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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายรถยนตย์ี�ห้อ MG
โทร. 062-1146866,045-475545
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "# ก.ย. &" - "' ต.ค. &"

1 ���./.  พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 4

อายุ ��-3.ปี

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ,,&--บ.

เพศ

บริษัท ศรีเมอืงยนต์อุบล จํากดั

/� ม.�/ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- มบีุคลกิภาพดูด ี  รักงานขาย  ชอบเจรจา ขยนั อดทน 

- มปีระสบการณ์งานขายมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน .<...-�=.>.น หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

'#'-- การประกอบสายไฟในรถยนต์
โทร. 045-854638-9,086-4688683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "# ก.ย. &" - "' ต.ค. &"

2 3�>�>. พนง.มนิิสโตร์(ผู้พกิาร)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-40

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท อุบล ออโต้โปรดกัส์ จํากดั

�<< ม.� ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์ จ.อุบลราชธานี >3�/.

- ผู้พกิารต้องสามารถช่วยเหลอืตนเองได้

- สามารถทาํงานยนื ประกอบวตัถุดบิ

ส่งให้กระบวนการผลติได้

เตม็
หมดเขต

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 085-0157004
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

3 ��>�>. ผจก.ฝ่ายคลงัสินค้า สาขา กรุงเทพฯ
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-40

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

��<  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึKนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง หรือมปีระสบการณ์

สามารถขบัรถยนต์ได้

- สามารถดูแล บริหารจัดการ ด้านคลงัสินค้าได้

เตม็
หมดเขต

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 085-0157004,045-210486
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

4 3�/.�. จนท.ประสานงาน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

��<  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึKนไป ขบัรถยนต์ได้

- สามารถประสานงาน พดูคุย ตดิต่อกบัลูกค้าต่างประเทศ

สามารถอ่านภาษาลาว(สปป ลาว) ได้ พดูได้

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน จ-ส เวลา .<...-�=..น.

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า    1�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

BC""" สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

5 >�>>�. นักรังสีเทคนิค
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ป.ตรี +

ค่าจา้ง 25,000 +

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

/// ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ป.ตรี สาขารังสีวทิยา  เพศชายพ้นภาระทหารแล้ว

- รับผดิชอบงานเอก็เรย์ทุกชนิด ซักประวตัผิู้รับ

   บริการเกี�ยวกบัประวตักิารรับบริการทางรังสี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

BC""" สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

6 �����. แม่ครัว
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ป.� +

ค่าจา้ง '<-/วนั

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

/// ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- ทาํอาหารลูกค้า,ผู้ป่วย

- งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

- มปีระสบการณ์ ในการทาํอาหาร หรือ

  มปีระสบการณ์ในการทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ประกนัสังคม, กองทุนสํารองเลีKยงชีพ

เตม็
หมดเขต

BC""" สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

7 >3>>�. พนง.การเงนิเร่งรัด
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง '<-/วนั

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

/// ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ป.ตรี สถานภาพโสด ไม่จํากดัสาขา

สามารถใช้โปรแกรม Visio , Ms office

และสามารถวเิคาระห์และวางแผนระบบงานของโรงพยาบา

ลได้มปีระสบการณ์การทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน จ-ศ เวลา .<...-�=.>. น.

เตม็
หมดเขต

BC""" สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

8 =�>=�. ช่างซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

/// ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ม.> ขึKนไป พ้นภาระทหารแล้ว

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถซ่อมนํKา ไฟฟ้าในอาคาร

สถานที�และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า    2�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

BC""" สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

9 3�/.>. พนักงานเวชระเบียน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง '<-/บ

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

/// ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ป.ตรี ไม่จํากดัสาขา สถานภาพโสด

สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้ด ี

- ทดสอบการพมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์

สามารถจัดทาํประวตัผิู้ป่วยใหม่ เก่า

จัดทาํเอกสารประกนัสังคม ประกนัชีวติ

สิทธิของผู้ประกนัตนและงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย 

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

BC""" สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

10 ��>�>. พนักงานผู้ช่วยนักรังสี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ จบหลกัสูตรผู้ช่ว

ค่าจา้ง '<-/บ

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

/// ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ หลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

BC""" สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

11 ��>�>. ผู้ช่วยพยาบาล
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ผู้ช่วยพยาบาล
ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

/// ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ หลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

- ทาํงานแผนกผู้ป่วยใน ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

BC""" สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

12 ��>/>. พนักงานผู้ช่วยห้องยา
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ จบหลกัสูตรผู้ช่ว

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

/// ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

- ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า    3�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

บริการให้คาํปรึกษาดา้นกฎหมาย รับวา่ค
โทร. 085-4130712 ,094-3813823
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <# ก.ย. &" - <' ต.ค. &"

13 3�3��. ธุรการ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-27

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ,,&---"',---บ.

เพศ

บริษัท สํานักงานกฎหมายทองวจิิตรชูตระกลู จํากดั

<=//> ถนนสรรพสิทธิl ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึKนไป สาขา บัญชี ธุรการ คอมพวิเตอร์

การจัดการ สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืKนฐานได้ดี

ขบัรถยนต์ได้

- ทาํงานด้านธุรการ งานเลขา

ทาํเอกสารต่างๆที�ได้รับมอบหมาย

และเดนิทางออกต่างจังหวดัได้เป็นบางครัKง

- ทาํงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

"C<-< ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปผล
โทร. 045-210883
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

14 >����. เจ้าหน้าที�ควบคุมคุณภาพ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท ธวชัฟาร์ม จํากดั

>�> ม./ บ.เกษตรพฒันา ต.คาํขวาง อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี >3�/.

- จบ ป.ตรี สาขา เทคโนโลยกีารอาหาร จุลวทิยา

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- สามารถตรวจรับวตัถุดบิ (นมสด ,ผลติภัณฑ์นม)

และควบคุมกระบวนการผลติ

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

C"'," จาํหน่ายและติดตัIงกระจก,อลูมิเ
โทร. 085-0159289
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

15 >����. โฟร์แมน
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง "-,----"C,---บ.

เพศ

บริษัท ยงกจิอลูมเินียม  จํากดั

�/�/�-�. ถ.สรรพสิทธิl ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึKนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

- มคีวามสามารถควบคุม ดูแล ตรวจสอบชินงาน

และบริหารจัดการคนในงานตดิตัKงของบริษัทได้

- เวลาทาํงาน .<...-�=.>. น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า    4�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C"'," จาํหน่ายและติดตัIงกระจก,อลูมิเ
โทร. 085-0159289 , 086-4609212 , 088-5643881
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

16 />��/. ผู้ช่วยช่างอลูมเินียม
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-40

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท ยงกจิอลูมเินียม  จํากดั

�/�/�-�. ถ.สรรพสิทธิl ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.> ขึKนไป

- สามารถปฏบิัตงิานตามที�ได้รับมอบหมายได้

มคีวามรู้พืKนฐานด้านงานช่างและพร้อมที�จะเรียนรู้งานตลอ

ดเวลา

- ทาํงานเวลา .<...-�=.>. น.

เตม็
หมดเขต

C"'," จาํหน่ายและติดตัIงกระจก,อลูมิเ
โทร. 085-0159289 , 086-4609212 , 088-5643881
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

17 �����.  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท ยงกจิอลูมเินียม  จํากดั

�/�/�-�. ถ.สรรพสิทธิl ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ทาํงานตามที�ได้รับมอบหมาย

- เวลาทาํงาน .<...-�=.>. น. เตม็
หมดเขต

#J#"' จาํหน่ายปลีก-ส่ง โทรศพัทม์ือถื
โทร. -#C-'"""'& ต่อ "" , -&<-<-"BC-'
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

18 ���./. พนักงานขาย ( Sale Area )
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง "<,----"B,---บ

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั

3</�-= ซ.ธรรมวถิี 3 ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึKนไป ทุกสาขา 

- สามารถดูแลฐานลูกค้าเก่า ผลกัดนัยอดขาย

และดูแลพนักงานส่งเสริมการขาย(pc)

รวมถึงงานส่งเสริมการขายจัดกจิกรรมและงานอื�นๆที�ได้รับ

มอบหมาย

- มรีถยนต์ส่วนตวัและนํามาใช้ในงานได้ มคี่าคอมมชิชั�น

ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื�อมสภาพรถ ค่านํKามนั

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

19 >3���. จนท.ฝึกอบรมและพฒันา
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 26-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง "B,---บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �..= จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึKนไปทุกสาขา

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

- สามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ตามนโยบายบริษัทได้

ร่วมทัKงงานพธิีกร วทิยากร

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า    5�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

กจิกรรมอื�นๆของบริษัทและเรียนรู้งาน พฒันา

วเิคาระห์และประเมนิผลการทาํงานได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา .<.>.-�=...น.

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

20 �����.  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-45

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี >3�/.

- มปีระกนัสังคม อาหารกลางวนั

- ทาํความสะอาดและงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมายได้ เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

21 ���./. พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 10

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี >3�/.

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว Incentive

มทีี�พกั ประกนัอุบัตเิหตุ ประกนัสังคม

- ขบัรถยนต์ได้ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

22 <��>�. พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-35

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี >3�/.

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว<

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

C-"-< จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

23 ���./. พนักงานขายรถมอืสอง
ชายจาํนวน  2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

3�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ปวช ขึKนไป สาขา ช่างยนต์  ขบัรถยนต์ได้

- สามารถตดิต่อลูกค้า

เจรจาและให้คาํปรึกษาแก่ลูกค้าทัKงก่อนและหลงัการขาย

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า    6�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C-"-< จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

24 ���./. ที�ปรึกษางานบริการ(SA)
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.
ค่าจา้ง "-,,C-บ

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

3�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ปวช. ขึKนไป สาขา ช่างยนต์ หรือมคีวามรู้ด้านรถยนต์

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- เปิดใบแจ้งซ่อม รับรถลูกค้าที�เข้ามาใช้บริการ

- ชีKแจ้งรายละเอยีดให้ลูกค้าที�มาใช้บริการงานซ่อม

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

C-"-< จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

25 ���./. ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

3�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ปวช. ขึKนไปทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้

- สามารถตดิต่อลูกค้า เจรจา และปิดยอดขายได้

- จัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมายได้

*** ประจําสาขา อ.วาริน เดชอุดม นํKายนื ตระการฯ พบิูลฯ

จ.มุกดาหาร และ จ.อาํนาจฯ

เตม็
หมดเขต

C<''& จาํหน่ายถ่านไฟฉายพานาโซนิก
โทร. 045-355234,086-4690181
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

26 3�/.�. เสมยีน
หญิงจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจา้ง "",C--/เดือน

เพศ

บริษัท อุบลนําสว่าง จํากดั

3=/� ถ.ชยางกรู 3� ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- สามารถใช้ microsoft office และสามารถใช้โปรแกรม

Express ได้

- มคีวามรับผดิชอบในหน้าที�การงาน

สามารถดูแลคลงัสินค้าได้

- จบสายบัญชี มปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มบีุคคลคํKาประกนัก่อนเข้าทาํงาน

- ประกนัสังคม, เบีKยขยนั

- ทาํงาน .<...-�=.>. น.

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า    7�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

CC"-" โรงแรม
โทร. 02-6592831-2 , 045-355199
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

27 �>��>. ผู้จดัการโรงแรม สาขา อุบลฯ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง <C,---บ.

เพศ

บริษัท เอราวณั ฮ็อป อนิน์ จํากดั

สํานักงานใหญ่ � ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ �.��.

- จบ ป.ตรี ขึKนไป มปีระสบการณ์ทาํงาน ไม่น้อยกว่า � ปี

สามารถบริหารจัดการงานโรงแรมได้ทุกด้าน

- ทาํงานเป็นกะได้ หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเ
โทร. 045-256388,065-3619959
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

28 3���/. เจ้าหน้าที�ธุรการ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-45

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท แอด แร็งค์กิKง จํากดั

/=/� ซ.ชยางกรู 3. ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึKนไปทุกสาขา  ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถจัดทาํเงนิเดอืนพนักงาน

ตดิต่อประสานงานทัKงในและนอกองค์กร

รวมถึงงานด้านเอกสารหรือจดหมายต่างๆในองค์กร

- ทาํงาน จ-ส เวลา ./...-�<...น.

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. -#C-<##&CB - &- ต่อ "'
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

29 ��>.�. พยาบาลวชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง "C,----<-,---บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

- จบ ป.ตรี พยาบาลศาตร์  สาขา

การพยาบาลและผดุครรภ์ชัKนหนึ�ง  มปีระสบการณ์ทาํงาน �

ปี

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. -#C-<##&CB - &- ต่อ "'
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

30 ���3�. เภสัชกร
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง "C,----<-,---บ.

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

- จบ ป.ตรี สาขา เภสัชศสาตร์

เพศชายพ้นภารทางทหารแล้ว ขบัรถยนต์

หรือรถจักรยานยนต์ได้

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี 

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า    8�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. -#C-<##&CB - &- ต่อ "'
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

31 >�>�/. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ หลกัสูตรผู้ช่วยพ
ค่าจา้ง ,,&--บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

- จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้ 

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. -#C-<##&CB - &- ต่อ "'
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

32 �����. แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 30-40

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง ,,&--บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

-

รับผดิชอบการทาํความสะอาดภายในอาคารตามที�ได้รับมอ

บหมาย

- เวลาทาํงาน .<...-��... น. หรือเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

33 ���.�. พนักงานขาย/PC
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ,,&---"C,---บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

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

34000

- ประจําสาขา อุบลฯ 

- ทาํงานเป็นกะได้

- รักงานขายและงานบริการ 

-มปีระสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน .<...-�=... น หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

34 ผู้จดัการฝ่ายขายค้าช่วง/โครงการ/ส่งออก
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง #-,----C-,---บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

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

34000

- ทาํงานประจําสาขาอุบลราชธานี/อุดรธานี

- สามารถไปปฏบิัตงิานต่างจังหวดั และเดนิทาง

  ระหว่างประเทศได้

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปี ในสายงานการขาย

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า    9�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

  วสัดุโครงสร้าง กรณผี่านงานขายส่งออก

  จะพจิารณาเป็นพเิศษ

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

35 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 ใช้ภาษาองักฤษได้ดี

- ทาํงานประจําสาขาอุบลฯ/อุดรธานี

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์งานขาย � ปี (หากมปีระสบการณ์การ

  ขายวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)

  จะพจิารณาเป็น

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

36 >3���. เจ้าหน้าที�จดัซืKอต่างประเทศ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง "<,---บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

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

34000

- จบ ป.ตรี สาขา บริหารการจัดการ สามารถใช้โปรแกรม

Ms office ได้ด ีมทีกัษะการสื�อสาร-ประสานงาน

เจรจาต่อรองได้ดี

และสามารถสื�อสารภาษาองักฤษ พดู ฟัง อ่าน เขยีน

ได้เป็นอย่างดี

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด
โทร. 045-950486
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

37 >3>>�. พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 28-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง "",----"C,---บ

เพศ

หจก. สยามมั�นคงการค้า

���/� หมู่ �� ตาํบลไร่น้อย อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึKนไป สาขา บัญชี

ใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศได้ดี

- สามารถทาํงานบัญชีเบืKองต้นได้  บัญชีสรรพกร

บัญชีเจ้าหน้า มปีระสบการณ์ทาํงาน อย่างน้อย � ปี

- เวลาทาํงาน .<.>.-�=.>.น.

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   10�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

#&'"# ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

38 />��/. ผู้ช่วยพนักงานขาย
ชายจาํนวน 5

อายุ 25 - 35

วฒุิ ม.> - ม.�
ค่าจา้ง "<,----"',---บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��. ม./ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี >3�/.

- มหีน้าที�รับผดิชอบเรื�องรถเป็นหลกั

- มหีน้าที�ช่วยเหลอืเซลล์ จัดเรียงสินค้าในร้าน

- ทาํงานวนัจันทร์ -เสาร์ เวลา .<... - �=... น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบีKยขยนั+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

เตม็
หมดเขต

#&'"# ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

39 �.�./. พนักงานขายหน่วยรถ
ชาย/หญิงจาํนวน 5

อายุ 30 - 35

วฒุิ ม.> - ปวส.

ค่าจา้ง "C,----"B,---บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��. ม./ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี >3�/.

- มหีน้าที�ออกไปกระจายสินค้าในพืKนที�รับผดิชอบ

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา .<... - �=... น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบีKยเลีKยง+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

- ขบัรถยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

#&'"# ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-267663-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

40 ��>>�. 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 >3�/.

- จบ ปวช. - ปวส.

สาขาที�เกี�ยวข้องหรือมปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถบริหารจัดการการรับ-ส่งสินค้า

ตดิต่อประสานงานกบัลูกค้าโลจิสตกิส์ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   11�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

#&'"# ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-267663-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

41 =�>��. ช่างซ่อมบํารุงรถยนต์
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��. ม./ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี >3�/.

- จบ ม.� - ปวส. ขบัรถยนต์ได้

- สามารถดูแลงานซ่อมบํารุงรถยนต์ของบริษัท

และประสานงานซ่อม สั�งอะไหล่

เพื�อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- ทาํงาน จ-ส เวลา .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

-"&"" กาํจดัแมลงทุกชนิด
โทร. 045-316579 ,062-3465937,098-0970799
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

42 <��>�. พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 5

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 320-340

เพศ

หจก.ยู.บี.เอส. เพสท์คอนโทรล

>�>/3 ม.�� ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ด้านการทาํงานเกี�ยวกบัเอกสารจะพจิารณาเ

ป็นพเิศษ

- เป็นงานบริการป้องกนักาํจัดแมลงและสัตว์พาหะ

ตามอาคารบ้านเรือน อาคารโรงงาน

ในพืKนที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

- ทาํงานเวลา .<...-�=...น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

C-#-< ขายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-243548,083-1244842
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <C ก.ย. &" - <# ต.ค. &"

43 =�>��. ช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

หจก.ไทยยนต์

>..->�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ >3...

- ม.� ขึKนไป สาขา ช่างยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถซ่อมรถจักรยานต์ยนต์ได้

- ช่างรถจักรยานยนต์ ร้านประสานมอเตอร์  สาขา

เขื�อนธานี , อ.นํKาขุ่น

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   12�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สกดันํIามนัรํา
โทร. -#C-'",--- ต่อ <"
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - '" ต.ค. &"

44 >����. จป วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง "C,---บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

=> ม.< ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี >3>�.

- จบ ป.ตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงาน

และตรวจสอบ

วเิคาระห์หาแนวทางป้องกนัแก้ไขงานด้านความปลอดภัย

รวมทัKงจัดทาํระบบและคู่มอืความปลอดภัย

- ทาํงานจ-ส เวลา .<...-�=...น

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายเครื�องมืออุปกรณ์ทนัต
โทร. 098-2290425 ,045-311964,086-9355455
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

45 �>���. ผู้จดัการร้าน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง "C,----<-,---บ

เพศ

บริษัท บี.กรุ๊ป เดนตลั แลบ จํากดั

3// ซ.ชยางกรู �> ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขา บริหารธุรกจิ มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า �

ปี ขบัรถยนต์ได้

- สามารถบริหารจัดการร้าน( ร้านนมสด เปิดประมาณ

เดอืน พ.ย. ����)

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

ร้านสะดวกซืIอ เซเวน่-อีเลฟเวน่
โทร. 045-285077
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

46 =�>=�. ช่างซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท ยิ�งยง มนิิมาร์ท จํากดั

��� ถ.แจ้งสนิท  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- ปวช. ขึKนไป สาขา อเิลก็ทรอนิกส์ ไฟฟ้า

และสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง เพศชายพ้นภาระทหารแล้ว

- สามารถดูแลตรวจเช็ค ซ่อมบํารุ่งระบบคอมพวิเตอร์

ไฟฟ้า เครื�องทาํความเยน็และอุปกรณ์สํานักงานได้

-จัดทาํรายงานประจําวนัและซ่อมบํารุงตามแผนงาน

- เดนิทางต่างจังหวดัได้

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   13�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

อาหารสด อาหารแช่แขง็
โทร. 045-322441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

47 3�>�3. พนักงานคลงัสินค้า
ชายจาํนวน 5

อายุ 20-30

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง ,,&---"',---บ

เพศ

บริษัท ห้องเยน็มหาชัยวาริน ๑ จํากดั

�./� ถ.เทศบาล �/ ตาํบลวารินชําราบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.> ขึKนไป

- จัดเกบ็สินค้าในคลงัสินค้า และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย เตม็
หมดเขต

อาหารสด อาหารแช่แขง็
โทร. 045-322441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

48 >3>>�. พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง "<,----"C,---บ

เพศ

บริษัท ห้องเยน็มหาชัยวาริน ๑ จํากดั

�./� ถ.เทศบาล �/ ตาํบลวารินชําราบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึKนไป สาขาบัญชี เกรดเฉลี�ย >... ขึKนไป

- สามารถทาํงานบัญชี และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

อาหารสด อาหารแช่แขง็
โทร. 045-322441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

49 3�3��. เสมยีน-ธุรการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.
ค่าจา้ง "-,----"',---บ

เพศ

บริษัท ห้องเยน็มหาชัยวาริน ๑ จํากดั

�./� ถ.เทศบาล �/ ตาํบลวารินชําราบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึKนไป สามารถใช้โปรแกรม office ได้ดี

และคยี์บิลขายสินค้า รับบิลสั�งสินค้า ได้

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

#&&,' ส่งออกยางพารา/ไมย้าง/มนัสาํปะห
โทร. 045-424297 , 098-2568600
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

50 3���/. พนักงานชิปปิK ง
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 27-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บริษัท ฮัKวเซิ�งไทยรับเบอร์ จํากดั

=</� ม.�=   บ้านคาํแสนราชเหนือ   ตาํบลแสนสุข

อ.วารินชําราบ

- จบ ป.ตรี มปีระสบการ ณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

หากมปีระสบการณ์ด้านส่งออกจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มปีระสบการณ์ด้านซิฟปิK ง ส่งสินค้าต่างประเทศ

- เวลาทาํงาน .<... - �=... น.

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   14�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

#&&,' ส่งออกยางพารา/ไมย้าง/มนัสาํปะห
โทร. 045-593192 , 098-2568600
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

51 3�/.�. พนักงานธุรการ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 27-45

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บริษัท ฮัKวเซิ�งไทยรับเบอร์ จํากดั

�=</�บ้านคาํแสนราชเหนือ  ม.�= ต.แสนสุข

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี >3�/.

- จบ ปวส. ขึKนไปทุกสาขา

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี ขบัรถยนต์ได้

- จัดเกบ็เอกสาร ต้อนรับแขก

ดูแลความเรียบร้อยในสํานักงาน

- ใช้ภาษาองักฤษได้ (พดู อ่าน เขยีน )

- เดนิทางต่างพืKนที�ได้ เช่น อุบล , ศีรสะเกษ

- มรีถยนต์ส่วนตวั+ใบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

จดัสรรพืIนที� ให้เช่า
โทร. -#C-,C-&,, ต่อ "J---"J-"
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

52 ��>>�. ผู้จดัการแผนกลูกค้าสัมพนัธ์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง '-,----#-,---บ

เพศ

บริษัท เซ็นทรัลเวริด์ จํากดั (เซ็นทรัลพลาซา สาขา

อุบลฯ)

>�� ม.=  ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึKนไป สาขา บริหารธุรกจิ การตลาด

นิเทศศาสตร์ หรือที�เกี�ยวข้อง

สามารถพดูอ่านเขยีนสื�อสารภาษาองักฤษได้ดี

- มปีระสบการณ์ด้านบริหารจัดการพืKนที�เช่า

งานบริการร้านค้า ลูกค้าสัมพนัธ์ อย่างน้อย � ปี

- ทาํงาน จ-ศ เวลา ./...-�<.>. น.

เตม็
หมดเขต

จดัสรรพืIนที� ให้เช่า
โทร. -#C-,C-&,, ต่อ "J---"J-"
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

53 <�>>�. พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ,,&--บ

เพศ

บริษัท เซ็นทรัลเวริด์ จํากดั (เซ็นทรัลพลาซา สาขา

อุบลฯ)

>�� ม.=  ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึKนไป บุคลกิภาพด ีสามารถขบัรถยนต์ได้

รู้จักเส้นทางในจังหวดัอุบลฯ

และจังหวดัใกล้เคยีงเป็นอย่างดี

มปีระสบการณ์ด้านการขบัรถยนต์มาไม่น้อยกว่า �-� ปี 

- มหีน้าที�รับ-สัง เอกสารของบริษัท และขบัรถรับ-ส่ง

ผู้บริหารเป็นบางครัKง

มรีถจักรยานยนต์ของตนเอง

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   15�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505993
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

54 3�>�>. พนักงานจดัซืKอ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ,,&---"-,---บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

3� ม.= ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- นําเสนอขายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัท

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

- หยุดสัปดาห์ละ � วนั

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505993
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

55 �3�/�. พนักงานการตลาด
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

3� ม.= ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- นําเสนอขายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัท

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

- หยุดสัปดาห์ละ � วนั

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505993
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <C ต.ค. &"

56 />��>. พนง.ฝ่ายผลติ
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ,,&---"-,---บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

3� ม.= ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- มคีวามรู้ด้านช่าง/เครื�องจักร จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505993
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

57 >����. นายช่าง
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ,,&---"-,---บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

3� ม.= ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- จบ ปวช. ขึKนไป ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี 

- สามารถคาํนวณ ถอดแบบหน้างานได้

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   16�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505993
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

58 ��>>>. หัวหน้าการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง "-,----"#,---บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

3� ม.= ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี มใีบขบัขี�รถยนต์

- สามารถทาํกลยุทธการตลาด ตามเป้าหมายบริษัทได้ เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505993
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <& ต.ค. &"

59 �3���. หน.บัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง "-,----"#,---บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

3� ม.= ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- ทาํงานตามที�ได้รับมอบหมาย มปีระสบการณ์ด้านบัญชี �

ปีขึKนไป ขบัรถยนต์ได้

- ทาํกลยุทธการตลาดได้

มปีระสบการณ์ด้านการตลาดจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ตดิต่อคุณสุมติา  ช่วยปัด โทร..��-��.��/>

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถยนตม์ือสอง
โทร. 081-8778965
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต <J ก.ย. &" - <J ต.ค. &"

60 />��/. พนักงานทั�วไป
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

ร้าน เอสพธีุรกจิ

�<= ม.� ต.คาํนํKาแซบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.> ขึKนไป 

- ดูแลทาํความสะอาดสินค้าและบริเวณร้าน

- เวาทาํงาน <...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

สถานีบริการนํIามนัเชืIอเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

61 ผู้ช่วยผู้จดัการเซเว่น
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจา้ง "<,----"C,---บ

เพศ

บจก.อุบลนําทรัพย์ปิโตรเลยีม

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

- จบ ปวช. ขึKนไป ทุกสาขา

- มคีวามขยนัและรับผดิชอบงานได้

- มปีระสบการณ์งานบริการ มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

สามารถเข้ากะและทาํงานล่วงเวลาได้

เคยเป็นผู้จัดการเซเว่นจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มบีุคคลคํKาประกนั มเีงนิคํKาประกนัการทาํงาน

- ประกนัสังคม, เบีKยขยนั

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   17�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สถานีบริการนํIามนัเชืIอเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

62 �>��>. ผู้จดัการร้านกาแฟอเมซอน
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง "<,---บ

เพศ

บจก.อุบลนําทรัพย์ปิโตรเลยีม

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

- จบ. ปวช. ขึKนไปทุกสาขา ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- มปีระสบการณ์ด้านงานบริการไม่น้อยกว่า � ปี

เคยทาํงานร้านกาแฟจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารรถทาํงานเป็นกะได้

*** สมคัร/ส่งเอกสาร บริษัท อุบลนําสว่าง

เตม็
หมดเขต

สถานีบริการนํIามนัเชืIอเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

63 �>�3. ผู้จดัการสถานีนํKามนัเชืKอเพลงิ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง "<,----"C,---บ.

เพศ

บจก.อุบลนําทรัพย์ปิโตรเลยีม

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

- จบ ปวช. ขึKนไปทุกสาขา มใีบประกอบวชิาชีพ จป. -

มปีระสบการณ์ด้านงานบริการไม่น้อยกว่า � ปี

สามารถทาํงานล่วงเวลาได้

- ขบัรถจักรยานยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนืIอไก่เพื�อก
โทร. --#C'"-,"-- ต่อ "",-"<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

64 >����. จป วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง "<,C---"C,---บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

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

34190

- จบ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามยัและความปลอดภัย

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น. หยุดวนัอาทติย์ เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายอาหารแช่แขง็กึ�งสาํเร็จรูป
โทร. 081-8382808
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

65 ��./. พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-60

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ดส์ จํากดั

��/< ซอยเลี�ยงเมอืง � ถนนเลี�ยงเมอืง ตาํบลในเมอืง

อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.> ขึKนไป

- มคีวามรู้ด้านอาหารและการขายสินค้า

- ขบัรถจักรยานยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   18�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายอาหารแช่แขง็กึ�งสาํเร็จรูป
โทร. 081-8382808
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

66 3�>�3. พนง.คลงัสินค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ดส์ จํากดั

��/< ซอยเลี�ยงเมอืง � ถนนเลี�ยงเมอืง ตาํบลในเมอืง

อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึKนไป ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถดูแลจัดเกบ็/ส่งสินค้าให้เป็นระบบได้ เตม็
หมดเขต

&#,<, บริษทัเงินทุน,เงินกูใ้นระบบ
โทร. 045-362597,094-4685955
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

67 3�/.�. พนักงานธุรการทั�วไป
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ,,&---"",---บ/ด

เพศ

บริษัท เอกชัย เดชอุดม จํากดั

<�� ม.�3 ถ.ลิKมวงษ์ทอง ต.เมอืงเดช อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี >3��.

- ปวส. สาขา บัญชี บริหารธุรกจิ

,สามารถปิดบัญชีประจําวนัได้

ใช้คอมพวิเตอร์ MS office,อธัยาศัยด ี,

ขบัรถยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ ,

รักงานบริการ,มปีระกนัสังคม

เวลาทาํงาน .<...-��... น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายทองรูปพรรณ
โทร. 045-321064,084-1357200
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

68 ���./. พนักงานขายประจาํหน้าร้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง "-,---บ.

เพศ

หจก.ทวชีัยอุบล (ห้างทองทวชีัย)

�< ตาํบลวารินชําราบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึKนไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ พดูจาอ่อนหวาน

สามารถพดูจาโน้มน้าวลูกค้าได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

ให้เช่าแบบเหล็ก-นั�งร้านและอุปกรณ์ก
โทร. 092-6731408
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

69 />�>>. พนักงานทั�วไป
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 'C-บ/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 .<...-�=...น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   19�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงแรม ห้องชุด
โทร. 087-3344480,090-2704480
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

70 3����. พนง.ต้อนรับ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง "-,----"<,---บ.

เพศ

โรงแรม ว ีโฮเทล  (บริษัท เรืองรังษี เรียล เอสเดท จํากดั)

�> ถนนแจ้งสนิท ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึKนไป สามารถพดู ฟัง อ่าน ภาษาองักฤษได้

- มหีน้าที�รับจองห้องพกั ห้องสัมมนา

ทางโทรศัพท์และหน้าเคาน์เตอร์  และรับชําระเงนิ

รวมทัKงให้ข้อมูลการท่องเที�ยวแก่ลูกค้า 

- เวลาทาํงานทาํงานเป็นกะ ��....-.�...น. หยุด �

วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องชุด
โทร. 087-3344480,090-2704480
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต < ต.ค. &" - " พ.ย. &"

71 �����. หน.แม่บ้าน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง "",----"',---บ

เพศ

โรงแรม ว ีโฮเทล  (บริษัท เรืองรังษี เรียล เอสเดท จํากดั)

�> ถนนแจ้งสนิท ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านงานบ้านโรงแรมอย่างน้อย � ปี

หากเคยเป็น หน.แม่บ้านมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

สวนยางพารา , สวนผลไม้
โทร. 081-2664569
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' ต.ค. &" - < พ.ย. &"

72 �����. คนสวน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-60

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง '<-บ/วนั

เพศ

นายสมาน  บุญล้น

�/� ม.= ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ยนิดรีับคู่สามภีรรยา

- ที�พกั  ค่าไฟฟ้า

- มหีน้าที�ดูแลสวนผลไม้ กรีดยาง

เตม็
หมดเขต

โรงพิมพ์
โทร. 045-255468
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' ต.ค. &" - < พ.ย. &"

73 >3=�>� พนง.คอมพวิเตอร์กราฟฟิก
ชายจาํนวน 1

อายุ 29-42

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง "-,----"C,---บ.

เพศ

หจก. อุบลกจิออฟเซทการพมิพ์

=3/� ถ.นครบาล ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช ขึKนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

หรือมปีระสบการณ์ด้านงานออกแบบสิ�งพมิพ์ไม่น้อยกว่า

�-> ปี

- สามารถออกแบบงาน Graphic

เพื�อใช้ในสื�อสิ�งพมิพ์ได้ทุกประเภท โดยใช้โปรแกรม

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   20�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ILLUSTRATOR ,Indesign และPhotoshop 

- เน้นมคีวามคดิสร้างสรรค์ตามความต้องการของลูกค้า

C"',# จาํหน่ายอุปกรณ์,เครื�องใชไ้ฟฟ้
โทร. 045-244525-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' ต.ค. &" - < พ.ย. &"

74 >3>>�.  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 21-27

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

หจก.อุบลแสงถาวร อเีลค็โทรนิคส์-ไฟฟ้า

��,�>,�� ถ.อุบลศักดิl ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึKนไปสาขาบัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีขบัรถจักรยานยนต์ได้

- สามารถทาํงานด้านบัญชี เอกสาร ตดิต่อธนาคารได้

เตม็
หมดเขต

C"',# จาํหน่ายอุปกรณ์,เครื�องใชไ้ฟฟ้
โทร. 045-244525-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' ต.ค. &" - < พ.ย. &"

75 />>>/. พนักงานขนถ่ายสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

หจก.อุบลแสงถาวร อเีลค็โทรนิคส์-ไฟฟ้า

��,�>,�� ถ.อุบลศักดิl ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ. ม.> ขึKนไป สามารถยกขอหนักได้

- มหีน้าที�ขนถ่านสินค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

จัดส่งลูกค้าตามสถานที�กาํหนดให้ได้

เตม็
หมดเขต

C"',# จาํหน่ายอุปกรณ์,เครื�องใชไ้ฟฟ้
โทร. 045-244525-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' ต.ค. &" - < พ.ย. &"

76 3�3��. พนง.เสมยีน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-27

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

หจก.อุบลแสงถาวร อเีลค็โทรนิคส์-ไฟฟ้า

��,�>,�� ถ.อุบลศักดิl ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึKนไป สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถทาํงานเอกสาร ตดัสต๊อกสินค้า/ออกใบเสร็จได้ เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่าย คา้ส่ง นมคาเนชั�น ทีพ
โทร. 045-323269 , 093-3258228
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต # ต.ค. &" - ' พ.ย. &"

77 3�>�>. คลงัสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง ,,&---"<,---บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

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

จ.อุบลราชธานี >3�/.

- จบ ป.� ขึKนไป  มใีบขบัขี�รถจักรยานยนต์

- มปีระสบการณ์ด้านคลงัสินค้าจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํหน้าที�เช็คสินค้า จัดเกบ็สินค้า

- ขยนั อดทน มไีหวพริบ

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   21�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

คา้ส่ง-คา้ปลีก (ตวัแทนจาํหน่าย)
โทร. 045-323269 ,093-3258228
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต # ต.ค. &" - ' พ.ย. &"

78 />>>/. พนักงานขนส่งสินค้า
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-35

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง ,,&---"<,---บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

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

จ.อุบลราชธานี >3�/.

- จบ ป.� ขึKนไป

สามารถขบัรถยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

-

มหีน้าที�นําสินค้าไปส่งตามร้านค้าที�กาํหนดและเกบ็เงนิสด

มาส่งบริษัททุกวนั

- เวลาทาํงาน .<...-�=.>.น.

เตม็
หมดเขต

คา้ส่ง-คา้ปลีก (ตวัแทนจาํหน่าย)
โทร. 045-323269 ,093-3258228
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต # ต.ค. &" - ' พ.ย. &"

79 ���./. พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 10

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ,,&---"J,---บ.

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

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

จ.อุบลราชธานี >3�/.

- จบ ม.�ขึKนไป ขบัรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

-

มหีน้าที�เสนอขายสินค้าตามเขตพืKนที�ที�บริษัทกาํหนดและท

◌ํายอดขายได้ตามเป้าหมาย

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

80 3���>. พนง.แคชเชียร์
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ทุกสาขา สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้

- บุคลกิภาพด ียิKมแย้ม แจ่มใส 

-

บริการรับชําระเงนิและอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกค้ากบัลู

กค้า

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

81 3�>�>. พนง.คลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 21-35

วฒุิ ม.>-ป.ตรี

ค่าจา้ง ,,&--บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.> ขึKนไป สถานภาพโสด ขบัรถยนต์ได้

- ตรวจรับสินค้าเข้า-ออก จัดเรียงสินค้า รักษาความสะอาด

ตรวจสอบความเรียบร้อย  เคลมสินค้า

-  มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

-  เวลาทาํงาน .=.>.-��.>..,�....-�/...น.

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

82 3���>. เจ้าหน้าที�สินเชื�อ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส. - ป.ตรี

ค่าจา้ง "-,----"C,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ตดิตามลูกค้าที�มเีครดติหรือวงเงนิกบัทางร้าน

- จัดทาํใบวางบิล, เอกสารเรียกชําระเงนิกบัลูกค้า

- ประสานงานกบัฝ่ายอื�นๆที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปีขึKนไป

- ประกนัสังคม,ปรับเงนิเดอืนประจําปี,Incentive

- เบีKยขยนัรายเดอืน,ทุนการศึกษาบุตรฯ

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

83 ��>>�. 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.> ขึKนไป เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว

- มหีน้าที�ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

พนักงานในฝ่ายให้ปฏบิัตติามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ 

- มปีระสบการณ์ด้านงานขาย /การตลาด

ดูแลงานขายระดบัหัวหน้าฝ่ายไม่น้อยกว่า > ปี 

- ขบัรถยนต์/มใีบขบัขี� สามารถใช้คอมพวิเตอร์

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   23�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

84 ��>��.  โปรแกรมเมอร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง "C,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึKนไป สถานภาพโสด

เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถออกแบบ/เขยีนโปรแกรมได้ ดูแลระบบ Server

ภายในบริษัทได้  ,ดูแลระบบ Mail server ,data center

,CCtv SQL และตู้เครือข่ายโทรศัพท์ได้

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

85 ��>�>. ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง <C,---บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> 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

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

86 ��>>>. 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 ขึKนไป มปีระสบการณ์ด้านงานบริหาร

งานการตลาด >-� ปี ขึKนไป ทาํงานล่วงเวลาได้

-สามารถบริหารด้านการตลาดให้เป็นไปตามนโยบายของอ

งค์กรได้

- มทีกัษะการสื�อสารเป็นอย่างด ี

- อตัราค่าจ้างสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

- สามารถเดนิทางต่งจังหวดัได้

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   24�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

87 ���.�� 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�งซืKอสินค้า

- มทีกัษะในการตอิต่อสื�อสารกบัลูกค้า อธัยาศัยดี

ยิKมแย้มแจ่มใส 

- เวลาทาํงาน .=.>.-��.>.น. , �....-�/...น.

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

88 �3�/>. 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 ขึKนไป

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถวางแผนกจิกรรมต่างๆทัKงปี จัดกจิกรรม

ทาํสื�อโฆษณา สร้างเครือข่ายในการจัดกจิกรรมต่างๆ

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

89 �>��>. ผู้จดัการฝ่ายขายปลกี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง <-,----<C,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม. > ขึKนไป

มปีระสบการณ์ด้านการขาย/การตลาดในระดบัหัวหน้าฝ่าย

อย่างน้อย > ปี ขึKนไป

มทีกัษะในการตดิต่อสื�อสารเป็นอย่างด ีมคีวามเป็นผู้นํา

ความรับผดิชอบสูง 

- สามารถดูแลบริหารงานขายและดูแลยอดขาย

สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษัทได้

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   25�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

90 >3>��.  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง "<,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึKนไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านบัญชี > ปี ขึKนไป

-

สามารถทาํบัญชีเจ้าหนีKและออกเอกสารใบเพิ�มหนีKและลดห

นีK เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ

ดูแลงบการเงนิเพื�อยื�นสรรพกร จัดทาํข้อมูลภาษีต่างๆ

- เวลาทาํงาน .<.>.-�=.>. น.

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

91 ���//. ผู้จดัการป้องกนัการสูญเสีย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง <-,----<C,---บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึKนไป สาขาบริหารหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านการป้องกนัการสูญเสียไม่น้อยก

ว่า �  ปี  

-

มคีวามรู้ความเข้าใจในด้านมาตรฐานงานป้องกนัการสูญเสี

ยเป็นอย่างด ีมทีกัษะการวางแผนและบริหาร

- เวลาทาํงาน .<.>.-�=.>. น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

92 ��>>�. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ,,&--บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึKนไป มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถยนต์ได้ สถานภาพโสด

- ลกัษณะงาน ดูแลผู้สูงอายุ /. ปี

สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้   ดูแลด้านอาหาร  ยา เสืKอผ้า

และทาํคสามสะอาดภายในบ้าน

- ทาํงาน จ-ส เวลา .<...-�=...น.

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   26�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

93 >3���. เจ้าหน้าที�จดัซืKอ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง <-,----<C,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึKนไป ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

มปีระสบการณ์ทาํงานจัดซืKอ �-� ปี 

-  มหีน้าที�ประสานงาน Supplier

เพื�อตรวจสอบราคาและสั�งซืKอสินค้าเพื�อนํามาจําหน่ายในร้า

น ตรวจสอบและเคลมสินค้า

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

C<'#" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. -#C-<B",,, ต่อ '",,'<-
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

94 ���./. พนักงานขายโครงการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง "<,----"C,---บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�=//> ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึKนไป มรีถยนต์ส่วนตวั

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

-

สามารถเสนอขายสินค้าในกลุ่มที�ดูแลอยู่ให้กบัลูกค้าโครงกา

รก่อสร้าง ตามหน้างานและบริการลูกค้าหลงัการขายได้

เตม็
หมดเขต

B&<-< สถานพยาบาลศูนยไ์ตเทียม
โทร. 045-244286,091-1377204
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

95 3�/.�. จนท.ธุรการ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ปวส+

ค่าจา้ง "-,---บ

เพศ

บริษัท ฐปนไต จํากดั

นิรันดร์การแพทย์ >�> ถ.สรรพสิทธิl ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ปวส ขึKนไป สามารถใช้คอมพวิเตอร์ MS office ได้ดี

- มหีน้าที�จัดทาํเอกสารรายรับ-รายจ่าย

ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆและงานอื�นที�ได้รับม

อบหมาย

- เวลาทาํงาน .<.>.-�=...น. , หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   27�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

B&<-< สถานพยาบาลศูนยไ์ตเทียม
โทร. 045-244286,091-1377204
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

96 ��>�>. ผู้ช่วยพยาบาล
หญิงจาํนวน 1

อายุ 18-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ฐปนไต จํากดั

นิรันดร์การแพทย์ >�> ถ.สรรพสิทธิl ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ม.� ขึKนไป จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล

- สามารถทาํหน้าที�ผู้ช่วยพยาบาล วดัความดนัโลหิต

ดูแลคนไข้ จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื�องมอืทางการแพทย์

และงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

ผลิตเครื�องประดบั
โทร. 045-242957
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

97 <��>�. พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 1

อายุ 28-45

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท ยุพา ซิลเวอร์แฮนด์ จํากดั

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

34000

- จบ. ม > ขึKนไป

สามารถขบัรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้และมใีบขบัขี�

สามรถปฏบิัตงิานตามที�ได้รับมอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

ผลิตเครื�องประดบั
โทร. 045-242957
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

98 ���/>. รปภ.
ชายจาํนวน 1

อายุ 28-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง '<-/ว

เพศ

บริษัท ยุพา ซิลเวอร์แฮนด์ จํากดั

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

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

- ปฏบิัตงิานตามที�ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เตม็
หมดเขต

#&C'- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

99 >3>>�. พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.> +

ค่าจา้ง ,,&--บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�/./� ม.= ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพืKนฐาน

รายรับ-รายจ่ายได้ มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี

- มปีระกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน .<...-�=...น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   28�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

#&C'- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

100 �3�/�. พนักงานการตลาด
หญิงจาํนวน 4

อายุ 20-50

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง ,,&--บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�/./� ม.= ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- วุฒิ ม.> ขึKนไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด

- สามารถเจรจา ประชาสัมพนัธ์ และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ดี

มปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม

- เวลาทาํงาน .<...-�=... น.

เตม็
หมดเขต

#&C'- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

101 ����>. แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง C--/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�/./� ม.= ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มปีระสบการณ์ด้านการประกอบอาหารทุกประเภท

และเตรียมวตัถุดบิเพื�อนํามาประกอบอาหารแต่ละวนั

- ทาํงาน จ-ส เวลา .<...-�=...น..

เตม็
หมดเขต

#&C'- จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - # พ.ย. &"

102 >��<�. ช่างเขียนแบบ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง "<,----"C,---บ

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�/./� ม.= ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ปวส. ขึKนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถใช้โปรแกรม soliwork  ,cad/cam หรือ Autocad

,NX ได้

เตม็
หมดเขต

ให้คาํปรึกษาดา้นบริหารจดัการเงินและบ
โทร. 097-2494070
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ต.ค. &" - "C ต.ค. &"

103 >3>��.  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง "-,----"C,---บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั สุขสมบูรณ์การบัญชี

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

จ.อุบลราชธานี >3...

- จบ ปวส. ขึKนไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถจักรยานยนต์ได้

มคีวามรู้ความรู้ความสามารถด้านบัญชี

สามารถทาํงานนอกสถานที�ได้

-

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์และโปรแกรมด้านบัญชีไ

ด้

เตม็
หมดเขต

05/10/2 หน้า   29�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

05/10/2 หน้า   30�./ ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-3��.-����-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี


