ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

จนท. Admin จัดซือ

ช/ญ

จํานวน
(อ ัตรา)
1

อายุ(ปี )

การศึกษา

25-30

ป.ตรี

Digital marketing

ช/ญ

1

25-30

ป.ตรี

แคชเชียร์

ช/ญ

10

20-30

ม.6+

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
นายจ้าง/
(บาท)
ผูป
้ ระกอบการ
325-360/ -จบ ป.ตรี สาขา
บริษัท ยงสงวน
วัน
บริหารธุรกิจหรือสาขาที+
กรุป
๊ จํากัด
เกีย
+ วข ้อง มีความระเอียด
รอบครอบ สามารถทํางาน
ร่วมกับคนอืน
+ ได ้ดี ใช ้
โปรแกรม office ได ้เป็ น
อย่างดี
- ลักษณะงาน ทําเอกสาร
การจัดซือ คียข
์ ้อมูล
เอกสารใบสัง+ ซือและงาน
อืน
+ ๆทีไ+ ด ้รับมอบหมาย
325-360 - จบ ป.ตรี สาขา
บ/ว
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การตลาดหรือสาขาอืน
+ ที+
เกีย
+ วข ้อง มีประสบการณ์
ทํางาน 1-3 ปี ใช ้
โปรแกรม office ได ้เป็ น
อย่างดี
- ลักษณะงาน ดูแล
การตลาดออนไลน์
line&share เพือ
+ เพิม
+
ยอดขาย
325-360/ - จบ.6 มีประสบการณ์
วัน
ทํางาน 1 ขึนไป หรือ
ปวช. ,ปวส. ,ป.ตรี สาขา
บัญชี การเงิน หรือสาขา
อืน
+ ทีเ+ กีย
+ วข ้อง ยิมแย ้ม
แจ่มใส
- ลักษณะงาน รับชําระ
สินค ้า ออกใบกํากับภาษี
(จัดเรียงสินค ้า ทําความ
สะอาดร ้าน เฉพาะ
แคชเชียร์สาขา)

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

52190
ห ้างสรรพสินค ้า
,ค ้าปลีก,ค ้าส่ง

44/1 ถ.แก ้วเสนา ต. 045-323555
วารินชําราบ อ.วาริน ต่อ 160,164
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

บริษัท ยงสงวน
กรุป
๊ จํากัด

52190
ห ้างสรรพสินค ้า
,ค ้าปลีก,ค ้าส่ง

44/1 ถ.แก ้วเสนา ต. 045-323555
วารินชําราบ อ.วาริน ต่อ 160,164
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

บริษัท ยงสงวน
กรุป
๊ จํากัด

52190
ห ้างสรรพสินค ้า
,ค ้าปลีก,ค ้าส่ง

44/1 ถ.แก ้วเสนา ต. 045-323555
วารินชําราบ อ.วาริน ต่อ 160,164
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ(ปี )

การศึกษา

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
2

พนง.ขับรถบรรทุก

25-50

ไม่จํากัด

โฟรแมน

ช/ญ

5

22-35

ปวส.+

ผช.ผู ้จัดการร ้าน
(แคชเชียร์)

ช/ญ

1

21-30

ป.ตรี

พนั กงานขาย/PC

ชาย

10

25-35

ม.3+

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
13,000-1 - ไม่จํากัดการศึกษา มี
8,000บ ใบขับขีป
+ ระเภทประเภท
ท.3 ขึนไป มี
ประสบการณ์ทํางาน 1- 2
ปี
- ลักษณะงาน ขับ
รถบรรทุก หิน อิฐ ปูน
ทราย รถ 6 ล ้อ 10ล ้อ รถ
พ่วงท ้ายสามารถพัก
อาศัยหน ้าไซต์งานได ้
10,000-1 - จบ ปวส. ช่างโยธา
8,000 ก่อสร ้าง หรือสาขาที+
เกีย
+ วข ้อง
บาท
- ลักษณะงาน ควบคุม
การก่อสร ้างให ้เป็ นไปตาม
แผนงาน
15,000/ - จบ ป.ตรี สาขา การ
เดือน บริหารธุรกิจ การจัดการ
การตลาด ใช ้โปรแกรม
Excel ได ้เป็ นอย่างดี ขับ
รถยนต์หรือจักรยานยนต์ได ้
9,750-10 - จบ ม.3 ขึนไป ประจํา
,000บ สาขา อุบลฯ
- ทํางานเป็ นกะได ้
- รักงานขายและงาน
บริการ
-มีประสบการณ์งานขาย
วัสดุกอ
่ สร ้างจะพิจารณา
เป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน
08.00-17.00 น หยุด 1
วัน/สัปดาห์

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท สิงห์อส
ี าน
พัฒนา(1998)
จํากัด

บริษัท สิงห์อส
ี าน
พัฒนา(1998)
จํากัด

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

รับเหมาก่อสร ้าง
(หมูบ
่ ้านโชติกา)

287 ม.9 ต.แสนสุข
อ.วาริน จ.อุบลฯ
34190

0954783573,0610314551

รับเหมาก่อสร ้าง
(หมูบ
่ ้านโชติกา)

287 ม.9 ต.แสนสุข
อ.วาริน จ.อุบลฯ
34190

0954783573,0610314551

ั ว์
บริษัท เบทาโกร
01469 ปศุสต
เกษตร
ครบวงจร
อุตสาหกรรม จํากัด

62/2-4 ม.10ถ.เลีย
+ ง 045-285382
เมือง ต.แจระแม อ. ต่อ 401
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

บริษัท โฮมฮับ
จํากัด

270 ม.7 ถ.เลีย
+ ง
0-4531เมือง ต.แจระแม อ.
9500,094เมือง จ.อุบลราชธานี 5209966
34000

52341 จําหน่าย
วัสดุกอ
่ สร ้าง

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

อายุ(ปี )

การศึกษา

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
2

25-35

ปวส.+

คนสวน

ชาย

1

35-40

ไม่จํากัด

ฝ่ ายผลิต

ชาย

3

20-35

ป.6+

พนั กงานส่งสินค ้า/ยก
ของ

ชาย

2

18-30

ม.3+

แม่บ ้าน

หญิง

1

30-45

ป.6+

คนสวน

ชาย

1

25-60

ไม่จํากัด

หัวหน ้าแผนกขาย

เพศ

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
13,000-1 - จบ ปวส. ขึนไป มประ
5,000บ สบการณ์งานขาย 2-3 ปี
- ลักษณะงาน ควบคุม
และดูแลทีมขายให ้บรรลุ
เป้ าหมายบริษัท
325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา ดูแล
งานสวน ตกแต่งกิง+ ไม ้
และทําความสะอาด
บริเวณทีก
+ ําหนดให ้ได ้
360/วัน - จบ ป.6 ขึนไป แข็งแรง
อดทน ทํางานหนั กได ้
- ลักษณะงาน ควบคุม
เครือ
+ งจักร ต ้มหมูยอและ
บรรจุลงหีบห่อ
- เวลาทํางาน
08.00-17.00น. หยุดวัน
อาทิตย์
325-400/ - จบ ม.3 หรือม ปวช. ขึน
ว
ไป ร่างกายแข็งแรง
ทํางานยก แบก หาม ได ้
ขับโฟส์คลิฟทิไj ด ้จะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา ทํา
ความสะอาดบ ้าน ซักผ ้า
รดนํ าต ้นไม ้ ดูแลสนั ข แมว
325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา
- ลักษณะงาน ดูแลสวน
ตัดหญ ้า ตกแต่งกิง+ พรวน
ดินใส่ป๋ ย
ุ รดนํ าต ้นไม ้

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท โฮมฮับ
จํากัด

52341 จําหน่าย
วัสดุกอ
่ สร ้าง

270 ม.7 ถ.เลีย
+ ง
0-4531เมือง ต.แจระแม อ.
9500,094เมือง จ.อุบลราชธานี 5209966
34000

บริษัท โฮมฮับ
จํากัด

52341 จําหน่าย
วัสดุกอ
่ สร ้าง

ร ้าน ป. อุบล

ผลิตและ
จําหน่ายหมูยอ

270 ม.7 ถ.เลีย
+ ง
เมือง ต.แจระแม อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
24/3 ถนนนิวาสวิถี
ต.วารินฯ อ.วารินฯ
จ.อุบล 34190

ร ้าน อนั นต์กงั
(ข ้างวัดหลวง)

จําหน่าย
เครือ
+ งปรุง ซอส
ปรุงรส

24 ถนนยุธภัณฑ์
ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

0815484349,anan
_saeteaw@hot
mail.com

หจก.ชัย
เฟอร์นเิ จอร์อบ
ุ ล

47591 ผลิตและ
จําหน่าย
เฟอร์นเิ จอร์

094-7896529

หจก.ชัย
เฟอร์นเิ จอร์อบ
ุ ล

47591 ผลิตและ
จําหน่าย
เฟอร์นเิ จอร์

319 ม.15 ถ.สถล
มาร์ค ต.แสนสุข อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190
319 ม.15 ถ.สถล
มาร์ค ต.แสนสุข อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

0-45319500,0945209966
098-1810717

0809982665,0947896529

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

ผู ้ช่วยช่าง/ช่างยนต์

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
2

อายุ(ปี )

การศึกษา

25-50

ม.3+

คนสวน

ชาย

2

25-40

ไม่จํากัด

พนั กงานบัญชี

ช/ญ

2

25-40

ปวช.+

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
350-400 - จบ ม.3 ขึนไป ขับ
บ/ว
รถยนต์/รถจักรยานยนต์
ได ้มีใบอนุญาต
- สามารถขับรถบรรทุกได ้
จัดส่งสินค ้า(รถไถ)ตาม
ใบส่งสินค ้าและจัดการ
เอกสารได ้ทังในจังหวัด
และจังหวัดใกล ้เคียง
325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา
สามารถดูแลต ้นไม ้ ตัด
แต่งกิง+ ไม ้ มี
ประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
ทําความสะอาดบริเวณ
โดยรอบให ้สะอาด
เรียบร ้อย และทํางานอืน
+
ตามทีม
+ อบหมายได ้
10,000 - จบ ปวช. ขึนไป สาขา
บาท
การเงิน บัญชี มีความรู ้
ด ้านบัญชี ทําบัญชีรายรับรายจ่าย ใบกํากับภาษี
ขาย สรุปและจัดทํา
ื
รายงานภาษี ซอ-ขาย
ยืน
+
ภงด.

นายจ้าง/
ประเภทกิจการ
ทีอ
2 ยู่
ผูป
้ ระกอบการ
หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ 46530 จําหน่าย 190/2 ม.7 ต.แจ
รวมสินไทย
อุปกรณ์ทาง
ระแม อ.เมือง จ.
การเกษตร
อุบลราชธานี 34000

ั
โทรศพท์
045-311728

หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ 46530 จําหน่าย
รวมสินไทย
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045-311728

หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ 46530 จําหน่าย
รวมสินไทย
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045-311728

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

พนั กงานขาย

ช/ญ

จํานวน
(อ ัตรา)
4 2

อายุ(ปี )

การศึกษา

25-40

ปวช.+

แม่บ ้านสํานั กงาน

หญิง

2

25-40

ไม่จํากัด

ช่างสี

ชาย

2

22-40

ไม่จํากัด

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
นายจ้าง/
ประเภทกิจการ
ทีอ
2 ยู่
(บาท)
ผูป
้ ระกอบการ
10,000 - ปวช. - ป.ตรี จบสาขา หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ 46530 จําหน่าย 190/2 ม.7 ต.แจ
บ/ด
การตลาด ขับรถยนต์ได ้ รวมสินไทย
อุปกรณ์ทาง
ระแม อ.เมือง จ.
- สามารถนํ าเสนอขาย
การเกษตร
อุบลราชธานี 34000
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์
การเกษตร แนะนํ า
+ ให ้กับลูกค ้า
โปรโมชัน
ออกบูทจัดกิจกรรมใน
พืนทีต
+ า่ งอําเภอในจังหวัด
อุบลและใกล ้เคียงได ้
- มีแบบฟอร์ม ประกันสังคม
- ทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00 น.

325/ว

- ไม่จํากัดการศึกษา ทํา
หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ 46530 จําหน่าย
ความสะอาดภายในบริษัท รวมสินไทย
อุปกรณ์ทาง
ตามจุดทีก
+ ําหนดและงาน
การเกษตร
อืน
+ ๆทีไ+ ด ้รับมอบหมายได ้

400-500/ - ไม่จํากัดวุฒก
ิ ารศึกษา
ว
- สามารถผสมสี พ่นสี ทัง
สีนํามันและสีพน
่ รถไถ รถ
แทรกเตอร์ได ้
- มีประสบการณืทํางาน 2
ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00น.

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด
อาร์ เอส ที เอเชีย
แปซิฟิค(รวมสิน
ไทยการเกษตร)

โรงงานผลิต
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

ั
โทรศพท์
045-311728

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045-311728

190/1 ม.7 ตําบลแจ
ระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

045-311728

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

ช่างไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
2

อายุ(ปี )

การศึกษา

25-45

ปวช.+

ค่าจ้าง
(บาท)
400/ว

ช่างไฟฟ้ าประสบการณ์

ชาย

2

25-45

ปวช+

400-500/
วัน

ธุรการโรงงาน

ช/ญ

2

20-35

ปวช.+

10,000
บ/ด

โฟร์แมน

ชาย

1

24-45

ปวส. - ป.ตรี 15,000 20,000
บ./ด.

คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
- จบ ปวช. ขึนไปสาขาที+
เกีย
+ วข ้อง
- สามารถอ่านและเขียน
แบบวงจรไฟฟ้ าได ้ มี
ประสบการณ์ด ้าน wiring
ตู ้คอลโทรล
- ประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00น.
- จบ. ปวช. ขึนไป มี
ประสบการร์ทํางาน 2 ปี
สามารถอ่านแบบ
วงจรไฟฟ้ า เดอนสายไฟ
ในอาคาร ตรวจเซ็คและ
ซ่อมระบบไฟฟ้ าได ้
- จบ ปวช. ขึนไป สาขา
คอมธุรกิจ เทคโนโลยีการ
ผลิต มีประสบการณ์
ทํางาน 2 ปี
- ลักษณะงาน ดูแลการ
รับเข ้าและควบคุมการ
เบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆอย่างเป็ นระบบและ
ปฏิบัตงิ านอืน
+ ตามทีไ+ ด ้รับ
มอบหมาย
- ตรวจสอบและกํากับ
ดูแลก่อสร ้าง วางแผนและ
เร่งรัด การดําเนินงาน
ก่อสร ้างไปตามแผนที+
กําหนด
- ให ้คําแนะนํ าเกีย
+ วกับ
ขันตอนงานก่อสร ้างที+
ถูกต ้อง
- มีรถยนต์สว่ นตัว มี
ใบอนุญาตขับขีร+ ถยนต์

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด
อาร์ เอส ที เอเชีย
แปซิฟิค(รวมสิน
ไทยการเกษตร)

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

โรงงานผลิต
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/1 ม.7 ตําบลแจ
ระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

045-311728

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด
อาร์ เอส ที เอเชีย
แปซิฟิค(รวมสิน
ไทยการเกษตร)

โรงงานผลิต
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/1 ม.7 ตําบลแจ
ระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

045-311728
,t311728@gm
ail.com

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด
อาร์ เอส ที เอเชีย
แปซิฟิค(รวมสิน
ไทยการเกษตร)

โรงงานผลิต
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/1 ม.7 ตําบลแจ
ระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

045-311728
,t311728@gm
ail.com

บริษัท ปทุมดีไซน์
ดีเวลลอป
(อุบลราชธานี)
จํากัด

รับเหมาก่อสร ้าง
738 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045อาคารทีพ
+ ักอาศัย เมือง อ.เมือง จ.
314747,085อุบลราชธานี 34000 4894299

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน
สถาปนิกขาย

เพศ

จํานวน
(อ ัตรา)
ช./ญ.
1

อายุ(ปี )
24-45

การศึกษา

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
นายจ้าง/
(บาท)
ผูป
้ ระกอบการ
ป.ตรี
15,000 - - ให ้คําแนะนํ ากับลูกค ้าได ้ บริษัท ปทุมดีไซน์
สถาปั ตยกรร 20,000 , ออกแบบและปรับแบบ
ดีเวลลอป
ม
บ./ด. ตามทีล
+ ก
ู ค ้าต ้องการ
(อุบลราชธานี)
- มีรถยนต์สว่ นตัวจะ
จํากัด
พิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานวันจันทร ◌์- เสาร์
เวลา 08.30 - 17.30 น.

วิศวกรโครงการ

ชาย

3

25-35

ป.ตรี
วิศวกรรม
สาขาโยธา

ฝ่ ายขายประจํา
โครงการ

ช./ญ.

2

25-35

ปวส. ขึนไป

15,000 - จบ ป.ตรี สาขา
+ บ./ด. วิศวกรรมโยธา
บุคลิกภาพดี รับผิดชอบ
ควบคุมงานก่อสร ้าง
วางแผนและบริหารงานใน
โครงการก่อสร ้าง
12,000 - รับผิดชอบงานนํ าเสนอ
บ./ด. งานขาย ติดตามลูกค ้า
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทังภายใน
และภายนอก ให ้บริการ
ลูกค ้าในการจอง ทําสัญญา
- มีประสบการณ์ด ้านงาน
ขายหรืองานบริการลูกค ้า
- มีบค
ุ ลิกภาพดี มีมนุษย
สัมพันธ์ และสามารถ
+ สารได ้ดี
สือ
- มีใจรักงานขายและงาน
บริการล

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

รับเหมาก่อสร ้าง
738 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045อาคารทีพ
+ ักอาศัย เมือง อ.เมือง จ.
314747,085อุบลราชธานี 34000 4894299

บริษัท ภัทรเดช
ไพบูลย์ จํากัด
(หมูบ
่ ้านอนั นตรา)

รับเหมาก่อสร ้าง
อสังหาริมทรัพย์

110 หมูท
่ ี+ 6 ตําบล
ขามใหญ่ อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

0874447019,0981012288

บริษัท ภัทรเดช
ไพบูลย์ จํากัด
(หมูบ
่ ้านอนั นตรา)

รับเหมาก่อสร ้าง
อสังหาริมทรัพย์

110 หมูท
่ ี+ 6 ตําบล
ขามใหญ่ อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

0874447019,0981012288

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

อายุ(ปี )

การศึกษา

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
3

25-35

ป.ตรี
วิศวกรรม
โยธา

ธุรการโครงการ

หญิง

2

22 ปี ขึนไป

ป.ตรี สาขา
บัญชี

เลขานุการสํานั ก
ผู ้อํานวยการ

หญิง

1

28-35

ป.ตรี

พนั กงานช่างทั+วไป

ชาย

3

23-40

ม.3 ขึนไป

โฟร์แมน

เพศ

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
นายจ้าง/
(บาท)
ผูป
้ ระกอบการ
12,000 - วางแผนเพือ
+ กําหนด
บริษัท ภัทรเดช
+ บ./ด. ขันตอนการทํางานกับวิศกร ไพบูลย์ จํากัด
- รับผิดชอบในการ
(หมูบ
่ ้านอนั นตรา)
ปฏิบัตงิ านก่อสร ้าง
ควบคุมการ
ปฏิบัตงิ านของผู ้รับเหมา
งานก่อสร ้าง
- จบ ป.ตรี สาขาการเงิน
และบัญชี
- รับผิดชอบงานด ้าน
เอกสารและติดต่อ
ประสานงาน
- ทํางานตามทีไ+ ด ้รับ
มอบหมาย
- สามารถใช ้โปรแกรม
microsoft office ได ้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได ้ มี
ใบอนุญาตขับขี+
9,750 - ทํางานเลขานุการ
บ./ด. - มีมนุษยสัมพันธ์และมี
ความอดทน
- มีความรับผิดชอบและมี
ความกระตือรือร ้นพร ้อม
เรียนรู ้สิง+ ใหม่ๆอยูเ่ สมอ
325 บ./ - ทํางานซ่อมบํารุงทั+วไป
วัน
- มีความอดทนและมี
ความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์งานปูน
,ไม ้,สี จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ

บริษัท ภัทรเดช
ไพบูลย์ จํากัด
(หมูบ
่ ้านอนั นตรา)

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

รับเหมาก่อสร ้าง
อสังหาริมทรัพย์

110 หมูท
่ ี+ 6 ตําบล
ขามใหญ่ อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

0874447019,0981012288

รับเหมาก่อสร ้าง
อสังหาริมทรัพย์

110 หมูท
่ ี+ 6 ตําบล
ขามใหญ่ อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

0874447019,0981012288

บริษัท ราชเวช
85111 สถาน
อุบลราชธานี จํากัด บริการด ้านการ
( รพ.ราชเวช
พยาบาล
อุบลราชธานี )

999 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045-316961
เมือง อ.เมือง จ.
ต่อ
อุบลราชธานี 34000 2008,0874474521

บริษัท ราชเวช
85111 สถาน
อุบลราชธานี จํากัด บริการด ้านการ
( รพ.ราชเวช
พยาบาล
อุบลราชธานี )

999 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045-316961
เมือง อ.เมือง จ.
ต่อ
อุบลราชธานี 34000 2008,0874474521

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน
เจ ้าหน ้าทีก
+ ารตลาด
ผ่านระบบออนไลน์

เพศ

จํานวน
(อ ัตรา)
ช./ญ.
5

เจ ้าหน ้าทีธ
+ รุ การฝ่ าย
ขาย

ชาย

1

พนั กงานคนสวน

ชาย

1

ผู ้จัดการฝ่ ายขาย

หญิง

1

อายุ(ปี )

การศึกษา

24-35

ป.ตรี ทุก
สาขา

ค่าจ้าง
(บาท)
16,000
บ./ด.

คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร

- ทํางานที+ office ทํางาน
ผ่านระบบออนไลน์
เพจ, FB, Line
- ติดต่อและติดตาม
ลูกค ้าและทีมงานของ
บริษัท
22 ปี ขึนไป ปวส. - ป.ตรี 9,750 - - ทํางานด ้านเอกสารของ
10,000 ฝ่ ายขาย
บ./ด. - ทํางานวันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
+ สัตย์และมีจริยธรรม
- ซือ
22 ปี ขึนไป ไม่จํากัดวุฒ ิ 325 บ./ - ดูแลรักษาความสะอาด
วัน
ความเป็ นระเบียบเรียบร ้อย
ภายในศูนย์และบริเวณ
โดยรอบ
35 +

ปวช. - ป.ตรี 20,000
บ./ด.

นายจ้าง/
ประเภทกิจการ
ทีอ
2 ยู่
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท ลีดเดอร์กรุป
๊ ตัวแทนประกันภัย 277 ถ.คลังอาวุธ ต.
2007 จํากัด
( AIA )
ขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี

ั
โทรศพท์
045-312005

บริษัท สยามนิส
สันอุบลราชธานี
จํากัด

50102 ขาย
รถยนต์

569 ม.18 ถนน
ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045-283621-6
ต่อ
710,0864486836

บริษัท สยามนิส
สันอุบลราชธานี
จํากัด

50102 ขาย
รถยนต์

569 ม.18 ถนน
ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045-283621-6
ต่อ
710,0864486836

บริษัท สยามนิส
- บรรลุเป้ าหมายร่วมกับ
ผู ้บริหาร ประจําเดือน/ไตร สันอุบลราชธานี
จํากัด
มาส/ปี
- สรุปยอดขาย
ประจําเดือน/ไตรมาส/ปี
- วิเคราะห์ความต ้องการ
ของกลุม
่ ลูกค ้า วาง
แผนการขาย
- ควบคุมการปฏิบัตงิ าน
ตามมาตราฐานของ NMT
- เงินเดือน 20,000 + ค่า
ตําแหน่ง 5000 บาท +
Incentive

50102 ขาย
รถยนต์

569 ม.18 ถนน
ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045-283621-6
ต่อ
710,0864486836

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

จํานวน อายุ(ปี )
การศึกษา
(อ ัตรา)
10
20 ปี ขึนไป ไม่จํากัดวุฒ ิ

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
นายจ้าง/
(บาท)
ผูป
้ ระกอบการ
325 บ./ - ทํายอดขายให ้ได ้ตาม
บริษัท สยามนิส
วัน
เป้ าหมายทีบ
+ ริษัทกําหนด สันอุบลราชธานี
- ทําหน ้าทีพ
+ นั กงานขาย
จํากัด
เช่น การนํ าเสนอขายสินค ้า
- ติดต่อประสานงานกับ
ไฟแนนซ์ในเรือ
+ งการจัดทํา
สัญญาเช่าซือ

พนั กงานขายรถยนต์

หญิง

หัวหน ้าพนั กงาน ประ
จําบูธ ประจําสาขา
ต่างจังหวัด

ช./ญ.

5

25-35

ป.ตรี

18,000
บ./ด.

เจ ้าหน ้าทีจ
+ ัดเลียง

ช./ญ.

50

20-35

ม.3 ขึนไป

12,000
บ./ด.

- บุคลิกภาพดี สามารถ
ทํางานเป็ นกะได ้
- สามารถปฏิบัตงิ าน
ต่างจังหวัดได ้
- เงินเดือน 12,000 บ. +
ค่าออกงานต่างจังหวัด
4,000 บาท

ประเภทกิจการ
50102 ขาย
รถยนต์

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

569 ม.18 ถนน
ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045-283621-6
ต่อ
710,0864486836

- เงินเดือน 18,000 บ.+
บริษัท อาฟเตอร์ ยู ร ้านขนมหวาน
ค่าสวัสดิการ 2,000 บ.
จํากัด (มหาชน)
เบอเกรี+ และ
- สามารถทํางานเป็ นกะได ้
เครือ
+ งดืม
+
- สามารถเดินทางไป
ทํางานได ้ทุกสาขา
- มีประสบการณ์บริหาร
หน ้าร ้าน 5 ปี ขึนไป
- สามารถดูลร ้าน คน
ลูกค ้าและระบบเงินได ้
- สามารถฝึ กงานได ้ที+
กรุงเทพก่อนลงประจํา
สาขา
- สัมภาษณ์งานทีส
+ ํานั กงา

1319/9 ซ.
พัฒนาการ 25 ถ.
พัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวน
หลวง
กรุงเทพมหานคร
10250

087-0564422,
02-3184488
ต่อ 251

บริษัท อาฟเตอร์ ยู ร ้านขนมหวาน
จํากัด (มหาชน)
เบอเกรี+ และ
เครือ
+ งดืม
+

1319/9 ซ.
พัฒนาการ 25 ถ.
พัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวน
หลวง
กรุงเทพมหานคร
10250

087-0564422,
02-3184488
ต่อ 251

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

อายุ(ปี )

การศึกษา

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
1

20-40

ม.6,ปวช+

พนั กงานพาร์ทไทม์

ช./ญ.

1

20-35

ป.ตรี หรือ
เทียบเท่า

แม่บ ้าน

หญิง

2

30-45

ม.6 ขึนไป

พนั กงานคลังสินค ้า

ชาย

6

20-40

ม.3 ขึนไป

พนั กงานคียข
์ ้อมูล
(คนพิการ)

ช./ญ.

2

18-40

ปวช. ขึนไป

ช่างควบคุมเครือ
+ งจักร

เพศ

ค่าจ้าง
(บาท)
9,750
บ./ด.

คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
- จบ ม.6, ปวช ขึนไป
สาขา ไฟฟ้ า ช่างยนต์ ขับ
รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ได ้ มี
ประสบการณ์ทํางานไม่
น ้อยกว่า 1 ปี
- สามารถควบคุม
เครือ
+ งจักร เปลีย
+ นแม่พม
ิ พ์
ซ่อมบํารุงเครือ
+ งจักร
แก ้ไขเมือ
+ เครือ
+ งมีปัญหา
- ทํางานเป็ นกะได ้ หยุด
วันจันทร์

325-400 - ทํากิจกรรมกับเด็กอายุ
บ./วัน 3-8 ปี
- เป็ นคนสนุกสนานร่าเริง
9,750
บ./ด.

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท อุบลเวล
แพ็ค 2013 จํากัด

ประเภทกิจการ
22220
โรงงานผลิตขวด
พลาสติก

บริษัท แสงออกหัว งานบริการด ้าน
จํากัด
การศึกษา

- ทําความสะอาดใน
บริเวณห ้องพักผู ้ป่ วย
ห ้องทํางาน
- มีความอดทน ทํางาน
ตามลําพังได ้
- ทําลองงาน 3 เดือน
325
- จัดสินค ้าภายในคลัง
บาท/วัน ขึน-ลงสินค ้าตามรายการ
บิล
- ขยัน มีความรับผิดชอบ

บริษัท
โรงพยาบาล
เอกชนร่มเกล ้า
อุบล จํากัด

9,750 10,000
บ./ด.

หจก.สินค ้าซิเมนต์ 52341 จําหน่าย
ไทย(สาขาเมือง
วัสดุกอ
่ สร ้างครบ
วัสดุ)
วงจร

- คียข
์ ้อมูล บิลรับ จ่าย
สินค ้า
- รับคนพิการ ทางการ
เคลือ
+ นไหวร่างกาย
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

โรงพยาบาล
เอกชน

หจก.สินค ้าซิเมนต์ 52341 จําหน่าย
ไทย(สาขาเมือง
วัสดุกอ
่ สร ้างครบ
วัสดุ)
วงจร

ทีอ
2 ยู่
205 ม.3 ถ.อุบล-ศรี
สะเกษ ต.บุง่ หวาย
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี

ั
โทรศพท์
088-3785050

47 ถนนเทพโยธี
088-5959516
ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
115-117 ถ.อุปราช
045-244658 ต.ในเมือง อ.เมือง
60 ต่อ 13
จ.อุบลราชธานี

208 ม.5 ถ.วาริน-ศรี
สะเกษ ต.หนองกิน
เพล อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี
34190
208 ม.5 ถ.วาริน-ศรี
สะเกษ ต.หนองกิน
เพล อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี
34190

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

045208530,045208587

045208530,045208587

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

จํานวน
(อ ัตรา)
ตัวแทนประกันชีวต
ิ AIA ช./ญ.
10

อายุ(ปี )

การศึกษา

24-35

ป.ตรี ทุก
สาขา

20 ปี ขึนไป ม.6 - ป.ตรี

ค่าจ้าง
(บาท)
20,000
บ./ด.

พนั กงานประจําร ้าน
(ทุกสาขา)

ช./ญ.

30

13,000
บ./ด.

เจ ้าหน ้าทีธ
+ รุ การ
(พนั กงานผู ้พิการ)

ช./ญ.

5

22-30

ไม่จํากัดวุฒ ิ

12,000
บ./ด.

จนท.V CALL

หญิง

1

23-30

ป.ตรี

1,4000
บ./ด.

คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
- เรียนรู ้งานประกันชีวต
ิ
- เรียนรู ้วางแผนการเป็ นที+
ปรึกษาการเงิน
- งานขายละงานบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์
- บุคลิกภาพดี สามารถ
ทํางานเป็ นกะได ้

ั
โทรศพท์

นายจ้าง/
ประเภทกิจการ
ทีอ
2 ยู่
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท ลีดเดอร์กรุป
๊ ตัวแทนประกันภัย 277 ถ.คลังอาวุธ ต.
2007 จํากัด
( AIA )
ขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี

045-312005

บริษัท อาฟเตอร์ ยู ร ้านขนมหวาน
จํากัด (มหาชน)
เบอเกรี+ และ
เครือ
+ งดืม
+

087-0564422,
02-3184488
ต่อ 251

- สามารถช่วยเหลือ
บริษัท อาฟเตอร์ ยู
ตนเองได ้
จํากัด (มหาชน)
+ สาร อ่านออก
- สามารถสือ
เขียนได ้
- มีประสบการณ์ด ้าน
ธุรการอย่างน ้อย 1 ปี
- สามารถใช ้โปรแกรม
microsoft office ได ้
- มีมค
ี วามสามารถใช ้
โปรแกรม Abobe
Photoshop/Abobe
lllustrator/Abobe
Premiere Pro จะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
- ให ้บริการลูกค ้าด ้านเครม บริษัทวิรย
ิ ะ
รถผ่านทางวิดโี อคอล
ประกันภัย จํากัด
- สามารถทํางาน
ต่างจังหวัดเป็ นครังคราว

ร ้านขนมหวาน
เบอเกรี+ และ
เครือ
+ งดืม
+

67200 ประกัน
วินาศภัย

1319/9 ซ.
พัฒนาการ 25 ถ.
พัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวน
หลวง
กรุงเทพมหานคร
10250
1319/9 ซ.
พัฒนาการ 25 ถ.
พัฒนาการ แขวง
สวนหลวง เขตสวน
หลวง
กรุงเทพมหานคร
10250

087-0564422,
02-3184488
ต่อ 251

464/40-42 ถ.ชยาง 0-4528-3604กูร ต.ขามใหญ่ อ.
8
เมือง จ.อุบลฯ 34000

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

จนท.ตรวจสอบ
อุบัตเิ หตุ

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
20

อายุ(ปี )

การศึกษา

23-30

ป.ตรี

พนั กงานบัญชี

หญิง

2

25-35

ปวช. - ปวส.

ผู ้ช่วยพนั กงานขาย

ชาย

5

30-35

ม.3 - ปวส.

พนั กงานขายและเก็บ
เงิน

ชาย

3

22-35

ม.3+

ค่าจ้าง
(บาท)
14,000
บ./ด.

คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร

- ตรวจสอบการเกิด
อุบัตเิ หตุลก
ู ค ้า
- สามารถทํางาน
ต่างจังหวัดเป็ นครังคราว
- โอนย ้ายไปทํางานทุก
จังหวัดในภาคอีสาน ตาม
วาระการโอนย ้าย
325 บ./ - จบ ปวช. - ปวส. สาขา
วัน
บัญชี,คอมพิวเตอร์
- คียข
์ ้อมูล ทําเอกสาร
เกีย
+ วกับบัญชี
- ดูแลเรือ
+ งเอกสารลูกหนี

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัทวิรย
ิ ะ
ประกันภัย จํากัด

หจก.บ ้านแพ ้วกรุป
๊

13,000 - - มีหน ้าทีอ
+ อกไปกระจาย หจก.บ ้านแพ ้วกรุป
๊
17,000 สินค ้าในพืนที+ ทีร+ ับผิดชอบ
บ./ด. ในแต่ละวัน สินค ้าทีท
+ าง
บริษัท
- สามารถค ้างต่างจังหวัด
ได ้
10,000+ - เพศชาย ผ่านการ
เกณฑ์ทหารแล ้ว ส่วนสูง
160 ชม. ขึนไป/นํ าหนั ก
60 กก. ขึนไป
+ โบนั ส ค่า
- มีคอมมิชชัน
นํ ามัน ค่าโทรศัพท์
- เวลาทํางาน
09.30-18.00 น.
- สอบถามข ้อมูลเบืองต ้น
โทร.064-2724914 ก่อน
สมัคร

บริษัท จีอ ี ดีเวลล
อปเมนท์ จํากัด

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

67200 ประกัน
วินาศภัย

464/40-42 ถ.ชยาง 0-4528-3604กูร ต.ขามใหญ่ อ.
8
เมือง จ.อุบลฯ 34000

46314 ตัวแทน
จําหน่ายนมโฟร์
โมสต์,คาราบาว
แดง,กาแฟมอค
โคน่า,นํ าผลไม ้
มาลี,เพดดีกรี
46314 ตัวแทน
จําหน่ายนมโฟร์
โมสต์,คาราบาว
แดง,กาแฟมอค
โคน่า,นํ าผลไม ้
มาลี,เพดดีกรี

260 ม.9 ถ.เลีย
+ ง
เมือง ต.แสนสุข อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045-425010

260 ม.9 ถ.เลีย
+ ง
เมือง ต.แสนสุข อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045-425010

+ ทองคํา
สินเชือ
รูปพรรณ

9/29 ซ.ชยางกูร 42 045ม.23 ต.ขามใหญ่ อ. 900223,06427
เมือง จ.อุบลราชธานี 24914
34000

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ(ปี )

การศึกษา

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
2

ผู ้บริหารงาน
ศูนย์บริการตัวถังและสี
(SA)

20-35

ปวช.+

คนสวน

ชาย

1

30-45

ไม่จํากัด

ทีป
+ รึกษาการขาย

ช/ญ

5

22-30

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
นายจ้าง/
(บาท)
ผูป
้ ระกอบการ
11,000+ - จบ ปวช. ขึนไป สาขา
บริษัท โตโยต ้า ดี
ช่างยนต์ ใช ้คอมพิวเตอร์ ลักซ์ จํากัด
ได ้ดี มีประสบการณ์ด ้าน
ตัวถงและสี 1 ปี ขึนไป
- ลักษณะงาน รับรถลูกค ้า
เข ้าซ่อม เสนอใบสัง+ ซ่อม
ติดต่อประกันภัย

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

45101 จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า

88 ม.20 ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,0875353535

บริษัท โตโยต ้า ดี
ลักซ์ จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า

88 ม.20 ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,0875353535

ปวช. - ป.ตรี 15,000+ -ปวช.-ป.ตรีทก
ุ สาขา
บริษัท โตโยต ้า ดี
บุคลิกภาพดี ,มีมนุษย์
ลักซ์ จํากัด
สัมพันธ์ด ี ,รักงานบริการ
,ขับขีร+ ถยนต์ได ้ และมี
ใบอนุญาตขับขีร+ ถยนต์ มี
ประสบการณ์ขาย 1 ปี ขึน
ไป
ลักษณะงาน มุง่ หาลูกค ้า
เสนอขายสินค ้า ออกบูธ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

45101 จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า

88 ม.20 ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,0875353535

9,750บ/ด - ไม่จํากัดการศึกษา มี
ความรู ้เรือ
+ งพันธุไ์ ม ้ ตัด
แต่งกิง+ และอุปกรณ์ในการ
ใช ้งาน มีประสบการณ์ มี
ความตังใจ ขยัน อดทน
รักงานบริการและมีความ
กระตือรือร ้นในการทํางาน

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

ช่างเทคนิคยานยนต์

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
1

อายุ(ปี )

การศึกษา

20-30

ปวช.+

พนั กงานประดับยนต์

ชาย

1

20-30

ปวช.+

คอนโทรลเลอร์

ชาย

1

25-35

ปวช.+

ช่างถอด-ประกอบ

ชาย

1

20-30

ปวส.+

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
9,800+ - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
ช่างยนต์หรือสาขาที+
เกีย
+ วข ้อง ขับรถยนต์ได ้
มีความรู ้หรือประสบการณ์
ด ้านช่างยนต์
- ลักษณะงาน ซ่อมบํารุงแก ้ไขปั ญหาให ้กับลูกค ้า
อย่างถูกวิธ ี ดูแลรักษา
อุปกรณ์เครือ
+ งมือของ
ศูนย์บริการปฏิบัตงิ านตาม
ความเห็นชอบของหัวหน ้า
งาน
11,000+ - จบ ปวช. ขึนไป สาขาที+
เกีย
+ วข ้อง ขับรถยนต์ได ้ มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี
-ลักษณะงาน ประกอบ
และติดตังอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์
10,000+ - จบ ปวช. ขึนไปสาขา
ช่างยนต์ มีประสบการณ์ 1
ปี ใช ้คอมพิวเตอร์ได ้
- ลักษณะงาน บริหาร
จัดการ และควบคุมงาน
ซ่อมและมีความรู ้เรือ
+ ง
อะไหล่รถยนต์
9,800/ด - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
ช่างยนต์ มีประสบการณ์
ทํางาน 1 ปี ขึนไป
- ลักษณะงาน ถอด
ประกอบ ตรวจสอบชินส่วน
ตัวถังรถยนต์ สามารถ
ประกอบชินส่วนรถยนต์
แก ้ไขงานให ้กลับมาสภาพ
เดิม

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท โตโยต ้า ดี
ลักซ์ จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า

88 ม.20 ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,0875353535

บริษัท โตโยต ้า ดี
ลักซ์ จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า

88 ม.20 ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,0875353535

บริษัท โตโยต ้า ดี
ลักซ์ จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า

88 ม.20 ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,0875353535

บริษัท โตโยต ้า ดี
ลักซ์ จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า

88 ม.20 ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,0875353535

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

ช่างเตรียมพืน

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
1

อายุ(ปี )

การศึกษา

20-30

ปวส.+

พนั กงานบัญชีจา่ ย

หญิง

1

22-30

ปวส. +

ช่างสีอาคาร

ชาย

1

25-40

ไม่จํากัด

กุก
๊ ครัวไทย

ช./ญ.

2

20-40

ม.6 ขึนไป

ค่าจ้าง
(บาท)
9,800/ด

คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร

จบ ปวส. ขึนไป สาขา
ช่างยนต์ มีประสบการณ์
ทํางาน 1 ปี ขึนไป
- ลักษณะงาน โป๊ ว
เตรียมพืน ติดกระดาษ
สามารถเตรียมพืน
เบืองต ้นได ้และสามารถใช ้
เครือ
+ งมือและอุปกรณ์การ
เตรียมพินได ้
11,000/ด - ปวส. การบัญชี ขับ
รถยนต์ได ้ ประสบการณ์
ทํางาน 1 ปี ใช ้โปรแกรม
ด ้านบัญชีได ้ดี
- ลักษณะงาน จ่ายชําระ
หนี ตรวจสอบ
เอกสารรายงานประจําวัน
ื
บันทึกข ้อมูลบัญชีซอขาย วางบิล ติดตามและ
รับชําระหนี ทํารายงาน
ื
ภาษี ซอ
10,000-1 - ไม่จํากัดการศึกษา มี
3,000/ด ประสบการณ์ทํางานอย่าง
น ้อย 1 ปี ด ้านทาสีอาคาร
10,000
บ./ด.

- ทําอาหาร
- มีประสบการณ์ในด ้าน
การทําอาหารไทยได ้
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สวัสดิการ :
ประกันสังคม+ อาหารฟรี
1 มือ

ประเภทกิจการ
45101 จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า

88 ม.20 ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,0875353535

บริษัท โตโยต ้า ดี
ลักซ์ จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า

88 ม.20 ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,0875353535

115-117 ถ.อุปราช
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

045-244658 60 ต่อ 13

บริษัท
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
เอกชน
เอกชนร่มเกล ้า
อุบล จํากัด
ร ้านเปปเปอร์เบเกอ ร ้านอาหาร
รี+ แอนด์คาเฟ่

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท โตโยต ้า ดี
ลักซ์ จํากัด

297/2,3 ถ.อุปลีสาน 045-245275
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

พนั กงานธุรการ

ช/ญ

จํานวน
(อ ัตรา)
1

อายุ(ปี )

การศึกษา

20-25

ปวส.+

เจ ้าหน ้าทีศ
+ น
ู ย์เปล

ชาย

2

25-35

ม.6+

พนั กงานเสิรฟ
์

ช/ญ

2

20-45

ม.3+

แม่บ ้าน(ศูนย์อาหาร)

หญิง

1

18-50

ไม่จํากัด

แม่บ ้านทั+วไป

หญิง

3

20-50

ไม่จํากัด

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
9,750/ด - จบ ปวส.ขึนไป ทุกสาขา
ใช ้โปรแกรม word Excel
powerpoint ได ้เป็ น
อย่างดี
- ลักษณะงาน
ประสานงานกับผู ้รับเหมา
ตามไซต์งาน หน่วยงาน
ราชการ และงานเอกสารที+
เกีย
+ วข ้องอืน
+ ๆ
9,750/ด - จบ ม.6 ขึนไป ทํางาน
เป็ นกะได ้
- ลักษณะงาน พนั กงาน
ช่วยเหลือผู ้ป่ วย บริเวณ
จุดรับ-ส่งโรงพยาบาล
325/ว - จบ ม.3 ขึนไป
บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี
รักงานบริการ ทํางานเป็ น
กะได ้

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
หจก.สุรย
ิ าขนส่ง
อุบล

325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา
ทํางานเป็ นกะได ้
- ลักษณะงาน เก็บภาชนะ
อาหาร เศษอาหารและทํา
ความสะอาดโต๊ะอาหาร
(ศูนย์อาหารสุนียท
์ าวน์
เวอร์)
325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา
ทํางานเป็ นกะได ้
- ลักษณะงาน ทําความ
สะอาดพืนที+ ประจําจุด
ต่างๆ

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

45201 รับเหมา
ก่อสร ้าง

153-157 ถ.แจ ้งสนิท 045-281296 ,
ต.ในเมือง อ.เมือง
086-4788404
จ.อุบลราชธานี
34000

โรงพยาบาล
เอกชน

115-117 ถ.อุปราช
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

045-244658 60 ต่อ 13

70101 การให ้
เช่า
อสังหาริมทรัพย์

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์ 70101 การให ้
(บริษัท สินทรัพย์ เช่า
ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพย์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์ 70101 การให ้
(บริษัท สินทรัพย์ เช่า
ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพย์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

โรงพยาบาลร่ม
เกล ้า (บริษัท
โรงพยาบาล
เอกชนร่มเกล ้า
อุบล จํากัด)
โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์
(บริษัท สินทรัพย์
ก ้าวหน ้าคอร์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ(ปี )

การศึกษา

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
2

พนั กงานส่งอาหาร

20-45

ม.3

พนั กงานขายอาหาร

ช/ญ

1

18-45

ม.3+

กัปตันห ้องอาหาร

ช/ญ

1

20-45

ปวส.+

ช่างซ่อมบํารุง

ชาย

2

20-50

ปวส.+

แคชเชียร์

หญิง

2

20-35

ปวส.+

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
325/วัน - จบ ม.3 ขึนไป ทํางาน
เป็ นกะได ้ มี
รถจักรยานยนต์นํามาใช ้
ในงานได ้
- ลักษณะงาน ส่งอาหาร
ตามห ้องพักและบริเวณ
ตัเมืองอุบล
- มีคา่ นํ ามันและสวัสดิการ
อืน
+ ๆ
325/วัน - จบ ม.3 ขึนไป รักความ
สะอาด บริการจําหน่าย
อาหารให ้กับลูกค ้าตามจุด
ให ้บริการทีบ
+ ริษัทกําหนด

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

นายจ้าง/
ประเภทกิจการ
ผูป
้ ระกอบการ
โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์ 70101 การให ้
(บริษัท สินทรัพย์ เช่า
ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพย์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์ 70101 การให ้
(บริษัท สินทรัพย์ เช่า
ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพย์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

10,000/ด - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
การโรงแรมหรือสาขาที+
เกีย
+ วข ้อง ทํางานเป็ นกะได ้
- ลักษณะงาน ควบคุม
พนั กงาน ดูแลงานเสริฟ
ห ้องอาหารและงานบริการ
ลูกค ้า

โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์ 70101 การให ้
(บริษัท สินทรัพย์ เช่า
ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพย์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

10,000/ด - จบ ปวส.ไฟฟ้ ากําลัง
หรือสาขาอืน
+ ทีเ+ กีย
+ ว
- ลักษณะงาน ซ่อมบํารุง
ส่วนต่างๆ เช่น ห ้องพัก
ลิฟ บันไดเลือ
+ น และงาน
อืน
+ ทีม
+ อบหมาย
10,000/ด - จบ ปวส. ขึนไป ทํางาน
เป็ นกะได ้
- รับชําระเงิน แนะนํ า
+ และสรุป
โปรโมชัน
รายงานประจําวัน

โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์ 70101 การให ้
(บริษัท สินทรัพย์ เช่า
ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพย์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์ 70101 การให ้
(บริษัท สินทรัพย์ เช่า
ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพย์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

อายุ(ปี )

การศึกษา

หญิง

จํานวน
(อ ัตรา)
1

พนั กงานฝ่ ายบุคคล

21-45

ปวส.+

คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ค

ช/ญ

1

20-45

ปวส.+

พนั กงานขับรถและ
บริการ

ชาย

5

22-40

ไม่จํากัด

คนงานก่อสร ้าง

ชาย

2

20-55

ไม่จํากัด

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
10,000-1 - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
1,000บ/ด บัญชี คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หรือสาขาอืน
+ ทีเ+ กีย
+ วข ้อง
ทํางานเป็ นกะได ้
- ลักษณะงาน สรรหา
พนั กงาน ทําเงินเดือน
และสวัสดิการพนั กงานอืน
+ ๆ

นายจ้าง/
ประเภทกิจการ
ผูป
้ ระกอบการ
โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์ 70101 การให ้
(บริษัท สินทรัพย์ เช่า
ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพย์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

10,000-1 - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
1,000/ด ศิลปกรรมหรือสาขาที+
เกีย
+ วข ้อง ใช ้โปรแกรม
photo shop ,AI
- ลักษณะงาน ออกแบบ
+ ประชาสัมพันธ์ งาน
สือ
กราฟฟิ คบริษัท
350-400/ - ไม่จํากัดการศึกษา ขับ
รถยนต์ได ้ พ ้นภาระทหาร
ว
แล ้ว
- สามารถขับรถบริการ
ป้ องกันกําจัดแมลงและ
สัตว์พาหะ ตามอาคาร
บ ้านเรือน โรงแรม โรงงาน
ในเขตพืนทีภ
+ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
กทม.
- มีโบนั ส โอที เบียเลียง
เบียขยัน
- ทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00น.
350/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา
- เงือ
+ นไขผู ้สมัครงาน ก่อ
+ ม
อิฐ ฉาบปูน และเชือ
โครงหลังคาได ้

โรงแรมสุนียแ
์ กรนด์ 70101 การให ้
(บริษัท สินทรัพย์ เช่า
ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพย์
+ จํากัด)
ปอเรชัน

512/8(รร.สุนียแ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,0819660373

หจก.ยู.บี.เอส.
เพสท์คอนโทรล

01611 กําจัด
แมลงทุกชนิด

313/4 ม.25 ซ.เทค 045-953224
โน ต.ขามใหญ่ อ.
,098-0970799
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

+ ตรง
บริษัท ซือ
ก่อสร ้าง และ
พัฒนา จํากัด

รับเหมาก่อสร ้าง
และออกแบบ

170/2 หมู1
่ 6 ต.ไร่
น ้อย อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

099-4071584

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

สถาปนิก

ช/ญ

จํานวน
(อ ัตรา)
2

อายุ(ปี )

การศึกษา

22-60

ป.ตรี

วิศวกรโยธา

ช/ญ

2

23-60

ป.ตรี

พนั กงานธุรการ

ช/ญ

2

20-30

ปวส.+

พนั กงานขับรถ

ชาย

2

30-40

ม.3+

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
15,000/ - จบ ป.ตรี สาขา
เดือน สถาปั ตยกรรมศาตร์ ใช ้
โปรแกรม Autocad ,
sketchup และเรนเดอร์
ไฟล์ภาพเสมือนจริงได ้ มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี
15,000/ - จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา
เดือน
ใช ้โปรแกรม Autocad
และsketchup ได ้เป็ น
อย่างดี
10,000-1 - จัดทําเอกสารรายรับ2,000บ รายจ่าย ของบริษัท
- ใช ้โปรแกรม Microsoft
word,Excel
- ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ
- งานอืน
+ ๆ ทีไ+ ด ้รับ
มอบหมาย
- ทํางานจันทร์ - เสาร์
หยุดวันอาทิตย์ (ทํางานที+
รพ 50 พรรษา)
9,750บ/ - เพศชาย มีใบขับขีร+ ถยนต์
เดือน - ลักษณะงาน ขับรถและ
จัดเรียงสินค ้าช่วย
พนั กงานขาย
+ เบียเลียง
- มีคอมมิชชัน
เบียขยัน
- เวลาทํางาน
08.00-17.00 น. หยุดทุก
วันอาทิตย์

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
+ ตรง
บริษัท ซือ
ก่อสร ้าง และ
พัฒนา จํากัด

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

รับเหมาก่อสร ้าง
และออกแบบ

170/2 หมู1
่ 6 ต.ไร่
น ้อย อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี

099-4071584

+ ตรง
บริษัท ซือ
ก่อสร ้าง และ
พัฒนา จํากัด

รับเหมาก่อสร ้าง
และออกแบบ

170/2 หมู1
่ 6 ต.ไร่
น ้อย อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี

099-4071584

บริษัท ฐปนไต
จํากัด

86202
สถานพยาบาล
ศูนย์ไตเทียม

นิรันดร์การแพทย์
353 ถ.สรรพสิทธิj ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045244286,0911377204

บริษัท เจ.เค อุบล
จํากัด

15203 จําหน่าย
ไอศกรีม

289 ถ.อุปลีสาน
(หน ้ากองบิน 21) ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045-241448

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

พนั กงานขาย(สหกรณ์
โรงเรียน)

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
2

อายุ(ปี )

การศึกษา

30-40

ม.6+

แม่บ ้าน

หญิง

1

30-45

ไม่จํากัด

เจ ้าหน ้าทีป
+ ระสานงาน
ขาย

ช/ญ

10

24-35

ป.ตรี

การตลาดออนไลน์

ช/ญ

5

24-35

ป.ตรี

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
+ สัตย์ มีความ
10,000 - ซือ
บ/เดือน รับผิดชอบสูง , มีใบขับขี+
รถยนต์
+ เบียเลียง
- มีคอมมิชชัน
เบียขยัน
- เวลาทํางาน
08.00-17.00 น. หยุดทุก
วันอาทิตย์
11,000 - ไม่จํากัดการศึกษา ขยัน
บ/เดือน อดทน รักความสะอาด
และความเป็ นระเบียบ
เรียบร ้อย ขับ
รถจักรยานยนต์ได ้
- ลักษณะงาน ทําความ
สะอาดภายในสํานั กงาน
18,000+ - จบ ป.ตรี บุคลิกภาพ ยิม
แย ้มแจ่มใส รักงานบริการ
และการขายประกัน
สามารถเรียนรู ้งาน เข ้ารับ
การฝึ กอบรมตามโครงการ
ของบริษัทได ้
16,000 - จบ ป.ตรี สาขา
บ/ด
การตลาด การเงิน การ
ธนาคาร มีความรู ้และ
ทักษณะด ้านธุรกิจ
ออนไลน์ facebook ,line
ใช ้โปรแกรม office และ
โปรแกรมทีเ+ กีย
+ วข ้องได ้ดี
รักงานบริการ

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท เจ.เค อุบล
จํากัด

15203 จําหน่าย
ไอศกรีม

289 ถ.อุปลีสาน
(หน ้ากองบิน 21) ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

บริษัทวิรย
ิ ะ
ประกันภัย จํากัด

67200 ประกัน
วินาศภัย

464/40-42 ถ.ชยาง 0-4528-3604กูร ต.ขามใหญ่ อ.
8,045-344888
เมือง จ.อุบลฯ 34000

045-241448

สํานั กงานตัวแทน 66010 ประกัน
ประกันชีวต
ิ AIA
ชีวต
ิ AIA
(คุณอดิศร ทาทอง)

277 ม.11 ถ.คลัง
045-312005
อาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

สํานั กงานตัวแทน 66010 ประกัน
ประกันชีวต
ิ AIA
ชีวต
ิ AIA
(คุณอดิศร ทาทอง)

277 ม.11 ถ.คลัง
045-312005
อาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

พนั กงานขาย

ช/ญ

จํานวน
(อ ัตรา)
1

อายุ(ปี )

การศึกษา

25-35

ปวส.

ช่างบริการ

ชาย

2

25-40

ปวช.

พนั กงานทั+วไป
(ผลิตเบเกอรี)+

หญิง

1

25-35

ม.6+

พนั กงานล ้างรถ ( Car
Spa )

ชาย

2

18-30

ม.3+

ประเภทกิจการ

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท ตังเพชร
รัตน์พัฒนา จํากัด

10,000-1 - จบ ปวช. ขึนไป สาขา
2,000บ. ช่างยนต์
- ลักษณะงาน ซ่อม
เครือ
+ งจักรกลหนั ก รถแบค
โฮ
+ สัตย์
330-350/ - จบ ม.6 ขึนไป ซือ
วัน
ขยัน อดทน มีมนุษย์
สัมพันธ์ด ี ขับ
รถจักรยานยนต์ได ้
ลักษณะงาน ผลิตเบเกอรี+
ทําความสะอาดอุปกรณ์
และความสะอาดภายใน
ออฟฟิ ศ
***ร ้านกาแฟและขนม
325/วัน - จบ ม.3 ขึนไป มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี
สามารถล ้างทําความ
สะอาดรถยนต์ ขัด เคลือบ
สี ติดฟิ ลม
์ กรองแสงได ้
(มีทม
ี งานช่วยสอน)

บริษัท อริยะอีควิป
เม ้นท์ จํากัด

51503 จํา
180 ม.7 ถ.เลีย
+ ง
หน่ายครือ
+ งจักร
เมือง ต.แจระแม อ.
งานวิศวกรรมโยธา เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

045959945,ubon.
acc@ariyagrou
p.com

บริษัท เอ แอนด์
ไอ ไอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

จําหน่ายสินค ้า
อุปโภค บริโภค
สบู่ กาแฟ

หมูบ
่ ้านศุภาลัยเบล
ล่า 234/142 หมูท
่ ี+
1 ตําบลไร่น ้อย
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

0956588120,Info
@aiigroup.co

หจก. ดูคาร์
มอเตอร์แอนด์
เซอร์วส
ิ

จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ขัด
เคลือบสี ฟิ ลม
์
กรองแสง

6/2 ซ.เลีย
+ งเมือง 5
ถ.เลีย
+ งเมือง ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี

045251888,0826787569

68202 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
10,000+ - จบ ปวส. ขึนไป มี
ประสบการณ์งานขาย 1 ปี
- ลักษณะงาน เสนอขาย
บ ้าน ทํารายงาน ดูแล
ความเรียบร ้อยบ ้าน
+ ออนไลน์
ตัวอย่างและสือ

499/1 ม.11 ซ.สุข
สมบูรณ์ ถ.คลังอาวุธ
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

064-5979498

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

วิศวกรโยธา

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
1

อายุ(ปี )

การศึกษา

23-60

ป.ตรี+

ช่างควบคุมงานก่อสร ้าง

ชาย

3

22-50

ปวส.

พนง. ขับรถแบคโฮ

ชาย

1

23-45

ไม่จํากัด

ฝ่ ายผลิต

ชาย

10

18-45

ป.6

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
15,000+ - จบสาขาโยธา,ผ่านการ
เกณฑ์ทหาร
มีประสบการณ์ควบคุมงาน
ก่อสร ้าง
รู ้จักวางแผนงาน ควบคุม
งานก่อสร ้างสะพาน
เสาเข็ม หล่อคาน แผ่น
พืนสะพาน
- ค่าจ ้างสามารถตกลงกัน
ได ้ตามประสบการณ์
เวลาทํางาน 8.00-17.00
น.
เงินเดือน + ประสบการณ์
9,750+ - จบ ปวส.ขึนไป สาขา
โยธา ก่อสร ้าง
- ผ่านการคัดเลือกทหาร
แล ้ว
- สามารถควบคุมงานหล่อ
เสาเข็ม สะพานคอนกรีต
หล่อปูน คาน พืนสะพาน
ได ้
- ค่าจ ้างแล ้วแต่
ประสบการณ์ในการ
ทํางานสามารถตกลงกัน
ได ้ เดินทางต่างจังหวัดได ้
9,750+ - เวลาทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00น.

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด
พินเฟอร์ (1990)

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

26951 การ
ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต

93 ม.1 ต.บุง่ หวาย
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045-855309
,081-8765946

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด
พินเฟอร์ (1990)

26951 การ
ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต

93 ม.1 ต.บุง่ หวาย
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045855309,0818765946

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด
พินเฟอร์ (1990)

26951 การ
ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
ผลิตและจําหน่าย
นํ าแข็งก ้อน

93 ม.1 ต.บุง่ หวาย
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190
99 ม.12 ถ.อุบลตระการฯ ต.ไร่น ้อย
อ.เมือง จ.อุบลฯ
34000

045-855309
,081-8765946

325/วัน - จบ ป.6 ขึนไป สุขภาพดี โรงงานนํ าแข็งกร
ร่างกายแข็งแรง สามารถ เดช สาขา อุบล2
ทํางานเป็ นกะได ้

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

0639942604,vilaw
an@hotmail.co
m

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

ช่างศูนย์บริการ
ประจําสาขา

ชาย

จํานวน
(อ ัตรา)
4

อายุ(ปี )

การศึกษา

20-40

ม.3+

ค่าจ้าง
(บาท)
325/ว

จนท.ธุรการฝ่ ายขาย

หญิง

1

20-35

ปวส.+

325/วัน

จนท.กราฟฟิ กดีไซน์

ช/ญ

1

21-37

ปวส.+

12,000-1
5,000บ/ด

ช่างควบคุมเครือ
+ ง
ดิจต
ิ อลปริน

ชาย

1

20-35

ปวช.+

350/วัน

พนั กงานทั+วไป/ผู ้ช่วย
ช่างพิมพ์

ชาย

1

21-30

ม.3+

325/วัน

คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
โสด,มีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
เวลาทํางาน 08..-17.00
น. , หยุดวันอาทิตย์
**สาขา เดชอุดม 2 คน
สาขา เขมราฐ 1 คน
สาขา โพธิไj ทร 1 คน
- จบ ปวส. สาขา บัญชี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือ
สาขาทีเ+ กีย
+ วข ้อง
- ลักษณะงาน
ประสานงานขาย สัญญา
ซือขาย และเอกสารงาน
ขายอืน
+ ๆ
- จบ ป.ตรี สาขาที+
เกีย
+ วข ้อง สามารถใช ้
โปรแกรม photoshop ,
Lillustrator ,MS office
ได ้ มีประสบการณ์ทํางาน
1 ปี
- ลักษณะงาน ออกแบบ
+ สิง+ พิมพ์ทก
สือ
ุ ชนิด
- จบ ปวส. ขึนไป สาขา
คอมพิวเตอร์หรือที+
เกีย
+ วข ้อง มีความรู ้ด ้าน
การใช ้งานโปรแกรม
Graphic และมี
ประสบการณ์ด ้านเครือ
+ ง
ปริน digital print จะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
- จบ ม.3 ขึนไป ใช ้
โปรแกรม Exel ได ้
- ลักษณะงาน ประจํา
เครือ
+ งตัดกระดาษ เครือ
+ ง
เคลลือบ

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
บริษัท กิจตรงยา
มาฮ่าอุบลราชธานี
จํากัด

45401 จําหน่าย
รถจักรยานยนต์
ยามาฮ่า

945 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045-312777
เมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

บริษัท กิจตรงยา
มาฮ่าอุบลราชธานี
จํากัด

45401 จําหน่าย
รถจักรยานยนต์
ยามาฮ่า

945 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045-312777
เมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

บริษัท ยงสวัสดิj
22110
+
อินเตอร์กรุป
๊ จํากัด โรงงานผลิตสือ
+
สิงพิมพ์

56 ถ.แก ้วเสนา ต.วา 045รินชําราบ อ.วารินชํา 324777,081ราบ จ.อุบลราชธานี 2666843
34000

บริษัท ยงสวัสดิj
22110
+
อินเตอร์กรุป
๊ จํากัด โรงงานผลิตสือ
สิง+ พิมพ์

56 ถ.แก ้วเสนา ต.วา 045รินชําราบ อ.วารินชํา 324777,081ราบ จ.อุบลราชธานี 2666843
34000

บริษัท ยงสวัสดิj
22110
+
อินเตอร์กรุป
๊ จํากัด โรงงานผลิตสือ
สิง+ พิมพ์

56 ถ.แก ้วเสนา ต.วา 045รินชําราบ อ.วารินชํา 324777,081ราบ จ.อุบลราชธานี 2666843
34000

สํานั กงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที+ 109 หมูท
่ ี+ 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ,Email : ubon.doe@gmail.com

ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี

หญิง

จํานวน
(อ ัตรา)
1

อายุ(ปี )

การศึกษา

30-40

ป.ตรี

พนั กงานบริการลูกค ้า

ช/ญ

10

18-30

ม.3+

แม่บ ้าน

หญิง

2

23-45

ไม่จํากัด

เซฟอาหารญีป
+ น
ุ่

ช/ญ

2

25-35

ไม่จํากัด

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
(บาท)
20,000+ จบ. ป.ตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์ทํางาน 4 ปี
สามารถจัดทํางบดุล งบ
กําไร ขาดทุน ปิ ดงบ
ตรวจสอบเอกสารการ
ลงบัญชี และการยืน
+ แบบ
ภาษี ตา่ งๆ
325/วัน - จบ ม.3 ขึนไป ขับ
รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ได ้
- บุคลิกภาพดี สามารถ
ให ้บริการลูกค ้า สัง+ อาหาร
จัดโต๊ะเก ้าอี ให ้ลูกค ้า
ประทับใจได ้
- ทํางานเป็ นกะได ้
ิ ารศึกษา
325/ว - ไม่จํากัดวุฒก
สามารถทําความสะอาด
ร ้านอาหาร โต๊ะ เก ้าอี
เพดาน ฯลฯ ตาม
แผนงานทีก
+ ําหนดได ้
10,000-1 - ไม่จํากัดการศึกษา
5,000บ/ด ประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
ปรุง ประกอบอาหารญีป
+ น
ุ่
และควบคุมต ้นทุน วัสถุ
ดิบและงานในห ้องครัวได ้

นายจ้าง/
ผูป
้ ระกอบการ
ร ้านอาหารญีป
+ น
ุ่
มัตสึ ซูช ิ

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

ร ้านอาหารญีป
+ น
ุ่

262 ถนนชยางกูร
097-9255544
ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

ร ้านอาหารญีป
+ น
ุ่
มัตสึ ซูช ิ

ร ้านอาหารญีป
+ น
ุ่

262 ถนนชยางกูร
097-9255544
ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

ร ้านอาหารญีป
+ น
ุ่
มัตสึ ซูช ิ

ร ้านอาหารญีป
+ น
ุ่

262 ถนนชยางกูร
097-9255544
ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

ร ้านอาหารญีป
+ น
ุ่
มัตสึ ซูช ิ

ร ้านอาหารญีป
+ น
ุ่

262 ถนนชยางกูร
097-9255544
ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
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ตําแหน่งงานว่างจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ประจําเดือน เมษายน 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่งงาน

เพศ

พนั กงานขายหน่วยรถ

ช/ญ

จํานวน
(อ ัตรา)
5

อายุ(ปี )

การศึกษา

30-35

ม.3+

พนั กงานขายเครดิต

ช/ญ

2

30-45

ม.6+

พนั กงานขับรถเทรล
เลอร์

ชาย

5

35-50

ม.3+

ค่าจ้าง
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
นายจ้าง/
(บาท)
ผูป
้ ระกอบการ
15,000-1 - จบ ม.3-ม.6 ,ปวช-ปวส. หจก.บ ้านแพ ้วกรุป
๊
8,000บ สามารถนํ าเสนอขาย
สินค ้าในเขตพืนทีท
+ บ
ี+ ริษัท
กําหนดได ้ เช่น นมโฟร์
โมสต์ กาแฟมอคโคนา
อาหารสัดเพดดีกรี นํ าดืม
+
เนสเล่ ฯ
***เดินทางพืนที+
ต่างจังหวัดได ้ **ต ้องมี
บุคคลคําประกันเพือ
+
รับรองความประพฤติ
13,600-2 - จบ ม.6 ,ปวช-ปวส. มี
หจก.บ ้านแพ ้วกรุป
๊
0,000บ ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี
สามารถนํ าเสนอขาย
สินค ้าในเขตพืนที+
ต่างจังหวัด(อีสาน
ตอนล่าง) แนะนํ าสินค ้า
ประเภท นมโฟร์โมสต์
กาแฟมอคโคนา อาหาร
สัดเพดดีกรี นํ าดืม
+ เนสเล่ ฯ
**ต ้องมีบค
ุ คลคําประกัน
เพือ
+ รับรองความประพฤติ
325/วัน - จบ ม.3 ขึนไป มีใบขับขี+
+ ค่า ประเภท ท.3 เคยขับรถ
เทีย
+ ว ล่องมาก่อน
- ลักษณะงาน ขับรถไป
รับสินค ้าทีต
+ า่ งจังหวัด

หจก.บ ้านแพ ้วกรุป
๊

ประเภทกิจการ

ทีอ
2 ยู่

ั
โทรศพท์

46314 ตัวแทน
จําหน่ายนมโฟร์
โมสต์,คาราบาว
แดง,กาแฟมอค
โคน่า,นํ าผลไม ้
มาลี,เพดดีกรี

260 ม.9 ถ.เลีย
+ ง
เมือง ต.แสนสุข อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045425010,0812025004

46314 ตัวแทน
จําหน่ายนมโฟร์
โมสต์,คาราบาว
แดง,กาแฟมอค
โคน่า,นํ าผลไม ้
มาลี,เพดดีกรี

260 ม.9 ถ.เลีย
+ ง
เมือง ต.แสนสุข อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045425010,0812025004

46314 ตัวแทน
จําหน่ายนมโฟร์
โมสต์,คาราบาว
แดง,กาแฟมอค
โคน่า,นํ าผลไม ้
มาลี,เพดดีกรี

260 ม.9 ถ.เลีย
+ ง
เมือง ต.แสนสุข อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045-425010
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