุบลฯ

บริษทั โฮมฮบั จาํกดั

�3� ม.3 ถ.เลีGยงเมือง ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �6���

0-4531-9500

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

-มีประสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างจะพิจารณ

าเป็นพิเศษ

-สามารถปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัได ้( อุบลฯ

อุดรฯ และขอนแก่น )

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

-มีประสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างจะพิจารณ

าเป็นพิเศษ

-สามารถปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัได ้( อุบลฯ

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

อุดรฯ และขอนแก่น )

6) ���6�� หวัหนา้แผนกโฮมสโตร์ ช/ญ 4 30-45 ปวส.+ 15,000+ - ขบัรถไดม้ีใบขบัขีG

-มีประสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างอยา่งนอ้ย

� ปี อยูร่ะดบัหวัหนา้งานอยา่งนอ้ย � ปี 

- กรณีผา่นงานร้าน Modern trade

จะพิจารณาเป็นพิเศษ   ปฏิษตัิงานต่างจงัหวดัได้

( อุบลฯ อุดรฯ และอุดร )

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

ขบัรถไดม้ีใบขบัขีG

-

มีประสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างอยา่งนอ้ย

� ปี อยูร่ะดบัหวัหนา้งานอยา่งนอ้ย � ปี 

-ใชโ้ปรแกรม office ได้

- ปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัได ้ไดแ้ก่ อุบลฯ

ขอนแก่น และอุดรฯ

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

A) 2����� พนกังานขบัรถขนส่ง ชาย 10 25-35 ไม่จาํกดั 9000+ - ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีGประเภท �

- ใชค้อมพิวเตอร์พืEนฐานได้

- สามารถปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัได ้( อุบลฯ

อุดรฯ และขอนแก่น)

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

12 �) ������ พนกังานขายหน่วยรถ ช/ญ 1 22-35 ปวช., ม.A 9,000+ - ประจาํสาขา อุบล อาําจเจริญ ยโสธรหจก.หทยัวานิช ���� �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- ประกนัสังคม , ทีGพกั , โบนสั ,

ประกนัอุบตัิเหตุ , Incentive , ค่าโทรศพัท ์,

ทริปท่องเทีGยว

6�� ม.�� ถ.เลีGยงเมือง ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �6���

045-425099,084-5993599

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

- ประกนัสังคม , อาหารกลางวนั โบนสั

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

13 �) 6����� จนท.คลงัสินคา้ ชาย 1 25-35 ม.A+ ���/ว - ใชค้อมพิวเตอร์เบืEองตน้ได้

- เวลาทาํงาน �2.��-�3.�� น.

บริษทั แด๊กซิน (ประเทศไทย) จาํกดั

��/� ม.6 บ.ไมค้า้ง ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �6���

045-267788

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

บ

-

มีประสบการณ์ศูนยบ์ริการรถยนตจ์ะพิจารณา

พิเศษ

หจก.อุบลวบิูลย์

�2-A6 ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �6���

045-281291-2

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

บ

- พน้ภาระทหารแลว้

- สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได้

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั ซีวเีอน็ บิซิเนสกรุ๊ป จาํกดั

6��/A-3 หมู่ทีG �� ถนนเลีGยงเมือง

ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จงัหวดัอุบลราชธานี

045-281824-5

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

.

- พน้ภาระทหารแลว้ , มีใบขบัขีGประเภท �

- สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได้

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

6) ������ พนกังานขายยานยนต์ ชาย 2 21-35 ม.A-ปวช. 10,000-15,000 - พน้ภาระทหารแลว้ �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

บ. - สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได้

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

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

-

สถานทีGทาํงานตลาดบวัสอนสิริตรงขา้มโรงเรีย

นยวุฑูต � 

-

สถานทีGสมคัรงานร้านเอวนัเซ็นเตอร์บริเวณตล

าดบวัสอนสิริ

บริษทั เอวนัเซ็นเตอร์ จาํกดั

��3 ถนนบูรพาใน ต.ในเมือง

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

045-435209

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

-

สถานทีGทาํงานตลาดบวัสอนสิริตรงขา้มโรงเรีย

นยวุฑูต � 

-

สถานทีGสมคัรงานร้านเอวนัเซ็นเตอร์บริเวณตล

าดบวัสอนสิริ

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

17 �) ����A� นกัวชิาการ ช/ญ 1 25-35 ป. ตรี

สาขาทีGเกีGยว

ขอ้ง

12,000-15,000

บ

-จบภาคกีฏวทิยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

-ประกนัสังคม,ค่าตาํแหน่ง,โบนสัประจาํปี

-ทาํงาน จ-ส เวลา �2.�� - �3.�� น. 

หจก.ย.ูบี.เอส. เพสทค์อนโทรล

���/6 ม.�� ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �6���

045-316579

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

◌้

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

-ประกนัสังคม,ค่าเสืGอม,ค่าโทรศพัท,์

ค่าคอมมิชชัGน,มีรถยนตส์่วนตวั,โบนสัสิEนปี

-ทาํงาน จ-ศ เวลา �2.�� - �3.�� น. 

◌้

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

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

-ประกนัสังคม,เบีEยขยนั,OT,เบีEยเลีEยง

(กรณีออกต่างจงัหวดั),โบนสัไตรมาส,

โบนสัสิEนปี

-ทาํงาน จ-ส เวลา �2.�� - �3.�� น. 

◌้

�� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

18 �) 3��3�� พนง.ช่าง ชาย 5 20-35 ม.�+ ���/ว มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทาํงานเป็นกะได,้

ผา่นการเกณฑท์หาร

บริษทั ราชเวชอุบลราชธานี จาํกดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

��� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �6���

045-280040-55,087-4474521

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

�) ������ พนง.ช่วยเหลือคนไข้ หญิง 3 20-35 ม.�+ ���/ว จบประกาศนียบตัรผูช้่วยคนไข ้�-A เดือน

เพศชายผา่การเกณฑท์หาร,ทาํงานเป็นกะได้

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

�) ������ พยาบาลวชิาชีพ ICU หญิง 2 22-45 ป.ตรี+ �2,���บ จบสาขาพยาบาลศาสตร์,มีใบประกอบวชิาชีพ

กองทุนสาํรองเลีEยงชีพ,ทาํงานเป็นกะได้

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

6) ������  แม่บา้น หญิง 1 20-40 ป.A+ �A�บ/ว - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  ,

ทาํงานเป็นกะได้

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

�) ��A��� รปภ. ชาย 2 20-50 ป.A+ �A�บ/ว - ทาํงานเป็นกะได้

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

A) ������ หน.แผนกการเงิน หญิง 1 25-45 ป.ตรี ��,���บ - มีประสบการณ์งานการเงิน รพ. ไม่นอ้ยกวา่ �

ปี

- ทาํงาน จ-ศ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

3) 6����� พนกังาน Operator หญิง 1 20-35 ปวส.+ ���/ว - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ทาํงานเป็นกะได้

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

2) ������ พยาบาลวชิาชีพ ER ช/ญ 1 22-45 ป.ตรี+ �2,���บ จบสาขาพยาบาลศาสตร์,มีใบประกอบวชิาชีพ

กองทุนสาํรองเลีEยงชีพ,ทาํงานเป็นกะได้

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

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

เพศชายผา่นการเกณฑท์หาร,หยดุ ส- อ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

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

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ทาํงานเป็นกะได้

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

��) ������ นกัรังสีเทคนิค ช/ญ 2 20-35 ป.ตรี 20,000+ - เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

- จบสาขาเทคนิคการแพทย์

ตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพ

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

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

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- ทาํงานเป็นกะได้

19 �) 6����� เจา้หนา้ทีGฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช/ญ 2 20-35 ป.ตรี 10,000-15,000

บ

◌ู- ป.ตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์

หรือมีประสบการณ์

◌-ีใชค้อมพิวเตอร์พืEนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

- บุคลิกภาพดี ขยนั อดทน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น,ท่องเทีGยวต่างประเทศ

บริษทั โตโยตา้ ดีลกัซ์ จาํกดั

22 ม.�� ต.แสนสุข อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี �6���

045-208888

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

�) 6����� ธุรการ หญิง 2 20-30 ปวส. -

ป.ตรี

�,���-��,���บ ◌ู- ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา

-ใชค้อมพิวเตอร์พืEนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

- บุคลิกภาพดี ขยนั อดทน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น,ท่องเทีGยวต่างประเทศ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

�) ������ พนกังานขาย ช/ญ 20 20-30 ปวช. -

ป.ตรี

15,000+ ◌ู-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา

-บุคลิกภาพดี ,มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ,รักงานบริการ

-ขบัขีGรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีGรถยนต์

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น

6) 6����� เจา้หนา้ทีGทะเบียน ชาย 1 25-30 ป.ตรี �,���-��,���บ ◌ู- ป.ตรีทุกสาขา,ใชค้อมพิวเตอร์พืEนฐาน

ไดเ้ป็นอยา่งดี,บุคลิกภาพดี ,ติดต่อประสานงาน

ไดด้ี ,รักงานบริการ,ขบัขีGรถยนตไ์ด้

◌้ และมีใบอนุญาตขบัขีGรถยนต์

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

�) 6����� เจา้หนา้ทีG IT ชาย 2 20-30 ไม่จาํกดั 9,000+ ◌ู- สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ และมีความรู้

ในงานออกแบบ

-ขบัขีGรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีGรถยนต์

-  ขยนั อดทน หรือมีประสบการณ์

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น,ท่องเทีGยวต่างประเทศ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

A) �6���� ผูบ้ริหารงานบริการ(SA) ชาย 5 20-30 ปวช. -

ป.ตรี

�,���-��,���บ ◌ู-ปวช.-ป.ตรีสาขาช่างยนต์

หรือสาขาทีGเกีGยวขอ้ง

- มีความตัEงใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

-ขบัขีGรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีGรถยนต์

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น

3) ��A��� พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ ชาย 2 25-35 ม.A+ 9,000+ - บุคลิกภาพหนา้ตาดี, มีมนุษยส์ัมพนัธ์ด,◌ี

รักงานบริการ ,พดูจาดีสุภาพ, กลา้แสดงออก

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น,ท่องเทีGยวต่างประเทศ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

2) 6����� พนกังานสโตร์/อะไหล่ ชาย 5 20-40 ปวช. -

ปวส.

9,000+ ◌ู- ปวช.-ปวส.

สาขาช่างยนตห์รือสาขาทีGเกีGยวขอ้ง

- บุคลิกภาพดี ,สามารถติดต่อประสานงานไดด้ี

รักงานบริการ, ขบัขีGรถยนตไ์ดแ้ละมีใบอนุญาต

ขบัขีGรถยนต์

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

�) 3�6��� ช่างขดัสี ชาย 5 20-40 ไม่จาํกดั 9,000+ - มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์

- บุคลิกภาพหนา้ตาดี ขยนั อดทน

รักงานบริการ

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

-ขบัขีGรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีGรถยนต์

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น,ท่องเทีGยวต่างประเทศ

��) ������ จป.วชิาชีพ ช/ญ 2 20-30 ป.ตรี 10,000-15,000

บ.

- ป.ตรี สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

-มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

- บุคลิกภาพดี ยิEมแยม้แจ่มใส มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี

-เบีEยขยนั,คอมมิชชัGน,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

��) ������ ผจก.ศูนยบ์ริการตวัถงัและสี ช/ญ 1 20-35 ปวส.-ป.โท 15,000+ - จบสาขา เทคนิคยานยนต์

- มีประสบการณ์ดา้นศูนยบ์ริการตวัถงัและสี

�-�� ปี 

- เงินเดือน

สามารถเพิGมหรือตามตกลงกนัไดแ้ลว้แต่ประส

บการณ์

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

��) ��A��� รปภ. ( กลางคืน ) ชาย 2 25-35 ไม่จาํกดั 9,000+ - สุขภาพแขง็แรง

- ทาํงานกลางคืนได้

�3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

��) 3�6��� ช่างผสม ชาย 5 20-40 ไม่จาํกดั 9000+ - มีประสบการณ์ดา้นสีและประเภทรถยนต์ �3 ก.ย. �� - �A ต.ค. ��

20 �) ������ กุ๊กอาหารไทย ชาย 1 20-50 ไม่จาํกดั ��,���บ ปกส,แบบฟอร์มพนกังาน,อาหาร,ทีGพกั

โสด,ผา่นการเกนฑท์หาร

บจก.วรพงษ ์ริเวอร์

พาร์ค(โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท)

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

สามารถทาํงานเป็นกะได้� ถ.ศรีมงคล ต.วารินชาํราบ

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �6���

0-4526-6777,081-0694059

�) ������ ผูช้่วยกุ๊ก ชาย 2 20-40 ไม่จาํกดั �,���บ ปกส,แบบฟอร์มพนกังาน,อาหาร,ทีGพกั

โสด,ผา่นการเกนฑท์หาร

สามารถทาํงานเป็นกะได้

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

�) ����6� พนง.ยกกระเป๋า ชาย 2 18-35 - ���/ว - ขบัรถยนตไ์ด ้มีใใบขบัขีG �2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

6) �6��A� พนกังานการตลาด ช/ญ 2 20-35 ปวช.+ 9,000+ ปกส,แบบฟอร์มพนกังาน,อาหาร,ทีGพกั

โสด,ผา่นการเกนฑท์หาร

สามารถทาํงานเป็นกะได้

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

�) ������ แม่บา้น ช/ญ 5 20-45 ไม่จาํกดั ���/ว ปกส,แบบฟอร์มพนกังาน,อาหาร,ทีGพกั

โสด,ผา่นการเกนฑท์หาร

สามารถทาํงานเป็นกะได้

�2 ก.ย. �� - �2 ต.ค. ��

A) 6����� พนกังานตอ้นรับ ช/ญ 2 20-35 ปวช. + �,���บ/ด ปกส,แบบฟอร์มพนกังาน,อาหาร,ทีGพกั

โสด,ผา่นการเกนฑท์หาร

สามารถทาํงานเป็นกะได้

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

3) ������ พนกังานเสริฟ ช/ญ 4 18-30 ม.�-ม.A ���/ว ปกส,แบบฟอร์มพนกังาน,อาหาร,ทีGพกั

โสด,ผา่นการเกนฑท์หาร

สามารถทาํงานเป็นกะได้

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

2) 3����� ช่างซ่อมบาํรุง ชาย 3 20-45 ปวช. ,

ปวส.

�,���บ/ด - จบสาขาดา้นช่าง

ปกส,แบบฟอร์มพนกังาน,อาหาร,ทีGพกั

โสด,ผา่นการเกนฑท์หาร

สามารถทาํงานเป็นกะได้

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

21 �) 3����� ช่างศูนยบ์ริการ ชาย 1 20-40 ม.�+ ����บ โสด,มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาทาํงาน �2..-�3.�� น. , หยดุวนัอาทิตย์

บริษทั กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี

จาํกดั

�6� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �6���

�-6��2-���� ต่อ ���,��6

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

�) 6����� ธุรการขาย/ฝ่าย หญิง 1 20-35 ปวช.+ 9000+ - สถานภาพ โสด

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เวลาทาํงาน �2.��-�3.��น.

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

22 �) �6���� พนกังานบญัชี ช/ญ 1 30-45 ปวส.-ป.ตรี

การบญัชี

���บ/ว -จบบญัชี, ตอ้งมีประสบการณ์ทาํงานบญัชี

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ได(้

microsoft office)

- วลาทาํงาน �2.��-�2.��น

ติดต่อ ร้านดาวกาแฟ

บริษทั ดาวเรืองอิมพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

ร้านดาวกาแฟ 2�/� ถ.จงกลนิธารณ์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

088-3788181,086-4684535

�2 ก.ย. �� - �2 ต.ค. ��

23 �) 6����� พนกังานเร่งรัดหนีE ชาย 1 28-35 ปวส.-ป.ตรี

ทุกสาขา

���/ว - ประจะสาขาอุบลฯบริษทั พรประเสริฐออโตล้ิส จาํกดั

(สาํนกังานใหญ่)

6�/� ถ.ชยางกรู ข. ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.มุกดาหาร 6����

045-314409

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

�) 6����� พนกังานสินเชืGอ หญิง 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี

ทุกสาขา

���บ/ว - ประจาํสาขา อาํเภอนํEาขุ่น

จงัหวดัอุบลราชธานี

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

24 �) ������  พนกังานขายหนา้ร้าน/บญัชี หญิง 1 20-26 ป.ตรี �,���-��,���บ - บุคลิกดี,พดูจาไพเราะ,มีคอมมิชชัGน

มีประสบการณ์ดา้นการขายจะพิจารณาเป็นพิเศ

บริษทั ย-ูอโกร จาํกดั (อุบลราชธานี)

��2 ม.� ต.ท่าชา้ง อ.สวา่งวรีะวงศ์

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ษ

สามารถทาํบญัชีได้

- เวลาทาํงาน �2.��-�3.��น.

จ.อุบลราชธานี �6���

045-210861-2 , 0874563005

�) ������ พนง.ส่งเสริมการขาย ชาย 2 22-28 ป.ตรี �,���-��,���บ

.

- ส่งเสริมการขาย แนะนาํสินคา้ 

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีG ทาํงานนอกพืEนทีGได้

-

มีประสบการณ์งานส่งเสริมการขายจะพิจารณาเ

ป็นพิเศา

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

25 1) 522090 sale supervisor ช/ญ 1 30-40 ป.ตรี ��,���บ - จบสาขาการตลาดหรือสาขาทีGเกีGยวขอ้ง

- มีค่าคอมมิชชัGน ค่านํEามนั เบีEยงเลีEยง 

- มีรถยนตส์่วนตวั

- สามารถทาํงานต่างจงัหวดัได ้( อุบลฯ ,

ศรีสะเกษ , มุกดาหาร , อาํนาจเจริญ , ยโสธร )

- มีภูมิลาํเนายใุนจงัหวดัอุบลหรือใกลเ้คียง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั

สาขานครราชสีมา

���-��� ม.� ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ

อ.เมือง จ.นครราชสีมา �����

044-071700

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

26 �) �6���� เจา้หนา้ทีGฝ่ายบริการลูกคา้ ช/ญ 10 22-35 ป.ตรี ��,���บ - วนัทาํงาน จ-ส  เวลา �2.��-�3.��น.บริษทั ลีดเดอร์กรุ๊ป ���3 จาํกดั

�33 ถ.คลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

045-312005

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

27 �) ����A� พนกังาน QC ชาย 1 20-35 ป.ตรี ��,���บ - สถานะภาพ โสด

- จบสาขา ฟดูซาย  ฟุ้ดเทค

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

บริษทั วาริน มิลค ์จาํกดั

�2� ม.� ต.โนนผึEง อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี �6���

045-855006

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

28 �) ������ แม่บา้นและคนสวน ช/ญ 3 30-40 ไม่จาํกดั 9,000+ บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย รักความสะอาดบริษทั โตโยตา้ดีเยีGยม จาํกดั �2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

รักงานบริการ  พดูจาดี  สุภาพเรียบร้อย�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �6���

0-4531-3999 , 089-6363636

�) �6���� พนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ หญิง 3 19-27 ปวส.-ป.ตรี �,���-��,���บ ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เ

น็ตได(้พิมพส์ัมผสัได)้

ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบอนุญาตขบัขีG บุคลิกภาพดี

ยิEมแยม้แจ่มใส  มนุษยส์ัมพนัธ์ดี  รักงานบริการ

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

�) �6���� พนกังานบญัชี ช/ญ 3 19-30 ปวส. -

ป.ตรี

สาขาทีGเกีGยว

ขอ้ง

9,000-13,000

+

- มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ � ปี, สามารถใช-้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืEนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

บุคลิกภาพดี ยิEมแยม้แจ่มใส มนุษยสัมพนัธ์ดี

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

6) 6����� พนกังานธุรการ ช/ญ 5 19-27 ปวส.-ป.ตรี

ทุกสาขา

�,���-��,���บ สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พืEนฐานได้

เป็นอยา่งดี(พิมพส์ัมผสัได)้ บุคลิกภาพดี

ยิEมแยม้แจ่มใส มนุษยส์ัมพนัธ์ดี รักงานบริการ

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

�) 3����� ช่างซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์ ชาย 10 19-27 ไม่จาํกดั 9,000-15,000+

+

-มีความรู้ดา้นซ่อมบาํรุง,มีความตัEงใจ ขยนั

อดทน รักงานบริการ

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

A) 3����� ช่างเทคนิคยานยนต์ ชาย 10 19-27 ปวช. -

ป.ตรี

9,000-15,000 สาขาช่างยนตห์รือสาขาทีGเกีGยวขอ้ง,มีความรู้ดา้

นซ่อมบาํรุงรถยนต ์ มีความตัEงใจ ขยนั อดทน

รักงานบริการ,

สามารถขบัขีGรถยนต ์มีใบขบัขีG

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

3) ��6��� พนกังานลา้งรถ ( Car Spa ) ชาย 5 19-27 ม.�+ 9,000+ มีความอดทน รักความสะอาด รักงานบริการ

บุคลิกภาพดี มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ซืGอสัตย์

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ขบัขีGรถยนตไ์ด ้มีใบขบัขีG

2) 6����� พนกังาน call center หญิง 3 19-27 ปวส.-ป.ตรี

ทุกสาขา

9,000-13,000/

ด

ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เ

น็ตได(้พิมพส์ัมผสัได)้

ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบอนุญาตขบัขีG บุคลิกภาพดี

ยิEมแยม้แจ่มใส  มนุษยส์ัมพนัธ์ดี  รักงานบริการ

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

�) ������ ทีGปรึกษางานขาย ช/ญ 10 19-30 ปวช.-ป.ตรี

ทุกสาขา

9,000-13,000

+

-  บุคลิกภาพดี ยิEมแยม้แจ่มใส

มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี รักงานบริการ

ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีG

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

��) 6����� พนกังานการเงิน ช/ญ 3 19-30 ปวส.-ป.ตรี

สาขาทีGเกีGยว

ขอ้ง

9,000-15,000+ - มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ � ปี, สามารถใช-้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืEนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

บุคลิกภาพดี ยิEมแยม้แจ่มใส มนุษยสัมพนัธ์ดี

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

��) �6���� เลขานุการ ชาย 2 24-30 ป.ตรี

ทุกสาขา

9,000-13,000+ -

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พืEนฐานไดเ้ป็

นอยา่งดี

- สามารถพดู เขียน สืGอสารภาษาองักฤษได้

- บุคลิกภาพดี ยิEมแยม้แจ่มใส มนุษยสัมพนัธ์ดี

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีG

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

��) �6��A� พนกังานการตลาด ช/ญ 2 19-30 ปวส.+ 9,000+ - จบสาขาทีGเกีGยวขอ้ง

-

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

สามารถใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ออกแบบไดด้ี

- สามารถวางแผนการตลาด ประสานงาน

จดัโปรโมชัGน

��) 6����� ธุรการงานก่อสร้าง หญิง 3 20-30 ปวช. + 9,000+ - จบสาขาก่อสร้าง

หรือมีความรู้ดา้นงานก่อสร้าง

- สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดด้ี

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีG

�2 ก.ย. �� - �3 ต.ค. ��

29 �) ��6��� วศิวกรโครงการ ชาย 2 27-45 ป.ตรี

วศิวกรรม

��,���บ+ - มีใบประกอบวชิาชีพ

- มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง

- เวลาทาํงาน �2.��-�3.��น.

หมู่บา้นอนนัตรา (คุณนภทัร

ร้านไอเบอรีG )

หมู่บา้นอนนัตรา หอ้ง ���  หมู่ A

บ.ดอนแค ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �6���

081-547-7774,045-254973

�2 ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

�) ������ โฟรแมน ชาย 2 25-45 ปวส. + 12,000+ - มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างบา้นจดัสรร

- ใชโ้ปรแกรม Autocat ได้

- เวลาทาํงาน �2.��-�3.��น.

�2 ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

30 �) ����6� แม่บา้น  ประจาํ/ไป-กลบั หญิง 1 45-60 ป.A+ ���/ว - ทาํงานบา้น ,เลีEยงสัตว,์รักสัตว์

- ทีGพกั อาหารฟรี

นางปราณี  มอร์ตัEน

A� ม.6 ตาํบลโพนงาม อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

088-1235611

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

31 �) ����� พนกังานขาย หญิง 4 23-30 ม.�-ม.A ���/ว - มีค่าคอมมิชชัGน

- เวลาทาํงาน ��.��-��.��น.

นายไมตรี วงษาพรม (รต

มะพร้าวปัGนนมสด)

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

���/6 บา้นภคัภิรมย ์� หมู่ทีG ��

ตาํบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

093-5429694

32 �) ��6��� วศิวกรโครงการ ชาย 2 27-45 ป.ตรี

วศิวกรรม

��,���บ+ - มีใบประกอบวชิาชีพ

- มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง

- เวลาทาํงาน �2.��-�3.��น.

บริษทั ภทัรเดชไพบูลย ์ จาํกดั

(หมู่บา้นอนนัตรา)

��� หมู่ทีG A ตาํบลขามใหญ่

อาํเภอเมืองอุบลราชธานี

จงัหวดัอุบลราชธานี

081-5477774

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

33 �) 3����� ช่างซ่อมรถบสั ช/ญ 1 35-60 ม.�+ ��,���บ+ - มีประสบการณ์ � ปีขึEนไป

- เวลาทาํงาน �2.��-�A.�� น.

บริษทั สงวนชยัอุบลเดินรถ จาํกดั

�6�/�-� ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �6���

045-313297 , 081-8785867

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

�) 3����� ช่างเชืGอม ชาย 1 35-60 ม.�+ ��,���บ+ - มีประสบการณ์ � ปี ขึEนไป

- ทาํงานเวลา �2.��-�A.��น.

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

34 �) ������  ทีGปรึกษาการขาย ช/ญ 20 20-35 ไม่จาํกดั ���/ว - ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีG

-  มีคอมมิชชัGน+Incentive

- ทาํยอดขายตามเป้าหมายทีGบริษทักาํหนด

-

ติดต่อประสานงานกบัไฟแนนซ์เรืGองการทาํสัญ

ญาเช่าซืEอ

- มีชุดพนกังาน,ประกนัสังคม

บริษทั สยามนิสสันอุบลราชธานี จาํกดั

�A� ม.�2 ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �6���

�6�-�2�A��-3 ต่อ3��,�2A-662A2�A

6 ต.ค. �� - 6 ต.ค. ��

�) 3����� พนกังานช่าง ชาย 2 21-45 ปวช. �,��� บ - จบการศึกษาสาขาช่างยนต์ 6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ช่างยนต์ - ซ่อมรถยนตไ์ด้

- สวสัดิการตามโครงสร้างของบริษทั

�) ������ ทีGปรึกษาการขาย ช/ญ 20 20-35 ม.� + ���/ว - ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีG

- มีคอมมิชชัGน+Incentive

- ทาํยอดขายตามเป้าหมายทีGบริษทักาํหนด

-

ติดต่อประสานงานกบัไฟแนนซ์เรืGองการทาํสัญ

ญาเช่าซืEอ

- มีชุดพนกังาน,ประกนัสังคม

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

6) �6��A� เจา้หนา้ทีGการตลาด ช/ญ 5 21-35 ปวส. + �,���บ + - จบสาขาการตลาดหรือสาขาทีGเกีGยวขอ้ง

- วางแผนทางการตลาด เพิGมยอดขาย

เจรจาต่อรอ

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

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

สาขาการต

ลาด

18,000+ - วางแผนการตลาด

และส่งเสริมการขายใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษั

ท

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

A) �6���� พนกังานธุรการศูนยบ์ริการ หญิง        2 21-35 ปวส.-ป.ตรี ����บ - จบสาขา ดา้นการบริหาร

- ฝ่ายศูนยบ์ริการและอะไหล่

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

3) 3����� ทีGปรึกษาดา้นบริการ (SA) ชาย 2 21-35 ปวส.-ป.ตรี

ช่างยนต์

9000+ - รับรถเขา้ซ่อม 6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

2) �6����  พนกังานบญัชีการเงิน หญิง 2 21-35 ป.ตรี  บญัชี �,���บ. - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

35 �) 6����� พนกังานธุรการ ช/ญ 1 25-50 ม. - ป.ตรี �,��� บ/ด - เพศชายพน้ภาระทหารแลว้หจก.ชยัเฟอร์นิเจอร์อุบล 6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- มีประสบการณ์  A เดือน ขึEนไป

- เวลาทาํงาน �3.��-�3.�� น. หยดุวนัอาทิตย์

��� ม.�� ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �6���

045-288476-7,081-7253303

36 �) ������  พนกัขายหนา้ร้าน ช/ญ 5 18-30 ปวช.-ป.ตรี �,���บ - เวลาทาํงาน ��.�� - ��.�� น.หจก.อะไหล่พนัธุ์ทิพย ์อุบล

���/2 สุนียฯ์ (หอ้ง DR305-308)

ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �6���

089-4250679

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

�) �6��A� พนกังานการตลาด ช/ญ 2 18-30 ปวช.-ป.ตรี �,���บ. - มีประกนัสังคม

- เวลาทาํงาน ��.��-��.��น.

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

�) �6���� จนท.บริการลูกคา้ ช/ญ 2 18-30 ปวช.-ป.ตรี �,���บ+ - ประกนัสังคม

- เวลาทาํงาน ��.��-��.��น.

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

6) �6��A� พนกังานส่งเสริมการขาย ช/ญ 2 18-30 ปวช.-ป.ตรี ��,���บ. - ประกนัสังคม

- เวลาทาํงาน ��.��-��.��น.

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

37 �) �6���� พนกังานบญัชี หญิง 1 25-32 ป.ตรี บญัชี 12,000-15,000

บ.

- มีประสบการณ์ดา้นบญัชี  �  ปีขึEนไป

- ใชโ้ปรแกรมบญัชี Express ได้

หจก.โชคชยัไมท้อง

2� ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี �6���

045-855222-5

6 ต.ค. �� - �� ต.ค. ��

38 �) 3����� ช่างเชืGอม ชาย 1  1 27-50 ไม่จาํกดั ���/ว - มีประสบการณ์งานเชืGอมไม่นอ้ยกวา่ � ปี

- เวลาทาํงาน �2.��-�A.��น.

เอกชยับริการรถยก

A�� (แยกร.ร.สามคัคี) ถ.สรรพสิทธิx

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

0-4524-4444

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��



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

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  ตุลาคม   )**+

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

�) �6���� พนกังานบญัชี ช/ญ 1 18-35 ปวช. บญัชี ���+/ว - มีประสบการณ์ดา้นบญัชี � ปีขึEนไป

- เวลาทาํงาน �2.��-�A.��น.

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

�) 2����� พนกังานขบัรถ ชาย 1 20-45 ไม่จาํกดั ���บ+ - มีใบขบัขีG/มีความรู้ดา้นช่าง

- เวลาทาํงาน �2.��-�A.��น.

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

6) 3����� ช่างก่อสร้าง ชาย 1 20-35 ปชว.

ช่างก่อสร้า

ง

���บ.+ - มีประสบการณ์ � ปี ขึEนไป

- �2.��-�A.��น.

6 ต.ค. �� - � พ.ย. ��

39 �) 6����� พนกังานออกแบบสืGอสิGงพิมพ์ ช/ญ 2 18-35 ม.A+ 9,000 -

�6,���บ

- ออกแบบสิGงพิมพด์ว้ยโปรแกรม llustrator

และ photoshop ไดเ้ป็นอยา่งดี

เวลาทาํงาน �2.��-�3.�� น.

โรงพิมพ ์เจ เจ พริEนติEง

�32-�2� (สีGแยกกิโลศูนย ◌์ เยืEอง

ร.ร.อุบลวทิยฯ์)  ถ.สรรพสิทธิx

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

045-244611-2

6 ต.ค. �� - �� ต.ค. ��


