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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� ผลิตและจดัจาํหน่ายสบู่
โทร. 096-2422355
ประเภทกจิการ

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

1 01��02 พนักงานฝ่ายผลติ
ชายจาํนวน 2

อายุ 28-40

วุฒิ ป.� +
ค่าจ้าง �-บ/ว

เพศ

SOAP VILLAGES โซพ วลิเลจส์

1EF ม.G ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- มปีระสบการณ์ทาํงานโรงงานมาก่อน

- ทาํงานวนัจันทร์ - วนัเสาร์  หยุดวนัอาทติย์  เวลาทาํงาน

2F.22-EG.22 น.

เต็ม
หมดเขต

4%�� สถานพยาบาลศูนยไ์ตเทียม
โทร. 045-244286,091-1377204
ประเภทกจิการ

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

2 1�1E�2 ผู้ช่วยพยาบาล
ช./ญ.จาํนวน 2

อายุ 18-35

วุฒิ จบหลกัสูตรผู้ช่ว

ค่าจ้าง �,+ บ./ด.

เพศ

บริษัท ฐปนไต จํากดั (โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์)

นิรันดร์การแพทย์ 1�1 ถ.สรรพสิทธิS ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

-  จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาลวดัความดนัโลหิต

- ดูแลคนไข้เบืVองต้น

- จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื�องมือแพทย์

- ล้างตวักรอง

- งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

***ศูนย์ไตรเทยีมโรงพยาบาล �2 พรรษา

เต็ม
หมดเขต

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 062-2896838,bpk.net7878@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 ต.ค. %� - � พ.ย. %�

3 F1�H12 พนักงานขับรถบรรทุก
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-40

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง N,%-�,บ

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

E�F  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา มใีบขบัขี�รถยนต์ ประเภท ท.�

ขึVนไป มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย E ปี 

- สามารถใช้โทรศัพท์ในการประสานงาน เช่น โปรแกรม

line ถ่ายรูปส่งงานได้ หากมปีระสบการ

ณ์ด้านขบัรถบรรทุกข้ามประเทศจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เต็ม
หมดเขต

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 062-2896838,bpk.net7878@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 ต.ค. %� - � พ.ย. %�

4 HE1E12 พนักงานคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง N,%-�,บ

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

E�F  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึVนไป ขบัรถโฟล์คลฟิท์ได้

สามารถตรวจรับสินค้าตามใบส่งสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าได้อ

ย่างถูกต้อง

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า    1E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 062-2896838,bpk.net7878@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 ต.ค. %� - � พ.ย. %�

5 E�11�2 จนท.การตลาด
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-40

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง N,%-�,บ

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

E�F  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

จบ ปวส.ขึVนไป บุคลกิภาพด ีอธัยาศัยด ีขบัรถยนต์ได้

สามารถสื�อสารกบัลูกค้าประเทศลาวและเดนิทางตดิต่อประ

สานงานกบัลูกค้าได้ทัVงในจังหวดัและ สปป.ลาว

มคี่าคอมมชิชั�น

เต็ม
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 ต.ค. %� - � พ.ย. %�

6 1HE��2 เจ้าหน้าที�วางแผนการเงนิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี+
ค่าจ้าง �U,-�U,บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �22G จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึVนไปทุกสาขา มมีนุษยสัมพนัธ์ดี

ปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

-

สามารถวางแผนรูปแบบการใช้ชีวติทางการเงนิให้บริการลู

กค้าของบริษัทฯและเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาตามโคร

งสร้างและเงื�อนไขบริษัทได้

เต็ม
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 ต.ค. %� - � พ.ย. %�

7 1HE��2 เจ้าหน้าที�วางแผนการตลาด
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง �U,-�U,บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �22G จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึVนไปทุกสาขา มมีนุษยสัมพนัธ์ดี

ปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

- สามารถวางแผนรูปแบบการตลาด

บริการลูกค้าของบริษัทฯและเข้ารับการฝึกอบรมและพฒัน

าตามโครงสร้างและเงื�อนไขบริษัทได้

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ท่าทราย
โทร. 064-0909959
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 ต.ค. %� - � พ.ย. %�

8 F1��12 พนง.ขับรถพ่วง
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-50

วุฒิ ไม่จํากดั
ค่าจ้าง N,%-�,บ

เพศ

ร้าน ส.พรเทพ

E�H ม.EE ต.ท่าลาด อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒการศึกษา ขบัรถพ่วงได้ มใีบขบัขี�ประเภท

ท.1 ขึVนไป

- มเีบีVยเลีVยง ��2บ/เที�ยว ที�พกันํVาไฟฟรี

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า    2E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

***ขบัรถส่งทรายในพืVนที� จ.อุบลฯ ศรีสะเกษ  อาํนาจเจริญ

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนืXอไก่เพืYอก
โทร. --U��-N� ต่อ ��N-��
ประเภทกจิการ

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

9 GE1GE2 ช่างเทคนิค
ชายจาํนวน 4

อายุ 18-35

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง ��,-��,บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

EE2 ม.� ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขา ช่างไฟฟ้า  เครื�องกล

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

- สามารถซ่อมบํารุง ดูแล เครื�องจักร ได้

เต็ม
หมดเขต

U��N� จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครืYอ
โทร. -U-�-%% ต่อ ���
ประเภทกจิการ

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

10 F��1�2 พนักงานขับรถส่งของ
ช.จาํนวน 1

อายุ 25-40

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง 9,600-10,000

เพศ

หจก.ลํVาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

E0� ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- ส่งสินค้าตามที�ได้รับมอบหมายไปต่างอาํเภอได้

- ตรวจสอบความถูกต้องสินค้าตามที�ได้รับ

มอบหมาย

- สามารถขยัรถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�ประเภท �

ขึVนไป

เต็ม
หมดเขต

U��N� จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครืYอ
โทร. -U-�-%% ต่อ ���
ประเภทกจิการ

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

11 G�H1�2 ช่างเครื�องถ่ายเอกสาร
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง N,%-��,บ

เพศ

หจก.ลํVาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

E0� ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวส. สาขาอเิลก็ทรอนิกส์

หรือสาขาอื�นที�มปีระสบการณ์ด้านซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร

ขบัรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

เต็ม
หมดเขต

U��N� จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครืYอ
โทร. -U-�-%% ต่อ ���
ประเภทกจิการ

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

12 G�H�E2 ช่างอเิลก็ทรอนิกศ์
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-40

วุฒิ ปวส.อเิลก็ฯ

ค่าจ้าง N,%-��,บ

เพศ

หจก.ลํVาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

E0� ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวส. สาขาอเิลก็ทรอนิกส์ หรือสาขาอื�นที�

มปีระสบการณ์ด้านซ่อมเครื�องใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์

คอมพวิเตอร์ ปรืVนเตอร์ แฟกส์

ขบัรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

และสามารถออกให้บริการให้กบัลูกค้าในพืVนที�ที�มอบหมาย

ได้

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า    3E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045-424151-4
ประเภทกจิการ

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

13 F1�H�2 พนง.ขับรถแบคโฮ
ชายจาํนวน 4

อายุ 25-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��-Uบ./วนั

เพศ

หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ

�1G/E ม.0 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.คาํนํVาแซบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ทาํงานตามหน้าไซส์งานก่อสร้างได้

มเีบีVยเลีVยง,ค่าตอบแทน,มปีระกนัสังคม

มปีระสบการณ์งานก่อสร้างถนน

เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22 น.

เต็ม
หมดเขต

รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045-424151-4
ประเภทกจิการ

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

14 F11��2 พนง.ขับรถแทรคเตอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 18+

วุฒิ ไม่จํากดั
ค่าจ้าง ��-Uบ./วนั

เพศ

หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ

�1G/E ม.0 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.คาํนํVาแซบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ทาํงานตามหน้าไซส์งานก่อสร้างได้

มเีบีVยเลีVยง,ค่าตอบแทน,มปีระกนัสังคม

มปีระสบการณ์งานก่อสร้างถนน

เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22 น.

เต็ม
หมดเขต

รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045-424151-4
ประเภทกจิการ

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

15 G�E1�� ช่างเคาะ-สีรถยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��-Uบ./วนั

เพศ

หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ

�1G/E ม.0 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.คาํนํVาแซบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มเีบีVยเลีVยง,ค่าตอบแทน,มปีระกนัสังคม

มปีระสบการณ์งานเคาะ/พ่นสีรถยนต์

เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22 น.

เต็ม
หมดเขต

รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045-424151-4
ประเภทกจิการ

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

16 G�E�02 ช่างเชื�อมโลหะ
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��N��-Uบ/วั

เพศ

หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ

�1G/E ม.0 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.คาํนํVาแซบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มเีบีVยเลีVยง,ค่าตอบแทน,มปีระกนัสังคม

มปีระสบการณ์งานเชื�อมโลหะ

เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22 น.

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า    4E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045-424151-4
ประเภทกจิการ

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

17 G�1E02 ช่างซ่อมเครื�องยนต์/จกัรกลหนัก
ชายจาํนวน 4

อายุ 25-45

วุฒิ ไม่จํากดั
ค่าจ้าง ��-Uบ/วนั

เพศ

หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ

�1G/E ม.0 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.คาํนํVาแซบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มเีบีVยเลีVยง,ค่าตอบแทน,มปีระกนัสังคม

มปีระสบการณ์งานซ่อมเครื�องยนต์/เครื�องจักรกลหนักเวลา

ทาํงาน 2F.22-EG.22 น.

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

18 �E�012 รปภ. (กลางคืน)
ชายจาํนวน 5

อายุ 35-50

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

E�,EG,E0 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

สามารถทาํงานกะกลางคืนได้(EG.12-2�.12น.) เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711
ประเภทกจิการ

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

19 �E�EE2  แม่บ้านสํานักงาน
หญิงจาํนวน 5

อายุ 25-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

E�,EG,E0 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  ขบัรถจักรยานยนต์ ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ซืVออาหาร ประกอบอาหาร ทาํความสะอาดโชว์รูม

บ้านผู้บริหาร

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

20 G�E1�� ช่างบริการ
ชายจาํนวน 5

อายุ 18-30

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

E�,EG,E0 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขาช่างยนต์หรือมปีระสบการณ์

สามารถซ่อม บํารุงรถจักยานยนต์ได้

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า    5E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

21 �2�202 พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 23-35

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

E�,EG,E0 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึVนไป ขบัรถยนต์ รถจักยานยนต์ได้ 

- บริการขายและแนะนําสินค้าให้กบัลูกค้าได้ เต็ม
หมดเขต

UU�� ร้านอาหารตามสัYง
โทร. 086-5492729,045-245061
ประเภทกจิการ

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

22 01��02 คนงานร้านอาหาร
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

ร้านอาหารซินเซีย

E��/E ถ.สรรพสิทธิS ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 1H222

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  ขยนั  อดทน

สามารถทาํความสะอาดร้าน ล้างจาน

เสริฟอาหารให้บริการกบัลูกค้าได้

- เวลาทาํงาน EE.22-EH.22น. , EG.22-��.22น.

หยุดวนัอาทติย์

เต็ม
หมดเขต

ผลิตยางแผ่นรมควนั
โทร. 091-8324904
ประเภทกจิการ

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

23 01E112 คนงานผลติยางแผ่น(จ้างเหมา)
ชายจาํนวน 5

อายุ 20-50

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง �U-4/วนั

เพศ

หจก.แก้วสง่ารับเบอร์

EG2 ม.EE บ้านโนนสวน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สามารถทาํงานหนักได้

ไม่แพ้ฝุ่นควนั

ลกัษณะงานเป็นจ้างเหมาผลติยางแผ่นกโิลละ E.0 บาท

รายได้เฉลี�ย G,222-0,222บาท/วคี (E�วนั)

***ที�พกัฟรี  นํVาไฟฟรี อาหารเยน็ฟรี มปีระกนัอุบัตเิหตุ

(ระยะเวลาทาํงาน ก.ค. - ก.พ.)

เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --U�%-���� ต่อ ��U,44-�[4[[[N
ประเภทกจิการ

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

24 1H11�2 พนักงานบัญชี
ช./ญ.จาํนวน 1

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง �,Uบ./ด.

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

E��-E�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา การบัญชี มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย

� ปี ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้

- ทาํเอกสารเบิก-จ่าย

- ทาํหนังสือรับรองหัก ณ  ที�จ่าย

- ทาํ ภงด.�1 และ ภงด.1

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า    6E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- งานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

U�� จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --U�%-���� ต่อ ��U,44-�[4[[[N
ประเภทกจิการ

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

25 G�E1�� ช่างยนต์
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ปวช+
ค่าจ้าง N,%-N,4บ/ด

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

E��-E�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช-ปวส. ช่างยนต์  ขบัรถยนต์ได้

- สามารถซ่อมบํารุงเครื�องยนต์ เปลี�ยนถ่ายนํVามนัเครื�อง

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --U�%-���� ต่อ ��U,44-�[4[[[N
ประเภทกจิการ

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

26 HE1EH2 เจ้าหน้าที�อะไหล่
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ปวช-ปวส

ค่าจ้าง N,%-N,4บ/ด

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

E��-E�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช.-ปวส. สาขา ช่างยนต์ ขบัรถยนต์ได้

- ดูแลงานคลงัสินค้า

เช็คสต๊อกและตรวจเอกสารการจ่ายอะไหล่� สั�งซืVออะไหล่

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --U�%-���� ต่อ ��U,44-�[4[[[N
ประเภทกจิการ

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

27 H���02 พนักงานรับรถ(GS)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ปวช.-ปวส

ค่าจ้าง N,%บ

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

E��-E�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. - ปวส. สาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถรับรถลูกค้า ณ จุดบริการรับรถ

สอบถามปัญหางานซ่อมและออกใบสั�งซ่อม ประเมณิราคา

ประเมณิเวลาและอนุมตังิานซ่อมและงานอื�นที�ได้รับมอบห

มาย

เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --U�%-���� ต่อ ��U,44-�[4[[[N
ประเภทกจิการ

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

28 HE1EH2 พนง.สโตร์
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ปวช-ปวส
ค่าจ้าง N,%-N,4บ

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

E��-E�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช.-ปวส. สาขา ช่างยนต์  ช่างเทคนิค ขบัรถยนต์ได้

- ดูแลงานเบิกจ่ายเครื�องมือพเิศษช่างยนต์

รวมทัVงบํารุงรักษาให้ยุในสภาพพร้อมใช้งานและงานอื�นๆที�

ได้รับมอบหมาย

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า    7E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายอาหารแช่แข็งกึYงสาํเร็จรูป
โทร. 045-959972
ประเภทกจิการ

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

29 ���202 พนักงานขายส่ง
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-40

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ดส์ จํากดั

EE/F ซอยเลี�ยงเมือง E ถนนเลี�ยงเมือง ตาํบลในเมือง

อาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึVนไป สามารถขบัรถจักรยานยนต์ได้ มใีบขบัขี� 

- สามารถนําเสนอขายสินค้า ตามร้านค้า โรงแรม เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายอาหารแช่แข็งกึYงสาํเร็จรูป
โทร. 045-959972-3
ประเภทกจิการ

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

30 HE1E12 เจ้าหน้าที�สโตร์
ชายจาํนวน 1

อายุ 21-35

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง ��บ/วนั

เพศ

บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ดส์ จํากดั

EE/F ซอยเลี�ยงเมือง E ถนนเลี�ยงเมือง ตาํบลในเมือง

อาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึVนไป สาขา บัญชี บริหาร คอมธุรกจิ

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

- สามารถจัดเกบ็ จัดเรียง และทาํบัญชีสต๊อคสินค้าได้

- เวลาทาํงาน 20.22-EF.22น. หยุด E วนั/สัปดาห์

เต็ม
หมดเขต

U�N ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโ ภค บริ
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

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

31 ���202 พนักงานขายหน่วยรถ(เซลล์)
ช.จาํนวน 3

อายุ 20-35

วุฒิ ม.1 - ป.ตรี

ค่าจ้าง N,%บ

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

�1� ม.0 ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- เสนอขายสินค้าตามร้านค้าตามร้านค้าต่างๆ

ตามเขตที�บริษัทรับผดิชอบ

- สามารถขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขี�

- สวสัดกิาร : โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ประกนัอุบัตเิหตุ

ประกนัสังคม, Incentive

เต็ม
หมดเขต

U�N ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโ ภค บริ
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

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

32 F��1�2 พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35

วุฒิ ม.1 - ป.ตรี

ค่าจ้าง N,%บ

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

�1� ม.0 ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- ขบัรถพาเซลล์ไปขายสินค้าตามร้านค้าต่างๆ

ตามเขตที�บริษัทรับผดิชอบ

- สามารถขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขี�

- สวสัดกิาร : โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ประกนัอุบัตเิหตุ

ประกนัสังคม, Incentive

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า    8E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

บริการติดตัXงกระจกและฟิลม์รถยนต์
โทร. 086-3551798
ประเภทกจิการ

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

33 GE1�12 ช่างฟิล์ม
ชจาํนวน 1

อายุ 20-35

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง �,-��,บ

เพศ

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จํากดั

�0 ถ.เลี�ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ม.� ขึVนไป มปีระสบการณ์ทาํงาน E ปี

ด้านตดิฟิล์มกรองแสงรถยนต์ เต็ม
หมดเขต

-%U� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

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

34 01E112 ผู้ช่วยช่างยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-50

วุฒิ ม.1+
ค่าจ้าง �U--/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

E02/� ม.G ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ม.1 ขึVนไป ขบัรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้มใีบอนุญาต

- สามารถขบัรถบรรทุกได้

จัดส่งสินค้า(รถไถ)ตามใบส่งสินค้าและจัดการเอกสารได้ทัVง

ในจังหวดัและจังหวดัใกล้เคยีง

เต็ม
หมดเขต

-%U� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

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

35 HE1E02 เจ้าหน้าที�คลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง 10,000+

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

E02/� ม.G ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ. ม.1 ขึVนไป มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- มคีวามรู้เรื�องการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก สต๊อกสินค้า

จัดเรียงสินค้าและตรวจรับ

เต็ม
หมดเขต

-%U� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

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

36 1H11�2 พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง �,บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

E02/� ม.G ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวช. ขึVนไป

สาขาการเงนิและบัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพืVนฐาน ภาษีขาย

ภงด.1 , ภงด.�1  มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี

- มปีระกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22น. หยุดวนัอาทติย์

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า    9E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-%U� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

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

37 �HE0�2 พนักงานการตลาด
หญิงจาํนวน 4

อายุ 20-50

วุฒิ ม.1+
ค่าจ้าง �,บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

E02/� ม.G ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- วุฒิ ม.1 ขึVนไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด

- สามารถนําเสนอขายผลติภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตร

แนะนําโปรโมชั�นให้กบัลูกค้า

ออกบูทจัดกจิกรรมในพืVนที�ต่างอาํเภอในจังหวดัอุบลและใก

ล้เคยีงได้

- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22 น.

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายกลอ้งวงจรปิด
โทร. 045-242321,086-3556143,089-4820197
ประเภทกจิการ

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

38 1H11�2 บัญชี-ไอที
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง N,%-��,บ

เพศ

หจก.ยู ซัคเซส คอมพวิเตอร์

E�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวส. สาขา บัญชี/คอมพวิเตอร์

- ทาํงานตามที�รับรับมอบหมายได้

- หยุด E วนั/สัปดาห์

เต็ม
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่าย คา้ส่ง นมคาเนชัYน ทีพ
โทร. 045-323269 , 062-9929454
ประเภทกจิการ

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

39 HE1E12 พนักงานคลงัสินค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 18-35

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

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

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ม.1 ขึVนไป  มใีบขบัขี�รถยนต์

สามารถจัดเตรียมสินค้าตามออร์เดอร์ให้กบัพนักงานขาย

ทาํหน้าที�เช็คสินค้า จัดเกบ็สินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22 น. หยุดE วนั/สัปดาห์

- มบีุคคลคํVาประกนั ข้าราชการ

ผู้ใหญ่บ้านหรือเงนิคํVาประกนั E2,222บ

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   10E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

คา้ส่ง-คา้ปลีก (ตวัแทนจาํหน่าย)
โทร. 045-323269 ,062-9929454
ประเภทกจิการ

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

40 ���202 พนักงานขายหน่วยรถ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-35

วุฒิ ม.�+
ค่าจ้าง �,-�,บ.

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

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

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ม.� ขึVนไป ขบัรถจักรยานยนต์

และรถยนต์ได้มใีบขบัขี�  

-

มหีน้าที�เสนอขายสินค้าตามเขตพืVนที�ที�บริษัทกาํหนดและท

◌ํายอดขายได้ตามเป้าหมาย และสามารถเกบ็เงนิสด วางบิล

ได้

- ค่าคอมมชิชั�น E2,222/เดือน

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.12น.

***มบีุคคลคํVาประกนั

เต็ม
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่าย คา้ส่ง นมคาเนชัYน ทีพ
โทร. 045-323269 , 062-9929454
ประเภทกจิการ

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

41 0E�E02 พนักงานขนส่งสินค้า
ชายจาํนวน 4

อายุ 18-35

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง N,%-�4,บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

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

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ม.1 ขึVนไป ขบัรถยนต์-รถจักรยานยนต์ได้+ใบขบัขี�

ส่งสินค้าตามออร์เดอร์ที�เซลล์รับออร์เดอร์มาจากลูกค้าได้ถู

กต้องครบถ้วน

***มบีุคคลคํVาประกนั(ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน

หรือเงนิคํVาประกนั E2,222บาท)

เต็ม
หมดเขต

คา้ส่ง-คา้ปลีก (ตวัแทนจาํหน่าย)
โทร. 045-323269 ,062-9929454
ประเภทกจิการ

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

42 ���202 พนักงานจดออร์เดอร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-35

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง �,-�,บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

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

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ม.1 ขึVนไป ขบัรถจักรยานยนต์-รถยนต์+มใีบขบัขี�  

-

มหีน้าที�จดรายการสินค้าตามเขตพืVนที�ที�บริษัทกาํหนดและ

ทาํยอดขายได้ตามเป้าหมาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.12น.

***มบีุคคลคํVาประกนั ข้าราชการ

ผู้ใหญ่บ้านหรือเงนิคํVาประกนั E2,222บ

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   11E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

คา้ส่ง-คา้ปลีก (ตวัแทนจาํหน่าย)
โทร. 045-323269 ,062-9929454
ประเภทกจิการ

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

43 ���202 หัวหน้าฝ่ายขาย
.3จาํนวน 1

อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง ��,-�,บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

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

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ปวส. ขึVนไป หรือมปีระสบการณ์งานขายอย่างน้อย E

ปี  สามารถดูแลทมีงานขาย

ทาํยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที�บริษัทกาํหนด 

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22 น. หยุด Eวนั/สัปดาห์

***มบีุคคลคํVาประกนั ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้านหรือเงนิ

E2,222บาท

เต็ม
หมดเขต

�%NU� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
ประเภทกจิการ

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

44 F1�H�2 พนง.ขับรถเทรลเลอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (E002)

01 ม.E ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  มใีบขบัขี�

- สามารถขบัรถเทรลเลอร์ ส่งคานสะพาน เสาเขม็

แผ่นพืVนสะพาน

- 2F.22-EG.22 น.

- เงนิเดือนสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

เต็ม
หมดเขต

�%NU� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309,081-8765946
ประเภทกจิการ

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

45 F1EE02 พนักงานขับเครน
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (E002)

01 ม.E ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถควบคุมเครน นํVาหนัก 1� ตนั ยกสะพาน เสาเขม็

และงานอื�นๆตามที�ได้รับมอบหมายได้

เต็ม
หมดเขต

�%NU� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309,081-8765946
ประเภทกจิการ

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

46 1EE��2 ช่าง ปวส.
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-45

วุฒิ ปวส.

ค่าจ้าง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (E002)

01 ม.E ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ปวส.ขึVนไป สาขา โยธา ก่อสร้าง 

- ผ่านการคดัเลือกทหารแล้ว 

- สามารถควบคุมงานหล่อเสาเขม็ สะพานคอนกรีต

หล่อปูน คาน พืVนสะพาน ได้

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   12E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-

ค่าจ้างแล้วแต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามารถตกลงกนัไ

ด้ เดนิทางต่างจังหวดัได้

�%NU� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
ประเภทกจิการ

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

47 F1EE02 พนง. ขับรถแบคโฮ
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-50

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (E002)

01 ม.E ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- เวลาทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

โ รงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674,045-311728
ประเภทกจิการ

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

48 GE1H12 ช่างแอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง --U/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

E02/E ม.G ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึVนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถตดิตัVง ตรวจซ่อม ทัVงแอร์สํานักงาน แอร์บ้านได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22น. จ-ส

เต็ม
หมดเขต

โ รงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

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

49 GE1GE2 ช่างไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง --U/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

E02/E ม.G ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึVนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถอ่านและเขยีนแบบวงจรไฟฟ้าได้

มปีระสบการณ์ด้าน wiring ตู้คอลโทรล

- ประสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

โ รงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674,045-311728
ประเภทกจิการ

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

50 GEHE02 ช่างสี
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วุฒิ ไม่จํากดั
ค่าจ้าง --U/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

E02/E ม.G ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถผสมสี พ่นสี ทัVงสีนํVามนัและสีพ่นรถไถ

รถแทรกเตอร์ได้

- มปีระสบการณืทาํงาน � ปี 

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   13E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

-[U�U จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

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

51 ���202 พนักงานขาย ( ญ )
หญิงจาํนวน 5

อายุ 19-35

วุฒิ ม.1+
ค่าจ้าง ��Uบ/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

HG1/E ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ม.1 ขึVนไป รักงานบริการ ยิVมแย้มแจ่มใส

- บริการขายสินค้าหน้าร้าน แนะนําสินค้า

จัดเรียงสินค้าและพาลูกค้าไปที�จุดขายสินค้า

- เวลาทาํงาน 20.22-E0.22น หยุด Eวนั/สัปดาห์

เต็ม
หมดเขต

[�� การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

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

52 HE1E02 นับสต๊อกสินค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง ��,บ/ด

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ (บริษัท

สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั�น จํากดั)

�E�/F(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขาคอมพวิเตอร์ บริหารธุรกจิ

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง ใช้คอมพวิเตอร์ได้

พนัภาระทางทหารแล้ว

- สามารถตรวจนับสินค้าภายในซุปเปอร์มาเกต็

และสรุปยอดขายในแต่ละวนัได้

- ทาํงานเป็นกะ

เต็ม
หมดเขต

[�� การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

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

53 1E���2 เจ้าหน้าที� IT SUPPORT
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-30

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง ��,บ/ด

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ (บริษัท

สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั�น จํากดั)

�E�/F(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขา

คอมพวิเตอร์และเครือข่ายหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงาน E-�ปี

- สามารถดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กร ดูแลฮาร์ดแวร์

ซอฟท์แวร์ ให้คาํแนะนําด้าน IT แก่บุคคลากรในองค์กร

- ทาํงานเป็นกะ

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   14E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

[�� การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

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

54 �E�1�2 กปัตนัจดัเลีVยง
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง ��,บ/ด

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ (บริษัท

สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั�น จํากดั)

�E�/F(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวส.ขึVนไปทุกสาขา ใช้คอมพวิเตอร์ได้

สื�อสารภาษาองักฤษหรือภาษาอื�นได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

- สามารถดูแลงานจัดเลีVยง งานสัมมนา

ให้ลูกค้าประทบัใจและให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงาน

- ทาํงานเป็นกะได้

เต็ม
หมดเขต

[�� การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

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

55 0E1�12 พนักงานล้างจาน (Steward)
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-50

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ (บริษัท

สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั�น จํากดั)

�E�/F(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ทาํงานเป็นกะได้

สามารถใช้เครื�องล้างจานและภาชนะต่างๆให้พร้อมใช้งานใ

นแต่ละวนั

เต็ม
หมดเขต

[�� การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

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

56 �E�EE2 แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 3

อายุ 20-50

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ (บริษัท

สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั�น จํากดั)

�E�/F(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

- ไม่จํากดัการศึกษา ทาํงานเป็นกะได้

สามารถทาํความสะอาดพืVนที�ที�มอบหมายได้ เต็ม
หมดเขต

รับเหมา ติดตัXงงานระบบไฟฟ้า
โทร. 093-5239935,081-0659339
ประเภทกจิการ

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

57 F1EE02 พนักงานขับเครน
ชายจาํนวน 3

อายุ 22-35

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง N,%-��,บ

เพศ

หจก. บี.บี.จี วศิวะ

EG� ม.� ต.ขีVเหลก็ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

ทาํงานต่างจังหวดัได้(อสีานตอนล่าง)

- สามารถควบคุมเครนส่งของรับของปักเสาไฟฟ้า

- เวลาทาํงาน 2F.12-EG.22น. หยุดวนัอาทติย์

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   15E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รับเหมา ติดตัXงงานระบบไฟฟ้า
โทร. 093-5239935,081-0659339
ประเภทกจิการ

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

58 F1EE02 พนักงานขับรถแบ็คโฮ
ชายจาํนวน 1

อายุ 18-35

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง N,%-��,บ

เพศ

หจก. บี.บี.จี วศิวะ

EG� ม.� ต.ขีVเหลก็ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

-ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

สามารถทาํงานต่างจังหวดัได้(อสีานตอนล่าง)

- ขบัรถแมค็โครขุดเจาะหลุม ปักเสาไฟฟ้าได้

เต็ม
หมดเขต

รับเหมา ติดตัXงงานระบบไฟฟ้า
โทร. 093-5239935,081-0659339
ประเภทกจิการ

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

59 01��02 พนักงานทั�วไป
ชายจาํนวน 20

อายุ 18-40

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��-Uบ/วนั

เพศ

หจก. บี.บี.จี วศิวะ

EG� ม.� ต.ขีVเหลก็ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- ไม่จํากดัการศึกษา

สามารถเดนิทางไปทาํงานต่างจังหวดัได้(อสีานตอนล่าง)ทาํ

งานกลางแจ้งได้ สามารถขุดหลุม ปักเสา ขึVนเสาไฟฟ้า

และทาํงานอื�นตามที�ได้รับหมอบหมายได้

เต็ม
หมดเขต

U� อู่ซ่อมรถยนต์
โทร. 045-958117,093-9199006
ประเภทกจิการ

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

60 G�1E�2 ช่างยนต์
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-37

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง ��-�[/วนั

เพศ

หจก.อุบลวณีานันท์

�G1/E ถ.อุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 1H222

- จบ ม.1 ขึVนไป มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย E ปี

สามารถเปลี�ยนถ่ายนํVามนัเครื�องรถยนต์ ซ่อมช่วงล่าง

และงานอื�นที�มอบหมายได้

เต็ม
หมดเขต

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
โทร. 080-0760216
ประเภทกจิการ

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

61 �E�E12 แม่บ้านประจาํหรือไปกลบั
หญิงจาํนวน 2

อายุ 35-40

วุฒิ ป.�+

ค่าจ้าง 10,000+

เพศ

นางสุดาพร บุญยงั

E2F ม.E1 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ที�พกั อาหารฟรี

-  ซักผ้า ถูบ้าน ทาํอาหารอสีาน 

*** มภีูมลิาํเนาในพืVนที�ใกล้เคยีงจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   16E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,063-4811938
ประเภทกจิการ

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

62 ���202 พนักงานขาย (ประจาํโครงการ)
หญิงจาํนวน 5

อายุ 25-35

วุฒิ ปวส. ขึVนไป
ค่าจ้าง 12,000 - 15,000

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตีV จํากดั

��� ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวส. ขึVนไป สื�อสารภาษาองักฤษได้ ขบัรถยนต์ได้

สามารถทาํงานภายนอกอาคารได้

รับผดิชอบงานขายบ้านจัดสรรโครงการ 

- ตอบรับและบริการให้คาํแนะนําพาลูกค้าเยี�ยมชม

โครงการ

-จัดทาํเอกสารที�เกี�ยวข้อง

-มปีระสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เต็ม
หมดเขต

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,063-4811938
ประเภทกจิการ

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

63 1EE��2 โฟร์แมน
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-60

วุฒิ ปวช+

ค่าจ้าง ��,บ

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตีV จํากดั

��� ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน

-ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

-ควบคุมการใช้วสัดุของผู้รับเหมา

-ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าของงาน

-ตรวจสอบรับงานจากผู้รับเหมา

-ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา 2F.22 - EG.22 น.

เต็ม
หมดเขต

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,063-4811938
ประเภทกจิการ

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

64 �E�E12 แม่บ้านประจาํโครงการ
หญิงจาํนวน 3

อายุ 18-60

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตีV จํากดั

��� ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

สามารถดูแลทาํความสะอาดบ้านโครงการและงานอื�นๆที�มอ

บหมายได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   17E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทัXงอะไหล่จะอุปกรณ
โทร. 045-206222
ประเภทกจิการ

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

65 ���202 ที�ปรึกษาการขายรถ BMW ,Mini cooper
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท มลิเลนเนียม ออโต้ จํากดั

0 ม.F ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้ ใช้โปรแกรม office ได้ดี

พดู สื�อสาร ภาษาองักฤษได้

- สามารถนําเสนอขายรถยนต์ให้กบัลูกค้า

สร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้า ปิดการขาย

ส่งมอบรถให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัททุกเดือน

***มคี่าคอมมชิชั�น ค่าโทรศัพท์ ตรวจสุขภาพประจําปีฯลฯ

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทัXงอะไหล่จะอุปกรณ
โทร. 045-206222
ประเภทกจิการ

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

66 ���202 พนักงานขาย(รถใช้แล้ว)
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท มลิเลนเนียม ออโต้ จํากดั

0 ม.F ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้ ใช้โปรแกรม office ได้ดี

พดู สื�อสาร ภาษาองักฤษได้

- สามารถนําเสนอขายรถยนต์ให้กบัลูกค้า

สร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้า ปิดการขาย

ส่งมอบรถให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัททุกเดือน

***มคี่าคอมมชิชั�น ค่าโทรศัพท์ ตรวจสุขภาพประจําปีฯลฯ

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทัXงอะไหล่จะอุปกรณ
โทร. 045-206222
ประเภทกจิการ

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

67 HE1E12 พนง.คลงัสินค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-30

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง ��,-�U,บ/

เพศ

บริษัท มลิเลนเนียม ออโต้ จํากดั

0 ม.F ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

-จบ ปวส. ขึVนไปสาขา

ช่างยนต์หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้องมปีระสบการณ์ทาํงานอย่า

งน้อย E ปี  ขบัรถยนต์ได้

-

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่และอุปกรณ์ตก

แต่งที�รับเข้าจัดเกบ็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดทาํใบคว

บคุมเบิดจ่ายอะไหล่ให้ถูกต้อง

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   18E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-[-�� จาํหน่ายปลีก-ส่ง โ ทรศพัทม์ือถื
โทร. -U-�����% ต่อ �� , %�-��4U��
ประเภทกจิการ

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

68 HE02E2 ธุรการ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-35

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง N,%-��,บ

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั

HF/�-G ซ.ธรรมวถิี H ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส.ขึVนไป  สื�อสารภาษาองักฤษได้

และหากสื�อสารภาษาจีนได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

ใช้โปรแกรมออฟฟิศได้ดสีามารถดูแลเอกสารงานขาย

ประสานงานกบัแผนกต่างๆภายในองค์กร

- ทาํงาน จ-ส เวลา 20.22-EF.22น.

เต็ม
หมดเขต

-[-�� จาํหน่ายปลีก-ส่ง โ ทรศพัทม์ือถื
โทร. -U-�����% ต่อ �� , %�-��4U�
ประเภทกจิการ

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

69 ���202 พนักงานขาย ( สาขาเซ็นทรัล)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 19-35

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง ��,-�U,บ

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั (มือถือ Vivo)

HF/�-G ซ.ธรรมวถิี H ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึVนไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้

อ่านภาษาองักฤษได้

-

สมารถบริการลูกค้าเสนอขายสินค้าและให้คาํแนะนําแก่ลูกค้

าที�มารับบริการ ทาํยอดขายและปิดงานขายได้

- เวลาทาํงานตามเวลาห้างเปิด-ปิด

เต็ม
หมดเขต

-[-�� จาํหน่ายปลีก-ส่ง โ ทรศพัทม์ือถื
โทร. -U-�����% ต่อ �� , %�-��4U�
ประเภทกจิการ

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

70 522090 Sale Area (พนักงานขายหน่วยรถ)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วุฒิ ปงส.+

ค่าจ้าง N,%-��,บ

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั (มือถือ Vivo)

HF/�-G ซ.ธรรมวถิี H ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึVนไป อ่านภาษาองักฤษๆด้ รักงานบริการ

มรีถยนต์เป็นของตนเองและนํามาใช้ในงานได้ มคี่าเสี�อมรถ

เบีVยเลีVยง และค่าคอมมชิชั�น

- ทาํงานต่างจังหวดัได้

เต็ม
หมดเขต

-[-�� จาํหน่ายปลีก-ส่ง โ ทรศพัทม์ือถื
โทร. -U-�����% ต่อ �� , %�-��4U��
ประเภทกจิการ

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

71 411320 admin
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง N,%-��,บ

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั

HF/�-G ซ.ธรรมวถิี H ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

-  จบ ปวส.ขึVนไป  สื�อสารภาษาองักฤษได้

ใช้โปรแกรมออฟฟิศได้ดี

สามารถคยี์ข้อมูลลูกค้าเข้าระบบและประสานงานกบัสํานัก

งานใหญ่

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   19E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- ทาํงาน จ-ส เวลา 20.22-EF.22น.

�-%N ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382,086-2651695
ประเภทกจิการ

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

72 ���202 ผู้แทนขาย (สาขา กนัทรลกัษณ์)
ช./ญ.จาํนวน 1

อายุ 22-30

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง �U, บ./ด.

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-H  ม.E2ถ.เลี�ยงเมือง  ต.แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกจิหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- ขายผลติภัณฑ์หรือสินค้าที�รับผดิชอบให้ได้ตาม

เป้าหมายที�กาํหนด

- การเจรจาต่อรองเพื�อการขายและมทีกัษะในการ

เสนอขาย

- ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

- สวสัดกิาร : ประกนัสังคม, ประกนัชีวติกล

เต็ม
หมดเขต

�-%N ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382,086-2651695
ประเภทกจิการ

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

73 1H11�2 ธุรการ/บัญชี สาขา กนัทรลกัษ์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 21-30

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง �U,บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-H  ม.E2ถ.เลี�ยงเมือง  ต.แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชี  มปีระสบการณ์ E-1 ปี ใช้โปรแกรม

excel ได้เป็นอย่างด ีสามารถรวบรวมข้อมูลด้านงานขาย

สถานการณ์รายวนั รายสัปดาห์

และประสานงานส่วนต่างๆที�เกี�ยวข้องได้

เต็ม
หมดเขต

ศูนยบ์ริการซ่อมและจาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. -U-���-U-[ ต่อ �
ประเภทกจิการ

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

74 HE1E02 พนักงานจดัเรียงสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-35

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง ��/ว

เพศ

หจก.อุบลหล่อยาง

HG�/� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สามารถจัดเกบ็ เรียง

ยางรถยนต์ให้เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อยได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EF.22น.

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   20E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ศูนยบ์ริการซ่อมและจาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. -U-���-U-[ ต่อ �
ประเภทกจิการ

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

75 1H11�2 พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วุฒิ ปวส. บัญชี
ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

หจก.อุบลหล่อยาง

HG�/� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขาบัญชีหรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถจักรยานยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

-สามารถทาํบัญชีเบืVองต้น เอกสารการซืVอ-ขาย ส่งภาษี

ภงด.�1 ภงด.1 และภงด.12 ได้

(มกีารทดสอบข้อเขยีนบัญชีเบืVองต้น)

- มปีระกนัสังคม 

- เวลาทาํงาน 2F.22-EF.22น

เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --U�%-���� ต่อ ��U,44-�[4[[[N
ประเภทกจิการ

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

76 G�E1�� ช่างสี(ขัดสี)
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง N,%-N,4บ

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

E��-E�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.1-ปวส. ขบัรถยนต์หรือจักรยานยนต์ได้ 

-

สามารถขดัเคลือบสีรถยนต์ได้เสร็จตามใบส่งซ่อมและงาน

อื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --U�%-���� ต่อ ��U,44-�[4[[[N
ประเภทกจิการ

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

77 G�E1�� ช่างสี(เตรียมพืVน)
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง N,%-N,4บ/ด

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

E��-E�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.1 ขึVนไป ขบัรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้

สามารถกาํหนดขอบเขตความเสียหายในการซ่อม

ทาํการพ่นสีพืVน เกบ็งานสีพืVนและงานอื�นๆที�มอบหมายได้

- ทาํงาน จ-ส

เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. --U�%-���� ต่อ ��U,44-�[4[[[N
ประเภทกจิการ

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

78 GEH�12 ช่างสี(ผสม+พ่นสี)
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ม.1+
ค่าจ้าง N,%-N,4บ

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

E��-E�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.1 - ปวส. ขบัรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้

สามารถตรวจสอบเบอร์สี พ่นเทยีบสี

ทาํการเคลยีร์ทบัหน้าสี

ตรวจสอบคุณภาพถ่ายรูปก่อนและหลงัพ่นสีและงานอื�นที�ม

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   21E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

อบหมายได้

- ทาํงาน จ-ส

[-�� บริดารดา้นงานบญัชี
โทร. 045-283733,087-6498335
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 4 พ.ย. %� - [ ธ.ค. %�

79 1H11�2 พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 20-30

วุฒิ ปวส. บัญชี
ค่าจ้าง N,%-��,บ

เพศ

ซอฟต์แวร์การบัญชี(โดยนางปานจิต ประดบัธนกจิ)

EG�-EGH ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. การบัญชี ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีเกรดเฉลี�ย �.F

ขึVนไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ ไม่จําเป็นต้องมปีระสบการณ์

ขยนั อดทน ทาํงานตามที�มอบหมายได้ 

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

****สอบข้อเขยีนทางบัญชีและสัมภาษณ์

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายอะไหล่และรถจกัรยานยนต์
โทร. 084-4288966
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 4 พ.ย. %� - [ ธ.ค. %�

80 ���202 พนักงานขายอะไหล่
ชายจาํนวน 3

อายุ 22-30

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง �-/ว

เพศ

บริษัท พรประเสริฐโมโตพาร์ท จํากดั

�HF ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขา ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์

หรือมคีวามรู้กด้านรถรถจักรยานยนต์

สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- รักงานบริการ ชอบแต่งรถ

- สามรถใช้งานคอมพวิเตอร์โปรแกรมออฟฟิศได้

- เวลาทาํงาน 20.22-EF.22น.

- มคีวามรู้เรื�องอะไหล่รถยนต์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เต็ม
หมดเขต

UU�� โ รงแรม
โทร. -U-�-UU��-N ต่อ -�%
ประเภทกจิการ

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

81 �E�E12 พนักงานเสริฟ
ช./ญ.จาํนวน 3

อายุ 25-35

วุฒิ ม.1 +

ค่าจ้าง ��บ./ว

เพศ

โรงแรมทอแสง-อุบล (คณดล จํากดั)

��E ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ม.1 ขึVนไป บุคลกิภาพด ีขบัรถจักรยานยนต์ได้ 

- เสริฟอาหารและเครื�องดื�มให้กบัลูกค้า

- มคีวามสุภาพ อ่อนโยน ยิVมแย้มแจ่มใส

- มอีาหารให้ทาน 1 มืVอ, มปีระกนัสังคม

- ค่าล่วงเวลาทาํงาน, มเีซอร์วสิชาร์จทุกเดือน

- ทาํงานเวลา 2�.12-EH.12น.

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   22E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

UU�� โ รงแรม
โทร. -U-�-UU��-N ต่อ -�%
ประเภทกจิการ

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

82 HE1�12 ผู้ช่วยจดัซืVอ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 30-40

วุฒิ ม.�

ค่าจ้าง �,-�U,บ

เพศ

โรงแรมทอแสง-อุบล (คณดล จํากดั)

��E ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ.� ขึVนไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้  ใช้คอมพวิเตอร์ได้

บุคลกิภาพด ีคล่องแคล่ว 

-

สามารถจัดซืVอวสัดุอุปกรณ์รายการสินค้าตามใบสั�งซืVอได้ถู

กต้องครบถ้วน

- ทาํงาน เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

UU�� โ รงแรม
โทร. -U-�-UU��-N ต่อ -�%
ประเภทกจิการ

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

83 �E�1�2 กปัตนัจดัเลีVยง
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 35-45

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง ��,-�U,บ.

เพศ

โรงแรมทอแสง-อุบล (คณดล จํากดั)

��E ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ม.1 ขึVนไป ใช้คอมพวิเตอร์ได้

มปีระสบการณ์ด้านงานบริการ งานจัดเลีVยงโรงแรม

ห้องอาหาร มาอย่างน้อย � ปี

- ทาํงานเป็นกะได้

เต็ม
หมดเขต

UU�� โ รงแรม
โทร. -U-�-UU��-N ต่อ -�%
ประเภทกจิการ

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

84 E���G2 ผู้จดัการห้องอาหาร
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 35-45

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง �U,-�4,บ

เพศ

โรงแรมทอแสง-อุบล (คณดล จํากดั)

��E ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ม.1 ขึVนัไป ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ด้านหัวหน้างานห้องอาหาร

งานจัดเลีVยงโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี

- ทาํงานเป็นกะได้

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. -U-�U�444 ต่อ �%�
ประเภทกจิการ

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

85 ���202 พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-30

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง N,%บ/ด

เพศ

บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน)

1G-HG ถนนศรีมงคล ตาํบลวารินชําราบ

อาํเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.1 ขึVนไป 

- ทาํงานเป็นกะได้ 2G.22-E�.22 , E2.22-E0.22น.

- สามารถจัดเรียงสินค้า ให้บริการลูกค้า เสนอขายสินค้า

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   23E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. -U-�U�444 ต่อ �%�
ประเภทกจิการ

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

86 HE1EH2 พนักงานคลงัสินค้า
ชายจาํนวน 5

อายุ 21-35

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง N,%บ/ด

เพศ

บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน)

1G-HG ถนนศรีมงคล ตาํบลวารินชําราบ

อาํเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.1 - ม.�  ทาํงานเป็นกะได้ เวลา 2G.22-E�.22น. ,

E2.22 - E0.22 น.

- สามารถจัดสินค้าตามตาํแหน่งงานที�ได้รับมอบหมาย

ยกของหนัก ทาํงานหนัก  ขยนัและอดทน และตรงต่อเวลา

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. -U-�U�444 ต่อ �%�
ประเภทกจิการ

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

87 ���202 ผู้แทนขาย
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 25-35

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง �4,บ.+

เพศ

บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน)

1G-HG ถนนศรีมงคล ตาํบลวารินชําราบ

อาํเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึVนไป สื�อสารภาษาองักฤษได้

มปีระสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

มรีถยนต์ส่วนต้วมาใช้ในงานได้

-

สามารถนําเสนอขายสินค้าตามรายชื�อลูกค้าของบริษัททัVงใ

นและต่างจังหวดั(อุบลฯ ศรีสะเกษ

อาํนาจเจริญและยโสธร) ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

- มคี่านํVามนั ฯลฯ

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. -U-�U�444 ต่อ �%�
ประเภทกจิการ

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

88 E�11�2 ผู้จดัการแผนก(สี/เครื�องเขียน)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40

วุฒิ ม.� +

ค่าจ้าง 18,000+

เพศ

บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน)

1G-HG ถนนศรีมงคล ตาํบลวารินชําราบ

อาํเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึVนไป ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย � ปี  

- สามารถบริหารจัดการยอดขาย จัดเรียงสินค้า

(planogram)

ตรวจสอบการทาํงานของพนักงานในแผนกตามนโยบายบริ

ษัท

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   24E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 088-4983399,098-4822201
ประเภทกจิการ

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

89 1EE��2 โฟร์แมนคุมหน้างาน
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง ��,-�U,บ

เพศ

บริษัท ธนเสฎฐ์ เจริญทรัพย์ จํากดั

EE/EE ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึVนไป สื�อสารภาษาองักฤษได้ สาขาก่อสร้าง

โยธา หรือที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้มปีระสบการณ์ทาํงาน

-

สามารถควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงานและลาํดบังานโค

รงสร้าง ควบุมการใช้วสัดุของผู้รับเหมา

ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของแผนงาน

การเดนิทางต่างจังหวดัได้

เต็ม
หมดเขต

รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 096-2513875,088-4983399,098-4822201
ประเภทกจิการ

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

90 1H11�2  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง �,-��,บ

เพศ

บริษัท ธนเสฎฐ์ เจริญทรัพย์ จํากดั

EE/EE ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส.ขึVนไป สาขา บัญชี ขบัรถยนต์ได้

สามารถทาํบัญชี รายรับ-รายจ่าย

ตรวจสอบเอกสารและลงบัญชีแยกประเภทและงานอื�นๆที�ไ

ด้รับมอบหมาย

เต็ม
หมดเขต

รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 096-2513875,088-4983399,098-4822201
ประเภทกจิการ

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

91 HE1�12 เจ้าหน้าที�จดัซืVอ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง �,-��,บ.

เพศ

บริษัท ธนเสฎฐ์ เจริญทรัพย์ จํากดั

EE/EE ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส.ขึVนไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

สือสารภาษาองักฤษได้

- สามารถดาํเนินการจัดซืVอ/จัดจ้าง เจรจาต่อรอง

เปรียบเทยีบราคา จัดทาํสัญญา และงานอื�นๆที�มอบหมายได้

-ทาํงาน จ-ส. เวลา 2F.12-EG.12น.

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   25E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

U��� จาํหน่ายอาหารแช่แข็ง
โทร. 082-8702575,ksinterfood19@gmail.com
ประเภทกจิการ

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

92 F1��E2 พนักงานขับรถส่งสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-38

วุฒิ ม.�+
ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

ห้องเยน็ เค เอส อนิเตอร์ฟู้ด

��/E ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึVนไป มใีบขบัขี�ประเภท ท.� ขึVนไป

มปีระสบการณ์ทาํงาน E-1 ปี

รู้จักเส้นทางในจังหวดัอุบลฯและจังหวดัใกล้เคยีงเป็นอย่าง

ด(ีอาํนาจเจริญ นครพนม ร้อยเอด็และศรีสะเกษ)

- ขบัรถส่งอาหารแช่แขง็  มเีบีVยเลีVยง  ค่าอาหาร

- ขบัรถยนต์ได้ มใีบขบัขี�

- รู้จัเส้น

เต็ม
หมดเขต

U��� จาํหน่ายอาหารแช่แข็ง
โทร. 082-8702575,ksinterfood19@gmail.com
ประเภทกจิการ

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

93 E��H�2 ผู้ช่วยผู้จดัการ
ชายจาํนวน 1

อายุ 35-40

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง ��,-�U,Uบ

เพศ

ห้องเยน็ เค เอส อนิเตอร์ฟู้ด

��/E ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

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

ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี

สื�อสารภาษาองักฤษได้

- สามารถดูแลและควบคุมงานคลงัสินค้าและงานจัด

ส่งสินค้าได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 093-4946591
ประเภทกจิการ

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

94 �E�EE2  แม่บ้าน(ประจาํ)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-40

วุฒิ ป.�+

ค่าจ้าง N,บ/ด

เพศ

นายอนวชั  เชวงยศ

H�H/G0 ม.EE ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ

- ป.� ขึVนไป สามารถอยู่ประจํากบันายจ้างได้ มทีี�พกั อาหาร

นํVาไฟฟรี

- ทาํความสะอาดบ้าน ซักเสืVอผ้า และช่วยดูแลเดก็ 1 ขวบ

และผู้สูงอายุ F2 ปี ได้

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   26E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

95 HE0202 ธุรการทั�วไป
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 25-40

วุฒิ ม.�+
ค่าจ้าง ��/ว

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

E�,EG,E0 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึVนไป ใช้คอมพวิเตอร์ได้  (เพศชายขบัรถยนต์ได้

) บุคลกิภาพด ี สุภาพ  รักงานบริการ

- สามารถทาํงานด้านเอกสาร

งานออฟฟิศและเดนิทางตรวจเอกสารตามสาขาต่างอาํเภอไ

ด้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

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

96 ���202 พนักงานส่งเสริมการขาย
ชายจาํนวน 3

อายุ 22-30

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

E�,EG,E0 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึVนไป ขบัรถยนต์ได้ บุคลกิภาพด ีรักงานบริการ

งานขาย

-

สามารถออกบูทจัดกจิกรรมงานส่งเสริมการขายในพืVนที�ต่า

งอาํเภอ  ห้างสรรพสิVนค้า

ตลาดและนําเสนอขายสินค้าโปรโมชั�นแก่ลูกค้าได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนืXอไก่เพืYอก
โทร. --U��-N� ต่อ ��N-��
ประเภทกจิการ

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

97 �E�EE2  แม่บ้านประจาํ(บ้านผู้บริหาร)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง N,�U-�,บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

EE2 ม.� ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สุภาพ เรียบร้อย ทาํงานบ้าน

ทาํอาหาร และงานอื�นๆที�นายจ้างมอบหมาย

*** บ้านผู้บริหารอยู่บริเวณข้างเมค็โครอุบล

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   27E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนืXอไก่เพืYอก
โทร. --U��-N� ต่อ ��N-��
ประเภทกจิการ

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

98 �E1E12 พี�เลีVยงเดก็
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-40

วุฒิ ไม่จํากดั
ค่าจ้าง N,�U-�,บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากดั

EE2 ม.� ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา บุคลกิด ีสุภาพ รักเดก็ ดูแลเดก็

อาบนํVาเปลี�ยนเสืVอผ้า เดก็ชาย อายุ H ขวบและ E ขวบ

มเีวลาดูแลเดก็อย่างเตม็ที�

***บ้านผู้บริหารอยู่บริเวณข่Vางแมค็โครอุบลฯ

เต็ม
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363,045-996700
ประเภทกจิการ

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

99 �EE�E� คนสวน
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วุฒิ ป.�+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั (หมู่บ้านอรุณโฮม)

�02 ซ.ชยางกรู �2 ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี 1H222

- จบ ป.� ขึVนไป สุขภาพแขง็แรง ไม่ตดิเหล้า

มคีวามตัVงใจในการทาํงาน

- สามารถดูแล รดนํVาต้นไม้ ตดัแต่งกิ�ง

ดูแลความสะอาดบริเวณที�รับผดิชอบภายในโครงการรวมทัV

งทาํความสะอาดจัดเกบ็อุปกรณ์งานสวนให้อยู่ในสภาพพร้

อมใช้งานและเป็นระเบียบเรียบร้อย

เต็ม
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363,045-996700
ประเภทกจิการ

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

100 1H11�2  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง �,-��,บ

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั (หมู่บ้านอรุณโฮม)

�02 ซ.ชยางกรู �2 ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี 1H222

- จบ ปวส. ขึVนไปสาขาบัญชี สื�อสารภาษาองักฤษได้

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีขบัรถยนต์ได้

- สามารถลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจําวนั ลงรับเอกสาร

ทาํ ภงด.1 ,�1 และโปรแกรม Express ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

**มปีระสบการณ์ทาํงาน E ปี

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   28E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363,045-996700
ประเภทกจิการ

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

101 �EH�E� วศิวกรโยธา
ชายจาํนวน 1

อายุ 27-38

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง �,-�,บ

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั (หมู่บ้านอรุณโฮม)

�02 ซ.ชยางกรู �2 ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี 1H222

- จบ ป.ตรี วศิวกรรมโยธา  มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

สื�อสารภาษาองักฤษได้

- สามารถควบคุมงานและงบประมาณระบบก่อสร้าง

ถอดแบบประเมณิราคา

และประสานหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้องได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

จดัซืXอ-จดัจ้างภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627,tangjaicorporation@hotmail.c
ประเภทกจิการ

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

102 ���202 พนักงานขายออนไลน์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-45

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง �,-��,บ

เพศ

บริษัท ตัVงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

E10 ม.E� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขา คอมพวิเตอร์ การตลาด

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถตดัต่อรูป ถ่ายรูปสินค้า

แนะนําผลติภัณฑ์ออนไลน์ face book ,line บริษัทได้

- มภีูมลิาํเนาในเขตอาํเภอ เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง

หรืออาํเภอใกล้เคยีง

เต็ม
หมดเขต

จดัซืXอ-จดัจ้างภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627,tangjaicorporation@hotmail.c
ประเภทกจิการ

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

103 1E��E2 ฝ่ายไอทซีัพพอร์ต
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-45

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง �,-�U,บ

เพศ

บริษัท ตัVงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

E10 ม.E� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขา คอมพวิเตอร์

มปีระสบการณ์ทาํงานคอมพวิเตอร์ในองค์กรและมคีวามรู้ด้

านระบบคอมพวิเตอร์ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ

ขบัรถยนต์ได้

- มภีูมลิาํเนาในเขตอาํเภอ เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง

หรืออาํเภอใกล้เคยีง

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   29E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จดัซืXอ-จดัจ้างภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627,tangjaicorporation@hotmail.c
ประเภทกจิการ

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

104 HEE�12 ช่างกราฟฟิก
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง �,-��,บ.

เพศ

บริษัท ตัVงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

E10 ม.E� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขา ที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงาน E ปี

สามารถออกแบบงานกราฟฟิกดไีซน์ ดดยใช้โปรแกรม

photoshop illustrator web desing

และงานอื�นที�มอบหมายได้

เต็ม
หมดเขต

จดัซืXอ-จดัจ้างภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627,tangjaicorporation@hotmail.c
ประเภทกจิการ

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

105 F1EE02 พนักงานขับรถ � ล้อ
ชายจาํนวน 5

อายุ 20-45

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง �,-��,บ

เพศ

บริษัท ตัVงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

E10 ม.E� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.1 ขึVนไป มใีบขบัขี�ประเภท � 

- สามารถขบัรถขนส่งสินค้าทัVงในและต่างจังหวดัได้ เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่ายเครืYองจกัรกล,เครืYองย
โทร. -U-�4�N- ต่อ ��%
ประเภทกจิการ

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

106 HE02E2 ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 20-35

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง 9,600+

เพศ

บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จํากดั

GG0/E1-E� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึVนไป ขบัรถยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ 

-

สามารถนําเสนอขายสินค้ารถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่ว

งได้ตามเป้าหมายบริษัท

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่ายเครืYองจกัรกล,เครืYองย
โทร. -U-�4�N- ต่อ ��%
ประเภทกจิการ

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

107 G�1E02 ช่างบริการ
ชายจาํนวน 5

อายุ 21-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง N,%บ

เพศ

บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จํากดั

GG0/E1-E� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

-จบ ปวส.สาขาช่างยนต์ มปีระสบการณ์ทาํงาน E ปี

ใช้คอมพวิเตอร์ได้

- สามารถซ่อมบํารุงรถแทรกเตอร์ เครื�องยนต์

และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องได้

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   30E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

U��-� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500,094-5209966
ประเภทกจิการ

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

108 ���2�2 พนักงานขาย/PC
ช/ญจาํนวน 16

อายุ 22-35

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง 9,600+

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�G2 ม.G ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- ประจําสาขา อุบลฯ 

- ทาํงานเป็นกะได้

- รักงานขายและงานบริการ 

-มปีระสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22 น หยุด E วนั/สัปดาห์

เต็ม
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหมากฝร่งและขนมสอดใส้
โทร. 086-3202614,sale_ub@litte.co.th
ประเภทกจิการ

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

109 ���202 พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง N,[-�-,บ

เพศ

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากดั

E2/� ซอย ธรรมวถิี E2  ถ.ธรรมวถิี   ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

-  ม.1 ขึVนไป ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้

สามารถดูแลรับผดิชอบร้านค้าในพืVนที�ที�มอบหมายได้

และกระตุ้นยอดขาย ส่งเสริมการขาย

สร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้า

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

-%��- ตวัแทนจาํหน่ายนมโ ฟร์โ มสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

110 HEE1�2 พนักงานคยี์ข้อมูล
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง ��/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��2 ม.0 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ปวช.-ปวส. สาขา คอมฯ บัญชี/การจัดการ

สามารถคยี์ข้อมูล ดูแลระบบและสต๊อกสินค้าได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ต้องมบีุคคลคํVาประกนัเพื�อรับรองความประพฤติ

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22น. จ-ส

เต็ม
หมดเขต

-%��- ตวัแทนจาํหน่ายนมโ ฟร์โ มสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

111 F��1�2 ขับรถ(ผู้ช่วยพนักงานขาย)
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-35

วุฒิ ม.1+
ค่าจ้าง ��,-��,บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��2 ม.0 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ม.1-ม.� มใีบขบัขี�รถยนต์  

- ขบัรถ ดูแลตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพใช้งาน

จัดเรีบงสินค้าและเป็นผู้ช่วยพนักงานขาย

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   31E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22น.

- ต้องมบีุคคลคํVาประกนัเพื�อรับรองความประพฤติ

-%��- ตวัแทนจาํหน่ายนมโ ฟร์โ มสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

112 ���202 พนักงานขายหน่วยรถ
ช/ญจาํนวน 12

อายุ 30-35

วุฒิ ม.�+
ค่าจ้าง �U,-�4,บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��2 ม.0 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ม.� ,ปวช-ปวส.

สามารถนําเสนอขายสินค้าในเขตพืVนที�ที�บริษัทกาํหนดได้

เช่น นมโฟร์โมสต์ กาแฟมอคโคนา อาหารสัดเพดดกีรี

นํVาดื�มเนสเล่ ฯ 

***เดนิทางพืVนที�ต่างจังหวดัได้

**ต้องมบีุคคลคํVาประกนัเพื�อรับรองความประพฤติ

เต็ม
หมดเขต

-%��- ตวัแทนจาํหน่ายนมโ ฟร์โ มสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

113 HE02�2 จนท.ฝ่ายบุคคล
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วุฒิ ปวช+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��2 ม.0 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ปวช-ปวส. สาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

สามารถดูแลงานบุคคลขององค์กร สรรหา  ตารางงาน

เงนิเดือน วนัลาขาดและสวสัดกิารของพนักงานได้

**- ต้องมบีุคคลคํVาประกนัเพื�อรับรองความประพฤติ

เต็ม
หมดเขต

-%��- ตวัแทนจาํหน่ายนมโ ฟร์โ มสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

114 HE1E12 คลงัสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วุฒิ ม.1+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��2 ม.0 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

จบ ม.1 ขุึVนไป ขบัรถยนต์ได้ สามารถดูแลงานคลงัสินค้า

จัดเรียงสินค้า เบิก-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องได้

** - ต้องมบีุคคลคํVาประกนัเพื�อรับรองความประพฤติ

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   32E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-%��- ตวัแทนจาํหน่ายนมโ ฟร์โ มสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

115 HEHE�2 เจ้าหน้าที�ประสานงานโลจสิตกิส์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วุฒิ ปวช-ปวส
ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��2 ม.0 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ปวช - ปวส สาขา โลจิสตกิส์

หรือสาขาอื�นที�มปีระสบการณ์  E ปี ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถตดิต่อประสานงานกบัลูกค้า จัดควิรถส่งสินค้า

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

รวมทัVงทาํเอกสารการด้านประกนัรถและตดิต่อเจ้าหน้าที�ป

ระกนัในเวลาที�เกดิอุบัติ

เต็ม
หมดเขต

สถานีบริการนํXามนัเชืXอเพลิง
โทร. 066-0950565,045-355234
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 พ.ย. %� - �[ ธ.ค. %�

116 HEHE�2 เสมยีน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-40

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง N,%/ด

เพศ

บจก.อุบลนําทรัพย์ปิโตรเลยีม

�EH ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึVน  ขบัรถจักรยานยนต์ได้

สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศได้ดแีละโปรแกรม Express

ได้  

- มบีุคคลคํVาประกนั

***ปัVม ปตท. ข้างโรงพยาบาลพระศรีฯ

เต็ม
หมดเขต

สกดันํXามนัรํา
โทร. -U-��N ต่อ �� ,NU-[��%�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 พ.ย. %� - �[ ธ.ค. %�

117 F��1�2 พนักงานขับรถ ท.� ท.1
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-50

วุฒิ ม.1

ค่าจ้าง ��%--/ว

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

G1 ม.F ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี 1H1�2

-จบการศึกษา ม.1 ขึVนไป มใีบขบัขี� ท.� หรือ ท.1

ขรัถบรรทุกส่งสินค้า

ทัVงในและนอกบริษัทหรืองานอื�นที�มอบหมาย

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22น.

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   33E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สกดันํXามนัรํา
โทร. -U-��N ต่อ �� ,NU-[��%�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 พ.ย. %� - �[ ธ.ค. %�

118 HE��12 พนง.การเงนิ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง 12,000+

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

G1 ม.F ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี 1H1�2

- จบ ปวส. ขึVนไป สาขา การเงนิ บัญชี  ขบัรถยนต์ได้

- สามารถทาํงานด้านการเงฯิ เบิก-จ่าย โอน กบัธนาคาร เต็ม
หมดเขต

สกดันํXามนัรํา
โทร. -U-��N ต่อ �� ,NU-[��%�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 พ.ย. %� - �[ ธ.ค. %�

119 ���20� พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง ��,-�U,บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

G1 ม.F ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี 1H1�2

- จบ ป.ตรี  การตลาด สัตวศาตร์

ขบัรถยนต์ได้มรีถยนต์ส่วนตวั มปีระสบการณ์ด้านงานขาย

งานฟาร์ม

- สามารถเสนอขายอาหารสัตว์ได้ตามเป้าหมายที�กาํหนด

และตดิตามการส่งมอบสินค้า

วและงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เต็ม
หมดเขต

%4�- ให้เช่าพืXนทีY
โทร. 045-317001 , 091-0190113
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 พ.ย. %� - �[ ธ.ค. %�

120 1H11�2 เจ้าหน้าที�บัญชีต้นทุน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-45

วุฒิ ปวช+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท ยู-พาร์ค จํากดั

���/E ม.1 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

ขบัรถยนต์ได้

ใช้โปรแกรมด้านบัญชีและโปรแกรมออฟฟิศได้

- สามารถทาํบัญชีต้นต้นอาหารได้ 

*** ทดสอบบัญชีเบืVองต้นและexcel

เต็ม
หมดเขต

%4�- ให้เช่าพืXนทีY
โทร. 045-317001 , 091-0190113
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 พ.ย. %� - �[ ธ.ค. %�

121 1H11�2 เจ้าหน้าที�บัญชีภาษี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-45

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท ยู-พาร์ค จํากดั

���/E ม.1 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

ขบัรถยนต์ได้

ใช้โปรแกรมด้านบัญชีและโปรแกรมออฟฟิศได้

- สามารถทาํบัญชีด้านภาษีได้ 

*** ทดสอบบัญชีเบืVองต้นและexcel

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   34E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

%4�- ให้เช่าพืXนทีY
โทร. 045-317001 , 091-0190113
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 พ.ย. %� - �[ ธ.ค. %�

122 HE1EH2 เจ้าหน้าที�บัญชีสโตร์
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-45

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บริษัท ยู-พาร์ค จํากดั

���/E ม.1 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

ขบัรถยนต์ได้

ใช้โปรแกรมด้านบัญชีและโปรแกรมออฟฟิศได้

- สามารถควบคุมการเบิก-จ่ายวตัถุดบิ เครื�องปรุงอาหาร ได้

*** ทดสอบ excel เบืVองต้น

เต็ม
หมดเขต

%4�- ให้เช่าพืXนทีY
โทร. 045-317001 , 091-0190113
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �4 พ.ย. %� - �[ ธ.ค. %�

123 E�11�2 หัวหน้าการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง 12,000+

เพศ

บริษัท ยู-พาร์ค จํากดั

���/E ม.1 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา การตลาด

บริหารธุรกจิหรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี ใช้โปรแกรมคอมพเิตอร์ได้

ขบัรถยนต์ได้ มคีวามเป็นผู้นํา

ละเอยีดรอบคอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

- สามารถดูแลงานขาย การตลาด

จัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมทสินค้า ออกบูท

เต็ม
หมดเขต

U�� จาํหน่ายรถยนต ์มิตซูบิชิ
โทร. 045-312400
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �N พ.ย. %� - �4 ธ.ค. %�

124 ���202 ที�ปรึกษาการขาย (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 25

อายุ 22-40

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง ��/วนั

เพศ

บจก.มติซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล

�FE ม.EF ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- เงนิเดือน+คอมมชิชั�น โบนัสประจําปี ยูนิฟอร์ม

- ยนิดรีับศึกษาจบใหม่ที�มคีวามตัVงใจทาํงาน

- เวลาทาํงาน 2F.22-EG.22น.

***ตดิต่อคุณศศิพมิล โทร.2FF-�0EE0GEโดยตรง

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   35E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จดัซืXอ-จดัจ้างภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �N พ.ย. %� - �4 ธ.ค. %�

125 HE1�H2 ฝ่ายจดัซืVอ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-40

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง �,-�U,บ

เพศ

บริษัท ตัVงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

E10 ม.E� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึVนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

ขบัรถยนต์ได้ ยนิดรีับนักศึกษาจบใหม่

สามารถจัดซืVอสินค้าได้ตาม order ลูกค้า

- มภีูมลิาํเนาในเขตอาํเภอเหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง

หรืออาํเภอใกล้เคยีง

เต็ม
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายและติดตัXงจานดาวเทียมแ
โทร. 088-5955702
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �N พ.ย. %� - �4 ธ.ค. %�

126 G�HH�2 ช่างตดิตัVงอนิเตอร์เน็ต
ช.จาํนวน 4

อายุ 25-40

วุฒิ ม.1 ขึVนไป

ค่าจ้าง ��-�Uบ/ว

เพศ

บริษัท โปรคลกิ จํากดั

�G ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- ปฏบิัตกิารตดิตัVง เดนิสายอนิเตอร์เน็ต  ดาวเทยีมทรูมูฟ 

- สามารถขึVนเสาไฟฟ้าเพื�อเดนิสายอนิเตอร์เน็ต

และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และหน้าที�อื�นๆ

ที�ได้รับมอบหมาย

เต็ม
หมดเขต

รับจดังานออร์แกไนซ์ งานอีเวนท์
โทร. 094-9911552 , atp-qrganizer@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �N พ.ย. %� - �4 ธ.ค. %�

127 HEE�12 พนักงานกราฟฟิก
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-30

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง ��,-�U,บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  เอทพี ี ออร์กาไนเซอร์

0G/� ถนนนครบาล ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป photoshop  illustrator  sketchup

ออกแบบป้าย งาน 1 มติ ิได้

- มปีระสบการด้านการออกแบบงานอเีว้นท์

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เต็ม
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 091-7758329
ประเภทกจิการ

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

128 �E�EE2  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 35-60

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง �/วนั

เพศ

นางดาวใจ  แดเนียล

11/� บ้านเจริญทรัพย์ F  ม.E ต.ไร่น้อย อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

- ไม่จํากดัการศึกษา ขบัรถจักรยานยนต์ได้ รักสัตว์

มคีวามรับผดิชอบต่อหน้าที� ซื�อสัตย์

- สามารถดูแลสุนัข � ตวั พนัธ์

ลาบราดอร์และพนัธ์พืVนบ้าน รดนํVาต้นไม้

กวาดเกบ็เศษกิ�งไม้รอบบริเวณบ้าน

เต็ม
หมดเขต

22/11/2 หน้า   36E20 ม.F ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.2-H��2-����-F http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- เวลาทาํงาน 2G.22-EE.22น. และ E�.22-EF.22น.

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

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

129 1HE��2 ที�ปรึกษาด้านการเงนิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง �U,-�U,บ.

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �22G จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึVนไปทุกสาขา มมีนุษยสัมพนัธ์ดี

ปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

-

สามารถวางแผนรูปแบบการใช้ชีวติทางการเงนิให้บริการลู

กค้าของบริษัทฯและเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาตามโคร

งสร้างและเงื�อนไขบริษัทได้

เต็ม
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

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

130 1HE��2 เจ้าหน้าที�ประชาสัมพนัธ์ประจาํ office
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง �U,-�4,บ.

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �22G จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึVนไปทุกสาขา มมีนุษยสัมพนัธ์ดี

ปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

-

สามารถเรียนรู้งานของบริษัทฯและเข้ารับการฝึกอบรมและ

พฒันาตามโครงสร้างและเงื�อนไขบริษัทได้และให้คาํแนะน

◌ํากบัลูกค้าที�เข้ามารับบริการที�บริษัท

เต็ม
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

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

131 1HE��2 เจ้าหน้าที�บริการลูกค้าประจาํ office
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง �U,-�4,บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �22G จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึVนไปทุกสาขา มมีนุษยสัมพนัธ์ดี

ปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

-

สามารถเรียนรู้งานของบริษัทฯและเข้ารับการฝึกอบรมและ

พฒันาตามโครงสร้างและเงื�อนไขบริษัทได้และให้บริการแก่

ลูกค้าที�เข้ามารับบริการที�บริษัท

เต็ม
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายอาหารแช่แข็งกึYงสาํเร็จรูป
โทร. 045-959972-3
ประเภทกจิการ

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

132 1H11�2 พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 21-35

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง �U,/เดือน

เพศ

บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ดส์ จํากดั

EE/F ซอยเลี�ยงเมือง E ถนนเลี�ยงเมือง ตาํบลในเมือง

อาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึVนไป สาขาบัญชีที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถจักรยานยนต์ได้ มปีระสบการณืทาํงาน � ปี

- สามารถออกบิลขายสินค้า ทาํบัญชีรายรับ-รายจ่าย

หักภาษี ณ ที�จ่าย และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เต็ม
หมดเขต

�-%N ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-269720,045-714199
ประเภทกจิการ

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

133 H�EE12 ผู้ช่วยผู้จดัการสาขา(แคชเชียร์) สาขา
หญิงจาํนวน 1

อายุ 21-27

วุฒิ ป.ตรี+
ค่าจ้าง �U,/เดือน

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-H ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- วางแผนการขาย

- ขายสินค้า

- การตดิตามหลงัการขาย

- ตดิตามหนีV

- ทาํงาน จ-ส เวลา 2F.12-EG.12 น.

เต็ม
หมดเขต

�-%N ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382,086-2651695
ประเภทกจิการ

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

134 HE1E12 พนง.คลงัสินค้า สาขา จ.ยโสธร
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วุฒิ ม.�-ปวส.

ค่าจ้าง N,%บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-H  ม.E2ถ.เลี�ยงเมือง  ต.แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 1H222

- จบ ม.� - ปวส. ทุกสาขา พ้นภาระทหารแล้ว

ขบัรถจักรยานยนต์ได้ 

- สามารถตรวจสอบ

ควบคุมสต๊อกสินค้าและจัดทาํรายงานสรุปผู้บริหารได้

เต็ม
หมดเขต

�-��U ผลิตเสืXอผา้สาํเร็จรูปส่งออก
โทร. -U-�%4%%� ต่อ UN , 4�--U��%�
ประเภทกจิการ

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

135 E1E��2 ผู้จดัการแผนกปัก-พมิพ์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง 20,000+

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

E2E� ม.� ต.โนนผึVง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ป.ตรี สาขา วศิวกรรมสิ�งทอหรือที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย 1-� ปี

สามารถควบคุมงานผลติแผนกปัก-พมิพ์

วเิคาระห์สาเหตุปัญหา แก้ไข

เต็ม
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ทบทวนแผนงานและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดขีึVน

-U�� จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

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

136 1E���2 จป วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-30

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง ��,-�U,บ/

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�2 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย

ขบัรถยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

สามารถฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย

จัดทาํแผนด้านความปลอดภัยและงานอื�นที�ได้รับมอบหมา

ยได้ มปีระสบการณ์ทาํงานจะพจิารณาเป็น

เต็ม
หมดเขต

-U�� จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

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

137 ���202 ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-30

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจ้าง 15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�2 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา  บุคลกิภาพด ี ,มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี

,รักงานบริการ,ขบัขี�รถยนต์ได้

และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

- มเีบีVยขยนั,คอมมชิชั�น,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลกิภาพ,อบรมสัมมนา,

เงนิรางวลัพนักงานดเีด่น

เต็ม
หมดเขต

-U�� จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

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

138 G�E1�� ช่างเตรียมพืVน
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง 9,800+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�2 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ปวช. ขึVนไป สาขา ช่างยนต์ มคีวามตัVงใจขยนั อดทน

รักงานบริการสามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืVนฐานได้เ

ป็นอย่างดสีามารถขบัขี�รถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�รถย

นต์

เต็ม
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  พฤศจกิายน ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-U�� จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

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

139 E�11�2 เจ้าหน้าที�การตลาด
จาํนวน

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง ��,-�-,บ

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�2 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- จบ ป.ตรี สาขา การตลาด

มคีวามรู้ความสามารถหรือประสบการณ์มคีวามตัVงใจ ขยนั

อดทน รักงานบริการ

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืVนฐานและโปรแกรมตดั

ต่อวดิโิอ โปรแกรม Adobe PS,AI,LR ได้เป็น

เต็ม
หมดเขต

-U�� จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

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

140 �EE�E� คนสวน
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง N,%บ/ด

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

FF ม.�2 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 1HE02

- ไม่จํากดัการศึกษา มคีวามรู้เรื�องพนัธุ์ไม้

ตดัแต่งกิ�งและอุปกรณ์ในการใช้งาน มปีระสบการณ์

มคีวามตัVงใจ ขยนั อดทน

รักงานบริการและมคีวามกระตือรือร้นในการทาํงาน

เต็ม
หมดเขต
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