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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 084-9555535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

1 ����.� แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-45

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง &,(((-),(((บ

เพศ

น.ส.จารุลกัษมิ6  ฤกษ์สมสุนัย

:;/;< หมู่บ้าน ดวงจันทร์ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- ทาํงานบ้าน ทาํความสะอาดบ้าน ล้างจาน ทาํอาหาร

- ซักผ้า รีดผ้า เตม็
หมดเขต

จดัซื2อ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. (&)-��7���8 ,(79-�(7���โทรสาร.(79�(7���
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

2 ���<;< พนักงานขายออนไลน์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ

เพศ

บริษัท ตัCงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�:; ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึCนไปทุกสาขา ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถดูแลงานขายออนไลน์

ประสานงานลูกค้าหน้าเวบ็ไซต์ได้

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จดัซื2อ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. (&)-��7���8 ,(79-�(7���โทรสาร.(79�(7���
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

3 :.:��<  พนักงานบัญชี/การเงนิ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ.

เพศ

บริษัท ตัCงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�:; ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึCนไปทุกสาขา

มประสบการณ์ด้านจัดซืCอหรือจบสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จดัซื2อ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. (&)-��7���8 ,(79-�(7���โทรสาร.(79�(7���
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

4 .����< เลขานุการ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ.

เพศ

บริษัท ตัCงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�:; ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึCนไปทุกสาขา ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถจัดระบบเอกสาร เตรียมเอกสาร บันทกึ/พมิพ์

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า    1�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จดัซื2อ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. (&)-��7���8 ,(79-�(7���โทรสาร.(79�(7���
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

5 ���\�< ผู้จดัการฝ่ายขาย
หญิงจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ.

เพศ

บริษัท ตัCงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�:; ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึCนไป ทุกสาขา  มปีระสบการณ์ด้านงานขาย

หรือจบสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จดัซื2อ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. (&)-��7���8 ,(79-�(7���โทรสาร.(79�(7���
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

6 \�.:�< ช่างเทคนิค
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ.

เพศ

บริษัท ตัCงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

�:; ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึCนไป สาขา ช่างไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์

คอมพวิเตอร์

หรือมปีระสบการณ์ด้านซ่อมบํารุงเครื�องใช้สํานักงาน

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

9��)) คา้ปลีก/ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้
โทร. (79-��89�7 ต่อ �(�-�(�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

7 ���<;< พนักงานขายหน่วยรถ/จดออเดอร์
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 21-45

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง �(,(((-�(,(((บ

เพศ

บริษัท โชตริส เอน็ ด ีพ ีจํากดั

:�. ม.� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข  อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ

:.�;<  ( เยืCองทางเข้าวดัหนองป่าพง )

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

มใีบขบัขี�รถยนต์/จักรยานยนต์

- มคี่าคอมมชิชั�น 

- มบีุคคลคํCาประกนัและเงนิซืCอประกนั

เตม็
หมดเขต

9(7(� ขายรถจกัรยานยนต(์ Suzuki)
โทร. 0-4524-3547-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

8 ��::�< ผู้จดัการสาขาศรี สาขา เบญจลกัษ์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

หจก.ไทยยนต์

:<<-:�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ :.<<<

- มเีงนิค่าประจําตาํแหน่ง คอมมชิชั�น 

- มปีระสบการด้านงานขาย การตลาดจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า    2�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

9(7(� ขายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-243548,083-1244842
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

9 \�:�:< ช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์ประจาํสาขา
ชายจาํนวน 4

อายุ 21-55

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

หจก.ไทยยนต์

:<<-:�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ :.<<<

- ม.� ขึCนไป สาขา ช่างยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถซ่อมรถจักรยานต์ยนต์ได้

- ช่างรถจักรยานยนต์ ประสานมอเตอร์  สาขา เบญจลกัษณ์

เตม็
หมดเขต

ซ่อม จาํหน่าย อุปกรณ์รถยนต์
โทร. 087-9553947
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

10 \�:�:< ช่างยนต์/เครื�องยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 7((-9((บ.

เพศ

อู่สยามชัยการช่าง

�<�/� ม.��  ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

- สามารถซ่อมรถยนต์ เครื�องยนต์ ช่วงล่าง

- มปีระสบการณ์การ :-� ปี เตม็
หมดเขต

9(�(� จาํหน่ายรถยนต ์มิตซูบิชิ
โทร. 045-312400-1
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �9 ส.ค. ��

11 .�;<�< เจ้าหน้าที�บุคคล (ด่วนมาก)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �(,9((บ

เพศ

บจก.มติซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล

�I� ม.�I ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ สาขา ที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์งานบุคคลมาไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น.

**ตดิต่อคุณสมจิต วรรณเวช โทร. <I.-.\�.�;. โดยตรง

เตม็
หมดเขต

7���& นาํเขา้-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 088-3788181,086-4684535,045-244919
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �9 ส.ค. ��

12 :����< พนักงาน QA
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �(,(((-��,(((บ

เพศ

บริษัท ดาวเรืองอมิพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จํากดั

ร้านดาวกาแฟ I:/� ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ สาขา เทคโนโลยอีาหาร  วทิยาศาสตร์ด้านอาหาร (

food sci)

- ควบคุมเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบภายใน

และตดิต่อประสานงานด้านการจดทะเบียนอาหาร

- มปีระสบการณ์ ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน <I.:<-�I.<<น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า    3�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

&9��� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �9 ส.ค. ��

13 ��:�:< พนักงานผู้ช่วยนักรังสี
ช/ญจาํนวน 320

อายุ 21-35

วฒุิ จบ
ค่าจา้ง ��(บ/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

;;; ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

-จบ หลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

- ทาํงานอื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

&9��� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �9 ส.ค. ��

14 :�::�< นักรังสีเทคนิค
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 21 +

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 25,000 +

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

;;; ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- รับผดิชอบงานเอก็เรย์ทุกชนิด ซักประวตัผิู้รับ

   บริการเกี�ยวกบัประวตักิารรับบริการทางรังสี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ประกนัสังคม, กองทุนสํารองเลีCยงชีพ

เตม็
หมดเขต

&9��� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �9 ส.ค. ��

15 �����< แม่ครัว
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ป.� +

ค่าจา้ง ��(/วนั

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

;;; ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ทาํอาหารลูกค้า,ผู้ป่วย

- งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

- มปีระสบการณ์ ในการทาํอาหาร หรือ

  มปีระสบการณ์ในการทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ประกนัสังคม, กองทุนสํารองเลีCยงชีพ

เตม็
หมดเขต

&9��� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �9 ส.ค. ��

16 ��:�:� ผู้ช่วยห้องผ่าตดั
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ผู้ช่วยพยาบาล

ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

;;; ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

-จบ หลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

- ทาํงานอื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า    4�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

&9��� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �9 ส.ค. ��

17 ���;:< รปภ.
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

;;; ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ดูแลความปลอดภัยต่างๆภายในโรงพยาบาล

- ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �9 ส.ค. ��

18 :.���< หน.ฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี+
ค่าจา้ง 25,000+

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �<<\ จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึCนไป

- สามารถวางแผนการ ปฏบิัตงิาน ประเมณิงานผลงาน

ฝึกอบรมพนักงานขายได้

เตม็
หมดเขต

รับจดัไฟแนนซ์รถยนต,์รถจกัรยานยนต์
โทร. 045-244641 , 081-0707707
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �9 ส.ค. ��

19 :.::�<  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

หจก.เอส.เอม็.เอส.คอนซัลแตนท์

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

34000

- จบ ปวช. ขึCนไป สาขาบัญชี หรือสาขา ที�เกี�ยวข้อง

สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีทาํบัญชี-รายรับ/รายจ่าย

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโภค บริโภค ทุก
โทร. 090-9365356
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

20 ���<;< พนักงานขายหน่วย Van salesman
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 21-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ��,7((บ+

เพศ

บริษัท ท ีแอนด์ บี ดสีทริบิวชั�น จํากดั

�;/�<-��  ถ.เทศบาล \ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึCนไป สาขา การตลาดหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- ยนิดรีับนักศึกษาจบใหม่

- ชอบงานขาย สามารถวางแผนการขาย ขยายตลาด ทาํงาน

ทาํยอดขายตามที�บริษัทกาํหนดได้

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า    5�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโภค บริโภค ทุก
โทร. 090-9365356
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

21 I��:�< พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 4

อายุ 21-40

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง �(,7((บ/เดือน

เพศ

บริษัท ท ีแอนด์ บี ดสีทริบิวชั�น จํากดั

�;/�<-��  ถ.เทศบาล \ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.: ขึCนไป มใีบขบัขี�รถยนต์ รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

- สามารถเป็นผู้ช่วยพนักงานขาย จัดเรียง 

- ทาํงานตามเขตพืCน ศรีสะเกษ อาํนาจเจริญ อุบลราชธานี

เตม็
หมดเขต

ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโภค บริโภค ทุก
โทร. 090-9365356
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

22 .�:�.< พนง.คลงัสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �(,9((บ/ด

เพศ

บริษัท ท ีแอนด์ บี ดสีทริบิวชั�น จํากดั

�;/�<-��  ถ.เทศบาล \ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึCนไป สามารถใช้โปรแกรม excel ได้เป็นอย่างดี

- สามารถทาํงานตามแผนงานที�กาํหนดไว้ได้

- เวลาทาํงาน <;.:<-�;.:<น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

789�9 จาํหน่ายอุปกรณ์วสัดุก่อสร้างแล
โทร. 045-286238
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �8 ส.ค. ��

23 :.:��<  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง 7((-99(บ/ว

เพศ

บริษัท อารดาวสัดุก่อสร้าง จํากดั ( ร้าน ปัCมนํCาเทยีนชัย )

�\/�-� ถ.ศรีสะเกษ � ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :.�;<

- จบ ปวช ขึCนไป สาขา ที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

- ประสบการด้านบัญชี บัญชีลูกหนีC/เจ้าหนีC

- สามารถทาํภาษีซืCอ-ขาย ทาํรายจ่าย ผู้จําหน่าย

ตดิตามลูกหนีC ค่าแรง

- เวลาทาํงาน <\.:<-�\.:<น.

- มเีบีCยขยนั , OT

- หยุดทุกวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

789�9 จาํหน่ายอุปกรณ์วสัดุก่อสร้างแล
โทร. 045-269674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

24 ���::< พนักงานทั�วไป
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-40

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง �9(/ว

เพศ

บริษัท อารดาวสัดุก่อสร้าง จํากดั ( ร้าน ปัCมนํCาเทยีนชัย )

��/�-:  ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จัดเรียงสินค้า ยกของส่งลูกค้า

งานอื�นๆทั�วไปตามที�ได้รับมอบหมาย เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า    6�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

&9�)( บริการการชณัสูตรสิTงส่งตรวจต่
โทร. 045-314954,088-4909540
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

25 .���:< พนักงานฝ่ายแจ้งหนีCและเรียกเกบ็
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-45

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ),�((บ

เพศ

บริษัท อุบลพยาธิ แลบ จํากดั

�:\ ม.�I ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชีและการเงนิ เกรดเฉลี�ย �.\� ขึCนไป

พดู อ่าน เขยีน ภาษาองักฤษได้

- สามารถตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนีC สรุปยอดขาย

จัดเกบ็รายชื�อลูกค้า วางบิล ตดิตามลูกหนีC

- ทาํงาน จ-ส เวลา <;.<<-�\.<<น.

เตม็
หมดเขต

&9�)( บริการการชณัสูตรสิTงส่งตรวจต่
โทร. 045-314954,088-4909540
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

26 �.�;:< พนักงานการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ),�((บ.

เพศ

บริษัท อุบลพยาธิ แลบ จํากดั

�:\ ม.�I ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา

หากจบสาขาการเงนิและบัญชีจะพจิารณาเป็นพเิศษ

สามารถพดู อ่าน เขยีน ภาษาองักฤษได้

- ศึกษารวบรวมข้อมูลการตลาด  จัดกจิกรรม

จัดทาํเอกสาร ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าผู้มาตดิต่อได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <;.<<-�\.<<น.

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-314779
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

27 ���;:< พนง.รปภ
ชายจาํนวน 5

อายุ 20-50

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง �(�/ว

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

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

จ.อุบลราชธานี

- ร่างกายแขง็แรง ทาํงานเป็นกะได้

- สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�คุณอรุณรัตน์

โทร.<��-:;���:;

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-314779
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

28 ����:< พนง.ทาํความสะอาด
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 20-50

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

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

จ.อุบลราชธานี

- ดูแลเกบ็ขยะบริเวณโครงการอุบลสแคว์

- สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�คุณอรุณรัตน์

โทร.<��-:;���:;

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-314779
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

29 �����<  แม่บ้าน
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 20-50

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

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

จ.อุบลราชธานี

- ทาํความสะอาดบริเวณโครงการ

- สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�คุณอรุณรัตน์

โทร.<��-:;���:;

เตม็
หมดเขต

7���7 ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-267663-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

30 :.:��<  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��< ม.; ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :.�;<

- จบ ปวช.-ปวส. สาขา บัญชี/คอมพวิเตอร์

สามารถทาํบัญชีเบืCองต้นและค่าใช้จ่ายได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ต้องมบีุคคลคํCาประกนัเพื�อรับรองความประพฤติ

เตม็
หมดเขต

7���7 ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

31 .��:�< พนักงานคยี์ข้อมูล
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��< ม.; ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :.�;<

- จบ ปวช.-ปวส. สาขา บัญชี/คอมพวิเตอร์

สามารถคยี์ข้อมูล ดูแลระบบและสต๊อกสินค้าได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ต้องมบีุคคลคํCาประกนัเพื�อรับรองความประพฤติ

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

7���7 ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

32 ;:��;< ผู้ช่วยพนักงานขาย
ชายจาํนวน 5

อายุ 25 - 35

วฒุิ ม.: - ม.�
ค่าจา้ง ��,(((-��,(((บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��< ม.; ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :.�;<

- มหีน้าที�รับผดิชอบเรื�องรถเป็นหลกั

- มหีน้าที�ช่วยเหลอืเซลล์ จัดเรียงสินค้าในร้าน

- ทาํงานวนัจันทร์ -เสาร์ เวลา <I.<< - �\.<< น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบีCยขยนั+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

7���7 ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

33 �<�<;< พนักงานขายหน่วยรถ
ชาย/หญิงจาํนวน 5

อายุ 30 - 35

วฒุิ ม.: - ปวส.
ค่าจา้ง �9,(((-�&,(((บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��< ม.; ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :.�;<

- มหีน้าที�ออกไปกระจายสินค้าในพืCนที�รับผดิชอบ

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา <I.<< - �\.<< น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบีCยเลีCยง+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

- ขบัรถยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

7���7 ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-267663-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

34 ��::�< จนท.ประสานงานโลจสิตกิส์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��< ม.; ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :.�;<

จบ ปวช. - ปวส.

สาขาที�เกี�ยวข้องหรือมปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถบริหารจัดการการรับ-ส่งสินค้า

ตดิต่อประสานงานกบัลูกค้าโลจิสตกิส์ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.<<-�\.<<น.

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

35 I:���< พนักงานขับรถและบริการ
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง ��(-�9(/ว

เพศ

หจก.ยู.บี.เอส. เพสท์คอนโทรล

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

34000

-  พ้นภาระทหารแล้ว 

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- มโีบนัส โอท ีเบีCยเลีCยง เบีCยขยนั 

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.<<-�\.<<น.

* บริษัทเปิดรับสมคัร จ-ศ เวลา <;.<<-��.:<น. เท่านัCน

ตดิต่อคุณสุภิญญา โทร..<��-:.��;:\ โดยตรง

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ให้เช่าแบบเหล็ก-นัTงร้านและอุปกรณ์ก
โทร. 092-6731408
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

36 ;:�::< พนักงานทั�วไป
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง �9(-79(/ว

เพศ

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทูลส์เรนทลั

:<; ม.\ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- สามารถยกของหนักได้

ลกัษณะงานยกและลงของจากรถลูกค้าได้

-

มคีวามรู้เรื�องเครื�องยนต์หรือเชื�อมไฟฟ้าได้จะพจิารณาเป็น

พเิศษ

- เวลา <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

9(7(� ขายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-243548,083-1244842
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ก.ค. �� - �& ส.ค. ��

37 \�:��< ช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

หจก.ไทยยนต์

:<<-:�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ :.<<<

- ม.� ขึCนไป สาขา ช่างยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถซ่อมรถจักรยานต์ยนต์ได้

- ช่างรถจักรยานยนต์ ประสานมอเตอร์  สาขา ยโสธร

,ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

เตม็
หมดเขต

ตดัเยบ็เสื2อผา้สาํเร็จรูป
โทร. 081-8461298
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ก.ค. �� - �) ส.ค. ��

38 ��.;:< เจ้าหน้าที� IE
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท พรูเดน็เซียล แอมพรี(ไทยแลนด์) จํากดั

;;/� ถนนแจ้งสนิท หมู่ที� � ตาํบลหัวดอน อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึCนไป สาขา วศิวกรรมอุตสาหการ

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีออกแบบ วางแผน พฒันา

ควบคุมการผลติ

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.<<-�\.<<น.

เตม็
หมดเขต

ตดัเยบ็เสื2อผา้สาํเร็จรูป
โทร. 081-8461298
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ก.ค. �� - �) ส.ค. ��

39 ;:�<;< พนักงานทั�วไป (ผู้พกิาร)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ ไม่จํากดั

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

บริษัท พรูเดน็เซียล แอมพรี(ไทยแลนด์) จํากดั

;;/� ถนนแจ้งสนิท หมู่ที� � ตาํบลหัวดอน อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- รับผู้พกิารที�สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้

- สามารถทาํงานได้

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตเครืTองประดบั
โทร. 045-242957
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ก.ค. �� - �) ส.ค. ��

40 :.:��<  พนักงานบัญชี(ด่วน)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �(,(((-�9,(((บ

เพศ

บริษัท ยุพา ซิลเวอร์แฮนด์ จํากดั

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

34000

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

มปีระสบการณ์ทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถใช้โปรแกรม Express ทาํภาษีซืCอ-ขาย

ทาํงบประจําปีได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�I.<<น.

เตม็
หมดเขต

99�(� โรงแรม
โทร. 081-4761144
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ก.ค. �� - �) ส.ค. ��

41 �����< แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

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

จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ป.� ขึCนไป มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถทาํงานเป็นกะได้ ทาํความสะอาดห้องพกั

ช่วยงานครัว และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมายใด้

- ผ่านงานทดลองานปรับให้เป็นรายเดอืน

เตม็
หมดเขต

ประกอบธุรกิจนาํเทีTยว
โทร. 095-6163574
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

42 .���:< พนง.แคชเชียร์
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��(บ/ว

เพศ

บริษัท ออสโม แลนด์ จํากดั

�I ถนนเทพโยธี ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึCนไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

มทีกัษะด้านตวัเลข ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

ใช้ภาษาองักฤษหรือภาษาอื�นได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถเดนิทางไปฝึกอบรมที� กทม. ได้ .� วนั

- มปีบุคคลคํCาประกนั

เตม็
หมดเขต

&9�)( บริการการชณัสูตรสิTงส่งตรวจต่
โทร. 045-314954,088-4909540,082-4199009
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

43 ;:�::< พนักงานทั�วไป
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ),�((บ

เพศ

บริษัท อุบลพยาธิ แลบ จํากดั

�:\ ม.�I ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึCนไป  สื�อสารภาษา Eng ได้เบืCองต้น

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีสามารถขบัรถยนต์ได้

มทีกัษะด้านงานพสัดุ ด้านการประสานงาน

- สามารถจัดทาํทะเบียนพสัดุเบิด-จ่าย ควบคุม ดูแล

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รวมทัCงตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง

9(�(� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

44 .�;<;< พนักงานรับรถ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 19-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ),�((-�9,(((บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

;; ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

-ประจําสาขา อุบลฯ

- บุคลกิด ียิCมแย้มแจ่มใส รักงานบริการ

- มใีบขบัขี�รถยนต์

เตม็
หมดเขต

9(�(� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

45 .�;<�< พนักงานธุรการ
หญิงจาํนวน 5

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช+

ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

;; ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ประจําสาขา อุบลฯ

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืCนฐานได้ด(ีทดสอบ)บุค

ลกิภาพด ียิCมแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพนัธ์ด ีรักงานบริการ

มคีวามรู้ด้านการจัดการเอกสาร และการตดิต่อประสานงาน

เตม็
หมดเขต

9(�(� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

46 \�:��< ช่างเทคนิคยานยนต์
ชายจาํนวน 10

อายุ 22-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,800-15,000

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

;; ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ปวช.-ป.ตรี สาขา เทคนิคยานยนต์  เกรดเฉลี�ย �.�<

ขึCนไป

 ประจําสาขา อุบลฯ ตระการฯ นํCายนื และพบิูลฯ

- มคีวามรู้ด้านซ่อมบํารุงรถยนต์  มคีวามตัCงใจ ขยนั อดทน

รักงานบริการ,สามารถขบัขี�รถยนต์ มใีบขบัขี�

- เวลา <I.<<-�\.<<น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

9(�(� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

47 ���<;< ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 22-35

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง 9,600 +

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

;; ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ประจําสาขา สํานักงานใหญ่ ,พบิูลฯ ,ตระการฯ ,

บุญฑริกและนํCายนื

-  บุคลกิภาพด ียิCมแย้มแจ่มใส มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี

รักงานบริการ ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   12�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  สิงหาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- มหีน้าที�บริการลูกค้าก่อนและหลงัการซืCอขาย

ปฏบิัตติามนโยบายบริษัทอย่างมคีุณภาพ

สร้างความพงึพอให้ลูกค้า

จาํเหน่ายเครืTองดืTม กาแฟสด นํ2าอดัลม
โทร. 090-2416377
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

48 �����<  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง ��(-��9บ/ว

เพศ

ร้าน เดอะกู๊สคาแฟ

�;/: ซ.สรรพสิทธิ6 �<  ถ.สรรพสิทธิ6  ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- แม่บ้านร้านวนั จัดเกบ็ห้องพกั/หอพกั ดูแลความสะอาด

ช่วยงานเสริฟ 

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

99�(� โรงแรม
โทร. 081-4761144
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

49 �����< แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

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

จ.อุบลราชธานี :.<<<

- สามารถประกอบอาหารไทย  ของหวาน  ตามเมนูโรงแรม

- ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

9��)� จาํหน่ายและติดตั2งกระจก,อลูมิเ
โทร. 085-0159289
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

50 \�:��< ช่างกระจก-อลูมเินียม
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ยงกจิอลูมเินียม  จํากดั

�;�/�-�< ถ.สรรพสิทธิ6 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์การทาํงาน � ปี ด้านตดิตัCงกระจก-อลูมเินียม

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 062-1973300,093-5749344
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

51 \�:\�< ช่างซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.

ค่าจา้ง ��,(((-�7,9((บ

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากาํลงั เครื�องกล มปีระสบการณ์ �-:

ปี มคีวามรู้ระบบไฟฟ้าโรงงาน ซ่อมบํารุงวสัดุ

อุปกรณ์เครื�องมอื,ขบัรถยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�\.:< น.

***มบี้านพกัพนักงาน

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 062-1973300,093-5749344
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

52 :.:��<  พนักงานบัญชี-การเงนิ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �(,(((-�(,(((บ

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ สาขา บัญชี ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปีขึCนไป

- มหีน้าที�ดูแลการเบิกจ่าย จัดทาํบัญชี ใช้โปรแกรม

Express งานธุรการอื�นๆ ได้

- เวลาทาํงาน <I.:<-�\.:< น. 

***มบี้านพกัพนักงาน

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 062-1973300,093-5749344
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

53 ��.;�< ผู้จดัการฝายซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 1

อายุ 27-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �(,(((-�9,(((บ

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากาํลงั มปีระสบการณ์ �-: ปี

มคีวามรู้ระบบไฟฟ้าโรงงาน วงจรควบคุมมอเตอร์

อุปกรณ์เครื�องมอื,ขบัรถยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�\.:< น.

***มบี้านพกัพนักงาน

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

54 \.���< เจ้าหน้าที�บริหารวตัถุดบิ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง �(,(((บ

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง มปีระสบการณ์ทาํงาน �-: ปี

มคีวามรู้ด้านกฎหมายอาชีวอนามยัและความปลอดภัยจะพิ

จารณาเป็นพเิศษ

- ควบคุมงานตดั ขน การขนส่งไม้เข้าโรงงาน

สามารถอยู่กหน้างานได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�\.:<น.

***มบี้านพกัพนักงาน

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 062-1973300,093-5749344
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

55 :����< จป วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �9,(((บ

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา มปีระสบการณ์ทาํงาน �-:  ปี

ขบัรถยนต์ได้

-

สามารถมารถประเมนิความเสี�ยงด้านความปลอดภัยในการ

ทาํงาน

ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏบิัตติามกฎหมาย

และกาํหนดมาตรการป้องกนั

และขัCนตอนการทาํงานอย่างเคร่งครัด

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�\.:<น

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 062-1973300,093-5749344
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

56 ���:;< เจ้าหน้าที�ฝ่ายเกษตรและส่งเสริม
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ สาขา เกษตรศาสตร์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงาน �-: ปี ขบัรถยนต์ได้

- สามารถวางแผนการปลูกพชื ควบคุมแปลงเกษตร

พฒันาผลติพฒัณ์ทางการเกษตรให้เป็นไปตามนโยบายบริษั

ทได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�\.:<น.

***มบี้านพกัพนักงาน

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 062-1973300,093-5749344
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

57 ��.��� วศิวกรฝ่ายผลติและซ่อมบํารุง
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี วศิวกรรม

ค่าจา้ง 20,000+

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ป.ตรี วศิวกรรมเครื�องกล วศิวกรรมอุตสาหกรรม

มปีระสบการณ์ �-: ปี ขบัรถยนต์ได้

- สามารถวางแผน บริหาร รับผดิชอบกระบวนการผลติ

เชืCอเพลงิพลงังานทางเลอืกให้มปีระสิทธิภาพตามเป้าหมาย

ที�บริษัทกาํหนดไว้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�\.:< น.

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สามารถทาํงานกะกลางคนืได้

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 062-1973300,093-5749344
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

58 ���<;< เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี ทุกสาขา

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ปตรี ทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้ 

-

สามารถเสนอขายผลติภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าห

มายได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�\.:<น.

***มบี้านพกัพนักงาน

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

59 :��;.< จนท.ฝ่ายผลติและซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ป.ตรี สาขา วศิวกรรมเครื�องกล

วศิวกรรมอุตสาหกรรม มปีระสบการณ์ทาํงาน �-:ปี

ขบัรถยนต์ได้ 

-มหีน้าที�ควบคุมกระบวนการผลติให้เป็นไปตามเป้าหมายบ

ริษัทได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�\.:<น.

***มบี้านพกัพนักงาน

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

60 :��I�< ช่างเขียนแบบ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ปวส ขึCนไป ไม่จํากดัสาขา ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้ มทีกัษะการใช้โปรแกรม Auto cad

อย่างดี

สามารถตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆหรือทมีงาน

อื�นที�เกี�ยวข้องกบัการปฏบิัตงิาน

***มบี้านพกัพนักงาน

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

61 932290
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ม.� ขึCนไป ขบัรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย �-: ปี

- ทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้

***มทีี�พกัพนักงาน

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ2นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

62 .�;<�< จนท.ฝ่ายบุคคล
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี+
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

I;  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ป.ตรีทุกสาขา ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย �-: ปี 

- สามารถบริหารงานบุคคล งานเอกสารด้านบุคคล

แรงงานสัมพนัธ์ ความปลอดภัย

งานตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ

***มทีี�พกัพนักงาน

เตม็
หมดเขต

9(�(� ขายรถยนต์
โทร. (79-�&����-8 ต่อ8�(,(&�-77&�&��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �7 ก.ค. �� - �� ส.ค. ��

63 ��::�< จนท.การตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 27-45

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��; ม.�I ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ปวส. ขึCนไป สาขา  การตลาดหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

 - สามารถรวบรวม วเิคราะห์ข้อมูล จัดทาํแผนการตลาด

จัดทาํโปรโมชั�นและประมาณการตลาดได้อย่างมปีระสิทธิภ

าพ

- ทาํงาน จ-ส เวฃา <I.<<-�\.<<น.

เตม็
หมดเขต

�&�(� พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 088-0503109
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

64 �.�;�< พนักงานขาย/การตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,(((-�&,(((บ

เพศ

บริษัท ตัCงเพชรรัตน์พฒันา จํากดั

.;;/� ม.�� ซ.สุขสมบูรณ์ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ปวส. ขึCนไป ยนิดรีับนักศึกษาจบใหม่ ใช้โปรแกรม

MS office ได้ดี

- มคีวามรู้ด้านงานขาย/การตลาด งานขายโครงการ หมู่บ้าน

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน <I.:<-�\.:< น. จ-ส

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 085-0157004
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

65 ��:�:< ผจก.ฝ่ายคลงัสินค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-50

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

��I  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึCนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง หรือมปีระสบการณ์

สามารถใช้ สื�อสาร ภาษาองักฤษได้  สามารถขบัรถยนต์ได้

- สามารถดูแล บริหารจัดการ ด้านคลงัสินค้าได้

เตม็
หมดเขต

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 085-0157004
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

66 ��::�< ผู้จดัการฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-50

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

��I  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึCนไป สาขา ที�เกี�ยวข้อง

หรือมปีระสบการณ์ด้านงานขาย

- บริหารจัดการฝ่ายขายและตดิต่อลูกค้า ไทย-ลาว

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

67 :.���< ที�ปรึกษาทางการเงนิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง �9,(((-�(,(((บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �<<\ จํากดั

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

จบ ป.ตรี ทุกสาขา  เกรดเฉลี�ย �.:� ขึCนไป

- สามารถเข้าฝึกอบรม เพิ�มทกัษะ การบริหาร การตลาด

ธุรกจิ การขาย

- มมีนุษยสัมพนัธ์ด ีทาํงานเป็นกลุ่ม

เข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้  มคีวามน่าเชื�อถือ

ซื�อสัตย์และมจีริยธรรม

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

68 :.���< ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �9,(((-�(,(((บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �<<\ จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี�ย �.:� ขึCนไป

-

สามารถเข้ารับฝึกอบรมความรู้และทกัษะการทาํงานเกี�ยวกั

บบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   18�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-

สามารถวางแผนการทาํงานวางแผนงานขายและสรุปวเิครา

ะห์ประเมนิผลการทาํงานได้

-ทาํงาน จ-ส เวลา <I.:<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

69 :.���< เจ้าหน้าที�บริหารธุรกจิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �9,(((บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �<<\ จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึCนไป

- คดิวางแผนการบริหารพฒันาธุรกจิร่วมบริษัท

- การจัดการเรื�องโปรดกัส์และกระบวนการทาํงาน

- บริหารเรื�องต้นทุนกาํไร-ขาดทุน

-  ทาํงานตามที�ปรึกมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

70 :.���< ฝ่ายการตลาด
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �9,(((บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �<<\ จํากดั

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

- ป.ตรี ขนึไป

- คดิวางแผนงานด้านการตลาด

- ช่วยบริษัท ขยายตลาด

- งานอื�นๆตามที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

789)� ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์
โทร. 094-7896529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

71 I��:�< พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-50

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

หจก.ชัยเฟอร์นิเจอร์อุบล

:�; ม.�� ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :.�;<

- จบ ป.� ขึCนไป มใีบขบัขี�รถยนต์ประเภทส่วนบุคคลขึCนไป

- มหีน้าที� เปิด-ปิด ประตูโรงงงาน ตรวจเช็ครถยนต์บริษัท

และดูแลบํารุงรักษารถยนต์ผู้บริหาร

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

7�9�( จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

72 \���;< ช่างเชื�อม
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 7((บ/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�;</� ม.\ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

7�9�( จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

73 \��:�� ช่างสี
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 7((+/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�;</� ม.\ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

7�9�( จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

74 I����< ช่างกลงึ
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 9((/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�;</� ม.\ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

7�9�( จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

75 :.::�< พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.: +

ค่าจา้ง ),�((บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�;</� ม.\ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพืCนฐานได้

มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี

- มปีระกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

7�9�( จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

76 �.�;�< พนักงานการตลาด
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 20-50

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง ),�((บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�;</� ม.\ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- วุฒิ ม.: ขึCนไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด

- สามารถเจรจา ประชาสัมพนัธ์ และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ดี

มปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<< น.

เตม็
หมดเขต

7�9�( จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

77 \�:\;< ช่างไฟฟ้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 7((บ/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�;</� ม.\ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

7�9�( จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

78 I����< ช่างมลิลิ�ง
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9((/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�;</� ม.\ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

7�9�( จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

79 I����< ช่างกลงึและมลิลิ�ง
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9((/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�;</� ม.\ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. (79-�&�))) ต่อ ��),��(
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

80 :.���< เจ้าหน้าที�จดัซืCอ
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส-ป.ตรี

ค่าจา้ง �(,(((-�9,(((บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�\;/: ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส.ขึCนไป ขบัรถยนต์ได้ เพศหญงิอายุ �� ปี ขึCนไป

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า  �-� ปี

- สามารถประสานงาน supplier

เพื�อตรวจสอบราคาและสั�งซืCอสินค้า ออกเอกสารสั�งซืCอ

เคลมสินค้า

- เวลาทาํงาน <\.:<-��.:<น ,�<.<<-�;.<<น.

เตม็
หมดเขต

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. (79-�&�))) ต่อ ��),��(
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

81 ��:::< ผจก.ฝ่ายการตลาด (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง 40,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�\;/: ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึCนไป มปีระสบการณ์ด้านงานบริหาร

งานการตลาด :-� ปี ขึCนไป ทาํงานล่วงเวลาได้

-สามารถบริหารด้านการตลาดให้เป็นไปตามนโยบายของอ

งค์กรได้

- มทีกัษะการสื�อสารเป็นอย่างด ี

- อตัราค่าจ้างสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

- สามารถเดนิทางต่งจังหวดัได้

เตม็
หมดเขต

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. (79-�&�))) ต่อ ��),��(
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �( ก.ย. ��

82 ��::�< หัวหน้าแผนกขายปลกี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�\;/: ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.: ขึCนไป เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว

- มหีน้าที�ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

พนักงานในฝ่ายให้ปฏบิัตติามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ 

- มปีระสบการณ์ด้านงานขาย /การตลาด

ดูแลงานขายระดบัหัวหน้าฝ่ายไม่น้อยกว่า : ปี 

- ขบัรถยนต์/มใีบขบัขี� สามารถใช้คอมพวิเตอร์

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   22�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. (79-�&�))) ต่อ ��),��(
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

83 ���<�� พนักงานขาย PC (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 21-35

วฒุิ ม.:-ป.ตรี

ค่าจา้ง ),�((บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�\;/: ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- มหีน้าที�เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้า

ขายปลกีสินค้าหน้าร้าน

- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสินค้า รวมถึงการสั�งซืCอสินค้า

- มทีกัษะในการตอิต่อสื�อสารกบัลูกค้า อธัยาศัยดี

ยิCมแย้มแจ่มใส 

- เวลาทาํงาน <\.:<-��.:<น. , �<.<<-�;.<<น.

เตม็
หมดเขต

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. (79-�&�))) ต่อ ��),��(
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �( ก.ย. ��

84 ��:��< หัวหน้าจดัซืCอ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �(,(((-�9,(((บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�\;/: ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึCนไป ขบัรถยนต์ได้  เพศหญงิอายุ :< ปี ขึCนไป

มปีระสบการณ์ทาํงาน �-� ปี ขึCนไป

สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- าสามารถดูแลบริหารงานจัดซืCอ

ประสานงานกบัฝ่ายอื�นๆได้

หากมปีระสบการณ์ด้านงานจัดซืCอวสัดุก่อสร้างจะพจิารณา

เป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. (79-�&�))) ต่อ ��),��(
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

85 ��:��<  โปรแกรมเมอร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �9,(((บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�\;/: ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึCนไป สถานภาพโสด

เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถออกแบบ/เขยีนโปรแกรมได้ ดูแลระบบ Server

ภายในบริษัทได้  ,ดูแลระบบ Mail server ,data center

,CCtv SQL และตู้เครือข่ายโทรศัพท์ได้

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   23�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. (79-�&�))) ต่อ ��),��(
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

86 �.�;:< เจ้าหน้าที� EVENT
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�\;/: ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา มปีระสบการทาํงาน � ปี ขึCนไป

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถวางแผนกจิกรรมต่างๆทัCงปี จัดกจิกรรม

ทาํสื�อโฆษณา สร้างเครือข่ายในการจัดกจิกรรมต่างๆ

เตม็
หมดเขต

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. (79-�&�))) ต่อ ��),��(
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

87 �:��:< ผู้จดัการฝ่ายขายปลกี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง �(,(((-�9,(((บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�\;/: ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม. : ขึCนไป

มปีระสบการณ์ด้านการขาย/การตลาดในระดบัหัวหน้าฝ่าย

อย่างน้อย : ปี ขึCนไป

มทีกัษะในการตดิต่อสื�อสารเป็นอย่างด ีมคีวามเป็นผู้นํา

ความรับผดิชอบสูง 

- สามารถดูแลบริหารงานขายและดูแลยอดขาย

สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษัทได้

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่าย คอมพิวเตอร์ ยีTห้อ Ap
โทร. 095-3725525
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

88 ���<;< พนักงานขายIT สาขา โลตสัยโสธร
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �(,(((-��,(((บ

เพศ

บริษัท  เอส พ ีว ีไอ จํากดั  (มหาชน)

���:/�I-�; ซอยลาดพร้าว ;. ถนนศรีวรา

แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ �<:�<

- จบ ม.� ขึCนไป มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

- สามารถนําเสนอขายสินค้า IT ,smartphone

และอุปกรณ์เสริม ภายในร้านได้ รวมถึงแนะนํา Promotion

เปิดเบอร์ เปลยีนแพตเกต็ เกบ็เงนิ ออกบิล ดูแลสต๊อก

สินค้าได้

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   24�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

89 ;:�::< คนงานทั�วไป
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 21-50

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง ��(-7((/ว

เพศ

บริษัท ศิริมหาชัย พร็อพเพอร์ตีC จํากดั

��; ม.�I ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

( ตดิต่อที�สํานักงาน โครงการ The River 99 ม.�

ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม จ.อุบลฯ )

- จบ ป.� ขึCนไป สามารถซ่อมบ้าน อาคาร งานไม้ งานปูน

งานสี งานหลงัคา ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.<<-�\.<<น.

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

90 :.::�< จนท.บัญชี
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท ศิริมหาชัย พร็อพเพอร์ตีC จํากดั

��; ม.�I ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

( ตดิต่อที�สํานักงาน โครงการ The River 99 ม.�

ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม จ.อุบลฯ )

- จบ ปวส. ขึCนไป สาขา การบัญชี การเงนิ

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า

� ปี ขบัรถยนต์ได้

- สามารถทาํรายรับ เงนิสด เซ็ค นําเงนิส่งธนาคาร

ตรวจสอบ Statements จัดทาํเอกสารรับชําระหนีC

และงานอื�นที�ได้รับมบหมาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.<<-�\.<

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
โทร. 086-3272845,086-3742439
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

91 ��<;< พนักงานขาย(sale)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-32

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ

เพศ

หจก.อะไหล่พนัธุ์ทพิย์ อุบล

���/I อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ชัCน : (ห้อง DR307-308)

ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ปวช. - ปวส. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

มคีวามรู้ด้านคอมพวิเตอร์

มปีระสบการณ์ทาํงานมาไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถนําเสนอขาย พซีี โน๊ตบุ๊ค สินค้าประเภท IT

แก่ลูกค้าได้

- ทาํงาน <;.:<-�<.<< น. หยุด �วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   25�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
โทร. 086-3272845,086-3742439
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

92 .���:< พนง.แคชเชียร์
หญิงจาํนวน 2

อายุ 18-30

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ.

เพศ

หจก.อะไหล่พนัธุ์ทพิย์ อุบล

���/I อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ชัCน : (ห้อง DR307-308)

ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ม.: - ปวช. มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถ รับชําระเงนิ ทาํบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําวนัได้

- ทาํงาน <;.:<-�<.<< น. หยุด �วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
โทร. 086-3272845,086-3742439
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

93 ���<;< พนักงานขาย(sale support)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-32

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ

เพศ

หจก.อะไหล่พนัธุ์ทพิย์ อุบล

���/I อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ชัCน : (ห้อง DR307-308)

ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ปวช. - ปวส. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

มคีวามรู้ด้านคอมพวิเตอร์

มปีระสบการณ์ทาํงานมาไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถสนับสนุนงานขาย จัดหาอุปกรณ์ บริการลูกค้า

- ทาํงาน <;.:<-�<.<< น. หยุด �วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

)��(� คลินิกเสริมความงาม
โทร. 045-312829 , jnimit@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

94 ��.�:< พนักงานคลนิิก สาขา อุบลฯ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ

เพศ

คลนิิกเวชกรรม ณฐักฤตาคลนิิกเวชกรรม

�;.  ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ม.� ขึCนไป 

-  ปฏบิัตงิานต้อนรับ งานจ่ายยาตามคาํสั�งของแพทย์

ทาํทรีเมนท์ แนะนําวธิีการดูแลผวิพรรณ เบืCองต้น

หรือจบหลกัสูตรการบริบาลจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน �<.<<-�<.<< น. 

-

ตดิต่อสอบถามก่อนสมคัรและนัดสัมภาษณ์ได้ที�คุณณฐักฤ

ตา โทร.I�-:��.�.�

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

)��(� คลินิกเสริมความงาม
โทร. 045-312829 , jnimit@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

95 ��.�:< พนักงานคลนิิก สาขา สามเสน กรุงเทพฯ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ

เพศ

คลนิิกเวชกรรม ณฐักฤตาคลนิิกเวชกรรม

�;.  ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ม.� ขึCนไป 

-  ปฏบิัตงิานต้อนรับ งานจ่ายยาตามคาํสั�งของแพทย์

ทาํทรีเมนท์ แนะนําวธิีการดูแลผวิพรรณ เบืCองต้น

หรือจบหลกัสูตรการบริบาลจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มทีี�พกัสํารองให้สําหรับคนต่างพืCนที�

- เวลาทาํงาน �<.<<-�<.<< น. 

- ตดิต่อสอบถามก่อนสมคัรและนัดสั

เตม็
หมดเขต

รักษาความปลอดภยั
โทร. 083-7288705
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

96 ���;:< รปภ. สาขา เซ็นทรัลอุบลฯ
ชายจาํนวน 30

อายุ 21-50

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง 7�9บ/วนั

เพศ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลการ์ด อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั

:;:,:;�,:;\ ถ.สุทธิสารวนิิจฉัย แขวง/เขตดนิแดง

กรุงเทพฯ �<.<<

- เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัย สาขา เซ็นทรัลอุบลฯ 

- ส่วนสูง ��< ซม. ขึCนไป นํCาหนักไม่เกนิ I< กก.

- ขยนั อดทน มคีวามรับผดิชอบ,ทาํงานวนัละ

�� ชม./อายุ ��-�< ปี /มปีระกนัสังคม/

*** ตดิต่อสมคัรได้ที� ห้องธุรการเซ็นทรัลอุบลฯ

เตม็
หมดเขต

ให้คาํปรึกษาดา้นบริหารจดัการเงินและบ
โทร. 097-2494070
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

97 :.:��<  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��(บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั สุขสมบูรณ์การบัญชี

���/� ม.�� บ.โนนหงษ์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ปวส. ขึCนไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถจักรยานยนต์ได้

มคีวามรู้ความรู้ความสามารถด้านบัญชี

สามารถทาํงานนอกสถานที�ได้

-

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์และโปรแกรมด้านบัญชีไ

ด้

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สถานีบริการนํ2ามนัเชื2อเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

98 ผู้ช่วยผู้จดัการเซเว่น
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,9((+/เดือน

เพศ

บจก.อุบลนําทรัพย์ปิโตรเลยีม

��. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- มภีาวะความเป็นผู้นํา มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี 

- มคีวามขยนัและรับผดิชอบงานได้

- มปีระสบการณ์งานบริการ

สามารถเข้ากะและทาํงานล่วงเวลาได้

- มบีุคคลคํCาประกนั มเีงนิคํCาประกนัการทาํงาน

- ประกนัสังคม, เบีCยขยนั

***ส่งเอกสาร บจก.อุบลนําสว่าง

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,081-2021441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

99 .�:�;< พนักงานอะไหล่
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ),�(((บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�\,�; ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึCนไป ทุกสาขา

- ทาํหน้าที�ตรวจเช็คอะไหล่ จัดส่งอะไหล่ตามสาขา

- เวลาทาํงาน จ-ส เวลา <I.<<-�\.<<น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,081-2021441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

100 :.���� พนักงาน Support
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ),�((บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�\,�; ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

-จบ ปวช. ขึCนไป ทุกสาขา

- ทาํงานสนับสนุนงานต่างๆของสาขา

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.<<-�\.<<น.

เตม็
หมดเขต

สกดันํ2ามนัรํา
โทร. (79-��)((( ต่อ ��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

101 :����< ผู้ช่วยพนักงาน QA
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,�((บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

\: ม.I ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี :.:�<

-จบ ปวส - ป.ตรี ทุกสาขา

- ผู้ช่วยดูแลทะเบียนเอกสาร  ห้องเกบ็เอกสาร

ดูแลตดิตามและวเิคาระห์ระบบ

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น. หยุดวนัอาทติย์

***สอบข้อเขยีน IQ EQ และสัมภาษณ์

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สกดันํ2ามนัรํา
โทร. (79-��)((( ต่อ ��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

102 I��:�< พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-40

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง ��(-7((บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

\: ม.I ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี :.:�<

- เพศชาย มใีบขบัขี�รถยนต์ประเภทบรรทุก � และ : ขึCนไป

- สามารถขบัรถส่งสินค้าตามที�บริษัทกาํหนดได้

**วธิีการคดัเลอืก สอบสัมภาษณ์

เตม็
หมดเขต

สกดันํ2ามนัรํา
โทร. (79-��)((( ต่อ ��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

103 I��;;< เจ้าหน้าที� lab
หญิงจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ��,�((บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

\: ม.I ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี :.:�<

- จบ ป.ตรี สาขา เคม ี, จุลชีววทิยา

-

สามารถวเิคาระห์ค่าต่างๆของวตัถุดบิและสินค้าสําเร็จรูปไ

ด้

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.<<-�\.<<น.

***สอบสัมภาษณ์ IQ , EQ

เตม็
หมดเขต

788�) ห้างสรรพสินคา้
โทร. 045-474094-5
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

104 :.::�< พนง.การเงนิ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �(,(((บ

เพศ

บริษัท ยิ�งเจริญปาร์ค จํากดั

SK ช้อปปิC งปาร์ค �<� ถ.ราชธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ปวส. ขึCนไป สาขา บัญชี การเงนิ

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

มคีวามรู้พืCนฐานด้านคอมพวิเตอร์เป็นอย่างดี

- สามารถดูแลการเบิกจ่าย ทาํบัญชีรายรับ-จ่าย ได้

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

9(�(� ขายรถยนต์
โทร. (79-�&����-8 ต่อ8�(,(&�-77&�&��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

105 .���:< เจ้าหน้าที�แคชเชียร์ สาขา อาํนาจเจริญ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ),&((บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��; ม.�I ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ปวส. ขึCนไป สาขา บัญชี การเงนิ

- สามารถรับชําระค่าบริการและอะไหล่

สรุปรายงานประจําวนั ตดิตาม วางบิล

รับเงนิลูกหนีCศูนย์บริการ

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- ทาํงาน จ-ส เวลา <I.<<-�\.<<น.

9(�(� ขายรถยนต์
โทร. (79-�&����-8 ต่อ8�(,(&�-77&�&��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

106 ��::�< ผู้จดัการฝ่ายศูนย์บริการและอะไหล่
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 35-45

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �(,(((บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��; ม.�I ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :.<<<

- ประจําสาขา อาํนาจเจริญ

- ทาํงานตามนโยบาลบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย

- ควบคุมและดูแลงานภายในศูนย์บริการและอะไหล่ลูกค้า

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี ขึCนไป

เตม็
หมดเขต

9�)(( ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

107 I:�.�< ผู้ช่วยพนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

�:� ม.; ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- จัดเตรียมสินค้า 

- ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

9�)(( ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

108 ���<;< พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

�:� ม.; ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว Incentive

มทีี�พกั ประกนัอุบัตเิหตุ ประกนัสังคม

- ขบัรถยนต์ได้ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

9�)(( ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

109 I��:�< พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

�:� ม.; ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยวI

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   30�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

110 ;:��:< พนง.ฝ่ายผลติ
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ),�((-�(,(((บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

.� ม.\ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- มคีวามรู้ด้านช่าง/เครื�องจักร จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

111 :����< นายช่าง
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ),�((-�(,(((บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

.� ม.\ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- จบ ปวช. ขึCนไป ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี 

- สามารถคาํนวณ ถอดแบบหน้างานได้

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

112 ��:::< หัวหน้าการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �(,(((-�7,(((บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

.� ม.\ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี มใีบขบัขี�รถยนต์

- สามารถทาํกลยุทธการตลาด ตามเป้าหมายบริษัทได้ เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

113 �.���< หน.บัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �(,(((-�7,(((บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

.� ม.\ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- ทาํงานตามที�ได้รับมอบหมาย มปีระสบการณ์ด้านบัญชี �

ปีขึCนไป ขบัรถยนต์ได้

- ทาํกลยุทธการตลาดได้

มปีระสบการณ์ด้านการตลาดจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ตดิต่อคุณสุมติา  ช่วยปัด โทร.<��-��<��;:

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. (79-�77�9& - �( ต่อ ��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

114 ��:<�< หน.แผนกผู้ป่วยใน(พยาบาลวชิาชีพ)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �9,(((-�&,(((บ.

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

���-��\ ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี มใีบประกอบวชิาชีพ

- ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

��)9� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

115 :����< ช่าง ปวส.
ชายจาํนวน 3

อายุ 23-40

วฒุิ ปวส.
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�;;<)

;: ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- สาขา โยธา ก่อสร้าง

- ผ่านการคดัเลอืกทหารแล้ว 

- สามารถควบคุมงานหล่อเสาเขม็ สะพาน เทคอนกรีตได้

-

ค่าจ้างแล้วแต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามารถตกลงกนัไ

ด้ เดนิทางต่างจังหวดัได้

เตม็
หมดเขต

��)9� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

116 I:��;< พนง. ขับรถแบคโฮ
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�;;<)

;: ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.<<น.

- เงนิเดอืน + ค่าจ้าง เตม็
หมดเขต

��)9� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 8 ส.ค. �� - � ก.ย. ��

117 ��.��� วศิวกรโยธา
ชายจาํนวน 3

อายุ 23-40

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง 15000+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�;;<)

;: ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- จบสาขาโยธา,ผ่านการเกณฑ์ทหาร

มปีระสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง

รู้จักวางแผนงานควบคุมได้

- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ 

- ค่าจ้างสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

เวลาทาํงาน I.<<-�\.<< น.

เงนิเดอืน + ประสบการณ์

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 081-3903418
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

118 ����.� แม่บ้านต่างจงัหวดั
หญิงจาํนวน 1

อายุ 28-45

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง �(,(((บาท

เพศ

นางศศิพร  สุขสาย

�:I ม.�I ต.ไร่น้อย อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ทาํความสะอาดบ้าน ทาํอาหาร ซักรีดเสืCอผ้า

ดูแลต้นไม้บริเวณบ้าน

- บ้าน � ชัCน ***ทาํงานที� อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

***ตดิต่อคุณศศิพรโดยตรง โทร.<I�-:;<:�.I

เตม็
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 061-16955542
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & ส.ค. �� - �� ส.ค. ��

119 ����.� แม่บ้าน (ไป-กลบั)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

นายกฤกณ์  นิชรัตน์

:<\/�. หมู่บ้านศิริมงคล � ต.แจระแม อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- ทาํความสะอาดบ้าน ซัก-รีดเสืCอผ้า อาหารกลางวนัฟรี

- ทาํงาน จ-ศ เวลา <I.<<-��.<<น. เตม็
หมดเขต

โรงเรียนสอนพิเศษ
โทร. 086-9539911
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & ส.ค. �� - 8 ก.ย. ��

120 ครูศิลปะ part-time
หญิงจาํนวน 1

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 7((-9((บ/ว

เพศ

บริษัท ท๊อปวนัการศึกษา จํากดั

�.;/�-: ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ไม่จํากดัสาขา

- สามารถเพิ�มทกัษะ สมาธิให้เดก็เพื�อพฒันาสมอง

- ทาํงาน ส-อ

***ตดิต่อคุณสุภาพร ได้โดยตรง

เตม็
หมดเขต

9���� จาํหน่ายถ่านไฟฉายพานาโซนิก
โทร. 045-355234,086-4690181
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & ส.ค. �� - 8 ก.ย. ��

121 ���<;< พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 11,500+

เพศ

บริษัท อุบลนําสว่าง จํากดั

.\/� ถ.ชยางกรู ซ.ชยาางกรู .� ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- สามารถเดนิทางต่างจังหวดัได้ มปีระสบการณ์งานขาย �

ปี ขึCนไป

- รักงานขายและงานบริการ ดูแลทมีงานขาย

- มบีุคคลคํCาประกนัก่อนเข้าทาํงาน

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.:<น.

***มใีบขบัขี�รถยนต์ ท� ขึCนไปจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   33�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ศุนยก์ระจ่ายสินคา้ไอศกรีมเนสเล่ย์
โทร. 045-853024 , 085-4799778
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & ส.ค. �� - 8 ก.ย. ��

122 .����< พนักงานธุรการ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 18-45

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ),�((บ

เพศ

บริษัท อุบลไอศกรีม จํากดั

��I ม.I ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- จบ ปวช. ขึCนไป สาขา บริหาร สามารถใช้โปรแกรม

Office ได้ดี

-

สามารถทาํงานเอกสารและทาํบิลขายให้กบัพนักงานขายได้

- ทาํงาน จ-ส

เตม็
หมดเขต

9��)� จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครืTอ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & ส.ค. �� - 8 ก.ย. ��

123 ���<;< พนักงานขายสินค้าออนไลน์
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ),�((บ

เพศ

หจก.ลํCาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

�;� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- มคีวามรู้เรื�องอนิเตอร์เน็ต สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้

- มคี่าคอมมชิชั�น เตม็
หมดเขต

9��)� จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครืTอ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & ส.ค. �� - 8 ก.ย. ��

124 .����< พนักงานธุรการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-39

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ),�((-�(,(((บ

เพศ

หจก.ลํCาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

�;� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- สามารถตดิต่อประสานงาน เอกสาร สามารถเรียนรู้สินค้า

จัดสินค้าได้ถูกต้อง

- เวลา <I.<<-�\.:<น.

เตม็
หมดเขต

9��)� จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครืTอ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต & ส.ค. �� - 8 ก.ย. ��

125 .�;<;< ประสานงานศูนย์บริการ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-39

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ),�((-�(,(((บ

เพศ

หจก.ลํCาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

�;� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :.<<<

- จบ ปวส. ขึCนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

- ทาํหน้าที�ประสานงานเกี�ยวกบังานซ่อม

และงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

- เวลาทาํงาน <I.<<-�\.:< น.

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   34�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

87��( บริการทางกฎหมาย
โทร. 0-4585-4656,081-718876
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

126 I��:�< พนักงานขับรถผู้บริหาร
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ม.� +

ค่าจา้ง ��,(((/ด.

เพศ

บ.สํานักงานกฎหมาย อุบล ว.ีพ.ี จํากดั

�\. ม.�� ถ.สถิตนิมานกาล  ต.ท่าช้าง กิ�ง.อ.สว่างวรีะวงศ์

จ.อุบลฯ :.�;<

- ขบัรถพานายจ้างไปธุระในจังหวดัและต่างจังหวดั

- ขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า �< ปี

- มปีระกนัสังคม

เตม็
หมดเขต

�(9() ผลิตนมโรงเรียน
โทร. 045-855006,062-7737439
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

127 �����<  แม่บ้าน ประจาํ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง ),�((บ

เพศ

บริษัท วาริน มลิค์ จํากดั

�I; ม.: ต.โนนผึCง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- ทาํงานบ้านผู้บริหาร

- ทาํความสะอาด ซักรีดเสืCอผ้า เตม็
หมดเขต

79�(� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

128 ��:��< หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

II ม.�< ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

◌ู- ป.ตร มปีระสบการณ์ � ปี

ขึCนไป,ใช้คอมพวิเตอร์พืCนฐานได้เป็นอย่างดี

- บุคลกิภาพด ีขยนั อดทน มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี

-เบีCยขยนั,คอมมชิชั�น,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลกิภาพ,อบรมสัมมนา,

เงนิรางวลัพนักงานดเีด่น,ท่องเที�ยวต่างประเทศ

เตม็
หมดเขต

79�(� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

129 ���;:< เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัย(กลางคนื)
ชายจาํนวน 3

อายุ 22-40

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง ��(/ว

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

II ม.�< ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปี

- บุคลกิภาพด ีมนุษย์สัมพนัธ์ดี

- ขยนั อดทน ตัCงใจทาํงาน

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- เวลาทาํงาน �I.<<-<�.<<น.

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   35�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

79�(� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

130 ���<;< ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

II ม.�< ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

◌ู-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา เกรดเฉลี�ย �.�< ขึCนไป

-บุคลกิภาพด ี,มมีนุษย์สัมพนัธ์ด ี,รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

-เบีCยขยนั,คอมมชิชั�น,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลกิภาพ,อบรมสัมมนา,

เงนิรางวลัพนักงานดเีด่น

เตม็
หมดเขต

79�(� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

131 \��:�� ช่างเตรียมพืCน
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

II ม.�< ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- ปวช-ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ เกรดเฉลี�ย �.�< ขึCนไป

หรือมปีระสบการณ์(ไม่จํากดัวุฒิ)

ใช้โปรแกรมพืCนฐานคอมพวิเตอร์ได้ดี

- บุคลกิภาพด ีขยนั อดทน รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

เตม็
หมดเขต

79�(� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

132 \�:�:< ช่างเทคนิค
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ),�((-�9,(((บ

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

II ม.�< ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :.�;<

- จบ สาขา ช่างยนต์  หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง เกรดเฉลี�ย �.�<

ขึCนไป ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืCนฐานได้ดี

- มคีวามรู้ความสามารถหรือมปีระสบการณ์ บุคลกิภาพดี

มมีนุษย์สัมพนัธ์ด ี

- ขยนั อดทน ขบัรถยนต์ได้/มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   36�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

133 ���<�< พนักงานขาย/PC
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ),�((-�9,(((บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�\< ม.\ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ประจําสาขา อุบลฯ 

- ทาํงานเป็นกะได้

- รักงานขายและงานบริการ 

-มปีระสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

134 ��:��< ผู้จดัการฝ่ายบัญชีการเงนิ
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 30 +

วฒุิ ปริญญาตรี
ค่าจา้ง 40,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�\< ม.\ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึCนไป สาขาการบัญชี-การเงนิ

- สามารถเดนิทางไปปฏบิัตงิานนอกสถานที�ได้

- มปีระสบการณ์งานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า � ปี

และอยู่ในระดบัตาํแหน่งบริหารจัดการไม่น้อยกว่า : ปี

(กรณผี่านการร่วมงานกบับริษัทฯ ที�จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์จะพจิารณาเป็นพเิศษ)

เตม็
หมดเขต

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

135 ผู้จดัการฝ่ายขายค้าช่วง/โครงการ/ส่งออก
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ปริญญาตรี
ค่าจา้ง 40,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�\< ม.\ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ทาํงานประจําสาขาอุบลราชธานี/อุดรธานี

- สามารถไปปฏบิัตงิานต่างจังหวดั และเดนิทาง

  ระหว่างประเทศได้

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปี ในสายงานการขาย

  วสัดุโครงสร้าง กรณผี่านงานขายส่งออก

  จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   37�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

136 ���:�< ผู้จดัการฝ่ายการตลาด
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 30 +

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง 40,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�\< ม.\ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขาการตลาด/บริหารธุรกจิ

- สามารถเดนิทางไปปฏบิัตงิานต่างจังหวดั/

   นอกสถานที�ได้

- สามารถขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์ � ปีขึCนไปในสายงานการตลาด

  และมปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า : ปี ในระดบั

  บริหารจัดการ

เตม็
หมดเขต

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

137 พนักงานขายค้าช่วง/โครงการ/ส่งออก
ชาย/หญิงจาํนวน 3

อายุ  25-45

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง 12,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�\< ม.\ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง

- ทาํงานประจําสาขาอุบลฯ/อุดรธานี

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์งานขาย (หากมปีระสบการณ์การ-

  ขายวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)

  จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

138 :.���� พนักงานบริการลูกค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�\< ม.\ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

-จบ ป.ตรี ขึCนไป  เพศชาย อายุ ��-:�

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- สุขภาพแขง็แรง ทาํงานเป็นกะได้ ยกของหนักได้

สุภาพอ่อนน้อม รักงานบริการ

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   38�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

9��7� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

139 I�::�< พนักงานขับรถขนส่ง
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ),�((-��,(((บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�\< ม.\ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.: ขึCนไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ขบัรถยนต์

มใีบขบัขี�ประเภท � 

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- รู้จักเส้นทางในจังหวดัอุบลฯ จังหวดัใกล้เคยีง

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถทาํงานเอกสารได้

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายโทรศพัทม์ือถือ
โทร. 098-2805100
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �( ส.ค. �� - ) ก.ย. ��

140 522090 sale Area ประจาํพืCนที�
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ��,(((-�8,(9(บ

เพศ

บริษัท ไทย ออปโป้ จํากดั

�.�/� ถนนพลแพน ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึCนไป มรีถยนต์ส่วนตวัสามารถนํามาใช้ในงานได้

- สามารถบริหาร ควบคุม การทาํงานพนักงานขาย PC

เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย มภีาวะการเป็นผู้นํา

*** มคี่านํCามนั เสื�อมรถ คอมมชิชั�น  

***รับคนในพืCนที� อ.พบิูลฯ อ.นาจะหลวย อ.เขมราฐ

เตม็
หมดเขต

10/08/2 หน้า   39�<; ม.I ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.<-.��<-����-I http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี


