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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� คา้ปลีก/คา้ส่ง
โทร. �-���-���� ต่อ ��
ประเภทกจิการ

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

1 ���./0 รปภ.
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-50

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��บ/ว

เพศ

บจก.อุบล ดมีาร์ท (�00�)

9� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี /9�.0

- จบ. ม./ ขึ;นไป 

- สามารถตรวจสอบพนักงานเข้า-ออก

,เกบ็รถเขน็ให้เป็นระเบียบและดูแลความเรียบร้อยบริเวณส

◌ํานักงาน

- เวลาทาํงาน 0C./0 - �D./0 น. ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

���� คา้ปลีก/คา้ส่ง
โทร. �-���-���� ต่อ ��
ประเภทกจิการ

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

2 �����0  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 3

อายุ 30-50

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��/ว

เพศ

บจก.อุบล ดมีาร์ท (�00�)

9� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี /9�.0

- จบ ม./ ขึ;นไป

- สามารถดูแลความสะอาด ปัดกวาด

ภายในบริษัทให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

3 9����0 พนักงาน IT
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-��,���บ.

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�D,�. ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ;นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ 

- ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ในบริษัท ลงโปรแกรม

ออกแบบสื�อประชาสัมพนัธ์

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

4 D�/�/0 ช่างบริการ ปะจาํสาขา
ชายจาํนวน 7

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�D,�. ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ;นไป สาขา ช่างยนต์

สามารถซ่อมบํารุงรักษารถจักรยายนต์ยี�ห้อ ยามาฮ่า ได้

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น. ทาํงาน จ-ส

- สาขา อ.ตระการฯ อ.กดุข้าวปุ้ น อ.นาจหลวย อ.

เหล่าเสื;อโก้ก อ.บุณฑริก อ.ม่วงสามสิบ อ.ตาลสุม อ.นาเยยี

อ.เขมราฐ และศรีเมอืงใหม่

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า    1�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

5 9�9��0 ธุรการฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�D,�. ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ;นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื;นฐานได้ดี

- สามารถประสานงานขาย บันทกึข้อมูลงานขาย

ตรวจสอบบัญชีรายวนั

บันทกึวนัลา/ขาดของพนักงานและบันทกึข้อมูลรายรับ-ราย

จ่ายลงระบบคอมพวิเตอร์

.- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

6 /9//�0 บัญช-การเงนิ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-�,���บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�D,�. ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ;นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื;นฐานได้ดี

- สามารถดูแลเอกสารการเงนิ/บัญชีของบริษัท

บันทกึข้อมูลทางการเงนิตามระบบบัญชี ทาํรายรับ-รายจ่าย

ธุรกรรมทางการเงนิ งบดุล

และรายงานผลตามระยะเวลาที�กาํหนด

.- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

7 ���0.0 พนักงานขาย ประจาํสาขา
ช/ญจาํนวน 12

อายุ 20-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�D,�. ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

จบ ม./ ขึ;นไป 

- สามารถแนะนําสินค้า ประสานงานขาย

อาํนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที�มารับบริการ เช็คสต๊อกรถ

ทาํบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวนั รับชําระค่างวดรถ

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า    2�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

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

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

8 ���0.0 พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 12

อายุ 22-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

�/� ม.. ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /9�.0

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว Incentive

มทีี�พกั ประกนัอุบัตเิหตุ ประกนัสังคม

- ขบัรถยนต์ได้ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

����� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

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

9 C��/�0 พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 12

อายุ 20-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

�/� ม.. ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /9�.0

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยวC

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

����� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

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

10 9�.0�0 พนักงานฝ่ายบุคคล
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

�/� ม.. ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /9�.0

- จบ ม./ ขึ;นไป ขบัรถยนต์ได้

-

สามารถสรรหาพนักงานได้ตามวตัถุประสงค์ของบริษัทแล

ะสามารถเข้าฝึกอบรมพื;นฐานด้านบุคคล

เตม็
หมดเขต

รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ายจราจร
โทร. 081-9555547,092-3876782
ประเภทกจิการ

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

11 C��/�0 พนักงานขับรถ � ล้อ �0 ล้อ
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 350+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบล อาร์ต ไลน์

��� หมู่ที� �� ตาํบลบุ่งหวาย อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- มใีบขบัขี�ประเภท ท�  ,มเีบี;ยเลี;ยง ที�พกั นํ;า ไฟ ฟรี 

- สามารถทาํงานตามที�ได้รับมอบหมายได้

เดนิทางต่างจังหวดั ต่างอาํเภอได้ 

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า    3�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ายจราจร
โทร. 061-2368288,092-3876782
ประเภทกจิการ

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

12 ./�//0 คนงานทั�วไป
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 18-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 320+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบล อาร์ต ไลน์

��� หมู่ที� �� ตาํบลบุ่งหวาย อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- มเีบี;ยเลี;ยง ที�พกั นํ;า ไฟ ฟรี (ฟรีอาหารกลางวนั)

- สามารถทาํงานตามที�ได้รับมอบหมายได้

เดนิทางต่างจังหวดั ต่างอาํเภอได้ 

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

สวนยางพารา , สวนผลไม้
โทร. 081-2664569
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ธ.ค. ��

13 �����0 คนสวน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-60

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง �,���-�,���บ/วั

เพศ

นายสมาน  บุญล้น

../D� บ้านสาริน D  ต.คาํนํ;าแซ่บ  อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- ยนิดรีับคู่สามภีรรยา

- ที�พกั  ค่าไฟฟ้า ฟรี

- มหีน้าที�ดูแลสวนผลไม้ กรีดยาง พื;นผลทางการเกษตร

**** ประจําสวนเกษตรบ้านหนองกนิเพล จ.อุบลฯ

,สวนเกษตรบ้านสะพานยาวทองผาภูม ิจ.กาญฯ

,สวนเกษตรสามพราน จ.นครปฐม

เตม็
หมดเขต

����� ผลิตเสืFอผา้สาํเร็จรูปส่งออก
โทร. ���-����� ต่อ ��� , ��-�������
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ธ.ค. ��

14 ��9./0 เจ้าหน้าที� PPC วางแผนการผลติ  (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���-�,���บ

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

�0�� ม.� ต.โนนผึ;ง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /9�.0

- จบ ป.ตรี สาขา วศิวกรอุตสาหกรรม 

- สามารถวางแผนผลติตวัอย่างแลoeder production

,ควบคุมดาํเนินงานตามระบบลูกค้า

,ตดิตามสถานะการผลติ ,สรุปรายงาน wip ให้กบัลูกค้า

และรายงานปัญหาการส่งมอบไม่ได้ตามแผน

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายทองรูปพรรณ
โทร. 045-321064,084-1357200
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ธ.ค. ��

15 ���0.0 พนักงานขายประจาํหน้าร้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��,���-�,���บ.

เพศ

หจก.ทวชีัยอุบล (ห้างทองทวชีัย)

�C ตาํบลวารินชําราบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ;นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ พดูจาอ่อนหวาน

สามารถพดูจาโน้มน้าวลูกค้าได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า    4�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

16 ��//�0 หัวหน้าแผนกเซรามคิ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ม./ ขึ;นไป เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว

- มหีน้าที�ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

พนักงานในฝ่ายให้ปฏบิัตติามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ 

- มปีระสบการณ์ด้านงานขาย /การตลาด

ดูแลงานขายระดบัหัวหน้าฝ่ายไม่น้อยกว่า / ปี 

- ขบัรถยนต์/มใีบขบัขี� สามารถใช้คอมพวิเตอร์

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

17 ��/�/0 ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �,���บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง  สถานภาพโสด

มปีระสบการณ์ทาํงานคลงัสินค้าไม่น้อยกว่า / ปี

- สามารถควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก

และวางแผนการจัดการงานคลงัสินค้าและจัดส่งให้มปีระสิ

ทธิภาพ

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

18 ���0�� พนักงานขาย PC แนะนําสินค้า(ด่วน)
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 21-35

วฒุิ ม./-ป.ตรี

ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- มหีน้าที�เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้า

ขายปลกีสินค้าหน้าร้าน

- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสินค้า รวมถึงการสั�งซื;อสินค้า

- มทีกัษะในการตอิต่อสื�อสารกบัลูกค้า อธัยาศัยดี

ยิ;มแย้มแจ่มใส 

- เวลาทาํงาน 0D./0-��./0น. , �0.00-�..00น.

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า    5�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

19 /9/��0  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึ;นไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านบัญชี / ปี ขึ;นไป

-

สามารถทาํบัญชีเจ้าหนี;และออกเอกสารใบเพิ�มหนี;และลดห

นี; เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ

ดูแลงบการเงนิเพื�อยื�นสรรพกร จัดทาํข้อมูลภาษีต่างๆ

- เวลาทาํงาน 0C./0-�D./0 น.

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

20 ��//�0 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึ;นไป มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถยนต์ได้ สถานภาพโสด

- ลกัษณะงาน ดูแลผู้สูงอายุ .0 ปี

สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้   ดูแลด้านอาหาร  ยา เสื;อผ้า

และทาํคสามสะอาดภายในบ้าน

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

21 ���0.0 พนักงานขายโครงการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวช. ขึ;นไป มรีถยนต์ส่วนตวั

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

-

สามารถเสนอขายสินค้าในกลุ่มที�ดูแลอยู่ให้กบัลูกค้าโครงกา

รก่อสร้าง ตามหน้างานและบริการลูกค้าหลงัการขายได้

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า    6�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

22 /9���0 หน.แผนกจดัซื;อ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง I,���-��,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึ;นไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน �-/

ปี 

- สามารถดูแลบริหารงานจัดซื;อและพนักงาน

ผู้ใต้บังคบับัญชาได้และประสานงานร่วมกบัฝ่ายอื�นๆ เช่น

ช่วยเหลอืฝ่ายขาย ผลกัดนัสินค้า จัดโปรโมชั�นได้

- ทาํงานเวลา 0C./0-�D./0 น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

23 /9D�/� จนท.กราฟฟิกดไีซน์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ป.ตรี ขึ;นไป  สาขา นิเทศศาสตร์

ออกแบบนิเทศศิลป์หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานกราฟฟิค �-� ปี

สามารถออกแบบใบปลวิ สื�อสิ�งพมิพ์ ออกแบบป้าย

ตดัต่อวดิโีอ

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

24 /9���0 พนักงานจดัซื;อฮาร์ดแวร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �,���-�,���บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึ;นไป ขบัรถยนต์ได้  ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

มปีระสบการณ์ทาํงานจัดซื;อ �-� ปี 

-  มหีน้าที�ประสานงาน Supplier

เพื�อตรวจสอบราคาและสั�งซื;อสินค้าเพื�อนํามาจําหน่ายในร้า

น ตรวจสอบและเคลมสินค้า

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า    7�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

25 9�/�/0 พนักงานตรวจสอบสต๊อกสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึ;นไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ด้านบัญชี ตรวจสอบ อย่างน้อย � ปี

- สามารถดาํเนินการตรวจสอบสต๊อกสินค้า ตรวจภายใน

ด้านเอกสาร บัญชี การเงนิ งานขายได้

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

26 ��/��0 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �,���บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ป.ตรี ขึ;นไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน /-�

ปี ผ่านการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)

- สามารถจัดทาํแผนตรวจสอบภายใน

ประสานหน่วยงานที�จะทาํการตรวจสอบ

ให้คาํปรึกษาแก้ไขปัญหางานตรวจอบภายในและทมีงาน

รวมทั;งประเมนิและลดความเสี�ยง ความเสียหายได้

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

27 ��///0 ผู้จดัการแผนกการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ป.ตรี ขึ;นไป มปีระสบการด้านการตลาดไม่น้อยกว่า

/-� ปี อยู่ในตาํแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย / ปี 

- สามารถบริหารจัดการงานทางการตลาดได้ครบวงจร

และดาํเนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

28 �9�./0 เจ้าหน้าที� PR
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ป.ตรี ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- สามารถวางแผนกจิกรรมต่างๆ ตลอดทั;งปี

ประสานกบัหน่วยงานต่างๆเพื�อทาํสื�อโฆษณา

จัดกจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

- เวลาทาํงาน 0C./0-�D./0 น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า    8�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-����� ต่อ ���,��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

29 9���/0 พนง.แคชเชียร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึ;นไป มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- สามารถบริการรับชําระเงนิกบัลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- เวลาทาํงาน 0C./0-�D./0น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

ผลิตเครืJองประดบั
โทร. 045-242957,086-4697153
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

30 /9/��0  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช-ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ยุพา ซิลเวอร์แฮนด์ จํากดั

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

34000

- จบ ปวช. ขึ;นไป สามารถใช้ทาํภาษีซื;อ-ขาย

เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และโปรแกรม express ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C./0-�C.00 น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ยรถยนตแ์ละบริการซ่อมบาํรุง
โทร. 045-475217-9,082-7578346
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

31 D��/�� ช่างยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท อุบลง่วนองั มอเตอร์กรุ๊ป จํากดั

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

34000

- จบ ปวช. ขึ;นไปสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ 

- สามารถซ่อมรถยนต์ เครื�องยนต์   มปีระสบการณ์ทาํงาน

� ปี มคีวามรู้ด้านไฟฟ้าจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C./00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

����� บริการการชณัสูตรสิJงส่งตรวจต่
โทร. 045-317298,087-8784588
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

32 9���/0 พนักงานฝ่ายแจ้งหนี;และเรียกเกบ็
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บริษัท อุบลพยาธิ แลบ จํากดั

�/D ม.�C ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชีและการเงนิ เกรดเฉลี�ย �.D� ขึ;นไป

พดู อ่าน เขยีน ภาษาองักฤษได้

- สามารถตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี; สรุปยอดขาย

จัดเกบ็รายชื�อลูกค้า วางบิล ตดิตามลูกหนี;

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0..00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า    9�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ก.พ. �

33 ./��.0 พนักงานตดัแต่งชิ;นเนื;อ(Butcher) สาขา
ชายจาํนวน 2

อายุ  23-30

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-9 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� - ปวส. สามารถขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานมา �-/ ปี

-

สามารถตดัแต่งชิ;นเนื;อตามที�ลูกค้าสั�งได้และปฏบิัตงิานตาม

กฎระเบียบของร้านได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C./0-�D./0น.

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

34 /9//�0 พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�.0/� ม.D ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพื;นฐาน ภาษีขาย

ภงด. มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี

- มปีระกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

35 ����/0 แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�.0/� ม.D ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มปีระสบการณ์ด้านการประกอบอาหารทุกประเภท

และเตรียมวตัถุดบิเพื�อนํามาประกอบอาหารแต่ละวนั

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น..

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

36 �9�.�0 พนักงานการตลาด
หญิงจาํนวน 4

อายุ 20-50

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง �,���บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�.0/� ม.D ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- วุฒิ ม./ ขึ;นไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด

- สามารถนําเสนอขายผลติภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตร

แนะนําโปรโมชั�นให้กบัลูกค้า

ออกบูทจัดกจิกรรมในพื;นที�ต่างอาํเภอในจังหวดัอุบลและใก

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า   10�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ล้เคยีงได้

- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00 น.

����� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

37 9�/�.0 พนักงานคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�.0/� ม.D ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- จบ ม./ ขึ;นไป มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี 

- สามารถตรวจรับสินค้าเข้า-ออก

จัดเรียงสินค้าและตรวจนับสินค้าคงคลงัได้

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

38 C��/�0 พนักงานจดัส่งสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-50

วฒุิ ม./�+

ค่าจา้ง ��-���/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�.0/� ม.D ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- จบ ม./ ขึ;นไป สามารถขบัรถบรรทุกได้ มใีบขบัขี�

โดยมหีน้าที�จัดส่งสินค้าประเภทรถแทรกเตอร์

อุปกรณ์การเกษตร

ให้แก่ลูกค่าในต่างอาํเภอหรืองจังหวดัใกล้เคยีง

และจัดการเรื�องเอกสารในการส่งสินค้าได้

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728,086-4609187
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

39 �����0  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 30-50

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��-���บ/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�.0/� ม.D ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- จบ ม./ ขึ;นไป รักความสะอาด

โดยมหีน้าที�ทาํความสะอาด บริเวณออฟฟิศบริษัท

อุปกรณ์การเกษตร สินค้าของบริษัท ห้องนํ;า และโชว์รูม

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า   11�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

40 ��/�/0 พี�เลี;ยงเดก็ ประจาํ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

CD-CD/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- สามารถดูแลเดก็อายุ 9-� ขวบ จํานวน / คนได้(เวลา

0D.9�-�D./0น. เดก็ๆไปเรียน)

- ทาํความสะอาดซักผ้า รีดผ้า อ่านนิทานให้เดก็ฟัง

- เคยเป็นพี�เลี;ยงเดก็มาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงานเวลา 0D.00-�0.00น. ที�พกั อาหารฟรี หยุดเดอืนละ

� วนั

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

41 9�/�.0 พนักงานโกดงัและจดัส่งสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง ��-���/วนั

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

CD-CD/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มหีน้าที�ขึ;น-ลง

จัดเกบ็ยางรถยนต์เข้าโกดงัและจัดส่งให้ลูกค้า

- สามารถขบัรถยนต์ได้ มใีบขบัขี�รถยนต์

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

42 D�/��0 ผู้ช่วยช่าง
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-25

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��-���/ว

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

CD-CD/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม./ ขึ;นไป ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

- มคีวามอดทน มคีวามพร้อมที�จะเรียนงานช่างยาง

ซ่อมรถยนต์

มปีระสบการณ์เคยทาํงานที�อู่รถมาก่อนจะพจิารณาเศษ

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.9�น.

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

43 �����0  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง ��-���/ว

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

CD-CD/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- สามารถทาํความสะอาดห้องนํ;า ห้องรับรองลูกค้า ออฟฟิศ

ซื;ออาหาร มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน 0D./0-�D./0น.

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า   12�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

44 /��C�0 ช่างเขียนแบบ(ประสบการณ์)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช+

ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�.0/� ม.D ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช ขึ;นไป สามารถใช้โปรแกรม Soliwork หรือ

Cad/cam หรือ Autocad หรือ Nx ได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

45 D�/9/0 ช่างแอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ���/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�.0/� ม.D ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ;นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถตดิตั;ง ตรวจซ่อม ทั;งแอร์สํานักงาน แอร์บ้านได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

46 D��/�0 ช่างกลงึ ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ  20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�.0/� ม.D ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- สามารถกลงึเบ้าลูกปืน กลงึเกลยีว ตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

47 C����0 ช่างมลิลิ�ง ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�.0/� ม.D ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม./ ขึ;นไป สามารถใช้เครื�องมลิลิ�ง

ทาํงานตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า   13�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

48 D��/�0 ช่างกลงึ/มลิลงิ ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�.0/� ม.D ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

- สามารถทาํงานกลงึ มลิลิ�ง ทาํงานตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

49 D���/0 ช่างเชื�อมประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�.0/� ม.D ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถใช้ตู้เชื�อมไฟฟ้า คาร์บอน อาร์กอน เชื�อมเหลก็บาง

เหลก็หนา

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

50 D�/D�0 ช่างไฟฟ้าประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�.0/� ม.D ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ;นไปสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถอ่านและเขยีนแบบวงจรไฟฟ้าได้

มปีระสบการณ์ด้าน wiring ตู้คอลโทรล

- ประสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต I ธ.ค. �� - � ม.ค. �

51 D�9�.0 ช่างสี
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�.0/� ม.D ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถผสมสี พ่นสี ทั;งสีนํ;ามนัและสีพ่นรถไถ

รถแทรกเตอร์ได้

- มปีระสบการณทืาํงาน � ปี 

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า   14�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จดัซืFอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. ���-���I ,���-������โทรสาร.������
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

52 ���0.0 พนักงานขายออนไลน์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �,���-�,���บ

เพศ

บริษัท ตั;งใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

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

34000

- จบ ปวส. ขึ;นไปทุกสาขา ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถดูแลงานขายออนไลน์

ประสานงานลูกค้าหน้าเวบ็ไซต์ได้

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จดัซืFอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. ���-���I ,���-������โทรสาร.������
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

53 /9/��0  พนักงานบัญชี/การเงนิ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-�,���บ.

เพศ

บริษัท ตั;งใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

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

34000

- จบ ปวช. ขึ;นไปสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ด้านจัดซื;อ มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- สามารถตดัยอด-โอน จัดการบัญชีค่าใช่จ่ายต่าง

ของบริษัทได้

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีงจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จดัซืFอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. ���-���I ,���-������โทรสาร.������
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

54 ���0.0 จนท.ฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-�,���บา

เพศ

บริษัท ตั;งใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

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

34000

- จบ ปวช. ขึ;นไปสาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถดูแลเรื�องการขาย เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการขาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีง

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จดัซืFอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. ���-���I ,���-������โทรสาร.������
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

55 9�/�/0 ฝ่ายจดัซื;อ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-�,���บ

เพศ

บริษัท ตั;งใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

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

34000

- จบ ปวส. ขึ;นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

- สมารถจัดซื;อสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

จัดเกบ็เอกสารเกี�ยวกบัการจัดซื;อ

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

จดัซืFอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. ���-���I ,���-������โทรสาร.������
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

56 /9//�0  พนักงานฝ่ายเอกสารและภาษี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,���-�,���บ

เพศ

บริษัท ตั;งใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

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

34000

- จบ ปวส. ขึ;นไปสาขาที�เกี�ยวข้อง 

-

สามารถจัดทาํเอกสารเกี�ยวกบัภาษีและยื�นภาษีของบริษัทไ

ด้

- มภีูมลิาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง

หรือใกล้เคลยีงจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

����� ส่งออกยางพารา/ไมย้าง/มนัสาํปะห
โทร. 045-424297 , 098-2568600
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

57 /9//�0 พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ   ปวส.+

ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บริษัท ฮั;วเซิ�งไทยรับเบอร์ จํากดั

DC/� ม.�D   บ้านคาํแสนราชเหนือ   ตาํบลแสนสุข

อ.วารินชําราบ

- จบ ปวส. ขึ;นไป สาขาบัญชี  ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

และใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

สามารถพดูสื�อสารภาษาองักฤษได้ ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

- มปีระสบการณ์ด้านบัญชีบริษัท ปิดงบประจําเดอืน

ทาํบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายวนั ยื�นสรรพกร

จัดเกบ็เอกสารด้านบัญชี

- ทาํงาน จ-ศ

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รักษาความปลอดภยั
โทร. 083-7288705
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

58 ���./0 รปภ. สาขา เซ็นทรัลอุบลฯ
ช/ญจาํนวน 15

อายุ 21-50

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ���บ/วนั

เพศ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลการ์ด อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั

/./,/.�,/.D ถ.สุทธิสารวนิิจฉัย แขวง/เขตดนิแดง

กรุงเทพฯ �0900

- เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัย สาขา เซ็นทรัลอุบลฯ

สามารถเข้ารับงานอบรมได้ 90 ชม.

- ส่วนสูง ��0 ซม. ขึ;นไป นํ;าหนักไม่เกนิ C0 กก.

- ขยนั อดทน มคีวามรับผดิชอบ,ทาํงานวนัละ

�� ชม./อายุ ��-�0 ปี /มปีระกนัสังคม/

*** ตดิต่อสมคัรได้ที� ห้องธุรการเซ็นทรัลอุบล

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายรถยนต ์มิตซูบิชิ
โทร. 081-2390974 ,045-312400-222
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

59 ���0.0 ที�ปรึกษาการขาย (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 23-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �,���บ++

เพศ

บจก.มติซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล

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

34000

- เงนิเดอืน+คอมมชิชั�น โบนัสประจําปี ยูนิฟอร์ม

- ยนิดรีับศึกษาจบใหม่ที�มคีวามตั;งใจทาํงาน

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น.

***ตดิต่อคุณศศิพมิล โทร.0CC-�.��.D�โดยตรง

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่าย เครืJองเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284,099-0429786
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

60 /9/�0 พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 24-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���-�,���บ

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

/0� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ป.ตรี สาขา บัญชี หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงาน  � ปี ใช้โปรแกรม Express ,ZAP

สามารถบันทกึค่าใช้จ่าย ประจําสาขา สรุปบัญชีซื;อ-ขาย

ภ.พ./0 ค่าใช้จ่ายเจ้าหนี; บันทกึเครดติได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่าย เครืJองเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284,099-0429786
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

61 /����0 พนักงาน QA(ควบคุมคุณภาพ)
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���-�,���บ

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

/0� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขา จุลชีว มใีบรับรองการจบหลกัสูตร

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถควบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์ วตัถุดบิ

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ให้เป็นไปตามที�บริษัทกาํหนดได้

- ทาํงานล่วงเวลา ทาํงานเป็นกะได้

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

ผลิตและจาํหน่าย เครืJองเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284,099-0429786
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

62 ��//�0 การตลาด
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 24-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���-�,���บ

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

/0� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขา การตลาด ออกแบบผลติภัณฑ์

มปีระสบการณ์ทาํงาน �ปี

- สามารถวางแผนการตลาด

เพื�อเพิ�มยอดขายผลติภัณฑ์บริษัทได้

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่าย เครืJองเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284,099-0429786
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

63 ���0.0 พนักงานขายหน่วยรถ(นํ;าจิ;ม ขนม )
ชายจาํนวน 10

อายุ 24-40

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ��,���บ/เดือน

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

/0� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึ;นไป สามารถขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 

- สามารถนําเสนอขายสินค้าประเภท นํ;าจิ;มเนื;อย่าง

ซอสพริก สาหร่าย หมูหยอ ในเขตพื;นที�ภาคอสีานได้

- มบีุคคลคํ;าประกนัการทาํงาน

เตม็
หมดเขต

ตดัเยบ็เสืFอผา้สาํเร็จรูป
โทร. 081-8461298
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

64 /����0 จป วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-30

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���-�,���บ

เพศ

บริษัท พรูเดน็เซียล แอมพรี(ไทยแลนด์) จํากดั

../� ถนนแจ้งสนิท หมู่ที� � ตาํบลหัวดอน อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขา ชีวอนามยั หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถดูแลความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงาน

จัดทาํเอกสารด้านความปลอดภัยในการทาํงานระดบัวชิาชี

พ

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C.00-�D.00น.

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

65 9�.0�0 เสมยีน
หญิงจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���/เดือน

เพศ

บริษัท อุบลนําสว่าง จํากดั

9D/� ถ.ชยางกรู 9� ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- สามารถใช้ microsoft office และสามารถใช้โปรแกรม

Express ได้

- มคีวามรับผดิชอบในหน้าที�การงาน

สามารถดูแลคลงัสินค้าได้

- จบสายบัญชี มปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มบีุคคลคํ;าประกนัก่อนเข้าทาํงาน

- ประกนัสังคม, เบี;ยขยนั

- ทาํงาน 0C.00-�D./0 น.

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายเครืJองใชไ้ฟฟ้า
โทร. 086-4486173,091-7589990
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

66 ���0�� พนักงานขาย
หญิงจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��-���บ.

เพศ

หจก.รวมสินไทยเทรดดิ;ง

�.0/� ม.D ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม./ ขึ;นป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- สามารถนําเสนอขายสินค้า ประเภทเครื�องใช้ไฟฟ้า

อุปกรณ์โซล่าเซลล์

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง
โทร. 045-280747
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

67 /��9/0 ช่างคอมพวิเตอร์
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 21-25

วฒุิ ปวช. ,ปวส.

ค่าจา้ง ��บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  ดู คอมพวิเตอร์เซอร์วสิ

���/C อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ชั;น / ไอทพีลาซ่า ห้อง

DR313 ถนนชยางกรู ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. - ปวส. สาขา อเิลก็ - ไฟฟ้า

- สามารถซ่อมคอมพวิเตอร์ ปริ;นเตอร์ได้

ให้คาํปรึกษากบัลูกค้า รับงานซ่อมและงานขายหน้าร้าน

- เพศชายพ้นภาระทหารแล้ว

- มเีบี;ยขยนั

- ไม่จําเป็นต้องมปีระสบการณ์

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง
โทร. 045-280747
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

68 /��/.0 ช่างอเิลก็ทรอนิกส์
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 21-25

วฒุิ ปวช.,ปวส.

ค่าจา้ง ��/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  ดู คอมพวิเตอร์เซอร์วสิ

���/C อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ชั;น / ไอทพีลาซ่า ห้อง

DR313 ถนนชยางกรู ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. - ปวส. สาขา อเิลก็ - ไฟฟ้า

- สามารถซ่อมคอมพวิเตอร์ ปริ;นเตอร์ได้

ให้คาํปรึกษากบัลูกค้า รับงานซ่อมและงานขายหน้าร้าน

- เพศชายพ้นภาระทหารแล้ว

- มเีบี;ยขยนั

- ไม่จําเป็นต้องมปีระสบการณ์

เตม็
หมดเขต

I��� การผลิตหลงัคาเหล็ก
โทร. 045-424130
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

69 9��/�0 เสมยีน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ��/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ด.ีด.ี เมททอลชีท (อุบล)

�CC ม.� ต.วารินชําราบ ต.คาํนํ;าแซบ  อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี /9�.0

- จบ ม.� ขึ;นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ 

- สามารถขายสินค้าหน้าร้าน ให้ข้อมูลกบัลูกค้า

และทาํเอกสารด้านงานขายได้

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

I��� การผลิตหลงัคาเหล็ก
โทร. 045-424130,085-7516751
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

70 �����0  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง ��/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ด.ีด.ี เมททอลชีท (อุบล)

�CC ม.� ต.วารินชําราบ ต.คาํนํ;าแซบ  อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี /9�.0

- จบ ป.� ขึ;นไป รักความสะอาด

-

ทาํความสะอาดภายในบริษัทและงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

คา้ปลีก
โทร. 045-322690
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

71 /9D��D พนง.จดัเรียงสินค้า
ชายจาํนวน 5

อายุ 21-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��-���/วนั

เพศ

เทสโก้โลตสั สาขา วารินฯ

�� ม.�0 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

- จบ ม./ ขึ;นไป ส่วนสูง ��0 เซนตเิมตรขึ;นไป

นํ;าหนักไม่น้อยกว่า 9� กโิลกรัม

- สามารถจัดเรียงสินค้า เตมิสินค้า อุปโภค บริโภค ได้

- ทาํงานเป็นกะได้

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

คา้ปลีก
โทร. 045-322690
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

72 ���0.0 พนักงานแผนกอาหารสด
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 21-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��-���/ว

เพศ

เทสโก้โลตสั สาขา วารินฯ

�� ม.�0 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

- จบ ม./ ขึ;นไป 

- สามารถขายสินค้า แผนกอาหารสด

ตามความต้องการของลูกค้าได้

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

� โรงงานผลิตขวดพลาสติก
โทร. 088-3785050
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �I ม.ค. �

73 /��/.0 ช่างควบคุมเครื�องจกัร
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช+

ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท อุบลเวลแพค็ �0�/ จํากดั

�0� ม./ ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช ขึ;นไป สาขา ไฟฟ้า ช่างยนต์

ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถควบคุมเครื�องจักร เปลี�ยนแม่พมิพ์

ซ่อมบํารุงเครื�องจักร แก้ไขเมื�อเครื�องมปีัญหา

- ทาํงานเป็นกะได้ หยุดวนัจันทร์

เตม็
หมดเขต

สกดันํFามนัรํา
โทร. ���-������ ต่อ �
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

74 /����0 พนักงาน QA
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

D/ ม.C ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี /9/�0

- จบ ป.ตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง มคีวามรู้ระบบ HACCP QMP ISO

- สามารถดูแลตดิตาม วเิคราะห์ระบบ

และเอกสารต่างๆที�เกี�ยวข้องได้

- ทาํงานเวลา 0C.00-�D.00น. จ-ส

-

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

����� การประกอบสายไฟในรถยนต์
โทร. 045-854638-9,086-4688683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

75 ./��.0 พนักงานฝ่ายผลติ (ช/ญ)
ช/ญจาํนวน 100

อายุ 18-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��/วนั

เพศ

บริษัท อุบล ออโต้โปรดกัส์ จํากดั

�CC ม.� ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์ จ.อุบลราชธานี /9�.0

- งานยนื, ม ีOT, เข้ากะได้,ผ่านเกณฑ์ทหาร

- ส่วนสูง ��D cm ขึ;นไป , นํ;าหนัก 9� กก.ขึ;นไป

- เวลาทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

����� การประกอบสายไฟในรถยนต์
โทร. 045-854638-9,086-4688683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

76 ./��.0 พนักงานแผนกวตัถุดบิ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 18-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง ��/ว

เพศ

บริษัท อุบล ออโต้โปรดกัส์ จํากดั

�CC ม.� ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์ จ.อุบลราชธานี /9�.0

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา(อ่านออกเขยีนได้) มคีวามอดทน

ตรงต่อเวลา ทาํงานในลกัษณะนั�ง ยนื เป็นเวลานานๆได้

- เวลาทาํงาน 0D.00-��.00น.

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

77 9�����0 พนักงานการเงนิ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

9�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- จบ ปวส. ขึ;นไป สาขา การเงนิ-บัญชี ขบัรถยนต์ได้

- สามารถทาํงานด้านบัญชี รายรับ-จ่ายรายวนั

ตรวจสอบความถูกต้อง

ประสานงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- เวลาทาํงาน 0C.00-�D.00น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

78 C/�9/0 พนักงานขับรถขนส่ง
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

9�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- จบ ม./ - ม.� พ้นภาระทหารแล้ว มใีบขบัขี�ทุกประเภท

- สามารถขบัรถส่งรถยนต์ตามสาขาที�บริษัทกาํหนดได้

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงานเวลา 0C.00-�D.00น. จ-ส

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

79 .�9�/0 พนักงานล้างรถ สาขา วารินฯ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง ��/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

9�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- จบ ป.� ขึ;นไป ขบัรถยนต์ได้

- สามารถล้างรถลูกค้างตามระยะเวลากาํหนดได้

- ทาํงานเวลา 0C.00-�D.00น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

���� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

80 ���0.0 ที�ปรึกษาการขายประจาํสาขา
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

9�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี /9000

- จบ ปวส. ขึ;นไป ทุกสาขา มใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

- สามารถตดิต่อ หาลูกค้า เสนอขาย ปิดการขาย

ส่งมอบรถให้ลูกค้า

ตามระยะเวลาและเป้าที�บริษัทกาํหนดได้ มคี่าคอมมชิชั�น

- ประจําสาขา อุบลฯ วารินฯ อาํนาจฯ มุกดาหาร ยโสธร

เลงินกทา นํ;ายนืและพบิูลฯ

- เวลาทาํงาน จ-ส

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค
โทร. 081-4475544
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - �� ม.ค. �

81 ���0.0 พนักงานขายหน่วยรถ
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 25-40

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง �,���-�,���บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พแีอนด์เอน็ ดสิทริบิวเตอร์

/. ม.� ถ.ชยางกรู ต.บุ่ง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม./ ขึ;นไป ขบัรถยนต์ได้ พ้นภาระทหารแล้ว

- สามารถเสนอขายสินค้า เช่น ขนมขบเคี;ยว

นํ;ายาปรับผ้านุ่ม นํ;าผลไม้

ตามร้านค้าในเขตพื;นที�จังหวดัอาํนาจเจริญได้ตามเป้าหมาย

ที�บริษัทกาํหนด

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

����� นาํเขา้-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 086-4684535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

82 ��//�0 จนท.การตลาด/ประชาสัมพนัธ์
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 23-42

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ดาวเรืองอมิพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จํากดั

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

จ.อุบลราชธานี /9000

- จบ ป.ตรี ขึ;นไป สาขา การตลาด นิเทศน์ศาสตร์

ประชาสัมพนัธ์และสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- มคีวามรู้ ความสามารถด้าน โซเชียลมเีดยี

มคีวามยดืหยุ่นในการทาํงาน

สื�อสารภาษาองักฤษได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0..00-�..00น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายมือถือและอุปกรณ์เชืJอม
โทร. 061-9974567
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

83 ���0.0 พนักงานขายประจาํ Shop xiaomi
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ธีระรัตน์ คอมมวินิเคชั�น จํากดั

9�/9-� ถนนเทวาภิบาล ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึ;นไป บุคลกิภาพด ีรักงานขายและงานบริการ

- ทาํงานเวลาห้างเปิดหยุด� วนั/สัปดาห์ เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายมือถือและอุปกรณ์เชืJอม
โทร. 061-9974567
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

84 ���0.0 พนักงานขายหน่วยรถ  xiaomi
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ธีระรัตน์ คอมมวินิเคชั�น จํากดั

9�/9-� ถนนเทวาภิบาล ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึ;นไป บุคลกิภาพด ีรักงานขายและงานบริการ

ขบัรถยนต์ได้ มบีุคคลคํ;าประกนั

- ทาํงานเวลาห้างเปิดหยุด� วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

85 /9���0 จนท.ประสานงานฝ่ายการตลาด
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �00D จํากดั

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

- - จบ ป.ตรี ขึ;นไป ทุกสาขา

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี

-วางแผนการตลาด  และงานอื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายได้

-ทาํงาน จ-ส เวลา 0C./0-�D./0 น.

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

86 /9���0 จนท.ฝึกอบรมและพฒันา
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 26-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �00D จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึ;นไปทุกสาขา

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

- สามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ตามนโยบายบริษัทได้

ร่วมทั;งงานพธิีกร วทิยากร

กจิกรรมอื�นๆของบริษัทและเรียนรู้งาน พฒันา

วเิคาระห์และประเมนิผลการทาํงานได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C./0-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

87 ��//�0 ผู้จดัการฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 30,000+

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �00D จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา  สามารถทาํงานเป็นทมีได้

-

สามารถเข้ารับการอบรมความรู้พื;นฐานของบริษัทและงาน

ขาย และสามารถวางแผนงาน ปฏบิัตงิาน ประเมนิงาน

สรุปผลเพื�อเสนอผู้บริหารได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C./0-�D.00น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

88 ��//�0 ผู้ช่วยผู้จดัการหน่วย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 20,000+

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �00D จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา  สามารถทาํงานเป็นทมีได้

-

สามารถเข้ารับการอบรมความรู้พื;นฐานของบริษัทและงาน

ขาย และสามารถวางแผนงาน ปฏบิัตงิาน ประเมนิงาน

สรุปผลเพื�อเสนอผู้บริหารได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 0C./0-�D.00น.

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงพิมพ์
โทร. 045-255468
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

89 /9D�/� พนง.คอมพวิเตอร์กราฟฟิก
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ��,���-��,���บ.

เพศ

หจก. อุบลกจิออฟเซทการพมิพ์

D9/� ถ.นครบาล ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช ขึ;นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

หรือมปีระสบการณ์ด้านงานออกแบบสิ�งพมิพ์ไม่น้อยกว่า

�-/ ปี

- สามารถออกแบบงาน Graphic

เพื�อใช้ในสื�อสิ�งพมิพ์ได้ทุกประเภท โดยใช้โปรแกรม

ILLUSTRATOR ,Indesign และPhotoshop 

- เน้นมคีวามคดิสร้างสรรค์ตามความต้องการของลูกค้า

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายเครืJองใชไ้ฟฟ้า
โทร. 086-4486173,091-7589990
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

90 D�9�/0 ช่างอเิลค็ทรอนิกส์
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-40

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��-���/ว

เพศ

หจก.รวมสินไทยเทรดดิ;ง

�.0/� ม.D ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม./ ขึ;นไป สามารถประกอบวงจรไฟฟ้า

อเิลค็ทรอนิกส์ โซล่าเซลล์ และขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

ซ่อมเครื�องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส์เบื�องต้นได้

- เวลาทาํงาน 0C.��-�C.00น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายเครืJองใชไ้ฟฟ้า
โทร. 086-4486173,091-7589990
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค. �� - � ม.ค. �

91 9�/�.0 พนักงานสต๊อคสินค้า
หญิงจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ม./+

ค่าจา้ง ��-���บ/ว

เพศ

หจก.รวมสินไทยเทรดดิ;ง

�.0/� ม.D ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม./ ขึ;นไป สามารถขาย จัดเรียงสินค้าตามใบส่งสินค้า

ใบสั�งของได้ตามความต้องการของลูกค้า

- เวลาทาํงาน 0C.��-�C.00น.

เตม็
หมดเขต

21/12/2 หน้า   26�0. ม.C ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-9��0-����-C http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี


