
ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

1 �) ������ กุ๊ก ช/ญ 2 20-50 ม.�+ ���/ว - มีโบนสั โอที ซื"อสัตย ์ขยนั

อดทนและมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที"

- ทาํงานเป็นกะได(้เชา้,บ่าย)

อตัราค่าจา้งสามารถตกลงกนัไดต้ามความสามา

รถและประสบการณ์

บ.นอร์ธอีส ดีเวลลอปเมนต์

(โรงแรมเอพลสั)

@A ซ.ชยางกรู �� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

045-284888

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

2 �) @����� พนง.ตรวจสอบสินเชื"อ ชาย 3 25+ ม.�+ ��,���/บ - เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.บมจ.ไมดา้ แอสเซ็ท

สาขาอุบลราชธานี

@��-@��/�  ม.�� ถ.คลงัอาวธุ

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

045-311141 , 081-7336585

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

�) @���J� พนกังานเก็บเงิน ชาย 2 20-35 ม.�+ ��,���บ - มีนํK ามนั-ค่าเสื"อมรถ ประกนัสังคม โบนสั

- ทาํงาน �A.��-�F.��น.

บมจ.ไมดา้ แอสเซ็ท

สาขาอุบลราชธานี

@��-@��/� ม.�� ถ.คลงัอาวธุ

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

045-311141 , 081-7336585

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

�) ����J� ตวัแทนขาย ช/ญ 10 20+ ไม่จาํกดั ���/ว - เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

- หยดุวนัอาทิตยแ์ละวนันกัขตัฤกษ์

มีค่าคอมมิชชั"น โบนสั

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

3 �) �@���� พนกังานบญัชี ช/ญ 1 30-45 ปวส.-ป.ตรี

การบญัชี

���บ/ว -จบบญัชี, ตอ้งมีประสบการณ์ทาํงานบญัชี

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ได(้

microsoft office)

บริษทั ดาวเรืองอิมพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

ร้านดาวกาแฟ A�/� ถ.จงกลนิธารณ์

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- วลาทาํงาน �A.��-�A.��น

ติดต่อ ร้านดาวกาแฟ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

088-3788181,086-4684535

4 �) F�@��� ช่างเทคนิค ชาย 5 20-35 ปวช.+ ��,���บ - จบสาขา ไฟฟ้าหรืออิเลก็ทรอนิค

- สามารถทาํงานนอกสถานที"และต่างจงัหวดัได้

- มีเบีKยเลีKยง โอที

บริษทั ที เอส โซลูชั"น เน็ตเวริ์ค จาํกดั

�F/� หมู่ที" �� ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

086-9229546

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

5 �) �@���� พนกังานบญัชี ช/ญ 1 22-30 ป.ตรี

สาขาบญัชี

��,���บ - มีความรู้พืKนฐานดา้นบญัชีเป็นอยา่งดี

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

- เพศชาย ตอ้งผา่นการเกณฑท์หารแลว้

บริษทั วาริน รับเบอร์ จาํกดั

��� หมู่ที" � ตาํบลเมืองศรีไค

อาํเภอวารินชาํราบ

จงัหวดัอุบลราชธานี

045-252656

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

6 �) J���J� พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 180 18-35 ม.�+ ���/วนั - เวลาทาํงาน �F.��-��.�� น.

- ทาํงานเป็นกะได ้มีโอที เบีKยขยนั

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั อุบล ออโตโ้ปรดกัส์ จาํกดั

�AA ม.� ต.ท่าชา้ง อ.สวา่งวรีะวงศ์

จ.อุบลราชธานี �@�J�

045-854638-9,089-8460909

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

7 �) ����J� พนกังานขายประจาํหน่วยรถ ชาย 1 25-35 ปวช.+ 10,000+ - สามารถเดินทาง/พกัคา้งคืนต่างจงัหวดัได้

-  รักงานขายและบริการ

- มีบุคคลคํKาประกนั

บริษทั อุบลนาํสวา่ง จาํกดั

@F/� ถ.ชยางกรู @� ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

045-355234

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

�) A����� พนกังานขบัรถ � ลอ้ ชาย 1 25-45 ปวช.+ 10,000+ - สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได้

- ขบัรถยนต ์� ลอ้ + ใบขบัขี"

- มีบุคคลคํKาประกนัการทาํงาน

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

8 �) @�J��� พนกังานธุรการ หญิง 1 27+ ป.ตรี 12,000+ -มีประสบการณ์ดา้นงานธุรการจะพิจารณาเป็น

พิเศษ

- ใชภ้าษาองักฤษได ้(พดู อ่าน เขียน )

- เดินทางต่างพืKนที"ได ้เช่น อุบล , ศีรสะเกษ

- มีรถยนตส์่วนตวั+ใบขบัขี"

-เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น

บริษทั ฮัKวเซิ"งไทยรับเบอร์ จาํกดั

JJ/�@ ม.� ต.คาํนํK าแซบ อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี �@�J�

045-424297 , 098-2568600

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

�) ��@���� พนกังานบญัชี หญิง 1 27+ ปวส.+ 10,000 + - จบสาขาการเงินและบญัชี

มีความรู้ดา้นภาษีต่างๆ

-

มีประสบการทาํงานดา้นบญัชีจะพิจารณาเป็นพิ

เศษ

- ใชภ้าษาองักฤษได ้( พดู อ่าน เขียน )

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.�� น.

- ทาํงาน จนัทร์-ศุกร์

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

9 �) ����J� พนกังานฝ่ายขาย ช/ญ 4 18-35 ป.@+ ���/ว - เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.ร้านแสงอยูค่ง

�@-�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �@���

045-242513,089-8460909

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

�) @�����  แคชเชียร์ หญิง 1 18-35 ม.�+ ���/ว -เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น. F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

�) @����� เสมียน หญิง 1 18-35 ม.�+ ���/ว - เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น. F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

10 �) ������ โฟร์แมน ชาย 2 20-40 ปวส.+ 12,000+ - สาขา โยธา

-ใชโ้ปรแกรม Autocad , ดูหนา้ไซส์งานได้

- ควบคุมงานก่อสร้างได้

หจก.ทีเจ คอนสตรัคชั"น แอนด ์ดีไซน์

�JJ/� ถ.พิชิตรังสรรค ์ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

045-264995

�) ��@���� พนกังานบญัชี หญิง 2 20-40 ปวส.+ 10,000+ - สาขา บญัชี

-ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เบอ้งตน้ได ้

- มีใบขบัขี"รถยนต/์รถจกัรยานยนต์

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

�) ��@��� วศิวกร ชาย 1 22-45 ป.ตรี โยธา 15,000+ -ใชโ้ปรแกรม Autocad , ดูหนา้ไซส์งานได้

- ควบคุมงานก่อสร้างได้

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

11 �) @�J�J� เจา้หนา้ที"ประจาํสาํนกังาน หญิง 2 25-35 ปวส. + 9,000 + -ทาํงานดา้นเอกสาร

- ประจาํ สาขา อุบลฯ และนครราชสีมา

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* บริษทัเปิดรับสมคัร จ-ศ เวลา �J.��-��.��น.

เท่านัKน

หจก.ย.ูบี.เอส. เพสทค์อนโทรล

���/@ ม.�� ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

045-316579

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

�) ����J� พนกังานขาย ช/ญ 2 25-35 ปวส. + 9,000+ - เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

- ตอ้งมีรถเป็นของตวัเอง มีค่าคอมฯ

ค่านํKามนัรถ ค่าเสื"อมรถ และค่าโทรศพัท์

* บริษทัเปิดรับสมคัร จ-ศ เวลา �J.��-��.��น.

เท่านัKน

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

�) ������ นกัวชิาการ ช/ญ 1 30-40 ป. ตรี

สาขาที"เกี"ยว

ขอ้ง

12,000-15,000

บ

-จบภาคกีฏวทิยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เพศชายพน้ภาระทหารแลว้

-ประกนัสังคม,ค่าตาํแหน่ง,โบนสัประจาํปี

* บริษทัเปิดรับสมคัร จ-ศ เวลา �J.��-��.��น.

เท่านัKน

◌้

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

@) A����� พนกังานขบัรถและบริการ ชาย 10 25-35 ม.�+ J,���บ - ประจาํสาขาโคราช � คน , สาขาอุบลฯ � คน

-  พน้ภาระทหารแลว้ 

- มีใบขบัขี"รถยนต์

- มีโบนสั โอที เบีKยเลีKยง เบีKยขยนั 

- ทาํงาน จ-ส เวลา �A.��-�F.��น.

* บริษทัเปิดรับสมคัร จ-ศ เวลา �J.��-��.��น.

เท่านัKน

F มิ.ย. �� - � ก.ค. ��

12 �) ���J�� ผูจ้ดัการฟุตซอล Escort ชาย 1 25-45 ป.ตรี 15,000+ -รักกีฬาบอล สามารถดูแล พฒันา

ปรับปรุงพืKนที"ใหน้่าใชบ้ริการ

- ประชาสัมพนัธ์ สรรหาลูกคา้เขา้ใชบ้ริการ

- มีประสบการณ์ทาํงาน � ปี ขึKนไป

- เวลาทาํงาน ��.��-�@.��น.

บริษทั ย-ูพาร์ค จาํกดั

���/� ม.� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

091-0190113,091-0190063

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

�) @����� จนท.ธุรการอาคารสถานที" ชาย 1 20-45 ปวส+ ��,���บ -สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้

,มีประสบการณ์เกี"ยวกบัระบบไฟฟ้า

ประปาในอาคาร � ปีขึKนไป

เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

�) J����J� พนกังานทั"วไป/ขบัรถ ชาย 1 18-50 ไม่จาํกดั ���/ว - มีความซื"อสัตย ์ขยนั อดทน มีจิตบริการ

สามารถ ยก/แบกหามได้

- มีประสบการณ์ � ปี ขึKนไป

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

@) จนท.สนามฟุตซอล Escort ชาย 1 18-45 ไม่จาํกดั ���/ว - มีประสบการณ์เกี"ยวกบังานบริการ

- ดูแล พฒันา ปรับปรุงพืKนที"ใหน้่าใชบ้ริการ

- มีความซื"อสัตย ์ขยนั อดทน มีจิตบริการ

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- เวลาทาํงาน ��.��-�@.��น.

13 �) �@���� ที"ปรึกษาการเงิน ช/ญ 10 24-35 ป.ตรี 15,000+ - ทาํงาน จ-ส เวลา �A.��-�F.��น.

- มีประสบการณ์การทาํงานมาก่อน

บริษทั ลีดเดอร์กรุ๊ป ���F จาํกดั

�FF ถ.คลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

045-312005

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

�) �@���� ที"ปรึกษาการขาย ช/ญ 10 24-35 ป.ตรี 18,000+ - ทาํงาน จ-ส เวลา �A.��-�F.��น.

- มีประสบการณ์การทาํงานมาก่อน

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

�) �@���� ที"ปรึกษาการตลาด ช/ญ 10 24-35 ป.ตรี 18,000+ - ทาํงาน จ-ส เวลา �A.��-�F.��น.

- มีประสบการณ์การทาํงานมาก่อน

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

@) �@���� พนกังานเก็บขอ้มลูภาคสนาม ช/ญ 10 24-35 ป.ตรี 18,000+ -- ทาํงาน จ-ส เวลา �A.��-�F.��น.

- มีประสบการณ์การทาํงานมาก่อน

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

�) �@���� จนท.ฝึกอบรมและพฒันา ช/ญ 10 22-35 ป.ตรี 15,000+ - ทาํงาน จ-ส เวลา �A.��-�F.��น.

- ยนิดีรับนกัศึกษาจบใหม่

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

14 �) ����J�  ที"ปรึกษาการขาย ช/ญ 20 20-35 ไม่จาํกดั ���/ว - ประจาํสาขา อุบลฯ , วาริน , อาํนาจเจริญฯ ,

มุกดาหาร

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขี"

-  มีคอมมิชชั"น+Incentive

- ทาํยอดขายตามเป้าหมายที"บริษทักาํหนด

-

ติดต่อประสานงานกบัไฟแนนซ์เรื"องการทาํสัญ

บริษทั สยามนิสสันอุบลราชธานี จาํกดั

��J ม.�A ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

�@�-�A����-F ต่อF��,�A�-@@A�A��

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ญาเช่าซืKอ

- มีชุดพนกังาน,ประกนัสังคม

�) �@�J�� เจา้หนา้ที"ธุรการการตลาด ช/ญ 3 21-35 ปวส. + J,���บ + - จบสาขาการตลาดหรือสาขาที"เกี"ยวขอ้ง

- วางแผนทางการตลาด เพิ"มยอดขาย

เจรจาต่อรองได้

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

�) �@��@� ผจก.ฝ่ายตรวจสอบ ช/ญ 1 30-50 ป.ตรี

สาขาที"เกี"ยว

ขอ้ง

20,000+ -

มีหนา้ที"ตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํงานทัK
งภายในและภายนอก

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

@) F����� ผจก.ฝ่ายศูนยซ์่อมสีและตวัถงั ช/ญ 1 30-50 ป.ตรี

ทุกสาขา

20,000+ - ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร

- ประสานงานบริษทัประกนั

-  สรุปผลการปฏิบตัิงาน

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

�) ������  แม่บา้น/พ่อบา้น ช/ญ 2 21-50 ไม่จาํกดั ���/ว -

ดูแลทาํความสะอาดภายในบริษทัและงานอื"นๆ

ที"มอบหมาย

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

�) �@���� เลขานุการทีมงานบริหาร ชาย 1 22-35 ปวส+ 10,000+ - สื"อสารภาษาองักฤษได ้มีใบขบัขี"รถยนต ์

- ทาํงานไดต้ามที"ไดร้ับมอบหมาย

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

15 �) A����� พนกังานขบัรถ ชาย 1 25-30 ม.� - ม.� ��,���บ ขยนั ซื"อสัตย ์สุจริต พร้อมทาํงานหนกั

มีภูมิลาํเนาหรือที"พกัในจงัหวดัอุบลฯ

สวสัดิการอื"นๆ,ขบัรถ�ลอ้ได้

มีใบขบัขี"ประเภท �

สนใจสมคัรหรือสอบถาม

เพิ"มเติม �J�-���J�AA (สาธิต)

บริษทั

อายโินะโมะโต๊ะเซลล(์ประเทศไทย)

จาํกดั

�@J/� ม.� ต.แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �@���

091-0209688

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

16 �) ����J� ช่างเทคนิค ช/ญ 3 20-35 ปวช. + ��,���/ด - มีประสบการณ์ช่างเทคนิค � ปี ขึKนไปบริษทั เมเยอร์ ซีลส์ เอเชีย จาํกดั J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

�A@ ม.� ต.หนองขอน อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �@���

045-259976

�) F��F�� ช่างตูค้อนโทรล ช/ญ 1 18-35 ปวช.ไฟฟ้า 12,000+ - สามารถออกแบบและสร้างตูค้วบคุมไฟฟ้าได้

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

�) A����� ช่างพิมพ์ ช/ญ 1 18-35 ปวช.

ดา้นช่าง

12,000+ - มีประสบการณ์ระบบ Flexo , offset  ฯลฯ

- ทาํงานเป็นกะได้

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

@) ���JJ� ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ช/ญ 1 25-40 ป.ตรี 20,000+ - จบ

สาขาวศิวกรรมศาสตร์หรือสาขาที"เกี"ยวขอ้ง

- มีประสบการณ์ในตาํแหน่งมาไม่นอ้ยกวา่ � ปี

- สามารถสื"อสารภาษาองักฤษได้

J มิ.ย. �� - A ก.ค. ��

17 �) �@����  พนกังานบญัชี หญิง 4 21-35 ปวส.+ ��,���บ/ด - ประจาํสาขา จ.อาํนาจเจริญ , จ.ศรีสะเกษ ,

จ.อยธุยา , จ.ปทุมธานี

- สามารถทาํบญัชี ปิดงานการขายรายวนั

บริษทั ครัวนภสั ผลิตภณัฑอ์าหาร

จาํกดั

��� หมู่ที" � ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

045-437284

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) ����J� พนกังานขาย(รถจกัรยานยนต)์ ชาย 40 21-35 ไม่จาํกดั J,���-��,���บ - ประจาํสาขา จ.ศรีสะเกษ , จ.อาํนาจเจริญ ,

จ.อุบลฯ , จ.อยธุยา , จ.นครปฐม , จ.เชียงราย ,

จ.ลาํปาง และ จ.ปทุมธานี จงัหวดัละ � คน

- เงินเดือน+คอมมิชชั"น

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

18 �) ������ พนกังานเสริฟ ช/ญ 4 20-29 ไม่จาํกดั ���/ว - บริการลูกคา้

- เวลาทาํงาน ��.��-��.��น.

- หยดุ � วนั/สัปดาห์

ร้านอากิแจ่วฮอ้น

�/�� ซ.สุขาอุปถมัภJ์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

085-6344788

19 �) J���J� พนกังานทั"วไป ช/ญ 1 18-35 ม.�+ ���/ว - เวลาทาํงาน �A.��-�F.�� น.เจ เจ พริKนติKง

เจ เจ พริKนติKง �FA-�A�  ถ.สรรพสิทธิr

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

045-244611-2,045-265789

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) �@F��� พนกังานกราฟฟิกดีไซน์ ช/ญ 2 18-35 ม.� + 9,500+ - สามารถออกแบบสื"อสิ"งพิมพด์ว้ยโปรแกรม

illustrator , photoshop ไดเ้ป็นอยา่งดี

- �A.��-�F.�� น.

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

20 �) ������ พนกังานแผนกอาหารสด ชาย 3 21-35 ม.� J,A��บ - ผา่นการเกณฑท์หารแลว้

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

บมจ. สยามแมค็โคร สาขา

วารินชาํราบ

��� ม.�� ต.แสนสุข อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี

�@�-J�A�@� ต่อ ��@

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) �@�J�� พนกังานจดัเรียงสินคา้ ชาย 5 23-35 ม.�+ J,���บ - ทาํงานเป็นกะได้

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  เพศชายตอ้งพน้ภาระทางทหาร

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) F����� ซ่างซ่อมบาํรุง ชาย 1 21-35 ปวส. สาขา

ไฟฟ้า

��,���บ - ผา่นการเกณฑท์หารแลว้

- มีความรู้ดา้น AHU , Chiller

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

@) �@�J��  เจา้หนา้ที"การตลาด ชาย 1 23-35 ป.ตรี

การตลาด

12,000+ - มีความรู้ดา้น MS-OFFICE ,ออกตลาดได้

- ผา่นการเกณฑท์หารแลว้

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

21 �) ����J� พนกังานขาย ชาย 1 22-40 ป.ตรี 11000+ จบสาขา สัตวศาสตร์,ปฎิบตัิงานนอกพืKนที"ได้บริษทั กา้วหนา้โภคภณัฑ ์จาํกดั �� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

สัตวศาสตร์ ขบัรถยนตไ์ด,้ทาํงานเขตภาคอีสานเหนือ

เขา้บริษทั �

วนั/เดือน,โอที,ชุดฟอร์มพนกังาน,คอมมิชชั"น,ค่

าเช่ารถ,ค่านํKามนัฟรี

F� ม.A ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ.สาํโรง

จ.อุบลราชธานี �@���

�@�-��J��� ต่อ ��

�) �@���� วศิวกรเครื"องกล ชาย 2 22-40 ป.ตรี 11,0000 + - จบ ป.ตรี วศิวกรเครื"องกล

- มีประสบการณ์ทาํงาน

- มีเงินค่าประจาํตาํแหน่ง

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) ������ พี"เลีKยงเดก็ หญิง 1 25-40 ม.�+ ���/ว - มีโอที

- มีประสบการณ์ดูแลเดก็

- ที"พกั อาหารฟรี

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

@) ����J� จป.วชิาชีพ ช/ญ 1 22-35 ป.ตรี 11,000+ - จบ สาขา อาชีวอนามยั

ความปลอดภยัและสิ"งแวดลอ้ม

-

สามารถขึKนมะเบียนเจา้หนา้ที"ความปลอดภยัได้

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) @���@� พนกังานหอ้งชั"ง ชาย  1 20-35 ปวส. 10,000+ - ทาํงานดา้นเอกสารได้

- ใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี

บริษทั กา้วหนา้โภคภณัฑ ์จาํกดั

F� ม.A ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ.สาํโรง

จ.อุบลราชธานี �@���

�@�-��J��� ต่อ �� , �A�-F�F�@��

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) �@���� พนง.จดัซืKอ ชาย 1 20-35 ปวส.+ 10,000+ - มีใบขบัขี"รถยนต ์

-

มีประสบการณ์ดา้นการจดัซืKอจะพิจารณาเป็นพิ

เศษ

บริษทั กา้วหนา้โภคภณัฑ ์จาํกดั

F� ม.A ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ.สาํโรง

จ.อุบลราชธานี �@���

�@�-��J��� ต่อ ��

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

22 �) A����� พนกังานขบัรถผูบ้ริหาร ช/ญ 3 20-50 ไม่จาํกดั 9,700+ - สามารถขบัรถยนตเ์กียร์ธรรมดาได้บริษทั กา้วหนา้ไก่สด จาํกดั �� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- มีโอทีทุกวนั

- มีใบอนุญาตขบัรถยนต์

��� ม.� ต.โนนโหนน อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี �@�J�

�-@���-J��� ต่อ ��J-���

�) ����@� คนทาํสวน(บา้นผูบ้ริหาร) หญิง 1 18-50 ไม่จาํกดั ���/ว - ดูแลตน้ไม ้ทาํสวน

- อาหารฟรี

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

23 �) ����J� ผูแ้ทนขาย ช/ญ 2 25-40 ป.ตรี 12,000+ จบสาขาการขายหรือการตลาด,ขบัรถยนตไ์ด้

ปสก,กองทุนเงินทดแทน,ที"พกั,ยนูิฟอร์ม

โบนสั

บริษทั บา้นทองคอนกรีต จาํกดั

�@� ม.@ ถ.แจง้สนิท ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

045-841711-3

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) ������ เจา้หนา้ที"ความปลอดภยั (จป.) ช/ญ 1 25-40 ป.ตรี 17,000+ - จบ ป.ตรี สาขา สิ"งแวดลอ้ม ชีววทิยาอนามยั

และความปลอดภยั หรือสาขาที"เกี"ยวขอ้ง

มีใบรับรอง จป.วชิาชีพ , มีประสบการณ์ �

ปีขึKนไป

- ขบัรถยนต์

บริษทั บา้นทองคอนกรีต จาํกดั

�@� ม.@ ถ.แจง้สนิท ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

045-841711-3 ,086-4486835

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) �@���� เลขานุการบริหาร หญิง 1 23-35 ป.ตรี

สาขาที"เกี"ยว

ขอ้ง

18,000+ - มีที"พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนสั คอมมิชชั"นบริษทั บา้นทองคอนกรีต จาํกดั

�@� ม.@ ถ.แจง้สนิท ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

045-841711-3,086-4486835

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

@) �@���� เจา้หนา้ที"บญัชีและการเงิน ช/ญ 3 21-35 ป.ตรี สาขา

บญัชี

10,000+ -- มีที"พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนสั �� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) A��@�� พนกังานขบัรถเทรลเลอร์ ชาย 2 20-50 ไม่จาํกดั 10,000+ - มีที"พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนสั

- มีใบขบัขี"ประเภท � ขึKนไป (ใชเ้ครนได)้

บริษทั บา้นทองคอนกรีต จาํกดั

�@� ม.@ ถ.แจง้สนิท ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

045-841711-3 , 086-4486835

�) A��@�� พนกังานขบัรถมิกซ์ ชาย 4 20-50 ไม่จาํกดั 12,000+ - มีที"พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนสั

- มีใบขบัขี"ประเภท � ขึKนไป

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

24 �) ������  โปรแกรมเมอร์ ช/ญ 1 25-35 ป.ตรี 12,000+ - จบสาขา วศิวะคอมพิวเตอร์

,วทิยาการคอมพวเตอร์

หรือสาขาอื"นที"เกี"ยวขอ้ง

- มีความรู้ดา้น Delphi JAVA  Crystay  Report

อื"นๆ

- รู้ระบบฐานขอ้มลู SGL server  My SGL อื"นๆ

- มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม

หรือทาํงานเกี"ยวกบัการเขียนโปรแกรมจะพิจาร

ณาเป็นพิเศษ

บริษทั ราชเวชอุบลราชธานี จาํกดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

JJJ ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �@���

045-280040-55

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) ������ นกัวเิคาระห์ระบบงาน หญิง 1 25-35 ป.ตรี J,���บ/ด -จบสาขา คอมฯ ธุรกิจ บญัชีเพื"อการบริหาร

หรื"ออื"นๆที"เกี"ยวขอ้ง

- ใชโ้ปรแกรม Visio ได ้สัญญาจา้ง � ปี

สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได้

- ทาํงาน จ-ศ เวลา �A.��-�F.��น. หยดุ ส-อ

และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

25 �) F����� ช่างเชื"อมโลหะ หญิง 5 20-50 ม.�+ ���/ว - เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.บริษทั เกียรติศรีมาพฒันา จาํกดั

�J� ม.J  ถ.เลี"ยงเมือง  ต.กุดลาด

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

045-422088

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

26 �) ������ ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน ช/ญ 1 30-50 ป.ตรี 40,000+ - มีประสบการณ์ดา้นบญัชี � ปีขึKนไปบริษทั โฮมฮบั จาํกดั �� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

และอยูใ่นตาํแหน่งบริหารไม่ตาํกวา่ � ปี

,บริหารจดัการงาน แนะนาํ

พฒันางานดา้นระบบบญัชีการเงินได้

- ประจาํ สาขา อุบลฯ

�F� ม.F ถ.เลี"ยงเมือง ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

0-4531-9500

�) @���J� หวัหนา้แผนกสินคา้ขาเขา้ ช/ญ 1 25-40 ป.ตรี 15,000+ - มีความรู้ในรายละเอียดของสินคา้ทุกชนิด

-

มีประสบการณ์ดา้นงานคลงัสินคา้จะพิจารณาเ

ป็นพิเศษ

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) @���@� ผูช้่วยพนกังานจดัซืKอ ญ 2 20-35 ป.ตรี 12,000+ - จบ ป.ตรี การตลาด/การบริหารจดัการ

- ใชโ้ปรแกรม office ได ้

- มีความสามารถเจรจาต่อรองไดด้ี

-ปฏิบตัิงานที"สาขาอุบลฯ

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

@) ������ หวัหนา้แผนกขาย ช/ญ 3 25-40 ป.ตรี 15,000 + - ป.ตรี ไม่จาํกดัสาขา

- สามารถทาํงานเป็นกะได ้ทาํงานล่วงเวลาได้

- มี Service Mind สูง

- ปฏิบตัิงานต่างจงัหวดัได ้ไดแ้ก่ อุบลฯ

ขอนแก่น และอุดรฯ

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

5) 516990 ช/ญ 2 30-50 ป.ตรี

สาขาที"เกี"ยว

ขอ้ง

@�,���บ - จบสาขา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

-

มีประสบการณ์ในการทาํงานในส่วนที"เกี"ยวขอ้

ง ไม่นอ้ยกวา่ � ปี อยูใ่นระบบ หน.

งานไม่นอ้ยกวา่ � ปี 

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขี" เดินทางต่างจงัหวดัได้

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

�) ������ พนกังานขาย/PC ช/ญ 5 20-35 ม.�/ปวช. 9,500+ - ทาํงานเป็นกะได้

- รักงานขายและงานบริการ

-มีประสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างจะพิจารณ

าเป็นพิเศษ

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

F) ������� ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ช/ญ 1 60-65 ป.ตรี

สาขาที"เกี"ยว

ขอ้ง

@�,���บ - มีประสบการณ์ดา้นการตลาด � ปีขึKนไป

มีประสบการณ์งานบริหาร � ปีขึKนไป

- สามารถสื"อสารภาษาองักฤษได้

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

8) 522090 ช/ญ 3 25-35 ป.ตรี

สาขาที"เกี"ยว

ขอ้ง

11,000 -มีทกัษะในการประสานงาน การสื"อสาร

และนาํเสนอที"ดี ,

มีบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ที"ด,มีประสบกา

รณ์

การขายวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้น

จะพิจารณาเป็นพิเศษ , ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขี"

(ประจาํสาขา อุบลฯ , ขอนแก่น , อุดรธานี)

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

J) ������ หวัหนา้แผนกบญัชี ช/ญ 1 25-50 ป.ตรี + 15,000+ - จบสาขาบญัชี-การเงิน

- มีประสบการณ์ทาํงาน � ปี

(ขึKนไปอยูใ่นตาํแหน่งระดบัหวัหนา้งาน �

ปีขึKนไป)

- มีความเป็นผูน้าํ แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดด้ี

บริษทั โฮมฮบั จาํกดั

�F� ม.F ถ.เลี"ยงเมือง ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

�@�-��JJ��� ต่อ @�@

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

��) �@���� เจา้หนา้ที"บญัชี-ตน้ทุน หญิง 1 20-35 ป.ตรี + ��,���บ - จบ สาขา บญัชี

- มีประสบการณ์ดา้นบญัชีตน้ทุน

และดา้นบญัชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ประจาํสาขาอุบลฯ

บริษทั โฮมฮบั จาํกดั

�F� ม.F ถ.เลี"ยงเมือง ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �@���

0-4531-9500

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

27 �) ������  แม่บา้น หญิง 1 22-40 ม.�+ ���/ว - หยดุทุกวนัอาทิตย์ร้าน อีสานมอเตอร์

��/�-@ ถนนนพคุณ  ตาํบลในเมือง

อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี

080-473707 ,045-262260

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) ������  พนกังานขาย ชาย 1 20-35 ม.�+ ���/ว - หยดุทุกวนัอาทิตย์

- มีความรู้เรื"องเครื"องสูบนํKา/ซ่อมได้

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

28 �) J���J� ช่างทาํแบบหล่อ ชาย 3 20-35 ป.�-ม.� ���-���บ/ว - เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.หจก. ปฐมชยัโรงหล่อ

�J� ม.�� ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

045-361247

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) J���J� ช่างทาํฟรูาน ชาย 3 20-50 ป.�-ม.� ���-���บ/ว - เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น. �� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) J���J� ช่างเตาหลอมเหลก็ ชาย 3 20-50 ป.�-ม.� ���-���/ว - เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น. �� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

@) J���J� พนกังานทั"วไป ชาย 2 20-40 ป.�-ม.� ���-���/ว - เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น. �� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

29 �) �@���� พนกังานบญัชี หญิง 1 25-35 ป.ตรี บญัชี 14,000-15,000

บ.

- มีประสบการณ์ดา้นบญัชี  �  ปีขึKนไป

- ใชโ้ปรแกรมบญัชี Express ได้

หจก.โชคชยัไมท้อง

A� ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี �@���

045-855222-5 , 081- 9663866

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

30 �) F��F�� ช่างไฟฟ้าประจาํโรงงาน ชาย 1 30-45 ปวช.+ ��,���บ/ด - เพศชาย ผา่นการเกณฑท์หารแลว้

-

มีประสบการณ์และความรู้เรื"องระบบไฟฟ้าโรง

งาน

�-� ปี 

โรงงานอุบลนํKาทิพย์

��J ม.� ถ.อุบลฯ-ตระการฯ

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

045-422133

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

31 �) �@���� ทนายความฝึกหดั ชาย 1 22+ ป.ตรี

นิติศาสตร์

J,���/ด มีใบอนุญาตขบัขี"รถยนต ์, ประกนัสังคม ,

ทาํงาน �A.��-�F.��น

บจก.สาํนกังานกฎหมายอุบล

ว.ีพี.แอนดค์า้วสัดุก่อสร้างและรับเหมา

ก่อสร้าง

�F@ ม.�� ถ.สถิตยน์ิมานกาล ต.ท่าชา้ง

อ.สวา่งวรีะวงศ ์จ.อุบลราชธานี

045-854656

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

32 �) ������ จป.วชิาชีพ ชาย 1 25-50 ป.ตรี 12,000+ - จบ สาขา อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

- เวลา �A.��-�F.��น.

บริษทั บา้นสาริน จาํกดั

���-��J ถ.แจง้สนิท  ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-311240

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

33 �) A����� พนกังานขบัรถ ชาย 1 25-50 ไม่จาํกดั J,����บ - มีใบอนุญาตขบัขี"รถยนต์

- เวลาทาํงาน �F.��-�F.��น.

- หยดุวนัอาทิตย์

หจก.ชยัเฟอร์นิเจอร์อุบล

��J ม.�� ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �@�J�

081-9990095,094-7896529

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

34 �) ���J�� รปภ. ชาย 5 25-55 ม.�+ ���/ว - พน้ภาระทหารแลว้

- ทาํงานเป็นกะได้

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั รักษาความปลอดภยั วคิตอรี"

การ์ด จาํกดั

A�/@�� หมู่บา้นเคหะอุบล ถ.เลี"ยงเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-316320

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) ���J�� เจา้หนา้ที"สายตรวจ ชาย 1 22-55 ม.�+ ��,���/ด - พน้ภาระทางทหารแลว้

- ทาํงานเป็นกะได้

- ขบัรถยนตไ์ดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

�) ���F�� ผูจ้ดัการสาขาอุบลฯ ชาย 1 35-55 ป.ตรี

ทุกสาขา

��,���/ด - พน้ภาระทางทหารแลว้

- ทาํงานเป็นกะได้

- ขบัรถยนตไ์ดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

35 �) ������ คนสวน ไป-กลบั ช/ญ 1 25-40 ป.�+ ���/ว - ทาํสวน ดูแลตน้ไม้

- หยดุ � วนั/สัปดาห์

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

(ใกลโ้รงเรียนบา้นเกษตรพฒันา)

นางธนาพร พนัธุ์ครู

��� หมู่ F  ต.คาํขวาง  อ.วารินชาํราบ

จงัหวดัอุบลราชธานี �@�J�

085-9624077

�F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

36 �) ����J� ช่างเทคนิค ชาย 2 21-35

ปี

ปวส.+ ��,���บ - จบ สาขาไฟฟ้า , ช่างกล

- เพศชาย  ตอ้งพน้ภาระทางทหาร

-

มีประสบการณ์ทาํงานดา้นการซ่อมบาํรุง/ติดตัKง

/ผลิต/ส่งจ่ายระบบสาธารณูปโภค �-� ปี

-สามารถทาํงานต่างจงัหวดัได ้ขบัรถยนตไ์ด้

มีใบขบัขี"

- ทาํงาน จ-ส เวลา �A.��-�F.�� น.

บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม

จาํกดั

��/�-@ ถ.เลี"ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �@���

045-285382-4

�F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) �@F��� จนท.พฒันาผลิตภณัฑ์ ช/ญ 1 21-35 ป.ตรี 15,000+ - จบ สาขา

เทคโนโลยกีารอาหารหรือสาขาที"เกี"ยวขอ้ง

- มีประสบการณ์ �-� ปี ทางดา้นอาหาร

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

- มีทกัษษะในการเจรจา ต่อรอง

สามารถเดินทางต่างจงัหวดัอีสานตอนล่างได้

และมีใบขบัขี"รถยนต์

�F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) ���J� พนกังานประจาํร้านเบทาโกร ช/ญ 2 21-35 ป.ตรี J,���/ด - มีประสบการณ์ �-�ปี �F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- มีใบขบัขี"รถจกัรยานยนต์

- รู้จกัเส้นทางในอาํเภอตระการเป็นอยา่งดี

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

37 �) @�@���  เจา้หนา้ที"ธุรการขาย หญิง 2 20-35 ปวส.+ ��,���บ/ด - สามารถใชค้อมพิวเตอร์  MS office ไดด้ี 

- หากมีประสบการณ์ใชโ้ปรแกรม Expressi

ไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

บริษทั โชติรส เอน็ ดี พี จาํกดั

��@ ม.� ถ.เลี"ยงเมือง ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลฯ �@�J�  (

เยืKองทางเขา้วดัหนองป่าพง )

�@�-��F��@ ต่อ ���-���

�F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

38 �) ����J� พนกังานขายเครดิต ชาย 2 30-50 ปวส.+ 18,000-22,000

บาท

- เงินเดือน+เบีKยเลีKยง+คอมมิชชั"น

- สามารถคา้งต่างจงัหวดัได้

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป

��� ม.J ถ.เลี"ยงเมือง ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �@�J�

045-425010

�F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) ����J� พนกังานขายหน่วยรถ ช/ญ 5 25-35 ม.� + 15,000-19,000

บาท

- รายไดร้วมเงินเดือน+เบีKยเลีKยง+คอมมิชชั"น

- มีค่าคอมมิชชั"น เบีKยเลีKยง

- สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได้

�F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) ����J� ผูช้่วยพนกังานขายหน่วยรถ ช/ญ 5 25-35 ม.�+ 12,000-14,000

บาท

- เงินเดือน + เบีKยเลีKยง + คอมมิชชั"น

-  เดินทางคา้งต่างจงัหวดัได้

�F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

@) ����J� หน.พนกังานขาย(Supervisor) ชาย 1 35-45 ป.ตรี+ 20,000-25,000

บ

- เงินเดือน+มีค่าคอมมิชชั"น+เบีKยเลีKยง 

- ประจาํสาขา สุรินทร์

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป

��� ม.J ถ.เลี"ยงเมือง ต.แสนสุข

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �@�J�

045-267663-4

�F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

�) �@���� พนกังานบญัชี หญิง 2 25-35 ปวช.+ J,���บ/ด - มีโบนสัประจาํปี �F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

�) @����� คลงัสินคา้ ช/ญ 1 25-35 ม.�+ J,���บ - มีโบนสัประจาํปี �F มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��

39 �) ������ ช่างเทคนิค ชาย 4 20-35 ปวช.+ J,���บ/ด - ติดตัKง เดินสาย อินเตอร์เน็ต/จานดาวเทียมได้

- ทาํงาน จ-ส

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

หจก. โฮม ไฟเบอร์ ���F

��/� ซ.สุขาอุปถมัภ ์J ถ.สุขาอุปถมัภ์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

063-7893965

�J มิ.ย. �� - �A ก.ค. ��

2) 312210 ADMIN(ประจาํออฟฟิศ) หญิง 2 20-35 ป.ตรี J,���บ/ด - สามารถใชค้อมพิเตอร์ไดด้ี

- ทาํงาน จ-ส เลา �A.��-�F.��น.

�J มิ.ย. �� - �A ก.ค. ��

�) ����J� พนกังานขาย (Sale) ช/ญ 4 20-35 ไม่จาํกดั J,���บ/ด - สามารถขายสินคา้ แนะนาํสินคา้ทรูได้

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

- ทาํงาน จ-ส

�J มิ.ย. �� - �A ก.ค. ��

40 �) F����� ช่างเครื"อง ชาย 1 20-35 ปวช.+ 9,500+ -สามารถซ่อมเครื"องยนตไ์ด้

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขี"

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

บริษทั ศูนยเ์ทคนิค (����) จาํกดั

�J/�F� ม.� ถ.อุบล-ตระการ

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

045-311134

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

�) ������ ช่าง ตรอ. ช/ญ 1 20-35 ปวช.+ J,���บ/ด - ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขี"

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

41 �) ���J�� พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ ชาย 2 25-35 ม.�+ 9,150+ - บุคลิกภาพดี, มีมนุษยส์ัมพนัธ์ด,◌ี

รักงานบริการ ,พดูจาดีสุภาพ, กลา้แสดงออก

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขี"

บริษทั โตโยตา้ ดีลกัซ์ จาํกดั

AA ม.�� ต.แสนสุข อ.วารินชาํราบ

จ.อุบลราชธานี �@�J�

045-208888

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

�) �@���� ลูกคา้สัมพนัธ์ หญิง 2 23-30 ป.ตรี 9,150-12,000  บุคลิกภาพดี, มีมนุษยส์ัมพนัธ์ด,◌ี

-

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พืKนฐานไดเ้ป็

นอยา่งดี ขยนั อดทน รักงานบริการ

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขี"

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

�) @�J��� ธุรการขาย หญิง 2 23-30 ปวช. + 9,000-15,000 - ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา

- ใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งดี

- มีใบขบัขี"รถยนต์

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

@) F�@��� ช่างขดัสี ชาย 2 20-40 ไม่จาํกดั 9,150-15,000 - มีความรู้หรือมีประสบการณ์

- บุคลิกภาพหนา้ตาดี มนุษยส์ัมพนัธ์ดี

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขี"

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

�) F����� ช่างเคาะ ชาย 2 20-40 ไม่จาํกดั 9,150-15,000 - มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์

- บุคลิกภาพหนา้ตาดี ขยนั อดทน

รักงานบริการ

-ขบัขี"รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี"รถยนต์

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

�) ����J� พนกังานขาย ช/ญ 20 20-30 ปวช. -

ป.ตรี

15,000+ ◌ู-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา

-บุคลิกภาพดี ,มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ,รักงานบริการ

-ขบัขี"รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี"รถยนต์

-เบีKยขยนั,คอมมิชชั"น,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสัมมน

า,

เงินรางวลัพนกังานดีเด่น

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

F) �@�JJ� ผูบ้ริหารงานบริการ(SA) ชาย 2 22-30 ปวช. - J,���-��,���บ ◌ู-ปวช.-ป.ตรีสาขาช่างยนต์ �� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  กรกฎาคม   *+,-

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ป.ตรี หรือสาขาที"เกี"ยวขอ้ง

- มีความตัKงใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ

-ขบัขี"รถยนตไ์ด ้และมีใบอนุญาตขบัขี"รถยนต์

A) ���JJ� ผจก.ศูนยบ์ริการตวัถงัและสี ช 1 30-45 ปวส.-ป.โท 15,000-25,000 - จบสาขา เทคนิคยานยนต์

- มีประสบการณ์ดา้นศูนยบ์ริการตวัถงัและสี

�-�� ปี 

- เงินเดือน

สามารถเพิ"มหรือตามตกลงกนัไดแ้ลว้แต่ประส

บการณ์

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

J) @���@� พนกังานอะไหล่ ชาย 2 22-35 ปวช.+ J,���-��,���บ

.

- จบ สาขา ช่างยนตห์รือที"เกี"ยวขอ้ง

- ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พืKนฐานไดด้ี

- ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขี"

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

��) J�@��� พนกังานคาร์สปา ชาย 3 20-35 ม.�+ 9,150+ - บุคลิกภาพดี ยิKมแยม้แจ่มใส มีมนุษยสัมพนัธ์ดี

มีความตัKงใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ

- ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัขี"

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

42 �) F��@�� ช่างไฟฟ้า ชาย 1 20-50 ปวช.+ 10,000+ - มี OT 

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

- เวลาทาํงาน �A.��-�F.��น.

ร้านพุทธพร อุดมทรัพย์

��� ม.� ซ.สมเดจ็ J ถ.สมเดจ็ ต.ปทุม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

096-3647899

�� มิ.ย. �� - �J ก.ค. ��

43 �) �@���� บญัชี-ธุรการ หญิง 1 25-45 ปวส.+ J,���บาท - จบ สาขา บญัชี  หรือสาขาที"เกี"ยวขอ้ง

- ติดต่อสมคัรไดท้ี"หมู่บา้นสาริน F โดยตรง

โทร. �A�-���@��J

หมู่บา้น สาริน F

JJ หมู่ �  (หมู่บา้นสาริน F)

ถ.อุบลฯ-ศรีสะเกษ  ต.คาํนํK าแซ่บ

�� มิ.ย. �� - �� ก.ค. ��
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