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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สกดันํ�ามนัรํา
โทร. ���-������ ต่อ �� ,���-�������
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

1 ���-.- พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั
9: ม.; ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี :<:�-

- จบ ป.ตรี สาขา สัตวศาสตร์ / การตลาด ขบัรถยนต์ได้
มรีถยนต์ส่วนตวัมาใช้ในงานได้
มปีระสบการณ์ด้านงานฟาร์มหรืองานขาย
-
สามารถนําเสนอขายอาหารสัตว์ได้ตามเป้าที�บริษัทกาํหนด
ขยายตลาด วเิคราะห์ตลาดและรายงานผลต่อผู้บริหาร

เตม็
หมดเขต

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

2 คนงานประจาํโครงการ
ชายจาํนวน 5

อายุ 25 - 40
วฒุิ ไม่จํากดัวุฒิ
ค่าจา้ง 9,600 - 10,000

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตีF จํากดั
��� ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

-ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ได้
งานก่อสร้างทั�วไป/ซ่อมแซมบ้าน
-ปฏบิัตงิานประจําโครงการหมู่บ้านภัคภิรมย์ �
-ทาํงานวนัจัทร์ - เสาร์ เวลา -;.-- - J9.-- น.

เตม็
หมดเขต

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

3 พนักงานขาย (ประจาํโครงการ)
หญิงจาํนวน 3

อายุ 25-35
วฒุิ ปวส. ขึFนไป
ค่าจา้ง 12,000 - 15,000

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตีF จํากดั
��� ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส. ขึFนไป ขบัรถยนต์ได้
สามารถทาํงานภายนอกอาคารได้
รับผดิชอบงานขายบ้านจัดสรรโครงการ 
- ตอบรับและบริการให้คาํแนะนําพาลูกค้าเยี�ยมชม
โครงการ
-จัดทาํเอกสารที�เกี�ยวข้อง
-หากมปีระสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า    1J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

4 �J�J:- พนง.ทาํความสะอาด
หญิงจาํนวน 10

อายุ 25-50
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตีF จํากดั
��� ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 
-
มหีน้าที�ดูแลความสะอาดภายในบริษัทหรือพืFนที�ๆ ได้รับมอ
บหมาย

เตม็
หมดเขต

รับเหมาก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 081-5477774 ,0981012288,087-4447019
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

5 �J:J:- พี�เลีFยงเดก็ (ประจาํ)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง ��,��� บาท

เพศ

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์  จํากดั (หมู่บ้านอนันตรา)
JJ- หมู่ที� � ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี
จังหวดัอุบลราชธานี

- สามารถดูแลเดก็อายุ J.� ปี
และอยู่ประจําได้ที�บ้านนายจ้าง(ร้าน ไอเบอรี� ถ.อุปราช
อ.เมอืง จ.อุบลฯ) มปีระสบการณ์ทาํงาน J ปี

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องเช่า ห้องชุด
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

6 �J<;.- ช่างซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35
วฒุิ ปวส.ไฟฟ้ากาํลงั
ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์
�J�/;(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส. สาขาไฟฟ้ากาํลงั พ้นภาระทหารแล้ว 
- สามารถดูแลระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ และซ่อมแซม ลฟิ
บันไดเลื�อน 
- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องเช่า ห้องชุด
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

7 �J�:�- พนักงานเสิร์ฟอาหาร
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 20-35
วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง ���/วนั

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์
�J�/;(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ม.: ขึFนไป บุคลกิภาพด ีสื�อสารภาษาองักฤษได้
ใช้คอมพวิเตอร์ได้
- มหีน้าที�จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมบริการ
อาํนวยความสะดวกให้กบัลูกค้า เสิร์ฟอาหาร
- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า    2J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงแรม ห้องเช่า ห้องชุด
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

8 731290 Visual&Audio(ญ)
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์
�J�/;(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวช. ขึFนไป สามารถใช้โปรแกรม Office ได้ดี
- มหีน้าที�ดูแลงานเอกสารภายในฝ่าย ถ่ายภาพ
และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องเช่า ห้องชุด
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

9 341525 Inspector(ช)
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์
�J�/;(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ม.: ขึFนไป บุคลกิภาพดี
- หน้าที�ตรวจสอบการทาํงานบริการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยในงานต่างๆในโรงแรม
- ทาํงานเป็นกะ

เตม็
หมดเขต

����� ขายรถยนต์
โทร. ���-�=����-� ต่อ���,�=�-��=�=��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

10 �-�-.- ที�ปรึกษาด้านการขาย สาขา
ช/ญจาํนวน 90

อายุ 20-35
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั
��. ม.J; ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

- ไม่จํากดัวุฒการศึกษา รักงานบริการ งานขาย
ขบัรถยนต์ได้
-
สามารถเสนอขายรถยนต์และปิดยอดขายได้ตามเป้าหมาย
ของบริษัท
*** สาขาอุบลฯ  :- คน , วารินฯ :- คน
และสาขาจังหวดัมุกดาหาร :- คน

เตม็
หมดเขต

����� ขายรถยนต์
โทร. ���-�=����-� ต่อ���,�=�-��=�=��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

11 :<:�- พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-35
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั
��. ม.J; ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส. ขึFนไป สาขา บัญชี  ใช้โปรแกรม office, Express
ได้
- สามารถทาํงานด้านบัญชี รายรับ-รายจ่าย  ภาษีต่างๆๆด้

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า    3J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

����� ขายรถยนต์
โทร. ���-�=����-� ต่อ���,�=�-��=�=��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

12 J�::�- หัวหน้าฝ่ายการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 27-40
วฒุิ ป.ตรี+
ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั
��. ม.J; ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ป.ตรี สาขา การตลาดหรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง
มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 
- สามารถรวบรวมวเิราะห์ข้อมูล
จัดทาํแผนการตลาดรายเดอืน จัดกจิกรรม
จัดโปรโมชั�นและงบการตลาด นําเสนอผู้บริหารได้

เตม็
หมดเขต

����� ขายรถยนต์
โทร. ���-�=����-� ต่อ���,�=�-��=�=��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

13 <J.-J- ธุรการฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั
��. ม.J; ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ. ปวส. ขึFนไป ทุกสาขา ใช้โปรแกรม office ได้ดี
มคีวามรู้ด้านบัญชี
- สามารถทาํเอกสารด้านงานขายได้

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

14 �-�-.- ที�ปรึกษาด้านการขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 30

อายุ 20-35
วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง 9,600 +

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

-  จบ ม.: ขึFนไป ยิFมแย้มแจ่มใส บุคลกิภาพดี
มใีบขบัขี�รถยนต์ 
-  ทาํงานเกี�ยวกบัการเสนอขายรถรถยนต์
และออกกจิกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

15 9J<�:- ช่างซ่อมสีรถยนต์
ชายจาํนวน 5

อายุ 22-40
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง �,=��-��,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- ไม่จํากดัการศึกษา 
- สามารถซ่อมสีและตวัถังภายในระยะเวลาที�กาํหนดได้ เตม็

หมดเขต

26/09/2 หน้า    4J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

16 <J:J.- พนักงานอะไหล่
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,=��-��,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส ขึFนไป ขบัรถยนต์ได้ สามรถบริหาร คลงัสินค้า
อะไหล่ให้เพยีงพอกบัความต้องการกบัรถที�มาใช้บริการ
และส่งรายงานการปฎบิัตงิานด้านอะไหล่ประจําเดอืน

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

17 <��:�- พนักงาน call center
หญิงจาํนวน 5

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส. ขึFนไป ทุกสาขา บุคลกิภาพด ีมนุษย์สัมพนัธ์ดี
ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี
- สามารถโทรศัพท์ตดิตามลูกค้า
รับนัดหมายเข้าตรวจเช็คระยะ
ประสานงานแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
เข้าอบรม/สัมนาต่างจังหวดั

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

18 9�:J�- ช่างเทคนิคยานยนต์
ชายจาํนวน 10

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,=��-��,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส. สาขา ยานยนต์  ขบัรถยนต์ได้ มใีบขบัขี�
สามารถบริการซ่อมบํารุงรถยนต์ลูกค้าตามเวลาที�กาํหนด เตม็

หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

19 �J�.:- พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-45
วฒุิ ม.:
ค่าจา้ง �,=��-��,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ม.: ขึFนไป ใช้คอมพวิเตอร์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน J
ปี ขบัรถยนยต์ได้
- ให้บริการลูกค้า ดูแล การผ่านเข้า-ออก
ของบุคคลและยานพาหนะ
- อาํนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก
ภายในพืFนที�รับผดิชอบ และต้อนรับผู้มาใช้บริการ

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า    5J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

20 <J�J�- พนักงานธุรการ สาขา อุบล,ตระการฯ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส.
ขึFนไปทุกสาขาสามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืFนฐานได้
ด(ีทดสอบ)บุคลกิภาพด ียิFมแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพนัธ์ดี
รักงานบริการ มคีวามรู้ด้านการจัดการเอกสาร
และการตดิต่อประสานงาน

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

21 ;��:�- พนักงานรับรถ(ผู้บริหารงานบริการ)
ชายจาํนวน 4

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,=��-��,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส. ขึFนไป ทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้ บุคลกิภาพดี
ยิFมแย้มแจ่มใสรักงานบริการ
- ต้อนรับลูกค้าที�นํารถเข้ามาบริการ ตดิตามงานซ่อม
ประสานงานในส่วนที�เกี�ยวข้อง

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

22 :J���- จป.วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-30
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามยัและความปลอดภัย
ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ีขบัรถยนต์ได้
- รับผดิชอบความปลอดภัย อบรมพนักงาน
รณรงค์ด้านความปลอดภัย
จัดทาํแผนงานด้านความปลอดภัยและประสานงานกบัหน่ว
ยงานที�เกี�ยวข้อง

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

23 J�:J:- ผู้ช่วยผู้จดัการศูนย์ซ่อมตวัถังและสี
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-45
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 20,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส. ขึFนไป ขบัรถยนต์ได้
มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย : ปี
- มคีวามรู้ด้านการบริหารศูนย์ฯ มคีวามรับผดิชอบ

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า    6J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สามารถช่วยบริหารและควบคุมการทาํงานในส่วนของงาน
ซ่อมตวัถังและสีได้

����� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

24 714230 QC งานซ่อมตวัถังและสีรถยนต์
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-40
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง ��,���-�=,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
.. ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ได้
มปีระสบการณ์ในงานที�เกี�ยวข้องอย่างน้อย � ปี 
- มคีวามรู้ด้านซ่อมสีรถยนต์
สามารถตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบลูกค้า
ควบคุมตารางแผนงานซ่อมสีรถยนต์ในแต่ละคนัและตดิตา
มงานซ่อมได้

เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-245275,081-7909243
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

25 �J�J:- พนักงานเสริฟ
ช./ญ.จาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ม.� ขึFนไป
ค่าจา้ง �,��� บ./ด.

เพศ

ร้านเปปเปอร์เบเกอรี� แอนด์คาเฟ่
�.9/�,: ถ.อุปลสีาน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ม.� ขึFนไป บุคลกิภาพด ียิFมแย้มแจ่มใส
มใีจรักงานบริการ พดู สื�อสารภาษาองักฤษได้
- สวสดกิาร : ประกนัสังคม+อาหารฟรี J มืFอ
- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

����� ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

26 <JJ:�- พนักงานคยี์ข้อมูล
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป
��- ม.. ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี :<J.-

- จบ ปวช.-ปวส. สาขา บัญชี/การจัดการ สามารถคยี์ข้อมูล
ดูแลระบบและสต๊อกสินค้าได้
- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ
- ต้องมบีุคคลคํFาประกนัเพื�อรับรองความประพฤติ
- เวลาทาํงาน -;.---J9.--น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า    7J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

����� ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

27 ;��:�- ขับรถ(ผู้ช่วยพนักงานขาย)
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-35
วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป
��- ม.. ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี :<J.-

- จบ ม.: ขึFนไป มใีบขบัขี�รถยนต์  
- ขบัรถ ดูแลตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพใช้งาน
จัดเรีบงสินค้าและเป็นผู้ช่วยพนักงานขาย
- เวลาทาํงาน -;.---J9.--น.

เตม็
หมดเขต

����� ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

28 ���-.- พนักงานขายหน่วยรถ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 30-35
วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง ��,���-�=,���บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป
��- ม.. ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี :<J.-

- จบ ม.� ขึFนไป
สามารถนําเสนอขายสินค้าในเขตพืFนที�ที�บริษัทกาํหนดได้
เช่น นมโฟร์โมสต์ กาแฟมอคโคนา อาหารสัดเพดดกีรี
นํFาดื�มเนสเล่ ฯ 
***พืFนที� จ.อาํนาจเจริญ และจ.สุรินทร์

เตม็
หมดเขต

ผลิตแผน่คอนกรีตสาํเร็จรูป
โทร. 045-953448,086-8788989,095-8633296
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

29 :<::�- จนท.บัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บริษัท วนัเอม็ จํากดั
�.- ม.J ต.กระโสบ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึFนไป สาขา บัญชีหรือการเงนิ ใช้โปรแกรม
Expessได้ มคีวามรู้ด้านภาษีอากร
ทาํรายรับ-รายจ่ายประจําวนั ธุรกรรมทางการเงนิ
ยื�นแบบภาษีทางอเิลก็ทรอนิกส์ได้ ปิดงบได้
- ทาํงาน จ-ส -;.---J9.--น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตแผน่คอนกรีตสาํเร็จรูป
โทร. 045-953448,086-8788989,095-8633296
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ก.ย. �� - � ต.ค. ��

30 ���-.- พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท วนัเอม็ จํากดั
�.- ม.J ต.กระโสบ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา ใช้โปรแกรม office ได้ดี
มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย : ปี 
- สามารถนําเสนอขายสินค้าของบริษัทเช่น
คอนกรีตสําเร็จรูป แผ่นพืFน เสาเขม็ ฯลฯ

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า    8J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

�=��� พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 088-0503109
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

31 �J�JJ-  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-50
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง ���-���/วนั

เพศ

บริษัท ตัFงเพชรรัตน์พฒันา จํากดั
<../J ม.JJ ซ.สุขสมบูรณ์ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่
อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา รักความสะอาด มรีะเบียบวนิัย
ตรงต่อเวลา และทาํงานได้ตามที�มอบหมาย เตม็

หมดเขต

จดัซื�อ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

32 <J:J.- คลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-40
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ตัFงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั
J:. ม.J� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. ขึFนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี
ขบัรถยนต์ได้ ยนิดรีับนักศึกษาจบใหม่
สามารถดูแลระบบคลงัสินค้าได้
- มภีูมลิาํเนาในเขตอาํเภอเหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง
หรืออาํเภอใกล้เคยีง

เตม็
หมดเขต

จดัซื�อ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

33 <J:�<- ฝ่ายจดัซืFอ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-40
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ตัFงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั
J:. ม.J� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. ขึFนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี
ขบัรถยนต์ได้ ยนิดรีับนักศึกษาจบใหม่
สามารถจัดซืFอสินค้าได้ตาม order ลูกค้า
- มภีูมลิาํเนาในเขตอาํเภอเหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง
หรืออาํเภอใกล้เคยีง

เตม็
หมดเขต

จดัซื�อ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627,tangjaicorporation@hotmail.c
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

34 :J��J- ฝ่ายไอทซีัพพอร์ต
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-45
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ตัFงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั
J:. ม.J� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. ขึFนไป สาขา คอมพวิเตอร์
มปีระสบการณ์ทาํงานคอมพวิเตอร์ในองค์กร  � ปี
มคีวามรู้ด้านระบบคอมพวิเตอร์ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ
ขบัรถยนต์ได้
- มภีูมลิาํเนาในเขตอาํเภอ เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า    9J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

หรืออาํเภอใกล้เคยีง

จดัซื�อ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

35 :<:�- จนท.ฝ่ายภาษีอากร
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ปวส+
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ตัFงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั
J:. ม.J� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. ขึFนไป สาขาบัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง
ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้
สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี
หรือมปีระสบการณ์ด้านการเงนิและบัญชีมาก่อน
สามารถทาํงานตามที�มอบหมายได้(มภีูมลิาํเนาในเขต
อ.เหล่าเสือโก้ก หรือใกล้เคยีง)

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

36 <J�J�- พนักงานธุรการคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-40
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั
J�;  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ .ปวส.ขึFนไป พมิพ์คอมพวิเตอร์ได้ดี
-
สามารถคยี์ข้อมูลสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนงา
น

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

37 ;:�<:- พนักงานขับรถบรรทุก
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-40
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั
J�;  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา มใีบขบัขี�รถยนต์ ประเภท ท.�
ขึFนไป มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย J ปี 
- สามารถใช้โทรศัพท์ในการประสานงาน เช่น โปรแกรม
line ถ่ายรูปส่งงานได้ หากมปีระสบการ
ณ์ด้านขบัรถบรรทุกข้ามประเทศจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า   10J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

38 <J.-J- จนท.ฝ่ายประสานงานลูกค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-40
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั
J�;  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส.ขึFนไป ทุกสาขา
(มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย J ปี ด้านงานบริการ)
สามารถประสานงานลูกค้ากบัพนักงานขบัรถส่งสินค้าได้ดี
- เวลาทาํงาน -;.---J9.--น.

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

39 <J:J:- พนักงานคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-40
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั
J�;  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึFนไป
ขบัรถโฟล์คลฟิท์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ
-
สามารถตรวจรับสินค้าตามใบส่งสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าได้อ
ย่างถูกต้อง
- เวลาทาํงาน -;.---J9.--น.

เตม็
หมดเขต

คา้ปลีกนํ�ามนัเชื�อเพลิง
โทร. ��-��=����ต่อ��� ,�=�-���=���,�����=����
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - � ต.ค. ��

40 J:J<J- ผช.ผจก.สถานีบริการนํFามนั
ช/ญจาํนวน 50

อายุ 23-35
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 13,000+

เพศ

บริษัท ปิโตรลยีมไทย คอร์ปอเรชั�น จํากดั
.- ชัFน :: ถ.รัชดาภิเษก แขวง/ตาํบล ห้วยขวาง
เขต/อาํเภอ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ J-J:-

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จบ
ปวส.(มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี)  ป.ตรี
ยนิดรีับนักศึกษาใหม่
มทีกัษการสื�อสารและการประสานงาน
สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี
- มทีี�พกัฟรี , ทาํงานต่างจังหวดัได้

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า   11J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

คา้ปลีกนํ�ามนัเชื�อเพลิง
โทร. ��-��=����ต่อ��� ,�=�-���=���,�����=����
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - � ต.ค. ��

41 J:J<J- ผช.ผจก.ร้านแมกซ์มาร์ท
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 23-35
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,���บ/ด

เพศ

บริษัท ปิโตรลยีมไทย คอร์ปอเรชั�น จํากดั
.- ชัFน :: ถ.รัชดาภิเษก แขวง/ตาํบล ห้วยขวาง
เขต/อาํเภอ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ J-J:-

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จบ
ปวส.(มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี)  ป.ตรี
ยนิดรีับนักศึกษาใหม่
มทีกัษการสื�อสารและการประสานงาน
สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี
*มทีี�พกัฟรี  **ทาํงานที� กทม.

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371,085-4799819
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

42 9�:J�- ช่างซ่อมรถบรรทุก < ล้อ � ล้อ สาขา
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ��,���บ

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั
<�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวช. ขึFนไป สาขา ช่างยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง
- สามารถซ่อมรถยนต์ให้กบัลูกค้าที�เข้ามารับบริการได้
***สอบภาคปฏบิัติ

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371,085-4799819
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

43 �J�.:- รปภ
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-40
วฒุิ ป�-ม.�
ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั
<�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ป.� - ม.� สามารถทาํงานเป็นกะได้
- สามารถปฏบิัตงิานตามที�มอบหมายได้
*** สาขา ตระการฯ นํFายนื เดชอุดม และมุกดาหาร

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371,085-4799819
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

44 ���-�- ที�ปรึกษาด้านการขาย ประจาํสาขา
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 20-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ���/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั
<�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวช. ขึFนไป ทุกสาขา สามารถขบัรถยนต์ได้
- สามารถตดิต่อประสานงานขาย และให้คาํปรึกษาแก่ลูกค้า
จัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย ให้บริการแก่ลูกค้าหลงัการขาย
** สาขา อ.วารินฯ อ.นํFายนื อ.ตระการฯ อ.พบิูลฯ
อ.เลกินกทา อ.บุณฑริก และจังหวดัมุกดาหาร ยโสธร
อาํนาเจริญ

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า   12J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

����� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371,085-4799819
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

45 �J�JJ-  แม่บ้าน สาขา มุกดาหาร
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35
วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง ���/วนั

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั
<�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ป.� ขึFนไป
สามารถดูแลความสะอาดศูนย์บริการและรับรองลูกค้าและง
านอื�นที�มอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

����� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371,085-4799819
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

46 <J:J.- พนง.อะไหล่ สาขา นํFายนื
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35
วฒุิ ปวส.ขึFนไป
ค่าจา้ง ��,���บ/ด

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั
<�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ปวส. ขึFนไป สาขา ช่างยนต์/คอมพวิเตอร์ 
- สามารถสั�งซืFออะไหล่ เบิกจ่ายอะไหล่ นับยอดคงเหลอื
ประสายงานภายในและต่างสาขา
คยี์ข้อมูลและทาํงานด้านเอกสารได้

เตม็
หมดเขต

����� การประกอบสายไฟในรถยนต์
โทร. 045-854638-9,086-4688683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

47 .:��.- พนักงานฝ่ายผลติ
ช./ญ.จาํนวน 100

อายุ 18-35
วฒุิ ม.: ขึFนไป
ค่าจา้ง ���/ว.

เพศ

บริษัท อุบล ออโต้โปรดกัส์ จํากดั
J;; ม.� ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์ จ.อุบลราชธานี :<J.-

- จบ ม.: ขึFนไป สูง J��+ ,หนัก  <� + 
- ต้องทาํงานเป็นกะได้/OT ได้
- มคีวามรับผดิชอบต่อหน้าที�
- เวลาทาํงาน -9.---J�.--น. , �-.----�.--น.
- ลกัษณะงานเป็นงานยนื

เตม็
หมดเขต

=���� บริการการชณัสูตรสิ]งส่งตรวจต่
โทร. 045-317298,gift.up@gmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

48 <J��:- พนักงานฝ่ายแจ้งหนีFและเรียกเกบ็
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-40
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บริษัท อุบลพยาธิ แลบ จํากดั
�:9 ม.J; ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชีและการเงนิ  พดู อ่าน เขยีน
ภาษาองักฤษได้  Toeic score : 500 คะแนนขึFนไป
- สามารถตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนีF สรุปยอดขาย
จัดเกบ็รายชื�อลูกค้า วางบิล ตดิตามลูกหนีF
- ทาํงาน จ-ส เวลา -..---J9.--น.

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า   13J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

����� ส่งออกยางพารา/ไมย้าง/มนัสาํปะห
โทร. 045-424297 , 098-2568600
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

49 <J�J.- พนักงานธุรการ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40
วฒุิ ปวส. - ป.ตรี
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

บริษัท ฮัFวเซิ�งไทยรับเบอร์ จํากดั
9;/J ม.J9   บ้านคาํแสนราชเหนือ   ตาํบลแสนสุข
อ.วารินชําราบ

- จบ ปวส. ขึFนไป ขบัรถยนต์(มใีบขบัขี�)
มปีระสบการณ์ทาํงาน : ปี  ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีพดู อ่าน
เขยีนภาษาองักฤษ์ได้ สามารถตดิต่อสื�อสาร ประสานงงาน
ทาํเอกสาร
หรือมปีระสบการณ์ทาํงานด้านส่งออกจะพจิารณาเป็นพเิศ
ษ
***มรีถยนต์ส่วนตวั มคี่านํFามนั ค่าเสื�อมรถ

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

50 �J�.:- รปภ.
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-45
วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง �,���-��,���บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)
<JJ/J ถนนชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.� ขึFนไป ทาํงานเป็นกะได้ ( -;.---�-.--น. ,
�-.----;.--น. )
- สามารถตรวจสอบพืFนที�รอบโครงการ
ตรวจพืFนที�ตามอาคาร ดูแลการจราจร ตรวจการหาบเร่
ลอ็ตเตอรี�
- มปีระสบการณ์ทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

จดัสรรพื�นที] ให้เช่า
โทร. ���-������ ต่อ ����-����
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

51 :<J��� บริการลูกค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-30
วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง ���/วนั

เพศ

บริษัท เซ็นทรัลเวริด์ จํากดั (เซ็นทรัลพลาซา สาขา
อุบลฯ)
:JJ ม.9  ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.: ขึFนไป ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีบุคลกิภาพดี
อธัยาศัยด ีสามารถทาํงานเป็นกะได้
- ให้บริการแลกของสมนาคุณให้ลูกค้า
สรุปรายงานประจําวนั และงานอื�นๆที�มอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า   14J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

����� ตวัแทนจาํหน่ายแอดวานซ์
โทร. 085-4699929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

52 ���-.- พนักงานขาย Sim 1-2 call
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 20-35
วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง ���/วนั

เพศ

ร้านเทพมอืถือ (โมเดริ์นโซน บิ}กซี)
J-/�  ซ.ธรรมวถิี < ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

- จบ ม.: ขึFนไป บุคลกิภาพด ีอธัยาศัยดี
แนะนําโปรโมชั�นแก่ลูกค้า ทาํงานกลางแจ้งได้
- ทาํงาน จ-ส เวลา -..---J;.--น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเครื]องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด
โทร. 045-950486
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

53 <J.-.- ธุรการบัญชีทั�วไป (ด่วน)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-32
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,���-��,���บ

เพศ

หจก. สยามมั�นคงการค้า
�J�/� หมู่ J� ตาํบลไร่น้อย อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึFนไป สาขาบัญชี  มปีระสบการณ์ทาํงาน J ปี
ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้  มนุษยสัมพนัธ์ดี
ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีคล่องตวัในการทาํงาน ,ใช้โปรแกรม
windows 10 ,ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้
- เวลาทาํงาน -;.:--J9.:- น.

เตม็
หมดเขต

����� ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์
โทร. 094-7896529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

54 ;��:�- พนักงานขับรถ
ช.จาํนวน 1

อายุ 22-40
วฒุิ ป.� ขึFนไป
ค่าจา้ง ���/วนั

เพศ

หจก.ชัยเฟอร์นิเจอร์อุบล
:J. ม.J� ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี :<J.-

- เช้า -9.:- น. เปิดประตูโรงงานและตรวจเช็คนํFา
-นํFามนัเครื�องรปิ} กอพัทุกคนั-อุ่นเครื�องและดูว่ารถคนัไหนเปืF
อนให้ล้าง เสร็จแล้วเข้าออฟฟิตถามงาน
-อุปกรณ์ที�ขาดและไปส่งอุปกรณ์ให้ช่างที�หน้าไซด์งานต้อง
ออกไปข้างนอกแล้วแต่ความจําเป็น

เตม็
หมดเขต

����� ขายรถยนต์
โทร. ���-�=����-� ต่อ���,�=�-��=�=��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

55 �J�J:- พนักงานแม่บ้าน
ญ.จาํนวน 3

อายุ 18 +
วฒุิ ไม่จํากดัวุฒิ
ค่าจา้ง ���/วนั

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั
��. ม.J; ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี :<---

-ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-งานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย
-ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา -;.-- - J9.-- น.

เตม็
หมดเขต

26/09/2 หน้า   15J-. ม.; ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.--<��--����-; http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายเครื]องปรุง ซอสปรุงรส
โทร. 081-5484349,anan_saeteaw@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

56 ���-.- พนักงานขายหน้าร้าน(ญ)
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ���-���บ

เพศ

ร้าน อนันต์กงั (ข้างวดัหลวง)
�< ถนนยุธภัณฑ์ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึFนไป สาขา บัญชี
คอมพวิเตอร์หรือสาขาบริหาร 
- สามารถคยี์ข้อมูลการขาย
จัดเตรียมสินค้าให้กบัลูกค้าและบันทกึการขายได้
- ยนิดรีับ ม.:-ม.�
หากมปีระสบการณ์งานขายหรือแคชเชียร์มาก่อน
- เวลาทาํงาน -;.---J;.-- น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเครื]องปรุง ซอสปรุงรส
โทร. 081-5484349,anan_saeteaw@hotmail.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ก.ย. �� - �� ต.ค. ��

57 ���-.- พนักงานขายหน้าร้าน(ชาย)
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ม.:+
ค่าจา้ง ���-���บ

เพศ

ร้าน อนันต์กงั (ข้างวดัหลวง)
�< ถนนยุธภัณฑ์ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.: ขึFนไป ขบัรถยนต์ได้
- สามารถจัดเตรียมสินค้าและยกสินค้า
บริการส่งสินค้าให้กบัลูกค้าได้
หากใช้คอมพวิเตอร์ได้หรือมปีระสบการณ์งานขายหรือแค
ชเชียร์มาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ
- เวลาทาํงาน -;.---J;.-- น.

เตม็
หมดเขต
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