
บริษทั บริษทั กา้วหนา้ไก่สด จาํกดั 

ที	อยู่ 110 ม.6 ต.โ นนโ หนน อ
อุบลราชธานี 34190 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

512110  แม่บา้นประจาํ
(บา้นผูบ้ริหาร) 

9,150-10,000บ หญิง

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนื3อไก่เพื5อการส่งออก

โ หนน อ.วารินชาํราบ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 0-4531-9100 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

หญิง 30-45 ป.ตรี - ป.6 ขึ3นไป สุภาพ เรียบร้อย ทาํงานบา้น ทาํอาหาร 
และงานอื5นๆ ที5นายจา้งมอบหมาย
*** บา้นผูบ้ริหารอยู่บริเวณขา้งเม็คโ ครอุบล

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนื3อไก่เพื5อการส่งออก 

ต่อ 119-120 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป สุภาพ เรียบร้อย ทาํงานบา้น ทาํอาหาร 
และงานอื5นๆ ที5นายจา้งมอบหมาย 

บา้นผูบ้ริหารอยู่บริเวณขา้งเม็คโ ครอุบล 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หจก.อุบลวิบูลย ์

ที	อยู่ 87-87/2  ถ.แจง้สนิท ต
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

512110  แม่บา้นงานเด็ก 325-350บ/ว หญิง

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 50302 จาํหน่ายยางรถยนต์

แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-311518 

เพศ อายุ การศึกษา 

หญิง 25-40 ป.6 + - ป.6 ขึ3นไป สามารถดูแลทาํความสะอาดหอ้งนอน 
ของเล่น อุปกรณ์ของใชเ้ด็
งานอื5นที5ไดร้ับมอบหมาย ขบัรถจกัรยานยนตไ์ด้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จาํหน่ายยางรถยนต ์

เงื	อนไข 

ขึ3นไป สามารถดูแลทาํความสะอาดหอ้งนอน 
ของเล่น อุปกรณ์ของใชเ้ด็กใหส้ะอาดอยูเ้สมอ และ
งานอื5นที5ไดร้ับมอบหมาย ขบัรถจกัรยานยนตไ์ด ้

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั หทยัวานิช กรุ๊ป 

ที	อยู่ 235 ม.9 ซ.สุขสาํราญ ถ
กินเพล อ.วารินชาํราบ จ
34190 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

522090 พนกังานขาย
หน่วยรถ 

9,750+ ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 51900 ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโ ภค บ

สุขสาํราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนอง
วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-267331,098

เพศ อายุ การศึกษา 

 20-35 ม.3+ -จบ ม.3 ขึ3นไป ขบัรถยนตไ์ด ้ ทริปท่องเที5ยว 
มีที5พกั ประกนัอุบตัิเหตุ ประกนัสงัคม

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโ ภค บริโ ภค 

098-2806089 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ขบัรถยนตไ์ด ้ ทริปท่องเที5ยว Incentive 
มีที5พกั ประกนัอุบตัิเหตุ ประกนัสงัคม 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั หทยัวานิช จาํกดั 

ที	อยู่ 235 ม.9 ซ.สุขสาํราญ ถ
กินเพล อ.วารินชาํราบ จ
34190 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

826320 พนกังานขบัรถ 9,750/ด ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 51900 ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 

สุขสาํราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนอง
บ จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-267331 

เพศ อายุ การศึกษา 

 20-35 ม.3+ - มีใบขบัขี5รถยนต์
- โ บนสั ประกนัสงัคม ทริปท่องเที5ยว 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G 

เงื	อนไข 

มีใบขบัขี5รถยนต ์
โ บนสั ประกนัสงัคม ทริปท่องเที5ยว  
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั โ ตโ ยตา้ ดีลกัซ์ จาํกดั 

ที	อยู่ 88 ม.20 ต.แสนสุข อ.วารินชาํราบ จ
อุบลราชธานี 34190 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

412190 ธุรการประกนัภยั 9,750/ด หญิง

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 45101 จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้

วารินชาํราบ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-208888,087

เพศ อายุ การศึกษา 

หญิง 20-25 ปวช-ปวส. - จบ ปวช-ปวส. 
รักงานบริการ ขบัรถยนตไ์ด ้มีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้ 

087-5353535 

เงื	อนไข 

. ทุกสาขา บุคลิกภาพดี ยิ3มแยม้แจ่มใส 
รักงานบริการ ขบัรถยนตไ์ด ้มีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั ร้าน อนนัตก์งั (ขา้งวดัหลวง) 

ที	อยู่ 24 ถนนยุธภณัฑ ์ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

522090 พนกังานขายหนา้
ร้าน(ญ) 

325-380บ หญิง

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จาํหน่ายเครื5องปรุง ซอสปรุงรส

ถนนยุธภณัฑ ์ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง เบอร์โทรตดิต่อ 081-5484349,anan_saete

เพศ อายุ การศึกษา 

หญิง 20-30 ม.3+ - จบ ม.3 ขึ3นไป ขายสินคา้ จดัสินคา้ตาม
คียข์อ้มูลการขายและบนัทึกการขายได้
- หากมีประสบการณ์งานขายหรือแคชเชียร์มาก่อนจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
- เวลาทาํงาน 08.00

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จาํหน่ายเครื5องปรุง ซอสปรุงรส 

,anan_saeteaw@hotmail.com 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ขายสินคา้ จดัสินคา้ตามรายงานสั5งซื3อ 
คียข์อ้มูลการขายและบนัทึกการขายได ้

หากมีประสบการณ์งานขายหรือแคชเชียร์มาก่อนจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

08.00-18.00 น. 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั ร้าน อนนัตก์งั (ขา้งวดัหลวง) 

ที	อยู่ 24 ถนนยุธภณัฑ ์ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

933390  พนกังานส่งสินคา้ 325-400/ว ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จาํหน่ายเครื5องปรุง ซอสปรุงรส

ถนนยุธภณัฑ ์ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง เบอร์โทรตดิต่อ 081-5484349,anan_saeteaw@hotmail.com

เพศ อายุ การศึกษา 

 18-30 ม.3+ - จบ ม.3 ขึ3นไป ร่างกายแข็งแรง ทาํงานยก แบก หาม 
ได ้ขบัโ ฟส์คลิฟทิ̂ไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จาํหน่ายเครื5องปรุง ซอสปรุงรส 

,anan_saeteaw@hotmail.com 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ร่างกายแข็งแรง ทาํงานยก แบก หาม 
ได ้ขบัโ ฟส์คลิฟทิ̂ไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั สาํนกังานตวัแทนประกนัชีวิต AIA (คุณอดิศร ทาทอง

ที	อยู่ 277 ม.11 ถ.คลงัอาวุธ ต
จ.อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

341220 เจา้หนา้ที5บริการ
ลูกคา้ 

18,000-25,000บ ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

คุณอดิศร ทาทอง) ประเภทกจิการ 66010 ประกนัชีวิต 

คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-312005 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 24-35 ป.ตรี - จบ ป.ตรี บุคลิกภาพ ยิ3มแยม้แจ่มใส รั
สามารถเรียนรู้งาน เขา้รับการฝึกอบรมตามโ ครงการ
ของบริษทัได ้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ประกนัชีวิต AIA 

เงื	อนไข 

ตรี บุคลิกภาพ ยิ3มแยม้แจ่มใส รักงานบริการ 
สามารถเรียนรู้งาน เขา้รับการฝึกอบรมตามโ ครงการ

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั สาํนกังานตวัแทนประกนัชีวิต AIA (คุณอดิศร ทาทอง

ที	อยู่ 277 ม.11 ถ.คลงัอาวุธ ต
จ.อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

ที5ปรึกษาและวางแผน
การเงิน 

18,000-25,000บ ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

คุณอดิศร ทาทอง) ประเภทกจิการ 66010 ประกนัชีวิต 

คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-312005 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 24-35 ป.ตรี - จบ ป.ตรี บุคลิกภาพ ยิ3มแยม้แจ่มใส รักงานบริการ 
สามารถเรียนรู้งาน เขา้รับการฝึกอบรมตามโ ครงการ
ของบริษทัได ้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ประกนัชีวิต AIA 

เงื	อนไข 

ตรี บุคลิกภาพ ยิ3มแยม้แจ่มใส รักงานบริการ 
สามารถเรียนรู้งาน เขา้รับการฝึกอบรมตามโ ครงการ

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั สาํนกังานตวัแทนประกนัชีวิต AIA (คุณอดิศร ทาทอง

ที	อยู่ 277 ม.11 ถ.คลงัอาวุธ ต
จ.อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

341220 ตวัแทนประกนั
ชีวิต 

18,000-25,000บ ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

คุณอดิศร ทาทอง) ประเภทกจิการ 66010 ประกนัชีวิต 

คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-312005 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 24-35 ป.ตรี - จบ ป.ตรี บุคลิกภาพ ยิ3มแยม้แจ่มใส รักงานบริการ 
สามารถเรียนรู้งาน เขา้รับการฝึกอบรมตามโ ครงการ
ของบริษทัได ้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ประกนัชีวิต AIA 

เงื	อนไข 

ตรี บุคลิกภาพ ยิ3มแยม้แจ่มใส รักงานบริการ 
สามารถเรียนรู้งาน เขา้รับการฝึกอบรมตามโ ครงการ

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หจก.บา้นและที5ดินรวมสินไทย 

ที	อยู่ 190/2 ม.7 ต.แจระแม อ
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

241960 พนกังานการตลาด 10,000บ/ด หญิง

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 46530 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร

แจระแม อ.เมือง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-311728 

เพศ อายุ การศึกษา 

หญิง 18-40 ปวช.+ -  ปวช. -  ป.ตรี จบสาขา การตลาด ขบัรถย
- สามารถนาํเสนอขายผลิตภณัฑ ์อุปกรณ์การเกษตร 
แนะนาํโ ปรโ มชั5นใหก้บัลูกคา้ ออกบูทจดักิจกรรมใน
พื3นที5ต่างอาํเภอในจงัหวดัอุบลและใกลเ้คียงได้
- มีแบบฟอร์ม ประกนัสงัคม
- ทาํงาน จ-ส เวลา 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร 

เงื	อนไข 

ตรี จบสาขา การตลาด ขบัรถยนตไ์ด ้
สามารถนาํเสนอขายผลิตภณัฑ ์อุปกรณ์การเกษตร 

แนะนาํโ ปรโ มชั5นใหก้บัลูกคา้ ออกบูทจดักิจกรรมใน
พื3นที5ต่างอาํเภอในจงัหวดัอุบลและใกลเ้คียงได ้

มีแบบฟอร์ม ประกนัสงัคม 
ส เวลา 08.00-17.00 น. 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หจก.บา้นและที5ดินรวมสินไทย 

ที	อยู่ 190/2 ม.7 ต.แจระแม อ
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

611210 คนสวน 325/วนั ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 46530 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร

แจระแม อ.เมือง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-311728 

เพศ อายุ การศึกษา 

 25-40 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา สามารถดูแลตน้ไม ้ตดัแต่งกิ5งไม ้ 
มีประสบการณ์ทาํงาน 
โ ดยรอบใหส้ะอาดเ
มอบหมายได ้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร 

เงื	อนไข 

ไม่จาํกดัการศึกษา สามารถดูแลตน้ไม ้ตดัแต่งกิ5งไม ้ 
มีประสบการณ์ทาํงาน 2 ปี ทาํความสะอาดบริเวณ
โ ดยรอบใหส้ะอาดเรียบร้อย และทาํงานอื5นตามที5

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อาร์ เอส ที เอเชียแปซิฟิค
การเกษตร) 

ที	อยู่ 190/1 ม.7 ตาํบลแจระแ
จงัหวดัอุบลราชธานี 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

713710 ช่างไฟฟ้า
อิเลก็ทรอนิกส์ 

400/ว ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อาร์ เอส ที เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทย ประเภทกจิการ โ รงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร

ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง เบอร์โทรตดิต่อ 045-311728 

เพศ อายุ การศึกษา 

 25-45 ปวช.+ - จบ ปวช. ขึ3นไปสาขาที5เกี5ยวขอ้ง 
- สามารถอ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได ้มี
ประสบการณ์ดา้น 
- ประสบการณ์ทาํงาน 
- ทาํงาน จ-ส เวลา 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

โ รงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร 

เงื	อนไข 

ขึ3นไปสาขาที5เกี5ยวขอ้ง  
สามารถอ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได ้มี

ประสบการณ์ดา้น wiring ตูค้อลโ ทรล 
ประสบการณ์ทาํงาน 2 ปี 

ส เวลา 08.00-17.00น. 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ศูนยเ์ทคนิค (2006) จาํกดั 

ที	อยู่ 39/171 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต
เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

341220 จนท.ฝ่าย
ประกนัภยั 

9,750-10,000บ ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 50200 ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์

ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.
34000 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-311134,090

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 20-35 ปวช.+ -จบ ปวช. ขึ3นไป ขบัรถยนตห์รือจกัรยานยนตไ์ด ้
- สามารถแนะนาํใหข้อ้มูลดา้นประกนัภยัรถยนตไ์ด้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต ์

090-2404443 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ขบัรถยนตห์รือจกัรยานยนตไ์ด ้ 
สามารถแนะนาํใหข้อ้มูลดา้นประกนัภยัรถยนตไ์ด ้

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั เบทาโ กรเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั

ที	อยู่ 62/2-4  ม.10ถ.เลี5ยงเมือง  ต
เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

932090 พนกังานประจาํ
ร้าน 

9,750บ/ด ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

บริษทั เบทาโ กรเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั ประเภทกจิการ 01469 ปศุสตัวค์รบวงจร

ยงเมือง  ต.แจระแม อ.
34000 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-285382 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 21-35 ปวช.+ - จบ ปวช. ขึ3นไป ใช้
ขบัรถยนตไ์ดห้รือจกัรยานยนตไ์ด ้มีประสบการณ์
ทาํงาน 1-3 ปี 
-สามารถจดัเรียงสินคา้ ดูแลความสะอาด ส่งสินคา้
ใหก้บัลูกคา้และปฏิบตัิตามหลกัของร้านและงานที5
ไดร้ับมอบหมายได้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ปศุสตัวค์รบวงจร 

ต่อ 401 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ใชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ได(้exel) 
ขบัรถยนตไ์ดห้รือจกัรยานยนตไ์ด ้มีประสบการณ์

สามารถจดัเรียงสินคา้ ดูแลความสะอาด ส่งสินคา้
ใหก้บัลูกคา้และปฏิบตัิตามหลกัของร้านและงานที5
ไดร้ับมอบหมายได ้

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั เบทาโ กรเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั

ที	อยู่ 62/2-4  ม.10ถ.เลี5ยงเมือง  ต
เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

123130 ผช.ผูจ้ดัการร้าน
(แคชเชียร์) 

15,000/เดือน ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

บริษทั เบทาโ กรเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั ประเภทกจิการ 01469 ปศุสตัวค์รบวงจร

เลี5ยงเมือง  ต.แจระแม อ.
34000 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-285382 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 21-30 ป.ตรี - จบ ป.ตรี สาขา การบริหารธุรกิจ การจดัการ 
การตลาด ใชโ้ ปรแ
หรือจกัรยานยนตไ์ด ้มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย 
1-3 ปี 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ปศุสตัวค์รบวงจร 

ต่อ 401 

เงื	อนไข 

ตรี สาขา การบริหารธุรกิจ การจดัการ 
การตลาด ใชโ้ ปรแกรม Ecel ไดเ้ป็นอย่างดี ขบัรถยนต์
หรือจกัรยานยนตไ์ด ้มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ไทยลอตเต ้จาํกดั 

ที	อยู่ 10/2 ซอย ธรรมวิถี 10  
เมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

522090 พนกังานขาย 9,900-20,000บ ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ ผลิตและจาํหน่ายหมากฝร่งและขนมสอดใส้

10  ถ.ธรรมวิถี   ต.ใน
อุบลราชธานี 34000 

เบอร์โทรตดิต่อ 086-3202614,sale_ub@litte.co.th

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 20-35 ม.3+ -  ม.3 ขึ3นไป ขบัรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตไ์ด ้
สามารถดูแลรับผิดชอบร้านคา้ในพื3นที5ที5มอบหมายได ้
และกระตุน้ยอดขาย ส่งเสริมการขาย สร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้
- ทาํงาน จ-ส เวลา 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ผลิตและจาํหน่ายหมากฝร่งและขนมสอดใส ้

,sale_ub@litte.co.th 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ขบัรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตไ์ด ้
สามารถดูแลรับผิดชอบร้านคา้ในพื3นที5ที5มอบหมายได ้
และกระตุน้ยอดขาย ส่งเสริมการขาย สร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้ 

ส เวลา 08.00-17.00น. 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หจก.ชยัเฟอร์นิเจอร์อุบล 

ที	อยู่ 319 ม.15 ถ.สถลมาร์ค ต
ชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

826320 พนกังานขบัรถ 325/วนั ช. 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 47591 ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์

สถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วาริน
อุบลราชธานี 34190 

เบอร์โทรตดิต่อ 094-7896529 

เพศ อายุ การศึกษา 

22-40 ป.6 ขึ3นไป - เชา้ 07.30 น. เปิดประตูโ รงงานและตรวจเช็คนํ3 า
-นํ3 ามนัเครื5องรปิh กอพัทุกคนั
ไหนเปื3 อนใหล้า้ง เสร็จแลว้เขา้ออฟฟิตถามงาน
-อุปกรณ์ที5ขาดและไปส่งอุปกรณ์ใหช้่างที5หนา้ไซด์
งานตอ้งออกไปขา้งนอกแลว้แต่ความจาํเป็น

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

เงื	อนไข 

เปิดประตูโ รงงานและตรวจเช็คนํ3 า 
นํ3 ามนัเครื5องรปิh กอพัทุกคนั-อุ่นเครื5องและดูว่ารถคนั

ไหนเปื3 อนใหล้า้ง เสร็จแลว้เขา้ออฟฟิตถามงาน 
อุปกรณ์ที5ขาดและไปส่งอุปกรณ์ใหช้่างที5หนา้ไซด์

งานตอ้งออกไปขา้งนอกแลว้แต่ความจาํเป็น 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หจก.ชยัเฟอร์นิเจอร์อุบล 

ที	อยู่ 319 ม.15 ถ.สถลมาร์ค ต
ชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

512110  แม่บา้น 325/วนั หญิง

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 47591 ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์

สถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วาริน
อุบลราชธานี 34190 

เบอร์โทรตดิต่อ 094-7896529 

เพศ อายุ การศึกษา 

หญิง 30-45 ป.6+ - ไม่จาํกดัการศึกษา ทาํความสะอาดบา้น ซักผา้ ดูแลส
นขั แมว 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

เงื	อนไข 

ไม่จาํกดัการศึกษา ทาํความสะอาดบา้น ซักผา้ ดูแลส

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หจก.วี.ไอ.พี.ทูลส์เรนทลั 

ที	อยู่ 309 ม.7 ถ.เลี5ยงเมือง ต.
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

931330 พนกังานทั5วไป 350-400บ/ว ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ ใหเ้ช่าแบบเหลก็

.แจระแม อ.เมือง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 092-6731408,089

เพศ อายุ การศึกษา 

 25-35 ไม่จาํกดั - สามารถยกของหนกัได ้ลกัษณะงานยกและลงของ
จากรถลูกคา้ได ้
- มีความรู้เรื5องเครื5องยนตห์รือเชื5อมไฟฟ้าไดจ้ะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
- เวลา 08.00-17.00

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ใหเ้ช่าแบบเหลก็-นั5งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

089-5171511 

เงื	อนไข 

สามารถยกของหนกัได ้ลกัษณะงานยกและลงของ
 

มีความรู้เรื5องเครื5องยนตห์รือเชื5อมไฟฟ้าไดจ้ะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

17.00น. หยุดวนัอาทิตย ์

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (1990) 

ที	อยู่ 93 ม.1 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ จ
อุบลราชธานี 34190 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

214215 วิศวกรโ ยธา 15,000+ ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 26951 การผลิตภณัฑค์อนกรีต

วารินชาํราบ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-855309 ,081

เพศ อายุ การศึกษา 

 23-60 ป.ตรี+ - จบสาขาโ ยธา,ผ่านการเกณฑท์หาร
มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง
รู้จกัวางแผนงาน ควบคุม งานก่อสร้างสะพาน เสาเข็ม 
หล่อคาน แผ่นพื3นสะพาน
- ค่าจา้งสามารถตกลงกนัไดต้ามประสบการณ์
เวลาทาํงาน 8.00-
เงินเดือน + ประสบการณ์

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

การผลิตภณัฑค์อนกรีต 

081-8765946 

เงื	อนไข 

ผ่านการเกณฑท์หาร 
มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 

แผนงาน ควบคุม งานก่อสร้างสะพาน เสาเข็ม 
หล่อคาน แผ่นพื3นสะพาน 

ค่าจา้งสามารถตกลงกนัไดต้ามประสบการณ์ 
-17.00 น. 

ประสบการณ์ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (1990) 

ที	อยู่ 93 ม.1 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ จ
อุบลราชธานี 34190 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

311220 ช่าง ปวส. 9,750+ ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 26951 การผลิตภณัฑค์อนกรีต

วารินชาํราบ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-855309,081

เพศ อายุ การศึกษา 

 23-45 ปวส. - จบ ปวส.ขึ3นไป สาขา โ ยธา ก่อสร้าง 
- ผ่านการคดัเลือกทหารแลว้ 
- สามารถควบคุมงานหล่อเสาเข็ม สะพานคอนกรีต 
หล่อปูน คาน พื3นสะพาน ได้
- ค่าจา้งแลว้แต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามารถตก
ลงกนัได ้เดินทางต่างจงัหวดัได้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

การผลิตภณัฑค์อนกรีต 

081-8765946 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป สาขา โ ยธา ก่อสร้าง  
ผ่านการคดัเลือกทหารแลว้  
สามารถควบคุมงานหล่อเสาเข็ม สะพานคอนกรีต 

หล่อปูน คาน พื3นสะพาน ได ้
างแลว้แต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามารถตก

ลงกนัได ้เดินทางต่างจงัหวดัได ้

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (1990) 

ที	อยู่ 93 ม.1 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ จ
อุบลราชธานี 34190 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

831190 พนง. ขบัรถแบค
โ ฮ 

9,750+ ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 26951 การผลิตภณัฑค์อนกรีต

วารินชาํราบ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-855309 ,081

เพศ อายุ การศึกษา 

 25-50 ไม่จาํกดั - เวลาทาํงาน จ-ส เวลา 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

การผลิตภณัฑค์อนกรีต 

081-8765946 

เงื	อนไข 

ส เวลา 08.00-17.00น. 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บมจ.สยามแม็คโ คร สาขาอุบลราชธานี

ที	อยู่ 333 ม.15 ถ.เลี5ยงเมือง ต
จ.อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

413140 พนกังานจดัเรียง
สินคา้ 

9,750บ/ด ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

านี ประเภทกจิการ 46900 คา้ส่งสินคา้อุปโ ภค บริโ ภค

เลี5ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-958450-53 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

 20-35 ม.6+ - จบ ม.6 ขึ3นไป พน้ภาระทหารแลว้ ขบัรถยนตห์รือ
จกัรยานยนตไ์ด ้ 
- สามารถจดัเตรียมสินคา้ เรียงสินคา้และบริการลูกคา้ 
แผนกเครื5องอุปโ ภค
อาหารแช่แข็งและแผนกปลา

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

คา้ส่งสินคา้อุปโ ภค บริโ ภค 

ต่อ 104,105 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป พน้ภาระทหารแลว้ ขบัรถยนตห์รือ
 

สามารถจดัเตรียมสินคา้ เรียงสินคา้และบริการลูกคา้ 
แผนกเครื5องอุปโ ภค/ บริโ ภค แผนกเนื3อ เครื5องเทศ ผกั 
อาหารแช่แข็งและแผนกปลา 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บมจ.สยามแม็คโ คร สาขาอุบลราชธานี

ที	อยู่ 333 ม.15 ถ.เลี5ยงเมือง ต
จ.อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

413190 พนกังานจดัเตรียม
สินคา้ 

9,750/ด ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

สยามแม็คโ คร สาขาอุบลราชธานี ประเภทกจิการ 46900 คา้ส่งสินคา้อุปโ ภค บริโ ภค

เลี5ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-958450-53 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

 20-35 ม.6+ - จบ ม.6 ขึ3นไป ทาํงานเป็นกะได้
สินคา้ตามใบสั5งซื3อใหท้นัเวลาที5กาํหนด

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

คา้ส่งสินคา้อุปโ ภค บริโ ภค 

ต่อ 104,105 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ทาํงานเป็นกะได ้สามารถจดัเตรียม
สินคา้ตามใบสั5งซื3อใหท้นัเวลาที5กาํหนด 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั SOAP VILLAGES โ ซพ วิลเลจส์ 

ที	อยู่ 318 ม.7 ต.แจระแม อ.เมือง จ
34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

932290 พนกังานฝ่ายผลิต 350-420บ/ว ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 20231 ผลิตและจดัจาํหน่ายสบู่

เมือง จ.อุบลราชธานี เบอร์โทรตดิต่อ 096-2422355 

เพศ อายุ การศึกษา 

 28-40 ป.6 + - มีประสบการณ์ทาํงานโ รงงานมาก่อน
- ทาํงานวนัจนัทร์ 
ทาํงาน 08.00-17.00 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จดัจาํหน่ายสบู่ 

เงื	อนไข 

มีประสบการณ์ทาํงานโ รงงานมาก่อน 
ทาํงานวนัจนัทร์ - วนัเสาร์  หยุดวนัอาทิตย ์ เวลา

17.00 น. 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ตั3งใจ คอร์ปอเรชั5น จาํกดั 

ที	อยู่ 139 ม.12 ต.หนองบก อ
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

343220  พนกังานบญัชี/
การเงิน 

9,750-10,000บ. ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จดัซื3อ-จดัจา้งภาครัฐ

หนองบก อ.เหล่าเสือโ กก้ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 064-8585377 ,045

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 28-35 ปวส.+ - จบ ปวส. ขึ3นไปสาขาที5เกี5ยวขอ้ง 
- สามารถออกใบเสร็จ โ อนเงิน รายรับ รายจ่ายรายงวนั 
ออกหนงัสือคํ3าประกนั ภาษีอากร และติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานที5เกี5
การเงินของบริษทัได้
- มีภูมิลาํเนาในเขต อ
หรือใกลเ้คลียง 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน 

045-304111โ ทรสาร.045304222 

เงื	อนไข 

ขึ3นไปสาขาที5เกี5ยวขอ้ง  
สามารถออกใบเสร็จ โ อนเงิน รายรับ รายจ่ายรายงวนั 

ออกหนงัสือคํ3าประกนั ภาษีอากร และติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานที5เกี5ยวขอ้งและดูแลดา้น
การเงินของบริษทัได ้

มีภูมิลาํเนาในเขต อ.เหล่าเสือโ กก้ อ.ดอนมดแดง 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ตั3งใจ คอร์ปอเรชั5น จาํกดั 

ที	อยู่ 139 ม.12 ต.หนองบก อ
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

419020 พนกังานธุรการ
เอกสาร 

9,750-10,000/ด ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จดัซื3อ-จดัจา้งภาครัฐ

หนองบก อ.เหล่าเสือโ กก้ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 064-8585377 ,045

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 23-35 ปวส.+ - จบ ปวส. สาขาที5เกี5ยวขอ้ง ใชโ้ ปรแกรม 
office ไดด้ี ขบัรถยนตห์รือจกัรยานยนตไ์ด ้มี
ประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย 
- มีภูมิลาํเนาในเขตอาํเภอใก
พิเศษ 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน 

045-304111โ ทรสาร.045304222 

เงื	อนไข 

สาขาที5เกี5ยวขอ้ง ใชโ้ ปรแกรม Microsoft 
ไดด้ี ขบัรถยนตห์รือจกัรยานยนตไ์ด ้มี

ประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย 1 ปี 
มีภูมิลาํเนาในเขตอาํเภอใกลเ้คียงจะพิจารณาเป็น

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ธนาโ ลจิสติกส์ จาํกดั 

ที	อยู่ 158  หมู่ที5 6  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง  
จงัหวดัอุบลราชธานี 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

932290  พนกังาน
คลงัสินคา้ 

10,750บ ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศ

ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง  เบอร์โทรตดิต่อ 062-2896838,bpk.net

เพศ อายุ การศึกษา 

 25-40 ม.6+ - จบ ม.6 ขึ3นไป มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย 
ขบัรถยนตไ์ด ้ขยนั อดทน สามารถตรวจเช็คสินคา้ 
จดัเรียงสินคา้ และงานอื5นที5มอบหมายได้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศ 

,bpk.net7878@hotmail.com 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย 1 ปี 
ขบัรถยนตไ์ด ้ขยนั อดทน สามารถตรวจเช็คสินคา้ 
จดัเรียงสินคา้ และงานอื5นที5มอบหมายได ้

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ธนาโ ลจิสติกส์ จาํกดั 

ที	อยู่ 158  หมู่ที5 6  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง  
จงัหวดัอุบลราชธานี 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

832230 พนง.ขบัรถ 6 ลอ้ 12,000-18,000บ/
ด 

ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศ

ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง  เบอร์โทรตดิต่อ 062-2896838,bpk.net

เพศ อายุ การศึกษา 

 25-45 ปวช.-ม.6 - จบ ปวช. - ม.6 
ทาํงาน 2 ปี   
- สามารถขบัรถขึ3น
ประเทศ ลาวได ้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศ 

,bpk.net7878@hotmail.com 

เงื	อนไข 

6 มีใบขบัขี5ประเภท ท.2 มีประสบการณ์

สามารถขบัรถขึ3น-ลงสินคา้และขบัรถนาํส่งสินคา้
 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ยู-พาร์ค จาํกดั 

ที	อยู่ 556/1 ม.3 ถ.ชยางกรู ต
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

514130 พนกังานสปา 15,000-20,000บ/
ด 

หญิง

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 68104 ใหเ้ช่าพื3นที5

ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-317001 , 091

เพศ อายุ การศึกษา 

หญิง 40-50 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา บุคลิกภาพดี ผ่านหลกัสูตร
นวดสปา มีประสบการณ์ทาํงาน 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ใหเ้ช่าพื3นที5 

091-0190113 

เงื	อนไข 

ไม่จาํกดัการศึกษา บุคลิกภาพดี ผ่านหลกัสูตร
นวดสปา มีประสบการณ์ทาํงาน 3 ปี 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั กา้วหนา้โ ภคภณัฑ ์จาํกดั 

ที	อยู่ 73 ม.8 ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ
อุบลราชธานี 34360 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

713750 ช่างซ่อมบาํรุง
(mianternace) 

11,000บ/ด ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ สกดันํ3 ามนัรํา 

กนัทรลกัษ ์อ.สาํโ รง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-319000 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

 20-35 ปวช.+ - จบ ปวช-ปวส. 
เชื5อม ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ มีความรู้สามารถซ่อมบาํรุง
เครื5องจกัรกลโ รงงานไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ต่อ 21,095-0710263 

เงื	อนไข 

. สาขา ช่างยนต ์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่าง
เชื5อม ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ มีความรู้สามารถซ่อมบาํรุง
เครื5องจกัรกลโ รงงานไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั กา้วหนา้โ ภคภณัฑ ์จาํกดั 

ที	อยู่ 73 ม.8 ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ
อุบลราชธานี 34360 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

826320 พนกังานขบัรถ ท.
2 ท.3 

326-400บ/ว ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ สกดันํ3 ามนัรํา 

กนัทรลกัษ ์อ.สาํโ รง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-319000 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

 20-50 ม.3+ -จบการศึกษา ม.3 
ถบรรทุกส่งสินคา้ ทั3งใ
มอบหมาย 
- เวลาทาํงาน 08.00

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ต่อ 21 ,095-0710263 

เงื	อนไข 

3 ขึ3นไป มีใบขบัขี5 ท.2 หรือ ท.3 ขรั
ถบรรทุกส่งสินคา้ ทั3งในและนอกบริษทัหรืองานอื5นที5

08.00-17.00น. 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั กา้วหนา้โ ภคภณัฑ ์จาํกดั 

ที	อยู่ 73 ม.8 ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ
อุบลราชธานี 34360 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

522092 พนกังานขาย 12,000-15,000บ ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ สกดันํ3 ามนัรํา 

กนัทรลกัษ ์อ.สาํโ รง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-319000 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 22-35 ป.ตรี - จบ ป.ตรี  การตลาด สตัวศาตร์ ขบัรถยนตไ์ดม้ี
รถยนตส์่วนตวั มีประสบการณ์ดา้นงานขาย งานฟาร์ม
- สามารถเสนอขายอาหารสตัวไ์ดต้ามเป้าหมายที5
กาํหนด และติดตามการส่งมอบสินคา้ วและงานอื5นๆ ที5
ไดร้ับมอบหมาย 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ต่อ 21 ,095-0710263 

เงื	อนไข 

ตรี  การตลาด สตัวศาตร์ ขบัรถยนตไ์ดม้ี
รถยนตส์่วนตวั มีประสบการณ์ดา้นงานขาย งานฟาร์ม 

สามารถเสนอขายอาหารสตัวไ์ดต้ามเป้าหมายที5
กาํหนด และติดตามการส่งมอบสินคา้ วและงานอื5นๆ ที5

 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั กา้วหนา้โ ภคภณัฑ ์จาํกดั 

ที	อยู่ 73 ม.8 ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ
อุบลราชธานี 34360 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

827350 พนง.ควบคุม
เครื5องจกัร(ฝ่ายผลิต) 

11,000บ/ด ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ สกดันํ3 ามนัรํา 

กนัทรลกัษ ์อ.สาํโ รง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-319000 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

 20-35 ปวช.+ - จบ ปวช - ปวส ทุกสาขา 
- ทาํงานเวลา 12.00

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ต่อ 21 ,095-0710263 

เงื	อนไข 

ปวส ทุกสาขา  
12.00-24.00น. 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั กา้วหนา้โ ภคภณัฑ ์จาํกดั 

ที	อยู่ 73 ม.8 ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ
อุบลราชธานี 34360 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

512130 พี5เลี3ยงเด็ก ประจาํ
บา้นผูบ้ริหาร 

9,750บ/ด หญิง

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ สกดันํ3 ามนัรํา 

กนัทรลกัษ ์อ.สาํโ รง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-319000 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

หญิง 25-35 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา บุคลิกภาพดี สุภ
เยน็ รักเด็ก สามารถดูแลเด็กอายุ 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ต่อ 21 ,095-0710263 

เงื	อนไข 

ไม่จาํกดัการศึกษา บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย ใจ
เยน็ รักเด็ก สามารถดูแลเด็กอายุ 1 ขวบ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ตั3งใจ คอร์ปอเรชั5น จาํกดั 

ที	อยู่ 139 ม.12 ต.หนองบก อ
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

413190 เจา้หนา้ที5
คลงัสินคา้ 

9,750-10,000บ ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จดัซื3อ-จดัจา้งภาครัฐ

หนองบก อ.เหล่าเสือโ กก้ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 064-8585377 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 20-40 ปวช.+ - จบ ปวช. ขึ3นไปทุกสาขา ใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี ขบั
รถยนตไ์ด ้ สามารถดูแลระบบคลงัสินคา้ได ้ จดัเกบ็
สินคา้ 
- มีภูมิลาํเนาในเขตอาํเภอเหล่าเสือโ กก้ ดอนมดแดง 
หรืออาํเภอใกลเ้คียง

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน 

เงื	อนไข 

ขึ3นไปทุกสาขา ใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี ขบั
รถยนตไ์ด ้ สามารถดูแลระบบคลงัสินคา้ได ้ จดัเกบ็

มีภูมิลาํเนาในเขตอาํเภอเหล่าเสือโ กก้ ดอนมดแดง 
หรืออาํเภอใกลเ้คียง 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ตั3งใจ คอร์ปอเรชั5น จาํกดั 

ที	อยู่ 139 ม.12 ต.หนองบก อ
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

412190 admin ออนไลน์ 9,750-10,000บ/ด ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จดัซื3อ-จดัจา้งภาครัฐ

หนองบก อ.เหล่าเสือโ กก้ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 064-8585377 ,045

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 20-35 ปวส.+ - จบ ปวส. ขึ3นไป สาขา คอมพิวเตอร์หรือมี
ประสบการณ์ดา้นงานขายออนไลน ์โ ปรโ มทสินคา้ 
โ ฆษณาสินคา้ ขายสินคา้ออนไลน ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ และหากมีภูมิลาํเนาในเขตอาํเภอเหล่าเสือโ กก้
หรือใกลเ้คียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ดจา้งภาครัฐ,เอกชน 

045-304111โ ทรสาร.045304222 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป สาขา คอมพิวเตอร์หรือมี
ประสบการณ์ดา้นงานขายออนไลน ์โ ปรโ มทสินคา้ 

า ขายสินคา้ออนไลน ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ และหากมีภูมิลาํเนาในเขตอาํเภอเหล่าเสือโ กก้
หรือใกลเ้คียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ตั3งใจ คอร์ปอเรชั5น จาํกดั 

ที	อยู่ 139 ม.12 ต.หนองบก อ
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

312220 เจา้หนา้ที5ไอที 9,750-10,000/ด ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จดัซื3อ-จดัจา้งภาครัฐ

หนองบก อ.เหล่าเสือโ กก้ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 064-8585377 ,045

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 20-35 ปวช.+ - จบ ปวช. ขึ3นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือมี
ประสบการณ์ดา้นดูแลระบบ ติดตั3ง แกป้ัญหาระบบ
คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค
- หากมีภูมิลาํเนาในพื3นที5อาํเภอเหล่าเ
ใกลเ้คียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน 

045-304111โ ทรสาร.045304222 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือมี
ประสบการณ์ดา้นดูแลระบบ ติดตั3ง แกป้ัญหาระบบ
คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 

หากมีภูมิลาํเนาในพื3นที5อาํเภอเหล่าเสือโ กก้หรือ
ใกลเ้คียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั ตั3งใจ คอร์ปอเรชั5น จาํกดั 

ที	อยู่ 139 ม.12 ต.หนองบก อ
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

413230 พนกังานฝ่ายจดัซื3อ 9,750-10,000/ด ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จดัซื3อ-จดัจา้งภาครัฐ

หนองบก อ.เหล่าเสือโ กก้ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 064-8585377 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 22-40 ป.ตรี - จบ ป.ตรี ขึ3นไป ทุกสาขา จดัหาสินคา้ตามใบสั5งซื3อ 
และต่อรองราคาไดต้ามระยะเวลาที5บริษทักาํหนด
- หากมีภูมิลาํเนาในพื3นที5อาํเภอเหล่าเสือโ กก้จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน 

เงื	อนไข 

ตรี ขึ3นไป ทุกสาขา จดัหาสินคา้ตามใบสั5งซื3อ 
และต่อรองราคาไดต้ามระยะเวลาที5บริษทักาํหนด 

หากมีภูมิลาํเนาในพื3นที5อาํเภอเหล่าเสือโ กก้จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั มิลเลนเนียม ออโ ต ้จาํกดั 

ที	อยู่ 9 ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ
34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

413130 ผูช้่วยผูจ้ดัการ
แผนกอะไหล่ 

18,000-25,000บ. ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จาํหน่ายรถยนต ์รวมทั3งอะไหล่จะอุปกรณ์ทุกชนิด

เมือง จ.อุบลราชธานี เบอร์โทรตดิต่อ 045-206222 

เพศ อายุ การศึกษา 

 30-50 ป.ตรี - จบ ป.ตรี วิศวกรรมยานยนตห์รืออื5นๆ ที5เกี5ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทาํงาน 
- สามารถปฏิบตัิตามนโ ยบายอะไหล่ของ 
Thailand ,จดัทาํแผนงานซื3อขายอะไหล่ประจาํปี 
ควบคุมระดบัอะไหล่คงคลงัและจดัเตรียมการสั5งซื3อ
อะไหล่จาก BMW Thailand

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทั3งอะไหล่จะอุปกรณ์ทุกชนิด 

เงื	อนไข 

ตรี วิศวกรรมยานยนตห์รืออื5นๆ ที5เกี5ยวขอ้ง มี
งาน 3 ปี ขบัรถยนตไ์ด ้

สามารถปฏิบตัิตามนโ ยบายอะไหล่ของ BMW 
จดัทาํแผนงานซื3อขายอะไหล่ประจาํปี ,

ควบคุมระดบัอะไหล่คงคลงัและจดัเตรียมการสั5งซื3อ
BMW Thailand 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั มิลเลนเนียม ออโ ต ้จาํกดั 

ที	อยู่ 9 ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ
34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

123130 ผูจ้ดัการ Service 30,000-50,000/ด ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จาํหน่ายรถยนต ์รวม

เมือง จ.อุบลราชธานี เบอร์โทรตดิต่อ 045-206222 

เพศ อายุ การศึกษา 

 30-50 ป.ตรี - ป.ตรี วิศวกรรมยานยนตห์รือสาขาอื5นที5เกี5ยวขอ้ง ขบั
รถยนตไ์ด ้มีประสบการณืทาํงานอย่างนอ้ย 
- สามารถปฏิบตัิงานตามนโ ยบายของ 
สร้างรายไดต้ามเป้าที5ไดร้ับมอบหมายได ้พฒันาการ
ทาํงานของพนกังาน ใหลู้กคา้พึงพอใจไดไ้ม่ตํ5ากว่า 
% แกไ้ขปัญหาได้

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทั3งอะไหล่จะอุปกรณ์ทุกชนิด 

เงื	อนไข 

ตรี วิศวกรรมยานยนตห์รือสาขาอื5นที5เกี5ยวขอ้ง ขบั
รถยนตไ์ด ้มีประสบการณืทาํงานอย่างนอ้ย 3 ปี 

บตัิงานตามนโ ยบายของ BMW Thailand 
สร้างรายไดต้ามเป้าที5ไดร้ับมอบหมายได ้พฒันาการ
ทาํงานของพนกังาน ใหลู้กคา้พึงพอใจไดไ้ม่ตํ5ากว่า 80 

แกไ้ขปัญหาได ้

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั มิลเลนเนียม ออโ ต ้จาํกดั 

ที	อยู่ 9 ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ
34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

413130 service advisor 13,000-15,000บ. ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ จาํหน่ายรถยนต ์รวมทั3งอะไหล่จะอุปกรณ์ทุกชนิด

เมือง จ.อุบลราชธานี เบอร์โทรตดิต่อ 045-206222 

เพศ อายุ การศึกษา 

 25-30 ปวส.+ - จบ ปวส. ขึ3นไป สาขา ช่างยนตห์รือสาขาที5เกี5ยวขอ้ง 
มีประสบการณ์ทาํงาน อย่างนอ้ย 
- สามารถตรวจรับอะไหล่ จดัเกบ็  บนั
การเบิกจ่ายอะไหล่ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเพียงพอต่อการ
ใชง้าน 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

จาํหน่ายรถยนต ์รวมทั3งอะไหล่จะอุปกรณ์ทุกชนิด 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป สาขา ช่างยนตห์รือสาขาที5เกี5ยวขอ้ง 
มีประสบการณ์ทาํงาน อย่างนอ้ย 1 ปี ขบัรถยนตไ์ด ้ 

สามารถตรวจรับอะไหล่ จดัเกบ็  บนัทึกและควบคุม
การเบิกจ่ายอะไหล่ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเพียงพอต่อการ

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หจก.ยู.บี.เอส. เพสทค์อนโ ทรล 

ที	อยู่ 313/4 ม.25 ซ.เทคโ น ต
อุบลราชธานี 34000 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

832210 พนกังานขบัรถ
และบริการ 

350-400/ว ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 01611 กาํจดัแมลงทุกชนิด

เทคโ น ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ. เบอร์โทรตดิต่อ 045-316579 ,062

เพศ อายุ การศึกษา 

 22-40 ม.3+ -  จบ ม.3 ขึ3นไป ขบัรถยนตไ์ด ้พน้ภาระทหารแลว้ 
-  สามารถขบัรถบริการป้องกนักาํจดัแมลงและสตัว์
พาหะ ตามอาคาร บา้นเรือน โ รงแรม โ รงงาน ในเขต
พื3นที5ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
- มีโ บนสั โ อที เบี3ยเลี3ยง เบี3ยขยนั 
- ทาํงาน จ-ส เวลา 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

กาํจดัแมลงทุกชนิด 

062-3465937,098-0970799 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ขบัรถยนตไ์ด ้พน้ภาระทหารแลว้  
สามารถขบัรถบริการป้องกนักาํจดัแมลงและสตัว์

พาหะ ตามอาคาร บา้นเรือน โ รงแรม โ รงงาน ในเขต
พื3นที5ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

มีโ บนสั โ อที เบี3ยเลี3ยง เบี3ยขยนั  
เวลา 08.00-17.00น. 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั กา้วหนา้ไก่สด จาํกดั 

ที	อยู่ 110 ม.6 ต.โ นนโ หนน อ
อุบลราชธานี 34190 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

932130 หวัหนา้ฝ่ายผลิต 13,000บ/ด ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ ธุรกิจชาํแหละและ

โ นนโ หนน อ.วารินชาํราบ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 0-4531-9100 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 23-40 ป.ตรี - จบ ป.ตรี สาขา เทคโ นอาหารหรือสายวิทยาศาสตร์ 
สามารถควบคุมการทาํงานของพนกังานใหท้นัการ
ส่งออกสินคา้ 
++สอบขอ้เขียน 

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนื3อไก่เพื5อการส่งออก 

ต่อ 119-120 ,089-5791328 

เงื	อนไข 

สาขา เทคโ นอาหารหรือสายวิทยาศาสตร์ 
สามารถควบคุมการทาํงานของพนกังานใหท้นัการ

สอบขอ้เขียน IQ ,คอมพิวเตอร์ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั บริษทั กา้วหนา้ไก่สด จาํกดั 

ที	อยู่ 110 ม.6 ต.โ นนโ หนน อ
อุบลราชธานี 34190 

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

413140 หน.คลงัสินคา้ 12,00-13,000บ ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนื3อไก่เพื5อการส่งออก

โ นนโ หนน อ.วารินชาํราบ จ. เบอร์โทรตดิต่อ 0-4531-9100 ต่อ 

เพศ อายุ การศึกษา 

 20-40 ปวส.+ - จบ ปวส. ขึ3นไป ทุกสาขา 
- สามารถควบคุมงานคลงัสินคา้ สต๊อกสินคา้ได้
**ทดสอบ IQ ,คอมพิวเตอร์

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนื3อไก่เพื5อการส่งออก 

ต่อ 119-120 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ทุกสาขา  
สามารถควบคุมงานคลงัสินคา้ สต๊อกสินคา้ได ้

คอมพิวเตอร์ 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



บริษทั หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป 

ที	อยู่ 260 ม.9 ถ.เลี5ยงเมือง ต.
ราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

522090 พนกังานขาย 12,000-18,000/ด ช/ญ

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ 46314 ตวัแทนจาํหน่ายนมโ ฟร์โ มสต์
กาแฟมอคโ คน่า,

.แสนสุข อ.วารินชาํ
34190 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-425010 

เพศ อายุ การศึกษา 

ญ 25-35 ม.3+ - จบ.ม3 ขึ3นไป มีรถยนตส์่วนตวันาํมาใชใ้นงานได ้มี
ค่าคอมมิชชั5น  
- สามารถนาํเสนอขายสินคา้ ไดต้ามเป้าหมายที5บริษทั
กาํหนดทั3งในและต่างจงัหวดั

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ตวัแทนจาํหน่ายนมโ ฟร์โ มสต,์คาราบาวแดง,
,นํ3 าผลไมม้าลี,เพดดีกรี 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป มีรถยนตส์่วนตวันาํมาใชใ้นงานได ้มี

สามารถนาํเสนอขายสินคา้ ไดต้ามเป้าหมายที5บริษทั
กาํหนดทั3งในและต่างจงัหวดั 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 



 

บริษทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนภทัรคงสิน 

ที	อยู่ 21 ถ.เทศบาล 6 ต.วารินชาํราบ อ
ราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ตาํแหน่ง ค่าจ้าง เพศ

915190 พนกังานขนส่ง
สินคา้ 

325บ/วนั ชาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร

เดอืน  พฤษภาคม  2563
โทร. 045-206227 ต่อ 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  

ประเภทกจิการ ตวัแทนจาํหน่าย คา้ส่ง นมคาเนชั5น ทีพอต

วารินชาํราบ อ.วารินชาํ
34190 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-323269 , 062

เพศ อายุ การศึกษา 

 20-40 ป.6+ - จบ ป.6 ขึ3นไป ขบัรถยนต์
เดอร์ที5เซลลร์ับออร์เดอร์มาจากลูกคา้ไดถู้กตอ้ง
ครบถว้น 
***มีบุคคลคํ3าประกนั
คํ3าประกนั 10,000

ติดต่อฝากประวตัิหางานได้ที	 ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั5น 
หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธานี โทร. 045-206227 ต่อ 15

2563 

ต่อ 15 

ตวัแทนจาํหน่าย คา้ส่ง นมคาเนชั5น ทีพอต 

062-9929454 

เงื	อนไข 

ขึ3นไป ขบัรถยนต+์ใบขบัขี5 ส่งสินคา้ตามออร์
เดอร์ที5เซลลร์ับออร์เดอร์มาจากลูกคา้ไดถู้กตอ้ง

มีบุคคลคํ3าประกนั(ขา้ราชการ ผูใ้หญ่บา้น หรือเงิน
10,000บาท) 

กองกจิการนักศึกษา ชั5น 2  มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   
15 

ตาํแหน่งงานว่าง 


