
หนา้ท ี1

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

1 บจก.อีซูซุตงัปักอุบล ทีปรึกษาการขายรถเล็ก 30 ช./ญ. 20 - 35 ปวส. ขึนไป 320/วนั 1. ปฏิบติังานทีสาขาวารินชาํราบ, นาํยนื, ตระการพืชผล, มุกดาหาร, อาํนาจเจริญ, เลิงนกทา, ยโสธร

ต.ในเมือง  อ.เมือง 2. ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์

จ.อุบลราชธานี 3. ชุดพนกังาน, ประกนัสังคม

ทีปรึกษาการขายรถใหญ่ 2 ช. 20 - 35 ปวส. ขึนไป 320/วนั 1. ปฏิบติังานทีสาขาอุบลราชธานี

2. ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์

3. ชุดพนกังาน, ประกนัสังคม

พนกังานขบัรถ 1 ช. 20 - 35 ม.3 - ม.6 320/วนั 1. ปฏิบติังานทีสาขาวารินชาํราบ

2. ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบอนุญาตขบัขีรถยนต ์(ถา้มีใบอนุญาตขบัขี ท.2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. ชุดพนกังาน, ประกนัสังคม

พนกังานช่างรถใหญ่ 1 ช. 20 - 35 ปวช. - ป.ตรี 11,400/ด. 1. จบปวช. - ป.ตรี สาขาช่างยนต์

2. มีความรู้ดา้นเครืองยนต,์ รับผดิชอบงานดา้นการซ่อมเครืองยนตใ์หก้บัลูกคา้ทีเขา้รับบริการทีบริษทั

3. ปฏิบติังานทีสาขาวารินชาํราบ

4. ชุดพนกังานและประกนัสังคม

2 บจก.เวอร์เทก็ซ์ แอพพาเรล พนง. IT Senior 1 ช./ญ. 27 + ป.ตรี 18,000+/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเกียวขอ้ง

ต.โนนผงึ  อ.วารินชาํราบ 2. ดูแล ควบคุมระบบ IT ทงับริษทั

จ.อุบลราชธานี 3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 



หนา้ท ี2

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บจก.เวอร์เทก็ซ์ แอพพาเรล จป. วชิาชีพ Senior 1 ช/ญ 30 + ป.ตรี 18,000+/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาทีเกียวขอ้ง

ต.โนนผงึ  อ.วารินชาํราบ 2. ดูแลควบคุมในส่วนสิงแวดลอ้ม, ความปลอดภยัและระบบ ISO ต่างๆของบริษทั

จ.อุบลราชธานี 3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจา้หนา้ทีประจาํหอ้ง Lab 1 ญ 25 + ป.ตรี 12,000+/ด. 1. ตรวจสอบสินคา้ผลิตภณัฑ์

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

หวัหนา้แผนกสรรหา ฯ 1 ช 30 + ป.ตรี 16,000+/ด. 1. มีประสบการณ์ดา้นงานสรรหาอยา่งนอ้ย 2 ปี

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

ผจก. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1 ช/ญ 30 + ป.ตรี 20,000+/ด. 1. มีประสบการณ์ดา้นงาน HP  มาอยา่งนอ้ย 2 ปี

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจา้หนา้ที CI 5 ช/ญ 25 + ป.ตรี 13,000+/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต

2. วางแผนพฒันาระบบ

3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

3 บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตรี จาํกดั เจา้หนา้ทีการตลาด 1 ช/ญ 20 + ป.ตรี 10,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาการตลาด

 ต. ไร่นอ้ย อ.เมือง 2. มีประสบการณ์ในดา้นการตลาด 2 ปีขึนไป

จ.อุบลราชธานี 3. ประกนัสังคม,โบนสั



หนา้ท ี3

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตรี จาํกดั เจา้หนา้ทีความปลอดภยัวชิาชีพ 6 ช/ญ 20 + ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามยั

 ต. ไร่นอ้ย อ.เมือง 2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

จ.อุบลราชธานี 3. ประกนัสังคม,โบนสั

วศิวกรโยธา (จดัซือ จดัจา้ง) 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา

2. มีประสบการณ์ในการจดัซือ จดัจา้งในงานก่อสร้างเป็นอยา่งดี

3. ประกนัสังคม,โบนสั

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 2 ช/ญ 20 + ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาบญัชี

2. มีประสบการณ์ในการเป็นหวัหนา้งานดา้นบญัชี

3. ประกนัสังคม,โบนสั

ผูช่้วยเจา้หนา้ทีแผนกพฒันาธุรกิจ 1 ช/ญ 20 + ป.ตรี 10,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาการเงิน

2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ประกนัสังคม, โบนสั

เจา้หนา้ทีพฒันาธุรกิจ (กทม.) 2 ช/ญ 20 + ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาการเงิน

2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ประกนัสังคม,โบนสั

เจา้หนา้ทีพฒันาธุรกิจ (อุบล) 1 ช/ญ 20 + ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาการเงิน

2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

3. ประกนัสังคม, โบนสั



หนา้ท ี4

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตรี จาํกดั ช่างซ่อมบาํรุง 5 ช 20 + ปวช. / ปวส. 9,600/ด. 1. จบปวช. - ปวส. สาขายานยนต,์ เครืองกล

 ต. ไร่นอ้ย อ.เมือง 2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

จ.อุบลราชธานี 3. ประกนัสังคม, โบนสั

พนกังานขาย 2 ช/ญ 20 + ป.ตรี 10,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาการขาย

2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

3. ประกนัสังคม, โบนสั

หวัหนา้ คสล. 1 ช 20 + ปวส. / ป.ตรี 12,000/ด. 1. จบปวส. สาขาโยธา, การก่อสร้าง และปริญญาตรี สาขาการก่อสร้าง

2. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานการผลิต

3. ประกนัสังคม, โบนสั

ผูจ้ดัการแผนกเครืองจกัร 1 ช/ญ 20 + ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขายานยนต,์ เครืองกล

2. มีประสบการณ์ในการบริหารเครืองจกัรในงานก่อสร้าง

3. ประกนัสังคม, โบนสั

เจา้หนา้ทีวางแผนเครืองจกัร 1  ช/ญ 20 + ป.ตรี 15,000/ด. 1. วางแผนในการจดัการเครืองจกัร

2. ประกนัสังคม, โบนสั

เจา้หนา้ที IT 3 ช 20 + ป.ตรี 10,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขา IT, คอมพิวเตอร์

2. มีประสบการณ์ในการทาํงานเรือง GPS

3. ประกนัสังคม, โบนสั



หนา้ท ี5

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตรี จาํกดั พนกังานขบัรถพว่ง 10 ช 20 + ไม่จาํกดัวฒิุ 12,000/ด. 1. ขบัรถพว่งได ้มีใบอนุญาตขบัขีพว่ง

 ต. ไร่นอ้ย อ.เมือง 2. มีประสบการในการขบัรถพว่ง

จ.อุบลราชธานี 3. ประกนัสังคม, โบนสั

เจา้หนา้ที IT ประจาํออฟฟิศ 3 ช 20 + ป.ตรี 10,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขา  IT, คอมพิวเตอร์

2. มีประสบการณ์ในการซ่อม, ติดตงั เกียวกบัคอมพิวเตอร์

3. ประกนัสังคม, โบนสั

พนกังานบญัชี/จดัซือ 2 ช/ญ 20 + ปวส.ขึนไป 10,000/ด. 1. ทาํงานดา้นบญัชี/ จดัซือ  ทาํงานทีสาขาเขมราฐ

2. ประกนัสังคม,โบนสั

วศิวกรเครืองกล 3 ช/ญ 20 + ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาเครืองกล

2. มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ

3. ประกนัสังคม, โบนสั

วศิวกรโยธา 5 ช/ญ 20 + ป.ตรี 15,000/ด. 1.จบปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา

2. มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ประกนัสังคม, โบนสั



หนา้ท ี6

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

4 บจก.ทีทีซี มอเตอร์อุบลราชธานี เจา้หนา้ทีการตลาด 1 ช/ญ 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ต. ขามใหญ่ อ.เมือง 2. จดักิจกรรมการตลาด นาํเสนอกิจกรรม ประสบการณ์ 2 ปีขึนไป

จ. อุบลราชธานี 3. ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัขี

4. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

ทีปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 25 - 35 ไม่จาํกดัวฒิุ 15,000+/ด.  1. มีประสบการณ์ดา้นการขายรถยนตอ์ยา่งนอ้ย 3 ปี 

2. ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัขี

3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจา้หนา้ทีจดัซือ 1 ช. 23-30 ปวส. - ป.ตรี 13,000/ด. 1.มีประสบการณ์ดา้นการติดต่อประสานงาน การต่อรองจดัซือวสัดุอุปกรณ์

2. ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัขี

3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจา้หนา้ทีซ่อมบาํรุงอาคาร 1 ช. 23 - 35 ม.6 -ป.ตรี 320/วนั 1. มีความสามารถดา้นการซ่อมแซมเบืองตน้เกียวกบัอาคารสถานที

2. ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัขี

3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน



หนา้ท ี7

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

5 บริษทั บา้นทองคอนกรีต จาํกดั วศิวกรโยธา 1 ช. 25 + ป.ตรี 25,000+/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา

ต. แจระแม อ. เมือง 2. มีใบประกอบวชิาชีพวศิวกร, ขบัรถยนตไ์ด้

จ. อุบลราชธานี 3. ประกนัสังคม , ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั

เลขานุการผูบ้ริการ 1 ญ. 23 + ป.ตรี 15,000+/ด. 1. จบปริญญาตรี /สาขาทีเกียวขอ้ง

2. ประกนัสังคม , ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั

เจา้หนา้ทีความปลอดภยั (จป.) 1 ช./ญ. 25 + ป.ตรี 17,000+/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาดา้นสิงแวดลอ้ม ชีววทิยาอนามยัและความปลอดภยั หรือสาขาทีเกียงขอ้ง

2. มีใบรับรอง จป.วชิาชีพ ประสบการณ์ 1 ปีขึนไป , ขบัรถยนตไ์ด้

3. ประกนัสังคม , ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั

เจา้หนา้ทีบญัชีและการเงิน 5 ช./ญ. 21 + ปวส. ขึนไป 10,000+/ด. 1. จบปวส. ขึนไป/สาขาการบญัชี

2. ประกนัสังคม , ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั

เจา้หนา้ทีคอมพิวเตอร์ 1 ช. 21 + ปวส. ขึนไป 10,000+/ด. 1. จบปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเกียวขอ้ง

2. ประกนัสังคม , ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั

หวัหนา้จดัส่ง 1 ช. 30 + ปวส. ขึนไป 12,000+/ด. 1. จบปวส.ขึนไป/สาขาช่างยนต์

2. มีใบขบัขีประเภท 2 ขึนไป

3. ประกนัสังคม , ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั



หนา้ท ี8

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั บา้นทองคอนกรีต จาํกดั เจา้หนา้ทีบริการเทคนิค / 2 ช. 21 + ปวส. 12,000+/ด. 1. จบปวส./สาขาทีเกียวขอ้ง

ต. แจระแม อ. เมือง โฟร์แมน / QC 2. ประกนัสังคม, ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั, ค่าคอมมิชชนั

จ. อุบลราชธานี 

เจา้หนา้ทีธุรการ 2 ช./ญ. 21 + ปวส. ขึนไป 10,000+/ด. 1. จบปวส. ขึนไป/สาขาทีเกียวขอ้ง

2. ประกนัสังคม , ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั

ผูแ้ทนขาย 2 ช./ญ. 25 + ป.ตรี 12,000+/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด

2. ประกนัสังคม, ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั, ค่าคอมมิชชนั

พนกังานขบัรถมิกซ์ 3 ช. 20 + ไม่จาํกดัวฒิุ 10,000+/ด. 1. มีใบขบัขีประเภท 2 ขึนไป

2. ประกนัสังคม , ทีพกั, ยนิูฟอร์ม, โบนสั

6 บริษทั ลีดเดอร์ กรุ๊ป 2007 จาํกดั ทีปรึกษาการตลาด 10 ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 18,000+/ด. 1. วางแผนดา้นการตลาด, เคยผา่นการทาํงานอืนๆมาก่อน

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 2. เงินเดือน, โบนสั, ประกนัสังคม

จ.อุบลราชธานี

ทีปรึกษาการบริการ 10 ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 15,000+/ด. 1. วางแผนและใหก้ารบริการ,  เคยผา่นการทาํงานมาก่อน

2. เงินเดือน, โบนสั, ประกนัสังคม

ทีปรึกษาการขาย 10 ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 18,000+/ด. 1. นาํเสนอขายผลิตภณัฑ,์ เคยผา่นมาขายมาก่อน

2. เงินเดือน, ประกนัสังคม, โบนสั, ค่าคอมมิชชนั



หนา้ท ี9

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั ลีดเดอร์ กรุ๊ป 2007 จาํกดั จนท. ประสานงานฝ่ายขาย 10 ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 18,000+/ด. 1. ประสานงานฝ่ายขาย มีประสบการณ์ทาํงานมาก่อน

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 2. เงินเดือน, ประกนัสังคม, โบนสั, ค่าคอมมิชชนั

จ.อุบลราชธานี

จนท. ฝึกอบรม & พฒันา 10 ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 15,000+/ด. 1.เรียนรู้ ฝึกอบรมและพฒันา มีประสบการณ์การทาํงานมาบา้ง

2. เงินเดือน, ประกนัสังคม, โบนสั, ค่าคอมมิชชนั

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 5 ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 15,000/ด. 1. ขอใหมี้ประสบการณ์ในการทาํงานมาบา้ง

2. เงินเดือน, ประกนัสังคม, โบนสั, ค่าคอมมิชชนั

ทีปรึกษาการเงิน 15 ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 18,000/ด. 1. มีประสบการณ์ในการทาํงานอืนมาบา้ง

2. เงินเดือน, ประกนัสังคม, โบนสั, ค่าคอมมิชชนั

7 บริษทั เมโทร พลาย จาํกดั เจา้หนา้ทีควบคุมเครืองจกัร 20 ช. 19 + ปวช. - ปวส. 11,000 - 1. จบปวช. - ปวส.  สาขาช่างยนต,์ช่างกล, ช่างเทคนิค

ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรนอ้ย 12,000/ด. 2. ประกนัสังคม, หอพกัรายเดือน/รายวนั, เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม, กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ

จ.นนทบุรี 3. กองทุนสาํรองเลียงชีพ, โอที, สิทธิลากิจ, ลาป่วย, ลาพกัร้อน

QC Shift Leader (หวัหนา้กะ) 3 ช./ญ. 23 + ปวส. - ป.ตรี 12,000 - 1. มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก่อนอยา่งนอ้ย 2 ปี

14,000/ด. 2. ประกนัสังคม, หอพกัรายเดือน/รายวนั, เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม, กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ

3. กองทุนสาํรองเลียงชีพ, โอที, สิทธิลากิจ, ลาป่วย, ลาพกัร้อน



หนา้ท ี10

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั เมโทร พลาย จาํกดั หวัหนา้แผนก QC 1 ช./ญ. 25 + ป.ตรี 14,000 - 1. มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก่อนอยา่งนอ้ย 2 ปี

ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรนอ้ย 15,000/ด. 2. ประกนัสังคม, หอพกัรายเดือน/รายวนั, เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม, กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ

จ.นนทบุรี 3. กองทุนสาํรองเลียงชีพ, โอที, สิทธิลากิจ, ลาป่วย, ลาพกัร้อน

เจา้หนา้ทีจดัซือ 3 ญ. 28 + ป.ตรี 15,000 - 1. มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก่อนอยา่งนอ้ย 2 ปี

18,000/ด. 2. ประกนัสังคม, หอพกัรายเดือน/รายวนั, เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม, กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ

3. กองทุนสาํรองเลียงชีพ, โอที, สิทธิลากิจ, ลาป่วย, ลาพกัร้อน

ผจก. ฝ่ายวศิวกรรมไฟฟ้า 1 ช. 40 + ป.ตรี 40,000+/ด. 1. มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก่อนอยา่งนอ้ย 2 ปี

2. ประกนัสังคม, หอพกัรายเดือน/รายวนั, เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม, กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ

3. กองทุนสาํรองเลียงชีพ, โอที, สิทธิลากิจ, ลาป่วย, ลาพกัร้อน

พนกังาน QC 10 ช./ญ. 18 + ม.3 - ม.6 325 + OT 1. ประกนัสังคม, หอพกัรายเดือน/รายวนั, เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม, กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ

2. กองทุนสาํรองเลียงชีพ, โอที, สิทธิลากิจ, ลาป่วย, ลาพกัร้อน

พนกังานฝ่ายผลิต 50 ช./ญ. 18 + ไม่จาํกดัวฒิุ 325 + OT 1. ประกนัสังคม, หอพกัรายเดือน/รายวนั, เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม, กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ

2. กองทุนสาํรองเลียงชีพ, โอที, สิทธิลากิจ, ลาป่วย, ลาพกัร้อน



หนา้ท ี11

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

8 บริษทั โตโยตา้ ดีลกัซ์ จาํกดั ทีปรึกษาการขาย 5 ช./ญ. 22 - 30 ปวช. -ป.ตรี 15,000 - 1. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ มีความตงัใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ 

ต. แสนสุข อ.วารินชาํราบ 50,000/ด. 2. สามารถใชค้อมพิวเตอร์พืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี, ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์

อ. อุบลราชธานี 3. ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 07.30 - 17.00 น.

4. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ

5. อบรมสัมนา, เงินรางวลัสาํหรับพนกังานดีเด่น, ท่องเทียวต่างประเทศ, เงินช่วยเหลือต่างๆ (***ทุกตาํแหน่ง

6. การปรับค่าจา้งประจาํปี(ตามนโยบาย), เงินรางวลัอายงุาน, กิจกรรมงานปีใหม่ (***ทุกตาํแหน่ง)

7. หอ้งพยาบาลและยาสามญัประจาํบา้น (***ทุกตาํแหน่ง)

เจา้หนา้ทีตอ้นรับส่วนหนา้ 2 ช./ญ. 22 -30 ปวช. - ป.ตรี 320/วนั 1. จบ ปวช. - ป.ตรี สาขาการบญัชี

2. บุคลิกภาพดี ยมิแยม้แจ่มใส มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี รักงานบริการ

3. ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์

4. ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 06.00 - 18.00 น.

5. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ

ช่างเทคนิค 2 ช. 22 - 30 ปวช. - ป.ตรี 9,000 -. 1. จบ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต ์หรือสาขาทีเกียวขอ้ง

15,000/ด. 2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ มีความตงัใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ 

3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์พืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

4. ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต ์,ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 08.00 - 17.00 น.

5. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ

ช่างเตรียมพืน 2 ช. 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี 320/วนั 1. จบ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต ์,ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต,์สามารถใชค้อมพิวเตอร์พืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ มีความตงัใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ ,ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 08.00 - 17.00 น.

3. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ



หนา้ท ี12

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั โตโยตา้ ดีลกัซ์ จาํกดั ช่างขดัสี 1 ช. 20 - 40 ปวช. ปวส. 9,000 -. 1. จบ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต ์

ต. แสนสุข อ.วารินชาํราบ ป.ตรี 15,000/ด. 2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ มีความตงัใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ 

อ. อุบลราชธานี 3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์พืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

4. ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์

5. ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 08.00 - 17.00 น.

6. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ

เจา้หนา้ทีอะไหล่ 2 ช. 22 -35 ปวช. - ป.ตรี 9,000 -. 1. จบ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต ์,สามารถใชค้อมพิวเตอร์พืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

15,000/ด. 2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ มีความตงัใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ 

3. ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต ์,ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 08.00 - 17.00 น.

4. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ

ธุรการขาย 1 ญ. 22 - 30 ปวส. 320/วนั 1. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ มีความตงัใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ 

2. สามารถใชค้อมพิวเตอร์พืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี ,ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์

3. ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 08.00 - 17.00 น.

4. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ

ผูบ้ริหาร (SA) ศูยน์บริการ 1 ช./ญ. 22 - 30 ปวช.  - ป.ตรี 9,000 -. 1. จบ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต ์หรือสาขาทีเกียวขอ้ง

15,000/ด. 2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ มีความตงัใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ 

3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์พืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

4. ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์

5. ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 08.00 - 17.00 น.

6. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ



หนา้ท ี13

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั โตโยตา้ ดีลกัซ์ จาํกดั เจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั 3 ช. 22 - 40 ป.6 ขึนไป 320/วนั 1. มีประสบการณ์การทาํงานอยา่งนอ้ย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต. แสนสุข อ.วารินชาํราบ (กลางคืน) 2. บุคลิกภาพดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีความตงัใจ ขยนั ซือสัตย ์อดทน รักงานบริการ

อ. อุบลราชธานี 3. ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์

4. ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 18.00 - 06.00 น.

5. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ

หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ญ. 30 -40 ป.ตรี 15,000 +/ด. 1. มีประสบการณ์การทาํงานอยา่งนอ้ย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. บุคลิกภาพดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีความตงัใจ ขยนั ซือสัตย ์อดทน รักงานบริการ

3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์พืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี

4. ขบัขีรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์

5. ทาํงานวนัจนัทร์ - อาทิตย ์เวลา 08.00 - 17.00 น.

6. เบียขยนั, ค่าคอมมิชชนั, อาหารกลางวนัฟรี, ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริมบุคลิกภาพ

9 บริษทั กา้วหนา้ไก่สด จาํกดั หวัหนา้ฝ่ายผลิต 5 ช./ญ. ไม่จาํกดั ป.ตรี 13,000/ด. 1. ควบคุมการผลิตและการทาํงานของพนกังาน

ต. โนนโหนน อ. วารินชาํราบ 2. สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้

จ. อุบลราชธานี 3. ทาํงานทีโรงงาน อาํเภอวารินชาํราบ

4. บริษทัฯมีสวสัดิการทีพกัฟรี, มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนสัทุกปี

จป.วชิาชีพ 1 ช./ญ. ไม่จาํกดั ป.ตรี 13,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามยั หรือมีใบรับรอง

2. ทาํงานเกียวกบัดา้นของปลอดภยั, สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งดี

3. เงินเดือน 13,000 บาท ผา่นงานปรับเพิม 1,500 บาท

4. ทาํงานทีโรงงาน อาํเภอวารินชาํราบ

5. บริษทัฯมีสวสัดิการทีพกัฟรี, มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนสัทุกปี



หนา้ท ี14

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั กา้วหนา้ไก่สด จาํกดั สัตวบาล 2 ช./ญ. ไม่จาํกดั ป.ตรี 12,500/ด 1. จบปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์

ต. โนนโหนน อ. วารินชาํราบ 2. ดูแลลูกเลา้และตรวจไก่ตามฟาร์ม

จ. อุบลราชธานี 3. มีรถยนต(์ส่วนตวั)เพือใชใ้นการเดินทาง(บริษทัมีสวสัดิการนาํมนัและค่าเสือม)

4. ปรับเงินเดือน + โบนสัทุกปี

พนกังานขายต่างประเทศ 1 ช./ญ. ไม่จาํกดั ป.ตรี 12,500/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาภาษาองักฤษ

2. ดูแลและบริการลูกคา้ทีมาเยยีมโรงงาน, พิมพเ์อกสาร ซือ ขาย และจดหมายเป็นภาษาองักฤษ

3. เงินเดือน 13,000 บาท ผา่นงานปรับเพิม 1,500 บาท

4. ทาํงานทีโรงงาน อาํเภอวารินชาํราบ

5. บริษทัฯมีสวสัดิการทีพกัฟรี, มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนสัทุกปี

6. ขบัรถยนตไ์ด ้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจา้หนา้ทีหอ้ง Lab 1 ช./ญ. ไม่จาํกดั ป.ตรี 12,500/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาจุลชีววทิยา หรือชีววทิยา

2. ตรวจวเิคราะห์เชือในหอ้งปฏิบติัการ และจดัเอกสารรับรอง

3. สามารถใชค้วามพิวเตอร์ไดดี้

4. ทาํงานทีโรงงาน อาํเภอวารินชาํราบ

5. บริษทัฯมีสวสัดิการทีพกัฟรี, มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนสัทุกปี

หวัหนา้งาน QC 1 ช./ญ. ไม่จาํกดั ป.ตรี 13,000/ด. 1. จบปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์

2. ตรวจสอบคุณภาพสินคา้, สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้

4. ทาํงานทีโรงงาน อาํเภอวารินชาํราบ

5. บริษทัฯมีสวสัดิการทีพกัฟรี, มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนสัทุกปี



หนา้ท ี15

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

10 บริษทั โฮมฮบั จาํกดั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี ขึนไป 50,000+/ด. 1. จบปริญญาตรีขึนไป สาขาการบญัชี - การเงิน

ต. แจระแม อ.เมือง (ประจาํสาํนกังานใหญ่-อุบลฯ) 2. การบริหารจดังาน แนะนาํ พฒันาดา้นระบบบญัชีการเงิน บญัชีตน้ทุน และกฎหมายภาษีอากร

อ. อุบลราชธานี 3. นาํเสนอเพืออนุมติังบประมาณประจาํปี รวมถึงมาตรฐานตน้ทุน

4. ติดตาม ควบคุม และบริหารการใชจ่้ายของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณประจาํปี

5. มีบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี ใหค้วามรู้ทีมงานและสามารถเดินทางไปทาํงานนอกสถานทีได้

6. มีประสบการณ์งานดา้นบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และอยูใ่นระดบัตาํแหน่งบริหารจดการไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี

(กรณีผา่นการร่วมงานบริษทัฯ ทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ผูจ้ดัการฝ่ายขายส่งออก 1 ช./ญ. 30 + ป.ตรี ขึนไป 40,000+/ด. 1. จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ทุกสาขา)

(ประจาํสาํนกังานใหญ่-อุบลฯ) 2. มีทกัษะในการประสานงาน การสือสาร การนาํเสนอเป็นอยา่งดี มีบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี

3. สามารถไปทาํงานต่างจงัหวดั และเดินทางระหวา่งประเทศได ้ขบัขีรถยนตไ์ดแ้ละมีใบอนุญาตขบัขี

4. มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 5 ปี ในสายงานการขายวสัดุโครงสร้าง 

   (กรณีผา่นงานขายส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

พนกังานขายช่วง/โครงการ 3 ช./ญ. 25 + ป.ตรี หรือ 11,000+/ด. 1. จบปริญญาตรี/สาขาทีเกียวขอ้ง

(วสัดุโครงสร้าง) เทียบเท่า 2. เขา้ใจและยอมรับหลกัการการปฏิบติัทาํงานเป็นทีม มีทกัษะในการประสานงาน การสือสาร

(ประจาํสาขาอุบลฯ/ขอนแก่น/     และการนาํเสนองานทีดี

อุดรธานี) 3. สามารถปฏิบติังานภายใตค้วามกดดนัไดแ้ละมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี

4. มีประสบการณ์งานขาย (หากมีประสบการณ์ขายวสัดุก่อสร้างลุปกนณ์ตกแต่งก่อสร้างบา้น

    จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัอนุญาตขบัขีรถยนต์

6. สามารถปฏิบติังานประจาํสาขาอุบลราชธานี/ขอนแก่น/อุดรธานี



หนา้ท ี16

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั โฮมฮบั จาํกดั พนกังานขายส่งออก 1 ช./ญ. 20 + ป.ตรี 12,000+/ด. 1. จบปริญญาตรี/สาขาทีเกียวขอ้ง

ต. แจระแม อ.เมือง (ประจาํสาํนกังานใหญ่-อุบลฯ) 2. มีความรู้ดา้นวสัดุก่อสร้าง รักงานขาย มนุยษส์ัมพนัธ์ทีดีและสามารถทาํงานเป็นทีมได้

อ. อุบลราชธานี 3. สามารถรักษาความลบัของบริษทัฯ และปฏิบติังานภายใตภ้าวะกดดนัได้

4. ขบัรถยนตไ์ดแ้ละสามารถไปปฏิบติังานต่างจงัหวดัได้

5. หากมีประสบการณ์ดา้นงานขายวสัดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจา้หนา้ที Schematic - Planogram 1 ช./ญ. 25 + ป.ตรี 12,000/ด. 1. สามารถใชโ้ปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3ds max etc.

(ประจาํสาํนกังานใหญ่-อุบลฯ) 2. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์สามารถปฏิบติังานต่างจงัหวดัได้

3. มีทกัษะในการประสานงาน การสือสาร การนาํเสนอเป็นอยา่งดี

4. สามารถชบัรถยนตไ์ด ้มีใบอนุญาตขบัขี

5. มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 2 ปี ในงานออกแบบ กรบริหารการจดัเรียงสินคา้ / งาน Planogram

พนกังานขาน / พนกังาน PC 5 ช./ญ. 20 + ม.6/ปวช. + 320/วนั 1. สามารถปฏิบติังานประจาํสาขาอุบลราชธานี/ขอนแก่น/อุดรธานี

2. สามารถทาํงานเป็นกะได,้ รักงานขายและงานบริการ

3. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี มีความรับผดิชอบ

4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หวัหนา้แผนกจดัส่ง 1 ช. 25 + ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

2. มีทกัษะการวางแผน มอบหมายงานและการติดตาม

3. มีความรู้ในระบบงานขนส่ง Logistic และทกัษะการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ

4. มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ในระดบัหวัหนา้แผนกตามสายงาน



หนา้ท ี17

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั โฮมฮบั จาํกดั ธุรการจดัส่ง 1 ช. 22 + ม.6/ปวช. + 320/วนั 1. สุขภาพแขง็แรง

ต. แจระแม อ.เมือง 2. มีความรู้พืนฐานดา้นการขนส่ง  Logistic  และสามารถถใช ้MS Office ได้

อ. อุบลราชธานี 3. สามารถทาํงานเป็นกะและทาํงานล่วงเวลาได้

4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 บริษทั กิจเจริญไทยอุบล จาํกดั พนกังานขาย 6 ช./ญ. 20 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. แนะนาํผลิตภณัฑร์ถจกัรยานยนต/์คียข์อ้มูล

ต.ในเมือง อ.เมือง 2. ประกนัสังคม

จ.อุบลราชธานี

ช่างบริการ 4 ช. 18 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. จบ ปวช. ขึนไป สาขาช่างยนต์

2. ซ่อมบาํรุงรถจกัรยานยนต ์ยามาฮ่า

3. ประกนัสังคม

กิจกรรมส่งเสริมการขาย 3 ช./ญ. 20 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. ออกจดักิจกรรมต่างพืนที

2. ประกนัสังคม

เจา้หนา้ทีธุรการ 2 ญ. 20 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. ดูแลเอกสารต่างๆภายในบริษทั

สาขาบญัชี 2. ประกนัสังคม

เจา้หนา้ทีอะไหล่ 3 ช./ญ. 20 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. จดัเรียงอะไหล่/จดัส่งอะไหล่ตามสาขา

2. ประกนัสังคม



หนา้ท ี18

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

12 บจก.ศิริมหาชยั อุบลราชธานี ผูจ้ดัการฝ่ายลูกคา้ 1 ญ. 30 - 35 ปวส. - ป.ตรี 25,000/ด. 1. บริหารการบริการลูกคา้/บริหารหลงัการขาย, วางแผนและพฒันาระบบบริการลูกคา้

ต.ในเมือง อ.เมือง 2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการใหบ้ริการและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของบริษทัฯ

จ.อุบลราชธานี 3. วางแผนการใหบ้ริการในการซ่อมและใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้เกียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ

4. ควบคุมและดูแลปฏิบติังานการซ่อม และดูแลลูกคา้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ

5. ประสานงานในการแกไ้ขเรืองผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้เพือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด

6. มีทกัษะการสือสารเป็นอยา่งดี, รักงานบริการ, งานขาย, มีทกัษะในการบริหารทีมได้

7. ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบอนุญาตขบัมีประสบการณ์ดา้นการบริการอยา่งนอ้ย 3-5 ปี

8. ประกนัสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวญัวนัเกิด, INCENTIVE

9. เบียขยนัรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินเดือนประจาํปี

10. เงินช่วยเหลือกรณี เจบ็ป่วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสินคา้ราคาพนกังาน ผอ่นเป็นงวดๆ

11. งานแข่งขนักีฬาสีภายในเครือ/งานจดัเลียง/โบนสัประจาํปี/ปรับเงินประจาํปี

ผูจ้ดัการคลงัสินคา้ 1 ช./ญ. 30 - 35 ปวส. - ป.ตรี 25,000/ด. 1. ควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินคา้เขา้-ออก พร้อมดาํเนินการจดัเรียงสินคา้ในคลงั

2. ควบคุมและวางแผนการรักษาความสะอาดและตรวจสอบควาบเรียบร้อยของคลงัสินคา้

3. ควบคุมและวางแผนการตรวจสอบความเสียหายของสินคา้ ถา้เจอสินคา้เสียหายดาํเนินการแจง้เคลม

4. ควบคุมและวางแผนการสุ่มตรวจสอบสินคา้มานบัยอด เพือปรับสตอ๊กใหต้รงกบัยอดทีมีอยูใ่นระบบ

5. ควบคุมและวางแผนการจดัการงานคลงัสินคา้และจดัส่งใหมี้ประสิทธิภาพ

6. มีประสบการณ์ดา้นวสัดุก่อสร้างและของตกแต่งบา้น มีประสบการณ์ดา้นการจดัการคลงัสินคา้ 5-10 ปี

7. มีความเป็นผูน้าํ มีความรับผดิชอบสูง ขยนั สู้งาน มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา

8. ประกนัสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวญัวนัเกิด, INCENTIVE

9. เบียขยนัรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินเดือนประจาํปี

10. เงินช่วยเหลือกรณี เจบ็ป่วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสินคา้ราคาพนกังาน ผอ่นเป็นงวดๆ

11. งานแข่งขนักีฬาสีภายในเครือ/งานจดัเลียง/โบนสัประจาํปี/ปรับเงินประจาํปี



หนา้ท ี19

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บจก.ศิริมหาชยั อุบลราชธานี เจา้หนา้ทีบญัชี - การเงิน 2 ช. 23 - 35 ปวส. - ป.ตรี 12,000/ด. 1. บนัทึกบญัชีเจา้หนีและออกเอกสารใบเพิมหนีและใบลดหนี

ต.ในเมือง อ.เมือง 2. เปิดหนา้บญัชีการคา้ในระบบ และดูแลงบการเงินเพือยนืส่งสรรพกร

จ.อุบลราชธานี 3. จดัทาํรายงานขอ้มูลบญัเกียว่กบัภาษีต่างๆ

4. ซือสัตย ์มีความรับผดิชอบ, มีประสบการณ์ดา้นการทาํบญัชี 3 ปีขึนไป

5. ประกนัสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวญัวนัเกิด, INCENTIVE

6. เบียขยนัรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินเดือนประจาํปี

7. เงินช่วยเหลือกรณี เจบ็ป่วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสินคา้ราคาพนกังาน ผอ่นเป็นงวดๆ

8. งานแข่งขนักีฬาสีภายในเครือ/งานจดัเลียง/โบนสัประจาํปี/ปรับเงินประจาํปี

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช. 30 - 40 ปวส. - ป.ตรี 12,000/ด. 1. ทาํงานเกียวกบัซ่อมบาํรุงไฟฟ้าภายในบริษทัและงานซ่อมบาํรุงอืนๆ ทีไดรั้บมอบหมาย

2. ทาํงานเกียวกบัการซ่อมไดทุ้กรูปแบบ, มีความรู้เรืองแอร์ซิลเลอร์และแอร์บา้น

3. ระบบเครนคาน ปันจนั โฟคลิฟท ์งานซ่อมสร้าง ตรวจสอบและบาํรุงรักษาและงานซ่อมอืนๆ

4. ทาํงานเป็นกะได ้ตรงต่อเวลา ซือสัตย ์มีความรับผดิชอบ มีความรู้เกียวกบัการซ่อมเครนและโฟคลิฟท์

5. ประกนัสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวญัวนัเกิด, INCENTIVE

6. เบียขยนัรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินเดือนประจาํปี

7. เงินช่วยเหลือกรณี เจบ็ป่วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสินคา้ราคาพนกังาน ผอ่นเป็นงวดๆ

8. งานแข่งขนักีฬาสีภายในเครือ/งานจดัเลียง/โบนสัประจาํปี/ปรับเงินประจาํปี



หนา้ท ี20

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บจก.ศิริมหาชยั อุบลราชธานี เจา้หนา้ทีจดัซือ 3 ญ. 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 25,000 - 1. ประสานงานกบั Supplier เพือตรวจสอบราคาและสั งซือสินคา้เพือนาํมาจดัจาํหน่ายทีร้าน

 ต.ในเมือง อ.เมือง 30,000/ด. 2. ออกเอกสารใบสั งซือผา่นระบบ รวมทงัทาํหนา้ทีตงัหนีสินคา้ทีซือเขา้มา

จ.อุบลราชธานี 3. ประสานงานรับสินคา้จาก Supplier เขา้ร้าน, ดาํเนินการเคลมสินคา้

4. ประสานงานร่วมกบัฝ่ายอืนๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ายขาย, ผลกัดนัสินคา้และจดัโปรโมชนั

5. สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้ มีทกัษะในการติดต่อสือสารเป็นอยา่งดี

6. มีความรับผดิชอบสูง ขยนั สู้งาน มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา

7. หากมีประสบการณ์ดา้นงานจดัซือวสัดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ประกนัสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวญัวนัเกิด, INCENTIVE

9. เบียขยนัรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินเดือนประจาํปี

10. เงินช่วยเหลือกรณี เจบ็ป่วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสินคา้ราคาพนกังาน ผอ่นเป็นงวดๆ

11. งานแข่งขนักีฬาสีภายในเครือ/งานจดัเลียง/โบนสัประจาํปี/ปรับเงินประจาํปี

พนกังานคลงัสินคา้ 5 ช./ญ. 21 - 35 ม.3 ขึนไป 320/วนั 1. ตรวจรับสินคา้เขา้-ออก จดัเรียงสินคา้ในคลงั

2. รักษาความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อย

3. ตรวจสอบความเสียหายของสินคา้ ถา้สินคา้เสียหายใหแ้จง้เคลมสินคา้

4. ขยนั อดทน ทาํงานเป็นกะได ้มีความรับผดิชอบ ซือสัตย์

5. ประกนัสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวญัวนัเกิด, INCENTIVE

6. เบียขยนัรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินเดือนประจาํปี

7. เงินช่วยเหลือกรณี เจบ็ป่วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสินคา้ราคาพนกังาน ผอ่นเป็นงวดๆ

8. งานแข่งขนักีฬาสีภายในเครือ/งานจดัเลียง/โบนสัประจาํปี/ปรับเงินประจาํปี



หนา้ท ี21

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บจก.ศิริมหาชยั อุบลราชธานี พนกังานขาย / PC แนะนาํสินคา้ 10 ช./ญ. 21 + ม.3 - ป.ตรี 320/วนั 1. เสนอขายสินคา้ในกลุ่มทีดูแลอยูใ่หก้บัลูกคา้ปลีกหนา้ร้าน

 ต.ในเมือง อ.เมือง 2. ดูแลตรวจเช็คสตอ็กสินคา้ใหมี้ปริมาณทีเหมาะสม หากพบสินคา้ขาดสตอ็กดาํเนินการแจง้สั งซือสินคา้

จ.อุบลราชธานี 3. ติดต่อสอบถามเพือเป็นการบริการหลงัการขายแก่ลูกคา้

4. บุคลิกดี อธัยาศยัดี รักงานบริการและงานขาย ตรงต่อเวลา ซือสัตย ์มีความรับผดิชอบ ทาํงานเป็นกะได้

5. มีประสบการณ์งานขายสินคา้วสัดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ประกนัสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวญัวนัเกิด, INCENTIVE

7. เบียขยนัรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินเดือนประจาํปี

8. เงินช่วยเหลือกรณี เจบ็ป่วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสินคา้ราคาพนกังาน ผอ่นเป็นงวดๆ

9. งานแข่งขนักีฬาสีภายในเครือ/งานจดัเลียง/โบนสัประจาํปี/ปรับเงินประจาํปี

หวัหนา้จดัซือ 1 ญ. 30 + ปวส. - ป.ตรี 30,000.- 1. ดูแลบริหารจดัซือและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

35,000/ด. 2. ประสานงานร่วมกบัฝ่ายอืนๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ายขาย, ผลกัดนัสินคา้และจดัโปรโมชนั

3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้ มีความรับผดิชอบสูง ขยนั สู้งาน มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา

4. หากมีประสบการณ์ดา้นงานจดัซือวสัดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ประกนัสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวญัวนัเกิด, INCENTIVE

6. เบียขยนัรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินเดือนประจาํปี

7. เงินช่วยเหลือกรณี เจบ็ป่วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสินคา้ราคาพนกังาน ผอ่นเป็นงวดๆ

8. งานแข่งขนักีฬาสีภายในเครือ/งานจดัเลียง/โบนสัประจาํปี/ปรับเงินประจาํปี



หนา้ท ี22

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บจก.ศิริมหาชยั อุบลราชธานี หวัหนา้แผนกขายปลีก 2 ช./ญ. 28 + ม.3 - ป.ตรี 15,000+/ด. 1. ดูแลบริหารงานขายและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ดูแลยอดขายและสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้

 ต.ในเมือง อ.เมือง 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยในแผนก มีความเป็นผูน้าํ มีความรับผดิชอบสูง ตรงต่อเวลา

จ.อุบลราชธานี 3. มีทกัษะในการติดต่อสือสารเป็นอยา่งดี, มนุษยส์ัมพนัธ์ดี, มีทกัษะในการบริหารทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดี

4. สามารถทาํงานล่วงเวลาได ้ขบัรถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี

5. ประกนัสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวญัวนัเกิด, INCENTIVE

6. เบียขยนัรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินเดือนประจาํปี

7. เงินช่วยเหลือกรณี เจบ็ป่วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสินคา้ราคาพนกังาน ผอ่นเป็นงวดๆ

8. งานแข่งขนักีฬาสีภายในเครือ/งานจดัเลียง/โบนสัประจาํปี/ปรับเงินประจาํปี

13 บริษทั ดูโฮม จาํกดั พนกังานขาย/PC 10 ช/ญ 20 + ม.6 ขึนไป 9,600/ด. 1. แนะนาํสินคา้และใหบ้ริการลูกคา้

ต.วารินชาํราบ อ.วารินชาํราบ  +  Com 2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

จ.อุบลราชธานี

พนกังานจดัเรียงสินคา้ 5 ช. 20 + ม.6 ขึนไป 9,600/ด. 1. จดัเรียงสินคา้/เติมสินคา้และใหบ้ริการลูกคา้

 +  Com 2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนกังานแคชเชียร์ 2 ญ. 20 + ม.6 ขึนไป 10,000+/ด. 1. มีประสบการณ์ทางดา้นแคชเชียร์/ใหบ้ริการลูกคา้

2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนกังานขายทางโทรศพัท์ 5 ช/ญ 22 + ปวส. ขึนไป 12,000/ด. 1. มีประสบการณ์ทางดา้นงานขาย/เสนอสินคา้ทางโทรศพัท์

 +  Com 2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

ผูจ้ดัการแผนกสีและเคมีภณัฑ์ 1 ช/ญ 25 + ป.ตรี 15,000/ด. 1. มีประสบการณ์ทางดา้นงานขาย 5 ปี ขึนไป, มีความเป็นผูน้าํและกลา้ตดัสินใจ

 +  Com 2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน



หนา้ท ี23

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บริษทั ดูโฮม จาํกดั พนกังานสินเชือ 2 ญ. 25 + ป.ตรี 13,000/ด. 1. ติดตามลูกคา้ทีซือสินคา้ เพือใหจ่้ายบิลตามรอบ

ต.วารินชาํราบ อ.วารินชาํราบ  +  Com 2. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

จ.อุบลราชธานี

พนกังานพฒันาระบบ 3 ช/ญ 22 + ป.ตรี 13,000/ด. 1. จบ ป.ตรี สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์

2. จดัทาํหลกัสูตร/พฒันาระบบการทาํงานของบริษทั

3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจา้หนา้ทีฝ่ายบุคคล 2 ญ. 25 + ป.ตรี 13,000/ด. 1. ติดตามลูกคา้ทีซือสินคา้ เพือใหจ่้ายบิลตามรอบ

2. สรรหาพนกังาน/ตรวจสอบเวลาทาํงานของพนกังาน

3. สวสัดิการตามกฎหมายแรงงาน

14 บจก.มิลเลนเนียม ออโต ้กรุ๊ป พนกังาน Call Center (ไทย) 1 ญ. 23 + ป.ตรี 12,000/ด. 1. โทรสอบถามความพึงพอใจลูกคา้

ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ 2. ประกนัสังคม, ประกนักลุ่ม, กองทุนสาํรองเลียงชีพ, คอมมิชชนั, อินเซนทีฟ

3. อบรมทงัในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรคปี์ใหม่, โบนสัประจาํปี

พนกังาน Call Center (องักฤษ) 1 ญ. 23 + ป.ตรี 15,000 - 1. โทรสอบถามความพึงพอใจลูกคา้เป็นภาษาองักฤษ

18,000/ด. 2. ประกนัสังคม, ประกนักลุ่ม, กองทุนสาํรองเลียงชีพ, คอมมิชชนั, อินเซนทีฟ

3. อบรมทงัในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรคปี์ใหม่, โบนสัประจาํปี

Service Manager 1 ช. 40 + ป.ตรี ขึนไป 30,000 - 1. ดูแล บริหารงานซ่อมใหไ้ดม้าตราฐาน ถูกตอ้ง รวดเร็ว ตามมาตราฐาน BMW

(ผูจ้ดัการศูนยซ่์อม) 50,000/ด. 2. ดูแล ความพึงพอใจของลูกคา้ คะแนน CSI ผา่นเกณฑก์าํหนด

3. ประกนัสังคม, ประกนักลุ่ม, กองทุนสาํรองเลียงชีพ, คอมมิชชนั, อินเซนทีฟ

4. อบรมทงัในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรคปี์ใหม่, โบนสัประจาํปี



หนา้ท ี24

ลาํดับ

ที

ชือสถานประกอบการ ตําแหน่งงาน จํานวน

(อตัรา)

เพศ อายุ

(ปี)

การศึกษา ค่าจ้าง

(บาท)

เงือนไขและสวสัดิการ

ตําแหน่งานว่าง วนันัดพบแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี  

 ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

วนัพฤหัสบดทีี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.  สมัครและสัมภาษณ์งานกบันายจ้างโดยตรง 

บจก.มิลเลนเนียม ออโต ้กรุ๊ป Sales Manager 1 ช/ญ 30 + ป.ตรี ขึนไป 30,000 - 1. ดูแลทีมขาย บริหารยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าทีกาํหนด, ติดตามบริการลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ

ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ (ผูจ้ดัการฝ่ายขาย) 50,000/ด. 2. ประกนัสังคม, ประกนักลุ่ม, กองทุนสาํรองเลียงชีพ, คอมมิชชนั, อินเซนทีฟ

3. อบรมทงัในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรคปี์ใหม่, โบนสัประจาํปี

Sales Consultant 2 ช./ญ. 23 + ป.ตรี ขึนไป 20,000 - 1. ดูแลลูกคา้ รับผดิชอบยอดขายใหไ้ดต้ามทีบริษทั กาํหนด

(ทีปรึกษางานขาย) 50,000/ด. 2. ประกนัสังคม, ประกนักลุ่ม, กองทุนสาํรองเลียงชีพ, คอมมิชชนั, อินเซนทีฟ

3. อบรมทงัในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรคปี์ใหม่, โบนสัประจาํปี

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายอะไหล่ 1 ช. 30 + ป.ตรี 20,000 - 1. สั งสินคา้อะไหล่ใหพ้ร้อมและเหมาะสมกบังานซ่อมของสาขา, บริหารการใชอ้ะไหล่ ตามหลกั FIFO

28,000/ด. 2. ประกนัสังคม, ประกนักลุ่ม, กองทุนสาํรองเลียงชีพ, คอมมิชชนั, อินเซนทีฟ

3. อบรมทงัในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรคปี์ใหม่, โบนสัประจาํปี


