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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนจาํหน่ายและติดตั�งจานดาวเทียมแ
โทร. 045-956399,091-0202011
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

1 ���/0/ พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 18-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง -./บ/ว

เพศ

บจก.โปรคลกิ

�9/�: ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ>นไป บุคลกิภาพด ีขบัรถยนต์ได้

- ทาํงานเป็นทมี 

- สามารถแนะนําสินค้าและเสนอขายอนิเตอร์เน็ตบ้านทรูได้

- เวลาทาํงาน /A.:/-�A.// น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายและติดตั�งจานดาวเทียมแ
โทร. 045-956399,091-0202011
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

2 :B::�/ ธุรการ/บัญชี
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 24-30

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง -./บ/ว

เพศ

บจก.โปรคลกิ

�9/�: ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ>นไป สาขา การเงนิและบัญชี

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

- สามารถทาํบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจําวนัของบริษัทได้

- มคีวามรู้พื>นฐานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

$!./. พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 088-0503109
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

3 ��B��� วศิวกรโยธา
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-50

วฒุิ ป.ตรี วศิวกรรม

ค่าจา้ง %:,///-./,///บ

เพศ

บริษัท ตั>งเพชรรัตน์พฒันา จํากดั

B00/� ม.�� ซ.สุขสมบูรณ์ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- จบสาขา วศิวกรรมโยธา 

- สามารถอ่าน เขยีนแบบได้ด ีตดิตามงาน Master plan ได้

- ใช้โปรแกรม Auto cat , Sketch up , office ได้

- เวลาทาํงาน /A.:/-�9.:/ น.

เตม็
หมดเขต

$!./. พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 088-0503109
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

4 :B::�/ พนักงานบัญชีบริษัท(ด่วน)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %:,///-%!,///บ

เพศ

บริษัท ตั>งเพชรรัตน์พฒันา จํากดั

B00/� ม.�� ซ.สุขสมบูรณ์ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มคีวามรู้ด้านบัญชี(สอบข้อเขยีน)

- สามารถใช้โปรแกรม Express , office ได้

- ทาํงานจันทร์-เสาร์ เวลา /A.:/-�9.:/น.

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า    1�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

$!./. พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 088-0503109
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

5 �B�0�/ พนักงานขาย/การตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง %.,///-%!,///บ

เพศ

บริษัท ตั>งเพชรรัตน์พฒันา จํากดั

B00/� ม.�� ซ.สุขสมบูรณ์ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวส. ขึ>นไป ยนิดรีับนักศึกษาจบใหม่ ใช้โปรแกรม

MS office ได้ดี

- มคีวามรู้ด้านงานขาย/การตลาด งานขายโครงการ หมู่บ้าน

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /A.:/-�9.:/ น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

$!./. พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 088-0503109
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

6 :����/ โฟร์แมน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง %.,///-%:,///บ

เพศ

บริษัท ตั>งเพชรรัตน์พฒันา จํากดั

B00/� ม.�� ซ.สุขสมบูรณ์ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวส. ขึ>นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

-

สามารถควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏบิัตงิานตามกาํหน

ดการ ตามแผนงานที�บริษัทกาํหนดได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /A.:/-�9.//น.

เตม็
หมดเขต

/%$%% กาํจดัแมลงทุกชนิด
โทร. 045-316579 ,062-3465937
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

7 A:���/ พนักงานขับรถและบริการ
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง =,///บ

เพศ

หจก.ยู.บี.เอส. เพสท์คอนโทรล

:�:/B ม.�� ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ประจําสาขา � คน

-  พ้นภาระทหารแล้ว 

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- มโีบนัส โอท ีเบี>ยเลี>ยง เบี>ยขยนั 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /A.//-�9.//น.

* บริษัทเปิดรับสมคัร จ-ศ เวลา /0.//-��.:/น. เท่านั>น

ตดิต่อคุณสุภิญญา โทร../��-:B��0:9 โดยตรง

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า    2�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ให้เช่าแบบเหล็ก-นั>งร้านและอุปกรณ์ก
โทร. 092-6731408
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

8 0:�::/ พนักงานทั�วไป
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง -:/บ/ว

เพศ

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทูลส์เรนทลั

:/0 ม.9 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- สามารถยกของหนักได้

ลกัษณะงานยกและลงของจากรถลูกค้าได้

-

มคีวามรู้เรื�องเครื�องยนต์หรือเชื�อมไฟฟ้าได้จะพจิารณาเป็น

พเิศษ

- เวลา /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

.$=:% การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

9 A:��0/ พนง. ขับรถแบคโฮ
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�00/)

0: ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น.

- เงนิเดอืน + ค่าจ้าง เตม็
หมดเขต

.$=:% การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

10 A:�B�/ พนง.ขับรถเทรลเลอร์
ชายจาํนวน 4

อายุ 25-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�00/)

0: ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- /A.//-�9.// น.

- เงนิเดอืนสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์ เตม็
หมดเขต

.$=:% การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

11 ��B��� วศิวกรโยธา
ชายจาํนวน 3

อายุ 23-40

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง 15000+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (�00/)

0: ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- จบสาขาโยธา,ผ่านการเกณฑ์ทหาร

มปีระสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง

รู้จักวางแผนงานควบคุมได้

- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ 

- ค่าจ้างสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

เวลาทาํงาน A.//-�9.// น.

เงนิเดอืน + ประสบการณ์

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า    3�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ายจราจร
โทร. 081-9555547
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

12 A��:�/ พนักงานขับรถ � ล้อ �/ ล้อ
ชายจาํนวน 4

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง -:/-E//บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบล อาร์ต ไลน์

��� หมู่ที� �� ตาํบลบุ่งหวาย อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- มใีบขบัขี�ประเภท ท�  ,มเีบี>ยเลี>ยง ที�พกั นํ>า ไฟ ฟรี 

- สามารถทาํงานตามที�ได้รับมอบหมายได้

เดนิทางต่างจังหวดั ต่างอาํเภอได้ 

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ายจราจร
โทร. 061-2368288
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

13 0:�::/ คนงานทั�วไป
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 18-45

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง -./-E///ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบล อาร์ต ไลน์

��� หมู่ที� �� ตาํบลบุ่งหวาย อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- มเีบี>ยเลี>ยง ที�พกั นํ>า ไฟ ฟรี (ฟรีอาหารกลางวนั)

- สามารถทาํงานตามที�ได้รับมอบหมายได้

เดนิทางต่างจังหวดั ต่างอาํเภอได้ 

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

สกดันํ�ามนัรํา
โทร. /E:--%=/// ต่อ .%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

14 :����/ พนักงาน QA
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %%,$//บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

9: ม.A ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี :B:�/

- จบ ป.ตรี สาขา เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม

,วทิยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม

- สามารถดูแลทะเบียนเอกสาร  ห้องเกบ็เอกสาร

ดูแลตดิตามและวเิคาระห์ระบบ

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

***สอบข้อเขยีน IQ EQ และสัมภาษณ์

เตม็
หมดเขต

สกดันํ�ามนัรํา
โทร. /E:--%=/// ต่อ .%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

15 A��:�/ พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-40

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง -./-E//บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

9: ม.A ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี :B:�/

- เพศชาย มใีบขบัขี�รถยนต์ประเภทบรรทุก � และ : ขึ>นไป

- สามารถขบัรถส่งสินค้าตามที�บริษัทกาํหนดได้

**วธิีการคดัเลอืก สอบสัมภาษณ์

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า    4�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

/%E$= ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

16 B�:�:/ พนง.คลงัสินค้า
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง %:,///บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-B ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้เป็นอย่างดี

มปีระสบการณ์ทาํงาน �-: ปี 

- ขบัรถจักรยานยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

::%/% โรงแรม
โทร. 081-4761144
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

17 �����/ แม่บ้านโรงแรม
หญิงจาํนวน 2

อายุ 23-40

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง -.//ว

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

0 ซ.สุขาอุปถัมภ์�� ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- ขบัรถจักรยานยนต์ได้ มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

สามารถทาํงานช่วงเวลา �B.//-�:.//น. ได้

- ขยนั อดทน รักความสะอาดและงานบริการ

- มอีาหารฟรี � มื>อ หยุด � วนั/สัปดาห์

- ทดลองงาน : เดอืน

ผ่านการทดลองงานปรับเป็นพนักงานรายเดอืน

เตม็
หมดเขต

::%/% โรงแรม
โทร. 081-4761144
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

18 ���::/   พนักงานเสริฟ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง -./บ/ว

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

0 ซ.สุขาอุปถัมภ์�� ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ม.� ขึ>นไป  สามารถสื�อสารภาษาองัฤกษ ได้

สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- บุคลกิภาพด ี  มปีระสบการณ์งานเสริฟไม่น้อยกว่า � ปี 

- ผ่านการทดลองจะปรับค่าจ้างเป็นรายเดอืน

- สามารถทาํงานช่วงเวลา �B.//-�:.//น.ได้

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,081-2021441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

19 �����/ แม่ครัว
หญิงจาํนวน 3

อายุ 30-50

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง =,$//บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�9,�0 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.: - ปวส. ไม่จํากดัสาขา

- ทาํอาหารบ้านผู้บริหารบริษัท

- ทาํงาน จ-ส เวลา /A.//-�9.//น.

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า    5�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

20 :B���/ ที�ปรึกษาทางการเงนิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี+
ค่าจา้ง %:,///-./,///บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//9 จํากดั

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

จบ ป.ตรี ทุกสาขา  เกรดเฉลี�ย �.:� ขึ>นไป

- สามารถเข้าฝึกอบรม เพิ�มทกัษะ การบริหาร การตลาด

ธุรกจิ การขาย

- มมีนุษยสัมพนัธ์ด ีทาํงานเป็นกลุ่ม

เข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้  มคีวามน่าเชื�อถือ

ซื�อสัตย์และมจีริยธรรม

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

21 :B���/ ที�ปรึกษาการตลาด
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %:,///-./,///บ.

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//9 จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี�ย �.:� ขึ>นไป

-

สามารถเข้ารับฝึกอบรมความรู้และทกัษะการทาํงานเกี�ยวกั

บบริษัทได้

-

สามารถวางแผนการทาํงานด้านการตลาดและสรุปวเิคราะ

ห์ประเมนิผลการทาํงานได้

-ทาํงาน จ-ส เวลา /A.:/-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

22 :B���/ ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง %:,///-./,///บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//9 จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี�ย �.:� ขึ>นไป

-

สามารถเข้ารับฝึกอบรมความรู้และทกัษะการทาํงานเกี�ยวกั

บบริษัทได้

-

สามารถวางแผนการทาํงานวางแผนงานขายและสรุปวเิครา

ะห์ประเมนิผลการทาํงานได้

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า    6�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

-ทาํงาน จ-ส เวลา /A.:/-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

E:./% รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045 251 555-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

23 :����/ โฟร์แมนระบบไฟฟ้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง =,$//-%.,///บ.

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลศิพฒันาศรีสะเกษ

��B อาคารอสีานคอนกรีต  ม.� ถ.อุบล-ศรีสะเกษ

ต.หนองกนิเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- จบ ปวส. ขึ>นไป สาขา ไฟฟ้า ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

-

สามารถควบคุมและตดิตั>งระบบไฟฟ้าและสื�อสารให้เป็นไป

ตามแบบก่อสร้างและมาตรฐานรวมทั>งควบคุมการเบิกจ่าย

อุปกรณ์งานไฟฟ้า

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น.

***ตดิต่อคุณไพสิฐ อนิต๊ะขนั โทร./AA-:A:A90A

เตม็
หมดเขต

E:./% รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045 251 555-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

24 :����/ โฟร์แมนงานสุขาภิบาลและดบัเพลงิ
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %/,///-%:,///บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลศิพฒันาศรีสะเกษ

��B อาคารอสีานคอนกรีต  ม.� ถ.อุบล-ศรีสะเกษ

ต.หนองกนิเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- จบ ปวส. ขึ>นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม

Autocad ได้ และ  ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- สามารถควบคุมงานประปา ,ระบายอากาศ ,สุขาภิบาล

,ดบัเพลงิ ประสานงานกบัผู้เหมา เบิกจ่ายค่าแรง

ตรวจสอบสินค้าในสโตร์

เตม็
หมดเขต

:/%/. จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %E มิ.ย. $% - %- ก.ค. $%

25 B���0/ ธุรการ สาขา พบิูลฯ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง %%,E//บ/ด

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

B�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวช. ขึ>นไป สาขา คอมพวิเตอร์

- ทาํงานด้านเอกสาร ธุรการ ให้เจ้าหน้าที�งานขาย

คยีข็้อมมูล  เปิดใบแจ้งซ่อม ประสารงานต่างๆ

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า    7�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตและคอ
โทร. 045 251 555-58
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %E มิ.ย. $% - %- ก.ค. $%

26 :B::�/ เจ้าหน้าที�บัญชีลูกหนี>
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง %%,///-%:,///บ.

เพศ

บริษัท อสีานคอนกรีต (�00�) จํากดั

��B ม.� ถ.อุบลฯ-ศรีสะเกษ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- จบ ปวส. ขึ>นไป สาขา บัญชี ใช้โปรแกรม Express ได้

มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถบันทกึยอดเงนิรับ-จ่าย วางบิล

แจ้งหนี>เรียกเกบ็เงนิ

ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวช้องได้

- ทาํงาน จ-ส

เตม็
หมดเขต

:/:// ธุรกิจคา้ปลีกนํ�ามนั
โทร. 02-5159000,092-3732550
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %E มิ.ย. $% - %- ก.ค. $%

27 ���/B/ พนง.บริการหน้าลาน สาขา อุบลฯ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 18-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

บริษัท เพยีวพลงังานไทย จํากดั

A� อาคารสัมมากรเพลส ชั>นที� � ถนนรามคาํแหง

แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

- พนักงานบริการนํ>ามนั

- ทาํงานเป็นกะได้ (/�.//-�B.// , �:.//-��.//น.)

- ทาํงานที� ปั>มเอสโซ่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวรีะวงศ์ จ.อุบลฯ

เตม็
หมดเขต

ติดตั�งระบบงานไฟฟ้า
โทร. 02-5513333,089-7809749
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

28 :����/ ช่างเทคนิค
ชายจาํนวน 10

อายุ 18 - 30

วฒุิ  ม.: - ปวส.

ค่าจา้ง %/,/// ขึ�นไป

เพศ

บริษัท ทเีอดเีอส จํากดั

�/ ซ.รามอนิทรา �0 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

- ม.: - ม.� ที�มปีระสบการณ์ทางด้านไฟฟ้ากาํลงั

- ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากาํลงั

- ปฏบิัตงิานที�กรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั

- ปฏบิัตงิานภาคสนาม ตดิตั>ง ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

- สวสัดกิาร : ประกนัสังคม ประกนัอุบัตเิหตุกลุ่ม

เตม็
หมดเขต

:/%/. ขายรถยนต์
โทร. /E:-.!-$.%-& ต่อ&%/,/!$-EE!$!-$
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

29 �����/ พนักงานแม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 18 +

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��0 ม.�A ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  ภายในศูนย์และบริเวณโดยรอบ

- งานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า    8�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา /A.// - �9.// น.

:/%/. จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

30 B����/ พนักงานธุรการ
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 20 -35

วฒุิ ปวส. - ป.ตรี

ค่าจา้ง 11,400

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

B�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวส. - ป.ตรี สาขาคอมพวิเตอร์

- ปฏบิัตงิานประจําสาขามุกดาหาร

- คยี์ข้อมูล/ตดัขาย/รถยนต์

- ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ

- ทาํหน้าที�ธุรการต่างๆ ให้พนักงานขาย

- งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

:.-E% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

31 ��:��/ ผู้จดัการฝ่ายบัญชีการเงนิ
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 30 +

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง 50,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�9/ ม.9 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึ>นไป สาขาการบัญชี-การเงนิ

- สามารถเดนิทางไปปฏบิัตงิานนอกสถานที�ได้

- มปีระสบการณ์งานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า � ปี

และอยู่ในระดบัตาํแหน่งบริหารจัดการไม่น้อยกว่า : ปี

(กรณผี่านการร่วมงานกบับริษัทฯ ที�จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์จะพจิารณาเป็นพเิศษ)

เตม็
หมดเขต

:.-E% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

32 ผู้จดัการฝ่ายขายค้าช่วง/โครงการ/ส่งออก
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 30 +

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง 40,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�9/ ม.9 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ทาํงานประจําสาขาอุบลราชธานี/อุดรธานี

- สามารถไปปฏบิัตงิานต่างจังหวดั และเดนิทาง

  ระหว่างประเทศได้

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปี ในสายงานการขาย

  วสัดุโครงสร้าง กรณผี่านงานขายส่งออก

  จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า    9�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

:.-E% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

33 ���:�/ ผู้จดัการฝ่ายการตลาด
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 30 +

วฒุิ ปริญญาตรี
ค่าจา้ง 40,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�9/ ม.9 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขาการตลาด/บริหารธุรกจิ

- สามารถเดนิทางไปปฏบิัตงิานต่างจังหวดั/

   นอกสถานที�ได้

- สามารถขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์ � ปีขึ>นไปในสายงานการตลาด

  และมปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า : ปี ในระดบั

  บริหารจัดการ

เตม็
หมดเขต

:.-E% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

34 หัวหน้าแผนกขายค้าช่วง/โครงการ/ส่งออก
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 30 +

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง 15,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�9/ ม.9 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ทาํงานประจําสาขาอุดรธานี

- สามารถไปปฏบิัตงิานต่างหวดั และเดนิทาง

  ระหว่างประเทศได้

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย : ปี ในสายงานการขาย

  วสัดุโครงสร้าง กรณผี่านงานขายส่งออก

  จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

:.-E% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

35 พนักงานขายค้าช่วง/โครงการ/ส่งออก
ชาย/หญิงจาํนวน 3

อายุ  25 +

วฒุิ ปริญญาตรี
ค่าจา้ง 11,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�9/ ม.9 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง

- ทาํงานประจําสาขาอุบลฯ/อุดรธานี/ขอนแก่น

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์งานขาย (หากมปีระสบการณ์การ-

  ขายวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)

  จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   10�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E$-%E ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

36 0:��0/ ผู้ช่วยพนักงานขาย
ชายจาํนวน 5

อายุ 25 - 35

วฒุิ ม.: - ม.�
ค่าจา้ง 12,000 +

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��/ ม.0 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :B�0/

- มหีน้าที�รับผดิชอบเรื�องรถเป็นหลกั

- มหีน้าที�ช่วยเหลอืเซลล์ จัดเรียงสินค้าในร้าน

- ทาํงานวนัจันทร์ -เสาร์ เวลา /A.// - �9.// น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบี>ยขยนั+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

เตม็
หมดเขต

E$-%E ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

37 �/�/0/ พนักงานขายหน่วยรถ
ชาย/หญิงจาํนวน 5

อายุ 30 - 35

วฒุิ ม.: - ปวส.

ค่าจา้ง 15,000 +

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��/ ม.0 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :B�0/

- มหีน้าที�ออกไปกระจายสินค้าในพื>นที�รับผดิชอบ

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา /A.// - �9.// น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบี>ยเลี>ยง+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

เตม็
หมดเขต

:.-E% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. /E:-.!%=== ต่อ -%=,-./
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %= มิ.ย. $% - %! ก.ค. $%

38 B���:/ เจ้าหน้าที�สินเชื�อ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส. - ป.ตรี

ค่าจา้ง 10,000

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�90/: ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ตดิตามลูกค้าที�มเีครดติหรือวงเงนิกบัทางร้าน

- จัดทาํใบวางบิล, เอกสารเรียกชําระเงนิกบัลูกค้า

- ประสานงานกบัฝ่ายอื�นๆที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปีขึ>นไป

- ประกนัสังคม,ปรับเงนิเดอืนประจําปี,Incentive

- เบี>ยขยนัรายเดอืน,ทุนการศึกษาบุตรฯ

เตม็
หมดเขต

/%E$= ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %= มิ.ย. $% - %! ก.ค. $%

39 :B���/ ผู้แทนขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-30

วฒุิ ปริญญาตรี
ค่าจา้ง 15,000

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-B ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ปฏบิัตงิานที�จังหวดัยโสธร, ร้อยเอด็

- ใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

- วางแผนการขาย, ขายสินค้า, ตดิตามหลงัการขาย

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   11�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  กรกฎาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- การเกบ็เงนิ, ตดิตามหนี>สิน

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา /A.:/ - �9.:/ น.

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า �-: ปี

:.-=% ขายวสัดุ,ครุภณัฑ, เครื>องใชส้
โทร. 045-317697-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %= มิ.ย. $% - %! ก.ค. $%

40 9�B:�� ช่างซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง -:/-E//บ/ว

เพศ

หจก.อุบลจิมเซอร์วสิ

B�� ซ.แจ้งสนิท�/ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวส. ขึ>นไป สามารถซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร

ปริ>นเตอร์

บริการออกซ่อมตามใบส่งซ่อมที�บริษัทกาํหนดให้ได้

- เวลาทาํงาน /A.:/-�9.:/ น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ผลิต/จาํหน่ายนมเปรี� ยวและโยเกิร์ต
โทร. 034-287593-4,02-7912345
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ./ มิ.ย. $% - %= ก.ค. $%

41 หัวหน้าเขตการขาย/Sale Supervisor
ชาย/หญิงจาํนวน 25

อายุ 23-30

วฒุิ ปวส. ขึ>นไป

ค่าจา้ง %/,:///เดือน

เพศ

บริษัท บีทาเก้น จํากดั

��/� ซ.รัชดาภิเษก :/ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ �/0//

- ไม่จําเป็นต้องมปีระสบการณ์

- สามารถเดนิทางไปปฏบิัตงิานได้ทั�วทุกเขต

- มทีกัษะการสื�อสารสามารถสอนงานพนักงานขาย

- ต้องการความก้าวหน้า(มุ่งสู่การเป็นเจ้าของธุรกจิ)

- ประกนัสังคม,โบนัสประจําปีและสวสัดกิารอื�นๆ

  ของบริษัท

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ยรถยนตแ์ละบริการซ่อมบาํรุง
โทร. 045-475217-9
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ./ มิ.ย. $% - %= ก.ค. $%

42 ��:�:/ ผู้จดัการศูนย์บริการ อู่ซ่อมรถยนต์
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ปวส. ขึ>นไป

ค่าจา้ง %$,///-.:,////ด

เพศ

บริษัท อุบลง่วนองั มอเตอร์กรุ๊ป จํากดั

B�� ม.� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ดูแลบริหารภาพรวมของศูนย์/บริการลูกค้า

- เพิ�มรายได้ให้ศูนย์

- บริหารช่างและพนักงานตาํแหน่งอื�นๆ

- ดูแลการตลาด/วางแผนระบบการทาํงาน

- รายงานผลการดาํเนินงานต่อผู้บริหาร

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- ประกนัสังคม

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตและจาํหน่ายหมากฝร่งและขนมสอดใส้
โทร. 086-3202614
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ./ มิ.ย. $% - %= ก.ค. $%

43 ���/0/ พนักงานขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.: - ป.ตรี
ค่าจา้ง 9,700 -

เพศ

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากดั

�//� ซอย ธรรมวถิี �/  ถ.ธรรมวถิี   ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- รับผดิชอบการขายสินค้าของบริษัท

- ปฏบิัตติามเป้าหมายและรับผดิชอบจําหน่ายสินค้า

- แนะนําสินค้า/กระตุ้นยอดขาย/ส่งเสริมการขาย

- ประกนัสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม,กองทุน,เบี>ยเลี>ยง

- ค่าคอมมชิชั�น,ประกนัอุบัตเิหตุ,วนัหยุดประจําปี

- ทาํงานวนัจันทร์-เสาร์ หยุดวนัอาท

เตม็
หมดเขต

&E%%/ บริการทางกฎหมาย
โทร. 0-4585-4656
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

44 A��:�/ พนักงานขับรถผู้บริหาร
ชายจาํนวน 1

อายุ 29-45

วฒุิ ม.: +

ค่าจา้ง %.,////ด.

เพศ

บ.สํานักงานกฎหมาย อุบล ว.ีพ.ี จํากดั

�9B ม.�� ถ.สถิตนิมานกาล  ต.ท่าช้าง กิ�ง.อ.สว่างวรีะวงศ์

จ.อุบลฯ :B�0/

- ขบัรถพานายจ้างไปธุระในจังหวดัและต่างจังหวดั

- ขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า �/ ปี

- มปีระกนัสังคม

เตม็
หมดเขต

E$-%! นาํเขา้-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 088-3788181,086-4684535,045-244919
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

45 :B::�/  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี
ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

บริษัท ดาวเรืองอมิพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จํากดั

ร้านดาวกาแฟ A:/� ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื>นฐานได้

- สามารถใช้เครื�องใช้สํานักงานได้ทุกชนิด

- มปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ประกนัสังคม

- เวลาปฏบิัตงิาน /A.:/ - �A.// น.

เตม็
หมดเขต

โรงเรียนสอนพิเศษ
โทร. 086-9539911
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

46 ครูสอนภาษาองักฤษ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 24-35

วฒุิ ปริญญาตรี
ค่าจา้ง %/,///-%.,////ด

เพศ

บริษัท ท๊อปวนัการศึกษา จํากดั

�B0/�-: ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- สอนและให้ข้อมูลกบันักเรียน ให้มพีฒันาที�เพิ�มขึ>น

- เวลาปฏบิัตงิาน �/.// - �0.// น.

- ปฏบิัตงิานที�สาขาอุบลราชธานี

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  กรกฎาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

$!%/E ให้เช่าพื�นที>
โทร. 045-317001 , 091-0190113
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

47 ��:��/ หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 35 +

วฒุิ ปริญญาตรี
ค่าจา้ง 15,000 +

เพศ

บริษัท ยู-พาร์ค จํากดั

���/� ม.: ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มคีวามระเอยีดรอบคอบ

- ใช้คอมพวิเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- มปีระสบการณ์การทาํบัญชีอย่างน้อย � ปี ขึ>นไป

- เวลาปฏบิัตงิาน �/.// - �0.// น.

เตม็
หมดเขต

!:%%% สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

48 :�::�/ นักรังสีเทคนิค
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 21 +

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 25,000 +

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

000 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- รับผดิชอบงานเอก็เรย์ทุกชนิด ซักประวตัผิู้รับ

   บริการเกี�ยวกบัประวตักิารรับบริการทางรังสี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ประกนัสังคม, กองทุนสํารองเลี>ยงชีพ

เตม็
หมดเขต

!:%%% สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

49 ����:/ พนักงานเสริฟ
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม.: +

ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

000 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- เสริฟอาหารผู้ป่วย/อาหารญาตผิู้ป่วย

- ดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะทุกชนิด

- งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

- มปีระสบการณ์ในการทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ประกนัสังคม, กองทุนสํารองเลี>ยงชีพ

เตม็
หมดเขต

!:%%% สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

50 �����/ แม่ครัว
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ป.� +
ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

000 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- ทาํอาหารลูกค้า,ผู้ป่วย

- งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

- มปีระสบการณ์ ในการทาํอาหาร หรือ

  มปีระสบการณ์ในการทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   14�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  กรกฎาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- ประกนัสังคม, กองทุนสํารองเลี>ยงชีพ

!:%%% สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

51 ���:/ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ป.� +

ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

000 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- ดูแลความปลอดภัยต่างๆภายในโรงพยาบาล

- งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

- มปีระสบการณ์ในการทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ประกนัสังคม, กองทุนสํารองเลี>ยงชีพ

เตม็
หมดเขต

E&&.% คลินิก,จาํหน่ายอุปกรณ์ เวชภณัฑ
โทร. 045-243195,088-4677619
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

52 ���:�/ เจ้าหน้าที�การตลาด
ชาย/หญิงจาํนวน 5

อายุ 21-45

วฒุิ ม.� ขึ>นไป

ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

หจก.เดอะแคร์แอนด์เฮลธ์ กรุ๊ป

�B9/� อาคารสรรพสิทธิ}พลาซ่า ถ.สรรพสิทธิ} ต.ในเมอืง

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

- หากมปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- OT+ ค่าคอมมชิชั�น, สวสัดกิารตามประกนัสังคม

- เวลาปฏบิัตงิาน /A.// - �9.// น.

เตม็
หมดเขต

E&&.% คลินิก,จาํหน่ายอุปกรณ์ เวชภณัฑ
โทร. 045-243195,088-4677619
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

53 �����/  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ม.: ขึ>นไป
ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

หจก.เดอะแคร์แอนด์เฮลธ์ กรุ๊ป

�B9/� อาคารสรรพสิทธิ}พลาซ่า ถ.สรรพสิทธิ} ต.ในเมอืง

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

- สวสัดกิารตามประกนัสังคม

- หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาปฏบิัตงิาน /A.// - �9.// น.

เตม็
หมดเขต

E&&.% คลินิก,จาํหน่ายอุปกรณ์ เวชภณัฑ
โทร. 045-243195,088-4677619
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

54 �����/ แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ปวส.คหกรรม
ค่าจา้ง ตามตกลง

เพศ

หจก.เดอะแคร์แอนด์เฮลธ์ กรุ๊ป

�B9/� อาคารสรรพสิทธิ}พลาซ่า ถ.สรรพสิทธิ} ต.ในเมอืง

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- จบปวส.คหกรรม หรือประกาศนียบัตรที�เกี�ยวข้อง

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

- สวสัดกิารตามประกนัสังคม

- หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาปฏบิัตงิาน /A.// - �9.// น.

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   15�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สถานีบริการนํ�ามนัเชื�อเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

55 ผู้ช่วยผู้จดัการเซเว่น
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี
ค่าจา้ง %-,://+/เดือน

เพศ

บจก.อุบลนําทรัพย์ปิโตรเลยีม

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

- มภีาวะความเป็นผู้นํา มคีวามขยนัและรับผดิชอบงานได้

- มปีระสบการณ์งานบริการ

สามารถเข้ากะและทาํงานล่วงเวลาได้

- มบีุคคลคํ>าประกนั มเีงนิคํ>าประกนัการทาํงาน

- ประกนัสังคม, เบี>ยขยนั

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,081-2021441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

56 B�0/�/ พนักงานฝ่ายบุคคล
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง %/,////เดือน

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�9,�0 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ดูแลบุคลากรภายในบริษัท มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขี�

- ประกนัสังคม

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายผลิตภณัฑบ์าํรุงสุขภาพ(ถั>งเช่
โทร. 063-7896541,0932895929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

57 ���/�� พนักงานขาย ประจาํบูท Central Ubon
หญิงจาํนวน 3

อายุ 18-45

วฒุิ ม.� - ปวส.

ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

บริษัท ทเีอน็ฟาร์ม เทรดดิ>ง จํากดั

เลขที� � ซอยพซิิตรังสรรค์ �/� ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- จําหน่ายสินค้าแปรรูปจากถั�งเช่า

- ให้คาํแนะนําลูกค้า, ขายสินค้าประจําบูทเซ็นทรัล

ชั>น : บูท Freshy หน้าฟู้ดส์ปาร์ค

- ประกนัสังคม, ค่าคอมมชิชั�น, โบนัส, ท่องเที�ยว

เตม็
หมดเขต

:.--$ จาํหน่ายถ่านไฟฉายพานาโซนิก
โทร. 045-355234,086-4690181
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

58 B�0/�/ เสมยีน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี
ค่าจา้ง %%,:///เดือน

เพศ

บริษัท อุบลนําสว่าง จํากดั

B9/� ถ.ชยางกรู B� ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- สามารถใช้ microsoft office และสามารถใช้โปรแกรม

Express ได้

- มคีวามรับผดิชอบในหน้าที�การงาน สามารถดูแลสินค้าได้

- จบสายบัญชี มปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มบีุคคลคํ>าประกนัก่อนเข้าทาํงาน

- ประกนัสังคม, เบี>ยขยนั

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   16�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- ทาํงานจันทร์ - เสาร์ เวลา /A.//

:%..$ จาํหน่ายนมเปรี� ยว(ดีไลท)์
โทร. 045-355373
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

59 พนักงานหน่วยรถขายสินค้า
ชาย/หญิงจาํนวน 4

อายุ 25-50

วฒุิ ม.: ขึ>นไป

ค่าจา้ง -.//วนั

เพศ

หจก.อุดมโชคพาณชิย์

BBB ม.�� ซ.แม่ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- เป็นพนง.หน่วยรถส่งนมร้านค้า(นมเปรี>ยวดไีลท์)

- มเีขตและพื>นที�ให้ลงสินค้า

- ทาํงาน � วนั หยุด �วนั

- มคี่าคอมมชิชั�นให้, มโีบนัสจากการขายให้

- ประกนัชีวติ, ค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัตเิหตุ

เตม็
หมดเขต

:/%/. จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. /-E:.$-.... ต่อ %.:,/!--=$.EE.%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

60 �/�/0/ พนักงานขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 10

อายุ 20-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง =,$//+ค่าคอมมิ

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

���-��� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ทาํงานเกี�ยวกบัการเสนอขายรถรถยนต์

และออกกจิกรรมต่างๆ

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ หยุดวนัอาทติย์

- ประกนัสังคม, ค่าระดบั, เงนิช่วยเหลอืงานแต่ง

- เงนิช่วยเหลอืงานบวช, เงนิช่วยเหลอืงานศพญาติ

- ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปอบรม

เตม็
หมดเขต

:/%/. จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. /-E:.$-.... ต่อ %.:,/!--=$.EE.%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

61 จป.วชิาชีพ
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง %.,////เดือน

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

���-��� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย

- ทาํงานเกี�ยวกบัความปลอดภัยและISO

ตามกฎหมายและมาตรฐาน TMT

- ทาํงานจันทร์ - เสาร์ หยุดวนัอาทติย์

- ประกนัสังคม, เงนิบรรลุเป้า,เงนิช่วยเหลอืงานแต่ง

- เงนิช่วยเหลอืงานศพญาตพินักงาน, ค่าใช้จ่ายใน

การเดนิทางไปอบรม

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   17�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

:.-== จาํหน่าย,ติดตั�ง,ซ่อมแซมแอร์
โทร. 045-241683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

62 ช่างแอร์ชํานาญการ
ชายจาํนวน 4

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง -:/-E///วนั

เพศ

บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากดั

��B/�  ถนนหลวง ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ตดิตั>งเครื�องปรับอากาศ

- ซ่อมบํารุงเครื�องปรับอากาศ

- มไีหวพริบในการทาํงาน

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- ขยนั ซื�อสัตย์ อดทน สามารถซ่อมบํารุงตดิตั>งแอร์ได้

- มปีระสบการณ์ในการทาํงาน � ปี

เตม็
หมดเขต

:.-== จาํหน่าย,ติดตั�ง,ซ่อมแซมแอร์
โทร. 045-241683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

63 :B:�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส. ขึ>นไป

ค่าจา้ง E///วนั

เพศ

บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากดั

��B/�  ถนนหลวง ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบปวส. ขึ>นไป สาขาการบัญชี

- ทาํงานเกี�ยวกบับัญชี รายรับ-รายจ่าย

- มไีหวพริบในการทาํงาน 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- ทาํงานเกี�ยวกบับัญชีได้เป็นอย่างด ีขยนั อดทน

- มปีระสบการณ์ในการทาํงาน � ปี

เตม็
หมดเขต

:.-== จาํหน่าย,ติดตั�ง,ซ่อมแซมแอร์
โทร. 045-241683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

64 9�:9�� ช่างไฟฟ้า
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส. ขึ>นไป

ค่าจา้ง 350-400

เพศ

บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากดั

��B/�  ถนนหลวง ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ>นไป สาขาการไฟฟ้า

- เดนิระบบไฟในการตดิตั>งเครื�องปรับอากาศ

- ซ่อมเครื�องปรับอากาศ

- เดนิระบบไฟในการตดิตั>งเครื�องปรับอากาศได้

- มคีวามรับผดิชอบในหน้าที� ขยนั อดทน

- มปีระสบการณ์ในการทาํงาน � ปี

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   18�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

:.-== จาํหน่าย,ติดตั�ง,ซ่อมแซมแอร์
โทร. 045-241683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

65 �B�0:/ พนักงานการตลาด
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส. ขึ>นไป

ค่าจา้ง E///วนั

เพศ

บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากดั

��B/�  ถนนหลวง ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ>นไป สาขาการตลาด

- วางแผนการตลาด/ขายสินค้า

- ดูหน้ากบัลูกค้า นําเสนอขายสินค้า

- ตดิต่อประสานงานกบัลูกค้าได้ด ี

- มไีหวพริบในการทาํงาน, มคีวามรับผดิชอบ

- ขยนั อดทน วางแผนการตลาดได้

- มปีระสบการณ์ในการทาํงาน � ปี

เตม็
หมดเขต

:.-== จาํหน่าย,ติดตั�ง,ซ่อมแซมแอร์
โทร. 045-241683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

66 B�:�0/  พนักงานคลงัสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ม.: ขึ>นไป

ค่าจา้ง -://วนั

เพศ

บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากดั

��B/�  ถนนหลวง ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ตรวจเช็คสินค้า ส่งอะไหล่ให้ทมีช่าง

- ขายอะไหล่ได้ มคีวามรับผดิชอบในหน้าที�

- ขยนั อดทน พดูจาสุภาพ

- มปีระสบการณ์ในการทาํงาน � ปี

เตม็
หมดเขต

:.-== จาํหน่าย,ติดตั�ง,ซ่อมแซมแอร์
โทร. 045-241683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

67 9�:90/ ช่างฝึกงาน
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดัวุฒิ

ค่าจา้ง -://วนั

เพศ

บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากดั

��B/�  ถนนหลวง ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ตดิตั>ง ซ่อม บํารุงเครื�องปรับอากาศ (เรียนรู้ได้ด)ี

- ทาํงานที�ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

- ขยนั อดทน พดูจาสุภาพ เรียนรู้งานได้เร็ว

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเสื�อผา้
โทร. 045-422398
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต .= มิ.ย. $% - $ ก.ค. $%

68 ���:�/ ผู้จดัการร้าน สาขา อุบลฯ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�
ค่าจา้ง %:,///-./,///บ.

เพศ

บริษัท ลํ>ายุค(มนิเลนเนียม �//�) จํากดั  ( จําหน่ายเสื>อผ้า

ยี�ห้อ Play Boy )

Shop เสื>อผ้า play boy ชั>น � เซ็นทรัลอุบลราชธานี

ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึ>นไป สูง ��� ขึ>นไป

นํ>าหนักได้สัดส่วนกบัส่วนสูง

-

สามารถบริหารจัดการภายในร้านและกระตอืรือร้นและซื�อ

สัตย์

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   19�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- เวลาทาํงาน�/.:/-�0.:/ น.

สวนยางพารา , สวนผลไม้
โทร. 081-2664569
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

69 �����/ คนสวน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-60

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง -./บ/วนั

เพศ

นายสมาน  บุญล้น

�0� ม.9 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ยนิดรีับคู่สามภีรรยา

- ที�พกั  ค่าไฟฟ้า

- มหีน้าที�ดูแลสวนผลไม้ กรีดยาง

เตม็
หมดเขต

ตดัเยบ็เสื�อผา้สาํเร็จรูป
โทร. 081-8461298
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

70 9B:::/ พนง.เยบ็ผ้า
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 18-50

วฒุิ ป�.+

ค่าจา้ง -.//ว

เพศ

บริษัท พรูเดน็เซียล แอมพรี(ไทยแลนด์) จํากดั

00/� ถนนแจ้งสนิท หมู่ที� � ตาํบลหัวดอน อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- สามารถเยบ็จักรได้

- เยบ็เครื�องจักร ประกอบผ้าชิ>นเป็นตวัได้

- มทีี�พกั โอท ีโบนัสประจําปี

เตม็
หมดเขต

ตดัเยบ็เสื�อผา้สาํเร็จรูป
โทร. 081-8461298
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

71 :B::�/  หน.งานบัญชี
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %/,///บ

เพศ

บริษัท พรูเดน็เซียล แอมพรี(ไทยแลนด์) จํากดั

00/� ถนนแจ้งสนิท หมู่ที� � ตาํบลหัวดอน อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถทาํบัญชีของบริษัทได้

- มทีี�พกั โอท ีเงนิโบนัสประจําปี

- ทาํงาน จ-ส   เวลา /A.//-�9.//น.

เตม็
หมดเขต

:%=// ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

72 A:�B�/ ผู้ช่วยพนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-35

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง -.//ว

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- จัดเตรียมสินค้า 

- ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   20�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

:%=// ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

73 ���/0/ พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 6

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว Incentive

มทีี�พกั ประกนัอุบัตเิหตุ ประกนัสังคม

- ขบัรถยนต์ได้ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

:%=// ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

74 A��:�/ พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยวA

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

E&:.: จาํหน่ายอุปกรณ์วสัดุก่อสร้างแล
โทร. 045-286238
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

75 :B:��/  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง E//-::/บ/ว

เพศ

บริษัท อารดาวสัดุก่อสร้าง จํากดั

�9/�-� ถ.ศรีสะเกษ � ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี :B�0/

- จบ ปวช ขึ>นไป สาขา ที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถทาํภาษีซื>อ-ขาย ทาํรายจ่าย ผู้จําหน่าย

ตดิตามลูกหนี> ค่าแรง

- เวลาทาํงาน /9.:/-�9.:/น.

- มเีบี>ยขยนั , OT

- หยุดทุกวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E&:.: จาํหน่ายอุปกรณ์วสัดุก่อสร้างแล
โทร. 045-269674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

76 ���::/ พนักงานทั�วไป
จาํนวน

อายุ

วฒุิ 

ค่าจา้ง

เพศ

บริษัท อารดาวสัดุก่อสร้าง จํากดั

��/�-:  ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   21�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

:%=// ศูนยก์ระจายสินคา้,คา้ส่ง
โทร. 045-312438
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

77 ���/0/ พนักงานขายเครดติ
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %/,///-%:,///บ.

เพศ

บริษัท อุบล ด.ีซี. จํากดั

:: ซ.ชยางกรู �B ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวส. ขึ>นไป

มรีถยนต์ส่วนตวัสามารถนํามาใช้ในงานได้

- มคี่าเสื�อมรถยนต์ Incentive เบี>นเลี>ยง

- มขี้าราชการคํ>าประกนั � คน

เตม็
หมดเขต

:%=// ศูนยก์ระจายสินคา้,คา้ส่ง
โทร. 045-312438
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

78 �/�/0/ พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง =,$//-%.,///บ

เพศ

บริษัท อุบล ด.ีซี. จํากดั

:: ซ.ชยางกรู �B ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวส. ขึ>นไป , ขบัรถยนต์ได้

- มคี่าเสื�อมรถยนต์ Incentive เบี>นเลี>ยง

- มขี้าราชการคํ>าประกนั � คน

เตม็
หมดเขต

:%=// ศูนยก์ระจายสินคา้,คา้ส่ง(นมดู
โทร. 045-312438
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

79 ���/0/ ผู้ช่วยพนักงานขาย/ขับรถ
ชายจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง =,$//-%/,///บ.

เพศ

บริษัท อุบล ด.ีซี. จํากดั

:: ซ.ชยางกรู �B ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวช. ขึ>นไป ขบัรถยนต์ได้

- มคี่าเสื�อมรถยนต์ Incentive เบี>นเลี>ยง

- มขี้าราชการคํ>าประกนั � คน

เตม็
หมดเขต

E$$=- ส่งออกยางพารา/ไมย้าง/มนัสาํปะห
โทร. 045-424297 , 098-2568600
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

80 �:B::�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 13,500 +

เพศ

บริษัท ฮั>วเซิ�งไทยรับเบอร์ จํากดั

�9A/�บ้านคาํแสนราชเหนือ  ม.�9 ต.แสนสุข

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- จบสาขาการเงนิและบัญชี  มคีวามรู้ด้านภาษีต่างๆ

- มปีระสบการทาํงานด้านบัญชีจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ใช้ภาษาองักฤษได้ ( พดู อ่าน เขยีน )

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.// น.

- ทาํงาน จันทร์-ศุกร์

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   22�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E$$=- ส่งออกยางพารา/ไมย้าง/มนัสาํปะห
โทร. 045-593192 , 098-2568600
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

81 B�0/�/ พนักงานธุรการ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 11,000+

เพศ

บริษัท ฮั>วเซิ�งไทยรับเบอร์ จํากดั

�9A/�บ้านคาํแสนราชเหนือ  ม.�9 ต.แสนสุข

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

-มปีระสบการณ์ด้านงานธุรการจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ใช้ภาษาองักฤษได้ (พดู อ่าน เขยีน )

- เดนิทางต่างพื>นที�ได้ เช่น อุบล , ศีรสะเกษ

- มรีถยนต์ส่วนตวั+ใบขบัขี�

-เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

82 0:��:/ พนง.ฝ่ายผลติ
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง =,$//-%/,///บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

B� ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- มคีวามรู้ด้านช่าง/เครื�องจักร จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

83 �B�0�/ พนักงานการตลาด
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง -.//ว

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

B� ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- นําเสนอขายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัท

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

- หยุดสัปดาห์ละ � วนั

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

84 :����/ นายช่าง
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง =,$//-%/,///บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

B� ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- จบ ปวช. ขึ>นไป ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี 

- สามารถคาํนวณ ถอดแบบหน้างานได้

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   23�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

85 ��:::/ หัวหน้าการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง %/,///-%E,///บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

B� ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี มใีบขบัขี�รถยนต์

- สามารถทาํกลยุทธการตลาด ตามเป้าหมายบริษัทได้ เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหลงัคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

86 �B���/ หน.บัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง %/,///-%E,///บ

เพศ

บริษัท เมก้าคูลสตลี จํากดั

B� ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

- ทาํงานตามที�ได้รับมอบหมาย มปีระสบการณ์ด้านบัญชี �

ปีขึ>นไป ขบัรถยนต์ได้

- ทาํกลยุทธการตลาดได้

มปีระสบการณ์ด้านการตลาดจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ตดิต่อคุณสุมติา  ช่วยปัด โทร./��-��/��0:

เตม็
หมดเขต

$!%/% ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-264236,088-3778989
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

87 :B���� จนท.บริการลูกค้า(ฝ่ายขาย)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง =,$//-%:,///บ.

เพศ

บริษัท เมโทรทาวน์ จํากดั

�AB-�A� ถ.สรรพสิทธิ} ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มปีระสบการณ์ด้านงานขาย �-� ปี

มคีวามรู้ด้านสินเชื�อบ้านจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มคี่าคอมมชิชั�น โบนัสประจําปี

- เวลาทาํงาน /A.:/-�9.:/ น.

เตม็
หมดเขต

E:%/% จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

88 9��:�� ช่างขัดสี
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง =,$//-%:,///บ.

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

AA ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- ปวช.-ป.ตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง เกรดเฉลี�ย

�.�/ ขึ>นไป

- มคีวามรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์

- บุคลกิภาพด ีขยนั อดทน รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   24�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E:%/% จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

89 ���0:/ เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัย(กลางคนื)
ชายจาํนวน 3

อายุ 22-40

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง -.//ว

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

AA ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปี

- บุคลกิภาพด ีมนุษย์สัมพนัธ์ดี

- ขยนั อดทน ตั>งใจทาํงาน

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- เวลาทาํงาน �A.//-/�.//น.

เตม็
หมดเขต

E:%/% จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

90 B�:�B/ เจ้าหน้าที�อะไหล่
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง =,$//-%:,///บ.

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

AA ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- จบ สาขา ช่างยนต์หรือที�เกี�ยวข้อง

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื>นฐานได้ดี

- บุคลกิภาพด ีมมีนุษย์สัมพนัธ์ด ีมคีวามตั>งใจ ขยนั อดทน

รักงานบริการ

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

E:%/% จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

91 ���/0/ ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

AA ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

◌ู-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา เกรดเฉลี�ย �.�/ ขึ>นไป

-บุคลกิภาพด ี,มมีนุษย์สัมพนัธ์ด ี,รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

-เบี>ยขยนั,คอมมชิชั�น,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลกิภาพ,อบรมสัมมนา,

เงนิรางวลัพนักงานดเีด่น

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   25�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E:%/% จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

92 9��:�� ช่างเตรียมพื>น
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

AA ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- ปวช-ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ เกรดเฉลี�ย �.�/ ขึ>นไป

หรือมปีระสบการณ์(ไม่จํากดัวุฒิ)

ใช้โปรแกรมพื>นฐานคอมพวิเตอร์ได้ดี

- บุคลกิภาพด ีขยนั อดทน รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

เตม็
หมดเขต

E:%/% จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

93 9�:�:/ ช่างเทคนิค
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง =,$//-%:,///บ

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

AA ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- จบ สาขา ช่างยนต์  หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง เกรดเฉลี�ย �.�/

ขึ>นไป ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื>นฐานได้ดี

- มคีวามรู้ความสามารถหรือมปีระสบการณ์ บุคลกิภาพดี

มมีนุษย์สัมพนัธ์ด ี

- ขยนั อดทน ขบัรถยนต์ได้/มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

E:%/% จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

94 ���0:/ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง =,$//-%:,///บ.

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

AA ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B�0/

- วุฒ ปวช.ขึ>นไป. ทุกสาขา  ขยนั อดทน รักงานบริการ

ใช้คอมพวิเตอร์พื>นฐานได้ด ีมใีบขบัขี�รถยนต์

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.// น.

เตม็
หมดเขต

E$:-/ จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

95 9���0/ ช่างเชื�อม
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง E//บ/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�0//� ม.9 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   26�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E$:-/ จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

96 9��:�� ช่างสี
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง E//+/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�0//� ม.9 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E$:-/ จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

97 A����/ ช่างกลงึ
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง :///ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�0//� ม.9 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E$:-/ จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

98 :B::�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.: +
ค่าจา้ง =,$//บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�0//� ม.9 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพื>นฐานได้

มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี

- มปีระกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E$:-/ จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

99 �B�0�/ พนักงานการตลาด
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 20-50

วฒุิ ม.:+

ค่าจา้ง =,$//บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�0//� ม.9 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- วุฒิ ม.: ขึ>นไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด

- สามารถเจรจา ประชาสัมพนัธ์ และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ดี

มปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.// น.

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   27�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

E$:-/ จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

100 9�:90/ ช่างไฟฟ้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง E//บ/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�0//� ม.9 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E$:-/ จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

101 A����/ ช่างมลิลิ�ง
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง :///ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�0//� ม.9 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

E$:-/ จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

102 A����/ ช่างกลงึและมลิลิ�ง
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง :///ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�0//� ม.9 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :B///

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- เวลาทาํงาน /A.//-�9.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

:/-/. จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

103 0���0/ พนักงานจดัส่งสินค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง -./บ/ว

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

A9-A9/� ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช ขึ>นไป ใช้โปรแกรมบัญชีได้ 

- ขยนั อดทน

ผ่านงานขายหรือใช้โปรแกรมบัญชีออกบิลได้จะพจิารณาเป็

นพเิศษ

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   28�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

:/-/. จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

104 ��:�:/ พี�เลี>ยงเดก็ ประจาํ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %/,///บ.+

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

A9-A9/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- สามารถดูแลเดก็อายุ B-� ขวบ จํานวน : คนได้(เวลา

/9.B�-�9.:/น. เดก็ๆไปเรียน)

- ทาํความสะอาดซักผ้า รีดผ้า อ่านนิทานให้เดก็ฟัง

- เคยเป็นพี�เลี>ยงเดก็มาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงานเวลา /9.//-�/.//น. ที�พกั อาหารฟรี หยุดเดอืนละ

� วนั

เตม็
หมดเขต

:/-/. จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

105 9�:�0/ ช่างยางรถบรรทุก
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง -E/-:///ว

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

A9-A9/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ขบัรถยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มปีระสบการณ์เคยผ่านงาน ยางรถยนต์ขนาดกลาง

รถบรรทุก ตั>งศูนย์ถ่วงล้อรถ �/ ล้อ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน /A.//-�9.B�น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

::%/% โรงแรม
โทร. 081-4761144
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

106 B����/ พนักงานต้อนรับ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช.-ป.ตรี
ค่าจา้ง %/,///บ.

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

0 ซ.สุขาอุปถัมภ์�� ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี :B///

- จบ ปวช-ป.ตรี สาขา ที�เกี�ยวข้อง ขบัรถจักยานต์ได้

- อาหารฟรี , ทาํงานเป็นกะได้ , มวีนัหยุดนักขตัฤกษ ,

สามารถทาํงานเป็นกะได้ , สื�อสารภาษาองักฤษได้ด ี,

มเีงนิพเิศษ , หากมปีระสบการจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

03/07/2 หน้า   29�/0 ม.A ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B��/-����-A http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี


