
ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

1 12�2�3 พนักงานทั�วไป(ผู้พกิาร)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-65

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

111 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ป.� ขึBนไป  มคีวามพกิารทางการเคลื�อนไหว

สามารถช่วยเหลอืตนเองได้

-

ตาํแหน่งงานทางบริษัทจะพจิารณาตามความรู้ความสามาร

ถผู้สมคัร เช่น แม่บ้าน บัญชี ซ่อมบํารุง

- เวลาทาํงาน จ-ศ เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายอาหารแช่แขง็กึ7งสาํเร็จรูป
โทร. 081-8382808
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

2 ��313 พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-60

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ดส์ จํากดั

��/F ซอยเลี�ยงเมอืง � ถนนเลี�ยงเมอืง ตาํบลในเมอืง

อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป

- มคีวามรู้ด้านอาหารและการขายสินค้า

- ขบัรถจักรยานยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตและคอ
โทร. 045 251 555-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

3 2@22�3 เจ้าหน้าที�บัญชีลูกหนีB
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,----�,---บ.

เพศ

บริษัท อสีานคอนกรีต (�11�) จํากดั

��@ ม.� ถ.อุบลฯ-ศรีสะเกษ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา บัญชี ใช้โปรแกรม Express ได้

มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถบันทกึยอดเงนิรับ-จ่าย วางบิล

แจ้งหนีBเรียกเกบ็เงนิ

ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวช้องได้

- ทาํงาน จ-ส

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตและคอ
โทร. 045 251 555-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

4 2@���3 พนง.จดัซืBอ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,,----�,---บ

เพศ

บริษัท อสีานคอนกรีต (�11�) จํากดั

��@ ม.� ถ.อุบลฯ-ศรีสะเกษ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้

สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า    1�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- สามารถจัดทาํเปรียบเทยีบราคาในการสั�งซืBอสินค้า

ประสานงานขาย  ส่งมอบสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง

ประเมณิและปรับปรุง

- ทาํงาน จ-ส

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตและคอ
โทร. 045 251 555-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

5 2����3 พนง.ควบคุมการผลติ
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,----�,---บ

เพศ

บริษัท อสีานคอนกรีต (�11�) จํากดั

��@ ม.� ถ.อุบลฯ-ศรีสะเกษ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ปวส. ขึBนไปสาขา โยธา ไฟฟ้า

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี

- สามารถควบคุมการผลติให้เป็นตามแผนการผลติ

ดูแลปรับปรุงและตดิตามคุณภาพองค์กรให้เป็นตามมาตรฐ

าน และทาํงานอื�นได้ตามที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตและคอ
โทร. 045 251 555-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

6 ��22�3 จนท.การตลาด
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,----�,---บ

เพศ

บริษัท อสีานคอนกรีต (�11�) จํากดั

��@ ม.� ถ.อุบลฯ-ศรีสะเกษ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ปวส. ขึBนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop

illastartor Sketch up ได้

- สามารถดูแล อพัเดท สื�ออนไลน์ของบริษัทในรูปแแบ

E-commerce ได้  จัดทาํแผนสื�อโฆษณา

โปรโมทสินค้าออนไลน์ได้

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนกระจายสินคา้
โทร. 085-4885494 , 045-854625
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

7 ��2�23 ผจก.ฝ่ายคลงัสินค้าและจดัส่ง
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.ตรี+
ค่าจา้ง ,-,-----,---บ

เพศ

บริษัท เดอเบล จํากดั

21 ม.�� ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ป.ตรี ขึBนไป มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ในสายงานที�เกี�ยวข้อง

-สามารถบริหารงานคลงัสินค้าและพนักงานได้

-ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ไมโครซอฟออฟฟิศได้

-ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า    2�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนกระจายสินคา้
โทร. 085-4885494 , 045-854625
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

8 ���313 หน.พนักงานขายหน่วยรถ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-45

วฒุิ ป.ตรี+
ค่าจา้ง ,-,-----,---บ

เพศ

บริษัท เดอเบล จํากดั

21 ม.�� ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ป.ตรี ขึBนไป มปีระสบ

- สามารถตดิตามงานขาย

บริหารทมีงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้ 

- ฝึกอบรมพนักงานขายหน่วยรถ

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- ทาํงานเวลา 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนกระจายสินคา้
โทร. 085-4885494 , 045-854625
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

9 �3�313 พนักงานขาย
ชายจาํนวน 6

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �,----,,---บ.

เพศ

บริษัท เดอเบล จํากดั

21 ม.�� ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ม.� ขึBนไป สามารถนําเสนอขาย

แนะนําสินค้าให้กบัร้านค้าและเขตพืBนที�ที�บริษัทมอบหมายไ

ด้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนกระจายสินคา้
โทร. 085-4885494 , 045-854625
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

10 F��2�3 พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 6

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง �,----,-,---บ.

เพศ

บริษัท เดอเบล จํากดั

21 ม.�� ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ม.2 ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้และมใีบขบัขี�ประเภท �

ขึBนไป

- สามารถขบัรถดูแลรักษารถและสต๊อกสินค้าบนรถยนต์ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

E�-� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

11 �����3 คนสวน
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-40

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�3 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- ขบัรถยนต์ได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า    3�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E�-� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

12 @�2�@3 เจ้าหน้าที�อะไหล่
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�3 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา ช่างยนต์หรือที�เกี�ยวข้อง

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืBนฐานได้ดี

- บุคลกิภาพด ีมมีนุษย์สัมพนัธ์ด ีมคีวามตัBงใจ ขยนั อดทน

รักงานบริการ

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

E�-� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

13 ���123 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�3 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- วุฒ ปวช.ขึBนไป. ทุกสาขา  ขยนั อดทน รักงานบริการ

ใช้คอมพวิเตอร์พืBนฐานได้ด ีมใีบขบัขี�รถยนต์

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33 น.

เตม็
หมดเขต

E�-� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

14 G��2�� ช่างเตรียมพืBน
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�3 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- ปวช-ป.ตรี สาขา ช่างยนต์

- บุคลกิภาพด ีขยนั อดทน รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

-เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

E�-� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

15 G�2�23 ช่างเทคนิค
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง H,%---�,---บ

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�3 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ปวช. ขึBนไป สาขา ช่างยนต์ -

มคีวามรู้ความสามารถหรือมปีระสบการณ์ บุคลกิภาพดี

มมีนุษย์สัมพนัธ์ด ี

- ขยนั อดทน ขบัรถยนต์ได้/มใีบขบัขี�

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า    4�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E�-� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

16 ���313 ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�3 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

◌ู-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา เกรดเฉลี�ย �.�3 ขึBนไป

-บุคลกิภาพด ี,มมีนุษย์สัมพนัธ์ด ี,รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

-เบีBยขยนั,คอมมชิชั�น,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลกิภาพ,อบรมสัมมนา,

เงนิรางวลัพนักงานดเีด่น

เตม็
หมดเขต

E�-� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

17 2@22�3 การบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 22-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง H,%--บ.

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�3 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ป.ตรี ขึBนไป สาขาบัญชี ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปี

- ใช้โปรแกรม Office ได้เป็นอย่างดี

- มบีุคลกิภาพด ียิBมแย้มแจ่มใส มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี

รักงานบริการ

- ทาํงานเวลา 3F.33-�G.33น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

E�-� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

18 @��2�3 พนักงาน call center
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง H,%--บ.

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�3 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ป.ตรี ขึBนไป

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ขบัรถยนต์ได้

- ทาํงาน เวลา 3F.33-�G.33น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า    5�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E�-� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

19 F�F�23 ช่างประกอบ
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�3 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา ช่างยนต์ 

- สามารถถอดประกอบรถยนต์โตโยต้าได้

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายอะไหล่รถยนต์
โทร. 045-241173
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

20 F�22�3 พนักงานส่งอะไหล่
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-30

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง �+,---บ

เพศ

ร้าน สหอุปกรณ์

F ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

-  จบ ม.2  ขึBนไป ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ มใีบขบัขี�

- มคีวามรับผดิชอบในหน้าที� อดทน ขยนั ซื�อสัตย์

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน 3G.23-�F.23น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายอะไหล่รถยนต์
โทร. 045-241173
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

21 @�13�3 เสมยีนบัญชี
หญิงจาํนวน 3

อายุ 20-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �+,---บ

เพศ

ร้าน สหอุปกรณ์

F ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวช. ขึBนไป สาขา บัญชี หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถออกบิลเงนิสดและสินเชื�อโดยใช้คอมพวิเตอร์

และจัดเกบ็เอกสาร

- ทาํงานเวลา 3G.23-�F.23 น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

,-H จาํหน่ายอาหาร เครื7องดื7ม
โทร. 089-1893997
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

22 ���223 พนักงานเสริฟ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 18-30

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง +,-บ/ว

เพศ

ร้านสามชัยกาแฟ (สาขาดอนกลาง)

��G/@-� (ตลาดสดสันตสิุข) ม.�F ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมอืง จ.อุบลฯ 2@333

- มอีาหารฟรี � มืBอ ,โบนัส

- ทาํงาน  วนัจันทร์ - วนัอาทติย์ เวลา 3�.33 - �@.33 น.

- หยุด @ วนั/เดอืน

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า    6�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

,%H� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,090-0436096 ,099-3469695
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ต.ค. %� - �& พ.ย. %�

23 F2�@�3 พนง.ขับรถเทรลเลอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�113)

12 ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  มใีบขบัขี�

- สามารถขบัรถเทรลเลอร์ ส่งคานสะพาน เสาเขม็

แผ่นพืBนสะพาน

- 3F.33-�G.33 น.

- เงนิเดอืนสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

เตม็
หมดเขต

H%�-� คลินิกเสริมความงาม
โทร. 045-312829 , jnimit@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

24 ��@�23 พนักงานคลนิิก สาขา อุบลฯ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง H,%---�,,---บ

เพศ

คลนิิกเวชกรรม ณฐักฤตาคลนิิกเวชกรรม

�1@  ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ม.� ขึBนไป 

-  ปฏบิัตงิานต้อนรับ งานจ่ายยาตามคาํสั�งของแพทย์

ทาํทรีเมนท์ แนะนําวธิีการดูแลผวิพรรณ เบืBองต้น

หรือจบหลกัสูตรการบริบาลจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน �3.33-�3.33 น. 

-

ตดิต่อสอบถามก่อนสมคัรและนัดสัมภาษณ์ได้ที�คุณณฐักฤ

ตาโทร.3F�-2��@�@�

เตม็
หมดเขต

H%�-� คลินิกเสริมความงาม
โทร. 045-312829 , jnimit@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

25 ��@�23 พนักงานคลนิิก สาขา สามเสน กรุงเทพฯ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง H,%---�,,---บ

เพศ

คลนิิกเวชกรรม ณฐักฤตาคลนิิกเวชกรรม

�1@  ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ม.� ขึBนไป 

-  ปฏบิัตงิานต้อนรับ งานจ่ายยาตามคาํสั�งของแพทย์

ทาํทรีเมนท์ แนะนําวธิีการดูแลผวิพรรณ เบืBองต้น

หรือจบหลกัสูตรการบริบาลจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มทีี�พกัสํารองให้สําหรับคนต่างพืBนที�

- เวลาทาํงาน �3.33-�3.33 น. 

- ตดิต่อสอบถามก่อนสมคัร

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า    7�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จดัซืWอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. -�H-%,E,%,& ,-E-+-E���โทรสาร.-E+-E,,,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

26 2@2��3  พนักงานบัญชี/การเงนิ
หญิงจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง H,%---�,,---บ.

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�21 ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ด้านจัดซืBอ มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จดัซืWอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. -�H-%,E,%,& ,-E-+-E���โทรสาร.-E+-E,,,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

27 @����3 เลขานุการ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง H,%---�,,---บ.

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�21 ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไปทุกสาขา ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถจัดระบบเอกสาร เตรียมเอกสาร บันทกึ/พมิพ์

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จดัซืWอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. -�H-%,E,%,& ,-E-+-E���โทรสาร.-E+-E,,,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

28 F2���3 พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง H,%---�,,---บ

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�21 ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.2 ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ 

- สามารถขบัรถส่งของตามใบสั�งซืBอขอลูกค้าได้

-  มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

- หยุด � วนั/สัปดาห์

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า    8�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จดัซืWอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. -�H-%,E,%,& ,-E-+-E���โทรสาร.-E+-E,,,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

29 ���313 จนท.ฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 18-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง H,%---�,,---บา

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�21 ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณทืาํงานอย่างน้อย � ปี

- สามารถดูแลเรื�องการขาย เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการขาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

เตม็
หมดเขต

จดัซืWอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. -�H-%,E,%,& ,-E-+-E���โทรสาร.-E+-E,,,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

30 122213 พนง.ทั�วไป
หญิงจาํนวน 3

อายุ 18-35

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง H,%---�,,---บ

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�21 ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.2 ขึBนไป 

- สามารถ นับสินค้า  จัดสินค้า  ยกสินค้า

ตามงานที�ได้รับมอบหมายได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

เตม็
หมดเขต

จดัซืWอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. -�H-%,E,%,& ,-E-+-E���โทรสาร.-E+-E,,,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

31 2@���� ฝ่ายบริการลูกค้าหลงัการขาย
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง H,%---�,,---บ

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�21 ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึBนไป ทุกสาขา 

- สามารถดูแลงานบริการหลงัการขายได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า    9�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จดัซืWอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. -�H-%,E,%,& ,-E-+-E���โทรสาร.-E+-E,,,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

32 @�2�23 ฝ่ายจดัซืBอ
หญิงจาํนวน 3

อายุ 18-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง H,%---�,,---บ

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�21 ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

- สมารถจัดซืBอสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

จัดเกบ็เอกสารเกี�ยวกบัการจัดซืBอ

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทัWงอะไหล่จะอุปกรณ
โทร. 045-206222
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

33 @�2�13 ผช.ผจก.แผนกศูนย์บริการ MMS
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-50

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,---/ด

เพศ

บริษัท มลิเลนเนียม ออโต้ จํากดั

1 ม.F ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ป.ตรี สาขา วศิวกรรมยานยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มหีน้าที� จัดทาํแผนงานซืBออะไหล่ประจําปี

ควบคุมและจัดเตรียมการสั�งซืBออะไหล่ 

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.23-�G.23 น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทัWงอะไหล่จะอุปกรณ
โทร. 045-206222
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

34 G�2�13 ผช.ช่างยนต์รถจกัรยานยนต์ BMW
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง �-,----�+,---บ.

เพศ

บริษัท มลิเลนเนียม ออโต้ จํากดั

1 ม.F ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333-

สามารถซ่อมและเตรียมการบริการรถยนต์ตามใบสั�งซ่อมที�

แจกจ่ายโดย Controller ภายใต้การดูแลของ Workshop

supervisor

และสั�งจ่ายอะไหล่จากแผนกอะไหล่สําหรับงานซ่อม

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   10�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทัWงอะไหล่จะอุปกรณ
โทร. 045-206222
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

35 ���313 พนักงานขาย(รถจกัรยานยนต์ BMW)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �,,---บ

เพศ

บริษัท มลิเลนเนียม ออโต้ จํากดั

1 ม.F ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ป.ตรี ขึBนไป สาขา บริหารธุรกจิหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ขบัรถยนต์

ขบัจักรยานยนต์ได้

- มคีวามรู้พืBนฐานคอมพวิเตอร์ MS office

- สามารถปิดการขาย เพิ�มกลุ่มลูกค้าใหม่

และดาํเนินงานตามเป้าหมายบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทัWงอะไหล่จะอุปกรณ
โทร. 045-206222
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

36 ���313 ที�ปรึกษาฝ่ายขาย BMW ,MINI
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

บริษัท มลิเลนเนียม ออโต้ จํากดั

1 ม.F ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ สาขา บริหารธุรกจิหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง บุคลกิภาพดี

- สามารถเพิ�มกลุ่มลูกค้าใหม่

ปิดการขายและส่งมอบรถใหม่

ให้เป็นไปตามเป้าที�บริษัทกาํหนดให้ได้

- เงนิเดอืน+คอมมชิชั�น ค่าโทรศัพท์ 

- เพศชายต้องผ่านการคดัเลอืกทหารแล้ว

- เวลาทาํงาน 3F.23-�G.23น.

เตม็
หมดเขต

-�-, ขายรถยนต์
โทร. -E-,�+%,�-& ต่อ&�-,-�%-EE�%�+%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

37 G�@�@3 ช่างบริการ
ชายจาํนวน 5

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช+

ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��1 ม.�F ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์

-

ซ่อมบํารุงรถยนต์ตามใบสั�งงานและส่งมอบงานตามเวลาที�

กาํหนด

- ทาํงานเวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   11�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-�-, ขายรถยนต์
โทร. -E-,�+%,�-& ต่อ&�-,-�%-EE�%�+%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

38 ���313  ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-30

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��1 ม.�F ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ. ม.2 ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ 

- สามารถทาํงานขาย นําเสนอขายรถยนต์

ตามเป้าที�บริษัทกาํหนดได้และตดิต่อประสานงานกบัไฟแน

นซ์ในเรื�องการจัดทาํสัญญาเช่าซืBอ

เตม็
หมดเขต

-�-, ขายรถยนต์
โทร. -E-,�+%,�-& ต่อ&�-,-�%-EE�%�+%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

39 2@���� เจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพนัธ์
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��1 ม.�F ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวส. ขึBนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- สามารถต้อนรับลูกค้า ให้คาํแนะนําในการใช้ศูนย์บริการ

รับขอร้องเรียน แก้ปัญหาเบืBองต้นให้กบัลูกค้า

ตดิตามลูกค้าหลงัการขาย

เตม็
หมดเขต

-�-, ขายรถยนต์
โทร. -E-,�+%,�-& ต่อ&�-,-�%-EE�%�+%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

40 ��22�3 จนท.การตลาด
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��1 ม.�F ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา การตลาดหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

-

สามารถรวบรวมวเิคราะห์ข้อมูลและจัดทาํแผนการตลาดป

ระจําเดอืน และจัดกจิกรรม จัดโปรโมชั�น

งานส่งเสริมการขาย

ตดิต่อประสานงานทัBงภายในและภายนอกองค์กร

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

�H-- ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

41 F2�@�3 ผู้ช่วยพนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

�2� ม.1 ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จัดเตรียมสินค้า 

- ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   12�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

�H-- ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

42 ���313 พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 10

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

�2� ม.1 ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว Incentive

มทีี�พกั ประกนัอุบัตเิหตุ ประกนัสังคม

- ขบัรถยนต์ได้ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

�H-- ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

43 F��2�3 พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

�2� ม.1 ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยวF

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

44 @�@��3 ธุรการ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-45

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง H,%-- - ��,--- บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

@��/� ถนนชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึBนไป ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณทืาํงาน � ปี สามารถใช้โปรแกรม Offiiec

ได้ดี

- มหีน้าที�รับเรื�องร้องเรียน ทาํเอกสารใบแจ้งซ่อม

เอกสารขอเช่าพืBนที� 

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน 31.23-�F.23 น.

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

45 ���123 รปภ.
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-45

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง H,%---�-,---บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

@��/� ถนนชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

- จบ ป. � ขึBนไป มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � เดอืน 

- สามารถดูแลพืBนที�โครงการ

ตรวจสอบผู้เข้ามาขายสินค้าบริเวณโครงการที�ไม่ได้รับอนุ

ญาตได้

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   13�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-�E%H ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

46 2@���3 ผู้แทนขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-30

วฒุิ ปริญญาตรี
ค่าจา้ง 15,000

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-@ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ปฏบิัตงิานที�จังหวดัยโสธร, ร้อยเอด็

- ใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

- วางแผนการขาย, ขายสินค้า, ตดิตามหลงัการขาย

- การเกบ็เงนิ, ตดิตามหนีBสิน

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา 3F.23 - �G.23 น.

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า �-2 ปี

เตม็
หมดเขต

-�E%H ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

47 @���23 ผู้ช่วยผู้จดัการสาขา(แคชเชียร์)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 21-27

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง �,---/เดือน

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-@ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- วางแผนการขาย

- ขายสินค้า

- การตดิตามหลงัการขาย

- ตดิตามหนีB

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.23-�G.23 น.

เตม็
หมดเขต

�-� โรงแรม
โทร. 081-4761144
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ,E ต.ค. %� - ,+ พ.ย. %�

48 �����3 แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง H,%--บ/เดือน

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

1 ซ.สุขาอุปถัมภ์�� ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- สามารถประกอบอาหารไทย  ของหวาน  แกะสลกัผลไม้

นํBาปั�น ตามเมนูโรงแรม

- ทาํงานเป็นกะได้

มปีระสบการณ์ด้านงานโรงแรมอย่างน้อย � ปี

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   14�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 089-8456942
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,% พ.ย. %�

49 �����3  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 40-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

นางละมยั  นามแดง

�F/� ต.ไร่น้อย อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.� ขึBนไป สถานภาพ โสด  สุขภาพแขง็แรง

- ทาํงานบ้าน ซักรีดผ้า ดูแลเดก็ �-@ ขวบ

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนืWอไก่เพื7อก
โทร. --E+�-H�-- ต่อ ��H-�,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

50 2����3 จป วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �,,--บ+

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

��3 ม.� ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามยัและความปลอดภัย

- มเีงนิค่าประจําตาํแหน่ง �,�33 บาท

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนืWอไก่เพื7อก
โทร. --E+�-H�-- ต่อ ��H-�,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

51 ���2�3 สัตวบาล
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �+,---บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

��3 ม.� ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา สัตวบาล 

-

สามารถดูแลขุนการเลีBยงไก่ในฟาร์มพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ของบ

ริษัทได้

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. มทีี�พกัและอาหารฟรี

เตม็
หมดเขต

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนืWอไก่เพื7อก
โทร. --E+�-H�-- ต่อ ��H-�,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

52 2@22�3 พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง H,%---�-,---บ.

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

��3 ม.� ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ปวส. สาขา บัญชี 

-  ทาํงานบัญชี ออกบิล 

-  ทาํงาน จ-ส  31.33-�F.33น. 

ตดิต่อสมคัรได้ที� บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

หน้าศาลเยาวชนจังหวดัอุบลฯ คุณแนน โทร.3@�-�@332�

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   15�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนืWอไก่เพื7อก
โทร. --E+�-H�-- ต่อ ��H-�,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

53 ���2�3 คนสวน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 30-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง +,-/วนั

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

��3 ม.� ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- ทาํสวน จัดสวน

ดูแลต้นไม้บริเวณบ้านนายจ้าง(ข้างแมคโครอุบลฯ)

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนืWอไก่เพื7อก
โทร. --E+�-H�-- ต่อ ��H-�,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

54 12��13 หัวหน้าฝ่ายผลติ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �+,---บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

��3 ม.� ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

เตม็
หมดเขต

�,-, ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปผล
โทร. 045-210883
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

55 2����3 เจ้าหน้าที�ควบคุมคุณภาพ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง H,%---��,--บ

เพศ

บริษัท ธวชัฟาร์ม จํากดั

2�2 ม.1 บ.เกษตรพฒันา ต.คาํขวาง อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ป.ตรี สาขา เทคโนโลยกีารอาหาร จุลวทิยา

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- สามารถตรวจรับวตัถุดบิ (นมสด ,ผลติภัณฑ์นม)

และควบคุมกระบวนการผลติ

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

56 ���123 รปภ.
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

111 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- ดูแลความปลอดภัยต่างๆภายในโรงพยาบาล

- ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   16�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

57 2�22�3 นักรังสีเทคนิค
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ป.ตรี +

ค่าจา้ง 25,000 +

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

111 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ป.ตรี สาขารังสีวทิยา  เพศชายพ้นภาระทหารแล้ว

- รับผดิชอบงานเอก็เรย์ทุกชนิด ซักประวตัผิู้รับ

   บริการเกี�ยวกบัประวตักิารรับบริการทางรังสี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

58 ��2�23 ผู้ช่วยพยาบาล
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ผู้ช่วยพยาบาล

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

111 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ หลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

- ทาํงานแผนกผู้ป่วยใน ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

59 ��2123 พนักงานผู้ช่วยห้องยา
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ จบหลกัสูตรผู้ช่ว

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

111 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

- ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

60 ����23 พนักงานเปล
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

111 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ม.2 ขึBนไป พ้นภาระทางทหารแล้ว

- มหีน้าที� รับ-ส่ง ผู้ป่วยจากแผนกหนึ�งไปอกีแผนก

และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลอื�น

- และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   17�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รับเหมาก่อสร้าง และอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0190489,045-311839
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

61 2@22�3 จนท.บัญชีสรรพกร
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท ศิริมหาชัย พร็อพเพอร์ตีB จํากดั

��1 ม.�F ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

( ตดิต่อที�สํานักงาน โครงการ The River 99 ม.�

ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม จ.อุบลฯ )

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา การบัญชี การเงนิ

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า

� ปี ขบัรถยนต์ได้

- สามารถทาํรายรับ เงนิสด เซ็ค นําเงนิส่งธนาคาร

ตรวจสอบ Statements จัดทาํเอกสารรับชําระหนีB

และงานอื�นที�ได้รับมบหมาย

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

62 ���313 พนักงานขาย
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง H,%---��,---บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

@��/� ถนนชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึBนไป ทุกสาขา มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

ขึBนไป ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีขบัรถยนต์ได้

- สามารถดูแลพืBนที�ขาย ประชาสัมพนัธ์งานขาย

ดูแลสื�อประชาสัมพนัธ์ Maketing online 

- เวลาทาํงาน 31.23-�F.23 น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค สบู่ กาแ
โทร. 061-4538117
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

63 ���313 พนักงานขาย(sale)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 30-45

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,,----�,---บ.

เพศ

บริษัท เอ แอนด์ ไอ ไอ (ประเทศไทย) จํากดั

หมู่บ้านศุภาลยัเบลล่า  �2@/�@� หมู่ที� � ตาํบลไร่น้อย

อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึBนไป สาขา การตลาดหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มรีถยนต์ส่วนตวัมาใช้ในการทาํงานได้

- สามารถตดิต่อลูกค้า ประสานงานขาย หาลูกค้าเพิ�มได้

เดนิทางต่างจังหวดัได้

- หยุด � วนั/สัปดาห์ มคี่าคอมมชิชั�น ค่านํBามนั ค่าโทรศัพท์

ค่าเสื�อมรถ

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   18�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค สบู่ กาแ
โทร. 061-4538117
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

64 213220 web site operation/socail media
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 12,000++

เพศ

บริษัท เอ แอนด์ ไอ ไอ (ประเทศไทย) จํากดั

หมู่บ้านศุภาลยัเบลล่า  �2@/�@� หมู่ที� � ตาํบลไร่น้อย

อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี การตลาด ใช้ภาษาองักฤษได้ด ีมปีระสบการณ์ �

ปีขึBนไป

- สามารถประสานงานด้าน social media  coordination

and web site operations. Building and operating an on

line shop. Driving traffic to the site via google, line ,

facebook  , blogs and other .

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค สบู่ กาแ
โทร. 061-4538117
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

65 214430 software pre sales Engineer for saas
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-55

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 15,000++

เพศ

บริษัท เอ แอนด์ ไอ ไอ (ประเทศไทย) จํากดั

หมู่บ้านศุภาลยัเบลล่า  �2@/�@� หมู่ที� � ตาํบลไร่น้อย

อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขา วศิวคอมพวิเตอร์ software engineer

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปี ขึBนไป

- สามารถทาํงานด้าน software pre sales Engineer for

sofeware as service application saas .

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายเสืWอผา้แปรรูป
โทร. 087-4211791
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

66 12��13  พนง.ทั�วไป
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

ร้าน พ.ีเจ.พ.ีการปัก

21�/�G ม.�� ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป ขยนั อดทน

- รีดผ้า บรรจุ และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายเสืWอผา้แปรรูป
โทร. 087-4211791
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

67 F��2�3 ผู้ช่วยช่างเยบ็ผ้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง H,%---�,,---บ

เพศ

ร้าน พ.ีเจ.พ.ีการปัก

21�/�G ม.�� ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- สามารถจัดเกบ็ผ้า ปูผ้า เตรียมเครื�องมอืตดัผ้าใช้ช่าง

และฝึกหัดการใช้เครื�องตดัผ้า

และเรียนรู้การตดัผ้ากบัช่างตดั

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   19�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตและจาํหน่ายเสืWอผา้แปรรูป
โทร. 087-4211791
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

68 G@2223 ช่างตดัผ้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง �,,----�E,---บ

เพศ

ร้าน พ.ีเจ.พ.ีการปัก

21�/�G ม.�� ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- สามารถตดัผ้า คาํนวนการวางแบบเสืBอผ้าก่อนตดั

ตดัผ้าตามใบงาน และปฏบิัตงิานตามที�ได้รับมอบหมายได้

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

ร้านเบเกอรี7  อาหาร และเครื7องดื7ม
โทร. 087-4958780
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

69 ����23 พนง.ผลติและขายขนมเบเกอรี�
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง +%--E--/วนั

เพศ

ร้านแป้งนุ่ม

G@2/�  ถ.สรรพสิทธิ� ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ผลติอาหารและเบเกอรี� ขายหน้าร้าน

และศูนย์อาหารโรงเรียน

เวลาทาํงาน 3F.23-�G.23 น. , ทาํงาน วนัจันทร์ - วนัเสาร์ ,

มปีระสบการณ์ด้านการทาํขนมจะ

พจิารณาเป็นพเิศษ  

- สถานที�ทาํงานร้านแป้งนุ่มใกล้โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ

เตม็
หมดเขต

รับเหมาทาํความสะอาด
โทร. 094-3109551
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

70 �����3  แม่บ้านทาํความสะอาด (ด่วน)
หญิงจาํนวน 14

อายุ 20-55

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

หจก. พชิิตอเิลค็ทรอนิคส์

��� หมู่บ้านชุมชนปัจฉิมทศั ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด

อ.เมอืง จ.มหาสารคาม

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

-

เคยทาํงานหรือทาํความสะอาดโรงพยาบาลจะพจิารณาเป็น

พเิศษ

- สถานที�ทาํงานโรงพยาบาล �3 พรรษา จ.อุบลราชธานี

ตดิต่อสมคัรที�คุณพชิิต พลคาํ ได้โดยตรง โทร.31@-2�31���

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   20�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

�-� โรงแรม
โทร. 081-4761144
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +- ต.ค. %� - ,H พ.ย. %�

71 @����3 พนักงานต้อนรับ (ด่วน)
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช.-ป.ตรี

ค่าจา้ง H,%---�-,---บ.

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

1 ซ.สุขาอุปถัมภ์�� ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวช-ป.ตรี สาขา ที�เกี�ยวข้อง ขบัรถจักยานต์ได้

- อาหารฟรี , ทาํงานเป็นกะได้ , มวีนัหยุดนักขตัฤกษ

,สื�อสารภาษาองักฤษได้ด ี, มเีงนิพเิศษ ,

หากมปีระสบการจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 085-0157004,045-210486
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

72 F2��23 พนง.ขับรถ � ล้อ
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

��F  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  มใีบขบัขี�ประเภท ท.� ขึBนไป

- สามารถขบัรถบรรทุกส่งสินค้าให้ลูกค้า สปป.ลาว ได้

ทางด่านช่องเมก็

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 085-0157004,045-210486
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

73 2@22�3 ธุรการ/คลงัสินค้า กทม.
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �-,----�,---บ

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

��F  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึBนไป ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 

- สามารถรับ-ตรวจเซ็คสินค้าและจัดเกบ็สินค้าให้เป็นระบบ

ที�คลงัสินค้า กทม.

- มทีี�พกั โบนัสประจําปี หยุดทุกวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย ์ บา้นจดัสรร
โทร. 045-311240
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

74 2����3 โฟร์แมนโยธา
ชายจาํนวน 3

อายุ 22-40

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,,---บ+

เพศ

บริษัท บ้านสาริน จํากดั

�3�-�31 ถ.แจ้งสนิท  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา โยธาหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานมาไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถควบคุมงานก่อสร้าง ดูแลงานก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามแบบแปลนได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.23-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   21�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-�-, จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

75 ���313 ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

@�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวช. ขึBนไปทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้

- สามารถตดิต่อลูกค้า เจรจา และปิดยอดขายได้

- จัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมายได้

*** ประจําสาขา อ.วาริน อ.เดชอุดม อ.นํBายนื อ.ตระการฯ

อ.พบิูลฯ  อ.สิรินธร จ.มุกดาหาร และ จ.อาํนาจฯ

เตม็
หมดเขต

-�-, จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

76 2@���� พนง.ลูกค้าสัมพนัธ์ สาขา วารินฯ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.

ค่าจา้ง ��,E--บ

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

@�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวช. ขึBนไป ทุกสาขา 

- สามารถตดิต่อลูกค้าเพื�อนัดเข้าศนย์บริการล่วงหน้าได้

บริการสอบถามหลงัการขาย 

- มคีวามรู้ด้านคอมพวิเตอร์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

-�-, จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

77 1�@�23 พนักงานคาร์แคร์ สาขา วารินฯ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-30

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

@�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ป.� ขึBนไป ขยนั อดทน 

- สามารถล้างทาํความสะอาดรถยนต์ได้ เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 084-9210248
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

78 ���223 พนง.เสริฟ
ช./ญ.จาํนวน 4

อายุ 18-30

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล)

��F หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป ทาํงานเป็นกะได้ 

- บุคลกิภาพด ีสุภาพเรียบร้อย  รักงานบริการ

- เวลาทาํงาน 3F.33-��.33 น. ,��.33-��.33น.

**ผ่านทดลองงาน 2 เดอืน บรรจุเป็นพนักงานรายเดอืน

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   22�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

79 ���223 กปัตนั
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง �-,----�,,---บ

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล)

��F หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป มลีกัษณะเป็นผู้นํา ทาํงานเป็นกะได้ 

- บุคลกิภาพด ีสุภาพเรียบร้อย  รักงานบริการ

- เวลาทาํงาน 3F.33-��.33 น. ,��.33-��.33น.

**ผ่านทดลองงาน 2 เดอืน บรรจุเป็นพนักงานรายเดอืน

เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

80 @����3 พนักงานต้อนรับ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล)

��F หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป มคีวามตัBงใจทาํงาน รักงานบริการ

-

สามารถต้อนรับลูกค้าบริการลูกค้าที�มาใช้บริการที�ร้านได้อ

ย่างดี

- หยุด � วนั/สัปดาห์ ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

81 @���23  แคชเชียร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง �-,----�,,---บ

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล)

��F หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี สามารถคดิ

คาํนวณ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยาํ และเกบ็เงนิ

เช็คบิล เช็คยอด ส่งบิล ปิดยอดได้

- หยุด � วนั/สัปดาห์ ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

82 �����3  พ่อครัว,กุ๊ก
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 20-40

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง �-,----+-,---บ

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล หาดคูเดื�อ)

��F หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป

สามารถปรุงอาหารตามสูตรและเมนูของร้านได้หรือหากสา

มารถปรุงอาหารได้หลากหลายประเภทแปลกใหม่จะได้รับ

พจิารณาเงนิเดอืนพเิศษตามความสามารถ

- หยุด � วนั/สัปดาห์ ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   23�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

83 ���223 พนักงานเดนิอาหาร
ชายจาํนวน 4

อายุ 18-35

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล หาดคูเดื�อ)

��F หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป สามารถทาํงานเป็นทมี

เดนิอาหารลงตามโต๊ะลูกค้า

- หยุด � วนั/สัปดาห์  ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

84 �����3 พนง.บาร์นํBา
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง H,%--บ.

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล หาดคูเดื�อ)

��F หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป

สามารถจัดทาํสต๊อกนํBาและเครื�องดื�มของร้านได้

- หยุด � วนั/สัปดาห์ ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

85 ���313 พนักงานเชียร์อาหาร
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-30

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล หาดคูเดื�อ)

��F หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป มทีกัษะในการพดู

เชียร์ขายอาหารตามเมนูของร้าน 

- หยุด � วนั/สัปดาห์ ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

-�%�� กาํจดัแมลงทุกชนิด
โทร. 045-316579 ,062-3465937,098-0970799
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต +� ต.ค. %� - +- พ.ย. %�

86 F2���3 พนักงานขับรถและบริการ
ชายจาํนวน 3

อายุ 22-40

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง +,--+E-/ว

เพศ

หจก.ยู.บี.เอส. เพสท์คอนโทรล

2�2/@ ม.�� ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

-  พ้นภาระทหารแล้ว 

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- มโีบนัส โอท ีเบีBยเลีBยง เบีBยขยนั 

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

* บริษัทเปิดรับสมคัร จ-ศ เวลา 31.33-��.23น. เท่านัBน

ตดิต่อคุณวรรณกิา โทร.31F-31G3G11 โดยตรง

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   24�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-,-- ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์
โทร. 045-311134
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - +- พ.ย. %�

87 @�2�@3 พนง.ฝ่ายอะไหล่
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ปวส.

ค่าจา้ง +E--+-/ว

เพศ

บริษัท ศูนย์เทคนิค (�33�) จํากดั

21/�G� ม.2 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวส. ขึBนไป ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถสั�งอะไหล่ ตรวจรับอะไหล่

จัดหาอะไหล่ให้ช่างได้ทนักาํหนด

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

-,-- ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์
โทร. 045-311134
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - +- พ.ย. %�

88 2@22�3 การบัญชี-ธุรการ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง +E--+-บ/ว

เพศ

บริษัท ศูนย์เทคนิค (�33�) จํากดั

21/�G� ม.2 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวส. ขึBนไปสาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถจัดทาํเอกสารบัญชีขาย บัญชีรับ-จ่าย ประจําวนั

และงานธุรการทั�วไปได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

,E�-H ให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 093-1300134
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

89 @�2�23 พนักงานสต๊อกสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �-,----�+,---บ.

เพศ

บริษัท ฟ้าใสคอนสตรัคชั�นทูลส์ จํากดั

�1� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ป.ตรี  สถานภาพโสด

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านครลงัสินค้าอย่างน้อย � ปี

- มหีน้าที�ควบคุม ตรวจนับจํานวนสินค้า บริการลูกค้า

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- สามารถขบัรถยนต์ได้ เดนิทางต่างจังหวดัได้

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   25�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

,�H- ห้างสรรพสินคา้,คา้ปลีก,คา้ส่ง
โทร. -E-+,+ ต่อ �%-,�%E
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

90 @���23  แคชเชียร์
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากดั

@@/� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ. ม.2 ขึBนไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี

- สามารถรับชําระสินค้า

ออกใบกาํกบัภาษีให้ลูกค้าได้ถูกต้อง

- ทาํงานเป็นกะได้ หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

,�H- ห้างสรรพสินคา้,คา้ปลีก,คา้ส่ง
โทร. -E-+,+ ต่อ �%-,�%E
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

91 @�13�3 จนท.แรงงานสัมพนัธ์
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากดั

@@/� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา

บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบดารณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี

- สามารถจัดอบรมพนักงานใหม่

จัดทาํรายงานการจ้างคนพกิาร เงนิเดอืนพนักงานสาขา

และสวสัดกิารพนักงาน

-ทาํงานเวลา 3F.23-�G.23 น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

,�H- ห้างสรรพสินคา้,คา้ปลีก,คา้ส่ง
โทร. -E-+,+ ต่อ �%-,�%E
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

92 @���23  แคชเชียร์ สาขา ดอนกลาง
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากดั

@@/� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ม.2 ขึBนไป เพศชาย มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย �

ปี ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- สามารถรับชําระสินค้าและเกบ็เงนิกบัลูกค้าได้ถูกต้อง

- ทาํงานเป็นกะได้ หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   26�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

,�H- ห้างสรรพสินคา้,คา้ปลีก,คา้ส่ง
โทร. -E-+,+ ต่อ �%-,�%E
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

93 2����3 พนง.คอมพวิเตอร์
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากดั

@@/� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา คอมพวิเตอร์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถดูแลระบบเครือข่าย ซ่อมคอมพวิเตอร์เบืBอต้นได้

- เวลา 3F.23-�G.23 น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

อาหารสด อาหารแช่แขง็
โทร. 045-322441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

94 F��2�3 พนักงานขับรถส่งสินค้า
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง �+,----��,---บ

เพศ

บริษัท ห้องเยน็มหาชัยวาริน ๑ จํากดั

�3/� ถ.เทศบาล �1 ตาํบลวารินชําราบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป สามารถทาํงานล่วงเวลาได้

- สามารถขบัรถส่งสินค้าตามอาํเภอต่างในจังหวดัอุบลฯ

และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

- มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

เตม็
หมดเขต

จดัสรรพืWนที7 ให้เช่า
โทร. -E-H-%HH ต่อ �&---�&-�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

95 2@���� พนง.ชั�วคราวจุดแลกของสมนาคุณ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-30

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง +-/ว

เพศ

บริษัท เซ็นทรัลเวริด์ จํากดั (เซ็นทรัลพลาซา สาขา

อุบลฯ)

2�� ม.G  ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึBนไป มบีุคลกิภาพด ีรักงานบริการ

- สามารถสรุปรายงานประจําวนั

และแลกของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าได้

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

E&H� ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์
โทร. 094-7896529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

96 F��2�3 พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-50

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

หจก.ชัยเฟอร์นิเจอร์อุบล

2�1 ม.�� ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ป.� ขึBนไป มใีบขบัขี�รถยนต์ประเภทส่วนบุคคลขึBนไป

- มหีน้าที� เปิด-ปิด ประตูโรงงงาน ตรวจเช็ครถยนต์บริษัท

และดูแลบํารุงรักษารถยนต์ผู้บริหาร

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   27�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E&H� ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์
โทร. 094-7896529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

97 �����3  แม่บ้าน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-50

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

หจก.ชัยเฟอร์นิเจอร์อุบล

2�1 ม.�� ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- ทาํความสะอาดบ้าน ซักผ้า ดูแลสัตว์เลีBยงแมว สุนัข

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเนืWอหมูสด
โทร. 045-312754
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

98 G�2G�3 ช่างไฟ,ช่างแอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง �-,----��,---บ.

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  บี.เอส.เอ อุบล กรีน พอร์ต

2�F ม.�� ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช. ช่างไฟฟ้ากาํลงั  ขึBนไป

มคีวามรู้ด้านเครื�องทาํความเยน็ แอร์ ตู้แช่

- สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน ระบบ แอร์

และตู้แช่อาหารได้

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเนืWอหมูสด
โทร. 045-312754
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

99 F��2�3 พนักงานขับรถ � ล้อ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง E-----บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  บี.เอส.เอ อุบล กรีน พอร์ต

2�F ม.�� ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.2 ขึBนไป มใีบขบัขี�รถบรรทุก ประเภท บ.� - ท.�

ขึBนไป

- มคีวามรู้ด้านรถยนต์สามารถแก้ไขปัญหาเบืBองต้นได้

และสามารถขบัรถยนต์ส่งสินค้าตามต่างจังหวดัได้

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเนืWอหมูสด
โทร. 045-312754,085-4799139
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

100 ��22�3 ผู้จดัการสาขา
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง E---E,-บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  บี.เอส.เอ อุบล กรีน พอร์ต

2�F ม.�� ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึBนไป ไม่จํากดัสาขา

มปีระสบการณ์ทาํงานขายอย่างน้อย �ปี

- สามารถดูแลหน้าร้าน ความสะอาด พนักงาน

รายงานผลงานได้

- มเีงนิค่าตาํแหน่ง �,333บาท ทาํงานเวล 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   28�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

หยุดวนัอาทติย์

จาํหน่ายเนืWอหมูสด
โทร. 045-312754,085-4799139
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

101 2@22�3 พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.

ค่าจา้ง �-,----�,---บ.

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  บี.เอส.เอ อุบล กรีน พอร์ต

2�F ม.�� ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึBนไป สาขาบัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถคยี์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย Audit

ทรัพย์สินของบริษัทได้

- ทาํงานเวลา 3F.33-�G.33น. หยุกวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

คา้ส่ง-คา้ปลีก (ตวัแทนจาํหน่าย)
โทร. 045-323269 ,087-3798333
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต % พ.ย. %� -  ธ.ค. %�

102 ���313 พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง H,%---�&,---บ.

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

�� ถ.เทศบาล � ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ม.2ขึBนไป ขบัรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

-

มหีน้าที�เสนอขายสินค้าตามเขตพืBนที�ที�บริษัทกาํหนดและท

◌ํายอดขายได้ตามเป้าหมาย

เตม็
หมดเขต

ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล
โทร. 094-5395295
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & พ.ย. %� - +- พ.ย. %�

103 ����@� แม่บ้าน/แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 35-50

วฒุิ ป.� +

ค่าจา้ง H,%--บ/ด

เพศ

นางสาวนิภาภรณ์ เพญ็ดี

�G ซ.พโลชัย 2 ถ.พโลชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- ทาํงานบ้าน , ทาํอาหาร

ทาํงาน 3F.33 - �G.33 น

- หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล
โทร. 094-5395295
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & พ.ย. %� - +- พ.ย. %�

104 ��22�3 ดูแลผู้สูงอายุ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 35-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง H%--บ

เพศ

นางสาวนิภาภรณ์ เพญ็ดี

�G ซ.พโลชัย 2 ถ.พโลชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- ดูแลผู้สูงอายุ

ทาํงาน 3F.33 - �G.33 น

- หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   29�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E%+�� นาํเขา้-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 088-3788181,086-4684535,045-244919
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

105 2@22�3  พนักงานบัญชี-ธุรการ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 24-25

วฒุิ ปวส. - ป.ตรี
ค่าจา้ง +,--E--/วนั

เพศ

บริษัท ดาวเรืองอมิพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จํากดั

ร้านดาวกาแฟ F2/� ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืBนฐานได้

โปรแกรมด้านบัญชีได้

- สามารถใช้เครื�องใช้สํานักงานได้ทุกชนิด

- มปีระสบการณ์ทาํงานมาไม่น้อยกว่า � ปี

- ประกนัสังคม

- เวลาปฏบิัตงิาน 3F.23 - �F.33 น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

106 ��22�3 ผู้จดัการฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 30,000+

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �33G จํากดั

�GG ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา  สามารถทาํงานเป็นทมีได้

-

สามารถเข้ารับการอบรมความรู้พืBนฐานของบริษัทและงาน

ขาย และสามารถวางแผนงาน ปฏบิัตงิาน ประเมนิงาน

สรุปผลเพื�อเสนอผู้บริหารได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.23-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

107 ��22�3 ผู้ช่วยผู้จดัการหน่วย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 20,000+

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �33G จํากดั

�GG ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา  สามารถทาํงานเป็นทมีได้

-

สามารถเข้ารับการอบรมความรู้พืBนฐานของบริษัทและงาน

ขาย และสามารถวางแผนงาน ปฏบิัตงิาน ประเมนิงาน

สรุปผลเพื�อเสนอผู้บริหารได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.23-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   30�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E+H-H รับเหมาก่อสร้าง
โทร. -E-E+--%-� ต่อ ��,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

108 2@���� เจ้าหน้าที�บริการลูกค้า
ช/ญจาํนวน 6

อายุ 18-55

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �,,----�,---บ.

เพศ

บริษัท ส.เขมราฐอนิดสัตรีB จํากดั

2FF บ้านทุ่งสว่าง ม.�@  ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ม.� ขึBนไป รักงานบริการ มคีวามละเอยีดรอบครอบ

- สามารถแนะนําสินค้าให้กบัลูกค้า ตอบข้อซักถาม

และแก้ไขข้อปัญหาลูกค้า 

***ทาํงานที�บริษัท ส.เขมราฐ Exprees ในเขตพืBนที�จังหวดั

อุบลฯ อาํนาจฯ ยโสธร ร้อยเอด็ มุกดาหาร มหาสารคาม

เตม็
หมดเขต

E+H-H รับเหมาก่อสร้าง
โทร. -E-E+--%-� ต่อ ��,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

109 1���13 ขับรถส่งสินค้ารถกระบะ
ชายจาํนวน 10

อายุ 18-55

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง ��,----�,---บ

เพศ

บริษัท ส.เขมราฐอนิดสัตรีB จํากดั

2FF บ้านทุ่งสว่าง ม.�@  ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ม.2 ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้

รู้จักเส้นทางในจังหวดัและต่างจังหวดั

-  สามารถขบัรถส่งสินค้าตรงตามเวลาที�ลูกค้าต้องการ 

***ทาํงานที�บริษัท ส.เขมราฐ Exprees ในเขตพืBนที�จังหวดั

อุบลฯ อาํนาจฯ ยโสธร ร้อยเอด็ มุกดาหาร มหาสารคาม

เตม็
หมดเขต

E+H-H รับเหมาก่อสร้าง
โทร. -E-E+--%-� ต่อ ��,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

110 1���13 พนักงานขับรถจกัรยานยนต์ส่งสินค้า
ชายจาํนวน 6

อายุ 18-55

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง �-,----�,---บ.

เพศ

บริษัท ส.เขมราฐอนิดสัตรีB จํากดั

2FF บ้านทุ่งสว่าง ม.�@  ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ม.2 ขึBนไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

รู้จักเส้นทางในจังหวดัและต่างจังหวดั

-  สามารถขบัรถส่งสินค้าตรงตามเวลาที�ลูกค้าต้องการ 

***ทาํงานที�บริษัท ส.เขมราฐ Exprees ในเขตพืBนที�จังหวดั

อุบลฯ อาํนาจฯ ยโสธร ร้อยเอด็ มุกดาหาร มหาสารคาม

เตม็
หมดเขต

E+H-H รับเหมาก่อสร้าง
โทร. -E-E+--%-� ต่อ ��,
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

111 @�2�13 พนักงานคลงัสินค้า/สโตร์
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 18-55

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง �-,----�,---บ

เพศ

บริษัท ส.เขมราฐอนิดสัตรีB จํากดั

2FF บ้านทุ่งสว่าง ม.�@  ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ม.� ขึBนไป สามารถขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถจัดเรียงสินค้าให้เป็นระบบ เช็คสินค้าเข้า-ออกได้

- ทาํงานที�บริษัท ส.เขมราฐ Exprees ในเขตพืBนที�จังหวดั

อุบลฯ อาํนาจฯ ยโสธร ร้อยเอด็ มุกดาหาร มหาสารคาม

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   31�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-+-, บริการรถยก,จาํหน่ายอะไหล่เก่าเ
โทร. 086-4600780
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

112 2@22�3 พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

ร้าน เอกชัยบริการรถยก

��2 (แยกร.ร.สามคัค)ี ถ.สรรพสิทธิ� ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- ปวช. ขึBนไป สาขา บริหาร/คอมพวิเตอร์

ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้ ขบัรถยนต์ได้

- มหีน้าที� ทาํงานด้านเอกสาร ส่งเอกสารให้บริษัทต่างไๆด้

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

-+-, บริการรถยก,จาํหน่ายอะไหล่เก่าเ
โทร. 086-4600780
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

113 G�2�13 ช่างเชื�อม
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง +---บ

เพศ

ร้าน เอกชัยบริการรถยก

��2 (แยกร.ร.สามคัค)ี ถ.สรรพสิทธิ� ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี 2@333

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สามารถเชื�อโครงเหลก็รถยนต์

อุปกรณ์รถยนต์ต่างๆได้ และสามารถซ่อมเ

ครื�องยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุด วนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E%+�E ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

114 12��13 ผู้ช่วยพนักงานขาย
ชายจาํนวน 5

อายุ 25 - 35

วฒุิ ม.2 - ม.�

ค่าจา้ง �,,----�+,---บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��3 ม.1 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- มหีน้าที�รับผดิชอบเรื�องรถเป็นหลกั ขบัรถยนต์ได้

- มหีน้าที�ช่วยเหลอืเซลล์ จัดเรียงสินค้าในร้าน

- ทาํงานวนัจันทร์ -เสาร์ เวลา 3F.33 - �G.33 น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบีBยขยนั+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

เตม็
หมดเขต

E%+�E ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

115 �3�313 พนักงานขายหน่วยรถ
ชาย/หญิงจาํนวน 5

อายุ 30 - 35

วฒุิ ม.2 - ปวส.

ค่าจา้ง �,----��,---บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��3 ม.1 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- มหีน้าที�ออกไปกระจายสินค้าในพืBนที�รับผดิชอบ

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา 3F.33 - �G.33 น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบีBยเลีBยง+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

- ขบัรถยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   32�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E%+�E ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

116 ��22�3 หน.พนักงานขาย
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ม.2-ปวส.
ค่าจา้ง �,----,,---บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��3 ม.1 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ม.2 - ปวส.  ขบัรถยนต์ได้ 

- สามารถตดิตามยอดขาย

และบริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและ

ฝึกอบรมพนักงานขายได้

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ร้านหตัถา กายา นวดเพื7อสุขภาพ
โทร. 084-4970565
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

117 พนักงานนวดแผนโบราณ
หญิงจาํนวน 3

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง +,-/ว

เพศ

นางสมถวลิ  เชสูงเนิน

�33 ม.@ ต.เขื�องใน อ.เขื�องใน จ.อุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ผ่านหลกัสูตรการนวดแผนโบราณ

มหีนังสือรับรอง

- มทีี�พกัฟรี มคี่าประกนัมอื 2�3/วนั +ค่าคอมมชิชั�น

- ตดิต่อสมคัรที�คุณถวลิ หรืครูอ้อโดยตรง โทร.

084-4970565

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

118 @�2�23 พนง.คลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 21-35

วฒุิ ม.2-ป.ตรี
ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.2 ขึBนไป สถานภาพโสด ขบัรถยนต์ได้

- ตรวจรับสินค้าเข้า-ออก จัดเรียงสินค้า รักษาความสะอาด

ตรวจสอบความเรียบร้อย  เคลมสินค้า

-  มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

-  เวลาทาํงาน 3G.23-��.23.,�3.33-�1.33น.

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

119 ��22�3 หัวหน้าแผนกเซรามคิ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม.2+
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.2 ขึBนไป เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว

- มหีน้าที�ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

พนักงานในฝ่ายให้ปฏบิัตติามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ 

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- มปีระสบการณ์ด้านงานขาย /การตลาด

ดูแลงานขายระดบัหัวหน้าฝ่ายไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- ขบัรถยนต์/มใีบขบัขี� สามารถใช้คอมพวิเตอร์

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

120 ��2�23 ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ,,---บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง  สถานภาพโสด

มปีระสบการณ์ทาํงานคลงัสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี

- สามารถควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก

และวางแผนการจัดการงานคลงัสินค้าและจัดส่งให้มปีระสิ

ทธิภาพ

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

121 ���3�� พนักงานขาย PC แนะนําสินค้า(ด่วน)
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 21-35

วฒุิ ม.2-ป.ตรี

ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- มหีน้าที�เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้า

ขายปลกีสินค้าหน้าร้าน

- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสินค้า รวมถึงการสั�งซืBอสินค้า

- มทีกัษะในการตอิต่อสื�อสารกบัลูกค้า อธัยาศัยดี

ยิBมแย้มแจ่มใส 

- เวลาทาํงาน 3G.23-��.23น. , �3.33-�1.33น.

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - & ธ.ค. %�

122 �@�123 เจ้าหน้าที� EVENT
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา มปีระสบการทาํงาน � ปี ขึBนไป

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถวางแผนกจิกรรมต่างๆทัBงปี จัดกจิกรรม

ทาํสื�อโฆษณา สร้างเครือข่ายในการจัดกจิกรรมต่างๆ

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

123 2@2��3  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,,----�,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านบัญชี 2 ปี ขึBนไป

-

สามารถทาํบัญชีเจ้าหนีBและออกเอกสารใบเพิ�มหนีBและลดห

นีB เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ

ดูแลงบการเงนิเพื�อยื�นสรรพกร จัดทาํข้อมูลภาษีต่างๆ

- เวลาทาํงาน 3F.23-�G.23 น.

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

124 ��22�3 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไป มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถยนต์ได้ สถานภาพโสด

- ลกัษณะงาน ดูแลผู้สูงอายุ 13 ปี

สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้   ดูแลด้านอาหาร  ยา เสืBอผ้า

และทาํคสามสะอาดภายในบ้าน

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

125 ���313 พนักงานขายโครงการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,,----�,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึBนไป มรีถยนต์ส่วนตวั

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

-

สามารถเสนอขายสินค้าในกลุ่มที�ดูแลอยู่ให้กบัลูกค้าโครงกา

รก่อสร้าง ตามหน้างานและบริการลูกค้าหลงัการขายได้

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

126 2@���3 หน.แผนกจดัซืBอ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ,&,----+-,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน �-2

ปี 

- สามารถดูแลบริหารงานจัดซืBอและพนักงาน

ผู้ใต้บังคบับัญชาได้และประสานงานร่วมกบัฝ่ายอื�นๆ เช่น

ช่วยเหลอืฝ่ายขาย ผลกัดนัสินค้า จัดโปรโมชั�นได้

- ทาํงานเวลา 3F.23-�G.23 น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

127 2@G�2� จนท.กราฟฟิกดไีซน์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �,----��,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึBนไป  สาขา นิเทศศาสตร์

ออกแบบนิเทศศิลป์หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานกราฟฟิค �-� ปี

สามารถออกแบบใบปลวิ สื�อสิ�งพมิพ์ ออกแบบป้าย

ตดัต่อวดิโีอ

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

128 2@���3 พนักงานจดัซืBอฮาร์ดแวร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ,-,----,,---บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้  ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

มปีระสบการณ์ทาํงานจัดซืBอ �-� ปี 

-  มหีน้าที�ประสานงาน Supplier

เพื�อตรวจสอบราคาและสั�งซืBอสินค้าเพื�อนํามาจําหน่ายในร้า

น ตรวจสอบและเคลมสินค้า

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

129 @�2�23 พนักงานตรวจสอบสต๊อกสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �,,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ด้านบัญชี ตรวจสอบ อย่างน้อย � ปี

- สามารถดาํเนินการตรวจสอบสต๊อกสินค้า ตรวจภายใน

ด้านเอกสาร บัญชี การเงนิ งานขายได้

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

130 ��2��3 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ,,---บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน 2-�

ปี ผ่านการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)

- สามารถจัดทาํแผนตรวจสอบภายใน

ประสานหน่วยงานที�จะทาํการตรวจสอบ

ให้คาํปรึกษาแก้ไขปัญหางานตรวจอบภายในและทมีงาน

รวมทัBงประเมนิและลดความเสี�ยง ความเสียหายได้

เตม็
หมดเขต

,+E� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -E-,��HHH ต่อ +�H,+,-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

131 ��2223 ผู้จดัการแผนกการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี+
ค่าจา้ง E-,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�G1/2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึBนไป มปีระสบการด้านการตลาดไม่น้อยกว่า

2-� ปี อยู่ในตาํแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี 

- สามารถบริหารจัดการงานทางการตลาดได้ครบวงจร

และดาํเนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

ผลิตเครื7องประดบั
โทร. 045-242957,086-4697153
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

132 2@2��3  พนักงานบัญชี-ธุรการ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 26-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,----��,---บ

เพศ

บริษัท ยุพา ซิลเวอร์แฮนด์ จํากดั

���,���/�-� ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา บัญชี หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม Express ทาํภาษีซืBอ-ขาย

ทาํงบประจําปีได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.23-�F.33น.

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   37�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E%%H+ ส่งออกยางพารา/ไมย้าง/มนัสาํปะห
โทร. 045-424297 , 098-2568600
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

133 2@22�3 พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ   ปวส.+
ค่าจา้ง �+,---บ

เพศ

บริษัท ฮัBวเซิ�งไทยรับเบอร์ จํากดั

GF/� ม.�G   บ้านคาํแสนราชเหนือ   ตาํบลแสนสุข

อ.วารินชําราบ

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขาบัญชี  ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

และใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

สามารถพดูสื�อสารภาษาองักฤษได้ ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

- มปีระสบการณ์ด้านบัญชีบริษัท ปิดงบประจําเดอืน

ทาํบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายวนั ยื�นสรรพกร

จัดเกบ็เอกสารด้านบัญชี

เตม็
หมดเขต

-�E%H ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4,086-2651695
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

134 @�@��3 เจ้าหน้าที�ธุรการ-บัญชี
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 21-30

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง �,---บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-@ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชี มปีระสบกาณ์ �-2 ปี ขบัรถยนต์ได้

- ทาํหน้าที�รวบรวบข้อมูลด้านงานขาย

- ทาํงานเอกสาร ประสานหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ขดัเคลือบสี ฟิลม์ก
โทร. 064-2394666,089-5898911
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

135 2@22�3 จนท.บัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-38

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง H,%---�,,---บ

เพศ

หจก. ดูคาร์มอเตอร์แอนด์เซอร์วสิ

�/� ซ.เลี�ยงเมอืง � ถ.เลี�ยงเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- จบ สาขา บัญชี  ,สามารถทาํบัญชีรายรับ รายจ่ายได้

วางบิล รับเซ็คได้

- สามารถจัดเกบ็เอกสารเพื�อส่งงบการเงนิได้

- สามารถใช้โปรแกรม Epress ได้(สําเร็จรูป)

- ผ่านทดลองงานได้รับค่าจ้าง ��,333 บาท

***ตดิต่อคุณสุพรรณ โทร.3F1-�F1F1��

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   38�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

136 G���13 ช่างเชื�อม
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง E--บ/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

137 G��2�� ช่างสี
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง E--+/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

138 F����3 ช่างกลงึ
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง --/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

139 G�2G13 ช่างไฟฟ้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง E--บ/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

140 F����3 ช่างมลิลิ�ง
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง --/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   39�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

141 F����3 ช่างกลงึและมลิลิ�ง
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง --/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

142 2@22�3 พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2 +
ค่าจา้ง H,%--บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพืBนฐาน

รายรับ-รายจ่ายได้ มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี

- มปีระกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

143 ����23 แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง --/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มปีระสบการณ์ด้านการประกอบอาหารทุกประเภท

และเตรียมวตัถุดบิเพื�อนํามาประกอบอาหารแต่ละวนั

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น..

เตม็
หมดเขต

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

144 2��F�3 ช่างเขียนแบบ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,,----�,---บ

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถใช้โปรแกรม soliwork  ,cad/cam หรือ Autocad

,NX ได้

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   40�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

145 �@�1�3 พนักงานการตลาด
หญิงจาํนวน 4

อายุ 20-50

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง H,%--บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- วุฒิ ม.2 ขึBนไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด

- สามารถเจรจา ประชาสัมพนัธ์ และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ดี

มปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33 น.

เตม็
หมดเขต

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

146 G�2@23 ช่างแอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง E--/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย �

ปี สามารถตรวจซ่อม เซ็ค ตดิตัBง แอร์บ้านและสํานักงานได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

E%+- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

147 @�2�13 พนักงานคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�13/� ม.G ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 2@333

- จบ ม.2 ขึBนไป มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี 

- สามารถตรวจรับสินค้าเข้า-ออก

จัดเรียงสินค้าและตรวจนับสินค้าคงคลงัได้

- เวลาทาํงาน 3F.33-�G.33น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

-�-, จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --E,%-,,,, ต่อ �,,-��-+&�&&&H
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

148 �3�313 ที�ปรึกษาด้านการขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 5

อายุ 20-35

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง H,%--+ค่าคอมมิ

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

���-��� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ทาํงานเกี�ยวกบัการเสนอขายรถรถยนต์

และออกกจิกรรมต่างๆ ขบัรถยนต์ได้

- ส่วนสูง ��3 ซม. ขึBนไป

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   41�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-�-, จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --E,%-,,,, ต่อ �,,-��-+&�&&&H
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

149 2����3 จป.วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �,,---บ

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

���-��� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามยัและความปลอดภัย

มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- สามารถทาํงานด้านความปลอดภัยและ ISO

ตามกฎหมายและมาตรฐาน TMT กาํหนด

เตม็
หมดเขต

,%H� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,090-0436096 ,099-3469695
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

150 F2��13 พนักงานขับเครน
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-45

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�113)

12 ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถควบคุมเครนยกสะพาน เสาเขม็

และงานอื�นๆตามที�ได้รับมอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

,%H� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,099-3469695
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

151 F22�13 ควบคุมระบบมกิซ์คอนโทรล
ชายจาํนวน 2

อายุ 225-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง H,%--บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�113)

12 ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบ ปวช. ขึBนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถควบคุมคอมพวิเตอร์ชุดมกิช์คอนโทรล

ควบคุมการผสมคอนกรีต  การขนส่งคอนกรีต 

- ทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33 น.

เตม็
หมดเขต

,%H� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

152 2����3 ช่าง ปวส.
ชายจาํนวน 3

อายุ 23-40

วฒุิ ปวส.

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�113)

12 ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- สาขา โยธา ก่อสร้าง 

- ผ่านการคดัเลอืกทหารแล้ว 

- สามารถควบคุมงานหล่อเสาเขม็ สะพานคอนกรีต

หล่อปูน คาน พืBนสะพาน ได้

-

ค่าจ้างแล้วแต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามารถตกลงกนัไ

ด้ เดนิทางต่างจังหวดัได้

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   42�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

,%H� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

153 F2��13 พนง. ขับรถแบคโฮ
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�113)

12 ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- เวลาทาํงาน จ-ส เวลา 3F.33-�G.33น.

เตม็
หมดเขต

,%H� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต H พ.ย. %� - � ธ.ค. %�

154 ��@��� วศิวกรโยธา
ชายจาํนวน 3

อายุ 23-40

วฒุิ ป.ตรี+
ค่าจา้ง 15000+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�113)

12 ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2@�13

- จบสาขาโยธา,ผ่านการเกณฑ์ทหาร

มปีระสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง

รู้จักวางแผนงาน ควบคุม งานก่อสร้างสะพาน เสาเขม็

หล่อคาน แผ่นพืBนสะพาน

- ค่าจ้างสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

เวลาทาํงาน F.33-�G.33 น.

เงนิเดอืน + ประสบการณ์

เตม็
หมดเขต

09/11/2 หน้า   43�31 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.3-@��3-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี


