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นางสายสุนีย โชติชวง แมบาน บานสวนบุคคลหญิง 1 ไมจํากัด 40 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ ลักษณะงาน สามารถ
ทํางานบานทั่วไปได เชน ดูแลทําความ
สะอาด ปดกวาด เช็ดถู และงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

081-3213724

นางสาวธิดาดาว ตั้งทวีสิน แมบาน บานสวนบุคคลหญิง 1 ไมจํากัด 30 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ ลักษณะงาน สามารถ
ทํางานบานทั่วไปได เชน ดูแลทําความ
สะอาด ปดกวาด เช็ดถู และงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

081-8178200

ตามที่ไดรับมอบหมาย
บริษัท ค ูโบตาเจริญชัย จํากัด เจาหนาที่ธุรการ จําหนายรถ

แทรกเตอร
หญิง 1 ปวส.ขึ้นไป 21-35 จบ ปวส.ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

รถจักรยานยนต มีประสบการณในการ
ทํางาน 1 ปขึ้นไป สามารถใช
คอมพิวเตอรพื้นฐานได ลักษณะงาน 

ทํางานเอกสาร ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก และ
งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

086-4600809

บริษัท ดีพรอมธุรกิจ จํากัด เจาหนาที่การตลาด จัดไฟแนนซ
รถยนต

ไมจํากัด 10 ปวส.ขึ้นไป 21-35 จบ ปวส.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต สามารถใช
คอมพิวเตอรพื้นฐานได รักงานบริการ 

ลักษณะงาน ติดตอลูกคา วางแผน
การตลาด

045-280780-3
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เจาหนาที่ธ ุรการ จัดไฟแนนซรถยนตไมจํากัด 2 ปวส.ขึ้นไป 21-30 จบ ปวส.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต สามารถใช
คอมพิวเตอรพื้นฐานได ลักษณะงาน งาน
เอกสารทั่วไป ติดตอประสานงานภายใน
องคกรและนอกองคกร จัดเก็บเอกสาร 

และงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

045-280780-3

เจาหนาที่ปรึกษาการ จัดไฟแนนซรถยนตไมจํากัด 10 ปวส.ขึ้นไป 21-40 จบ ปวส.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี 045-280780-3เจาหนาที่ปรึกษาการ
ขาย

จัดไฟแนนซรถยนตไมจํากัด 10 ปวส.ขึ้นไป 21-40 จบ ปวส.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต สามารถใช
คอมพิวเตอรพื้นฐานได ลักษณะงาน 

ติดตอลูกคา มุงหาลูกคา เสนอขาย 

ติดตามลูกคาหลังการขาย

045-280780-3

บริษัท ตองบุญปโตรเลียม จํากัด ชางแผนกซอมบํารุง ขายสงนํา 
มันเชื้อเพลิง

ชาย 1 ปวช.ขึ้นไป 23-40 จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต หรือ
เทคนิคยานยนต พนภาระทางทหาร ขับ
รถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต มี
ประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป
 มีทักษะในการซอมบํารุงรักษารถ 

ลักษณะงาน ซอมบํารุงรถขนสงนํ้ามัน

044-451555

บริษัท ตั้งเพชรรัตนพัฒนา จํากัด คนขับรถ อสังหาริมทรั
พย

ชาย 1 ม.6 ขึ้นไป 22-35 จบ ม.6 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต  
ประสบการณในการทํางาน 1 ป สามารถ
ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได ลักษณะงาน 

ชํานาญพื้นที่ในอําเภอเดชอุดม ขับรถ
ออกงานภายในอําเภอ สามารถถายภาพ
ได

064-

5979498,093,42

52646
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บริษัท โตโยตา ดีลักซ จํากัด คอลโทรลเลอร จําหนาย
รถยนตและ
ศูนยบริการ
รถยนต

ชาย 2 ปวช.ขึ้นไป 25-35 จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาชางยนต พน
ภาระทางทหาร มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
มีประสบการณในการทํางาน 1 ป สามารถ
ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได ลักษณะงาน 

บริหารจัดการ ควบคุมงานซอม

045-208888

ชางขัดสี จําหนายรถยนตและศูนยบริการรถยนตชาย 2 ปวช.ขึ้นไป 21-40 จบ ปวช ขึ้นไป สาขาวิชาชางยนต พน
ภาระทางทหาร มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

045-208888

ภาระทางทหาร มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
มีประสบการณในการทํางาน 1 ป 
ลักษณะงาน มีความรูเรื่องสีรถยนต 
ตรวจสอบงานที่ไดรับ ดูแลในสวนงาน
ขัดสี

ที่ปรึกษาการขาย จําหนายรถยนตและศูนยบริการรถยนตไมจํากัด 5 ปวช.ขึ้นไป 22-35 จบ ปวช.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต มีประสบการณใน
การทํางาน  1 ป สามารถใชคอมพิวเตอร
พื้นฐานได ลักษณะงาน มุงหาลูกคา 

เสนอขาย ติดตามลูกคาหลังการขาย 

ออกบูธจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

045-208888

ผูบริหารงานบริการ 

(SA.GS)

จําหนายรถยนตและศูนยบริการรถยนตชาย 2 ปวช.ขึ้นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต มีประสบการณใน
การทํางาน  1 ป สามารถใชคอมพิวเตอร
พื้นฐานได ลักษณะงาน รับรถลูกคาเขา
ซอม เสนอใบสั่งซอม คํานวณคาใชจาย 

ประสานงานซอม

045-

208889/087-

5353535
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พนักงานลางรถ(คาร
สปา)

จําหนายรถยนตและศูนยบริการรถยนตชาย 2 ป.6 ขึ้นไป 20-35 จบ ป.6 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต มีประสบการณใน
การทํางาน  1 ป ลักษณะงาน ทําความ
สะอาดรถยนตใหลูกคาทั้งภายนอกและ
ภายใน

045-208888

พนักงานสโตร จําหนายรถยนตและศูนยบริการรถยนตชาย 2 ปวช.ขึ้นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต มีประสบการณใน
การทํางาน 1 ป สามารถใชคอมพิวเตอร

045-208888

การทํางาน 1 ป สามารถใชคอมพิวเตอร
พื้นฐานได  ลักษณะงาน จัดสตอกวัสดุ
สิ้นเปลือง นับสต็อก ตัดจายวัสดุ สั่งของ
เขาคลังวัสดุ คียขอมูลลงระบบ งานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

พนักงานอะไหล จําหนายรถยนตและศูนยบริการรถยนตชาย 2 ปวช.ขึ้นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต มีประสบการณใน
การทํางาน 1 ป สามารถใชคอมพิวเตอร
พื้นฐานได ลักษณะงาน รับอะไหล
ตรวจเช็คสต็อกขายอะไหล

045-208888

บริษัท ธนวรภัทร ซัพพลาย จํากัด ธุรการ จําหนายปูน หญิง 2 ม.6 ขึ้นไป 18-40 จบ ม.6 ขึ้นไป ลักษณะงาน ทํางาน
เอกสาร วางบิล รับออเดอร ทําใบ
รายการสินคา และงานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมาย ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได

089-4248282
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บริษัท เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จํากัด

เจาหนาที่ Food 

Sulution

ปศ ุสัตวครบ
วงจร

ไมจํากัด 1 ป.ตรี 20-28 จบ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ
อื่นๆที่เกี่ยวของ พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต  ลักษณะงาน 

แนะนําลูกคาเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ
ของบริษัท คิดเมนูอาหาร และพัฒนา
เมนูอาหาร ประจําสาขาอุบลราชธานี

081-5492445

ผูชวยผูจัดการราน ปศ ุสัตวครบวงจรหญิง 6 ป.ตรี 20-28 จบ ป.ตรี ทุกสาขา คลองตัวในการทํางาน 081-5492445ผูชวยผูจัดการราน 

(การเงิน)

ปศ ุสัตวครบวงจรหญิง 6 ป.ตรี 20-28 จบ ป.ตรี ทุกสาขา คลองตัวในการทํางาน
 รักงานบริการ ยิ้มแยมแจมใส ลักษณะ
งาน ขายสินคาหนาราน จัดเรียงสินคา
และเก็บเงิน สามารถใชคอมพิวเตอร
เบื้องตนได มีประสบการณในการทํางาน
จะพิจารณาเปนพิเศษ ประจําสาขาวาริน
ชําราบ,อุบลราชธานี,เดชอุดม,ตระการ
พืชผล

081-5492445

ผูแทนขาย ปศ ุสัตวครบวงจรชาย 4 ป.ตรี 20-28 จบ ป.ตรี สาขาการตลาด,การจัดการ,

เกษตร,เทคโนโลยี พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาติขับขี่รถยนต มีประสบการณใน
การทํางาน ลักษณะงาน ขายสินคา 

แนะนําสินคา รักษาฐานลูกคาเกา-ใหม 
เพิ่มยอดขายตามเปาบริษัท มีทักษะดาน
งานขาย ชอบงานบริการ ประจําสาขา
อุบลราชธานี,เดชอุดม,ศรีสะ

081-5492445
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บริษัท ยงสงวนกรุป จํากัด แคชเชียร หางสรรพสิน
คา คาปลีก 

คาสง

ไมจํากัด หลาย
อัตรา

ปวช.ขึ้นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ้นไป สามารถใชคอมพิวเตอร
ได รักในงานบริการ ขยัน อดทน ลักษณะ
งาน รับชําระสินคาและบริการตางๆ จัดทํา
รายงานสรุปยอดเงินในแตละวัน แนะนํา
โปรโมชั่นใหมๆใหกับลูกคา

089-6289941

เจาหนาที่ Admin 

จัดซื้อ
หางสรรพสินคาหญิง 2 ม.6 ขึ้นไป 23-35 จบ ม.6 ขึ้นไป สามารถใชคอมพิวเตอรได

เปนอยางดี มีความคลองแคลว 

089-6289941

จัดซื้อ เปนอยางดี มีความคลองแคลว 

กระตือรือลนในการทํางาน ลักษณะงาน 

จัดทําเอกสารบันทึกขอมูลเกี่ยวกับงาน
จัดซื้อ ดูแลจัดการเอกสารตางๆระหวาง
จัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ ติดตอ
ประสานงานภายในหนวยงาน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่จัดซื้อ หางสรรพสินคาไมจํากัด 3 ป.ตรี 23-35 จบ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด 

ลักษณะงาน ติดตอ Supplier 

เปรียบเทียบราคา เจรจาตอรองราคา 

ตรวจสอบเอกสารของงานจัดซื้อ และ
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย สามารถใช
คอมพิวเตอรได มีความสามารถในการ
เจรจาตอรอง แกไขปญหาเฉพาะหนาได 
มีมนุษยสัมพันธดี

089-6289941
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เจาหนาที่ตรวจนับ
สินคา

หางสรรพสินคาไมจํากัด 2 ปวช.ขึ้นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ้นไป สามารถใชคอมพิวเตอร
ได รักในงานบริการ ขยัน อดทน ลักษณะ
งาน ตรวจรับสินคาเขาใหตรงกับจํานวนที่
จัดสง เช็คสินคาตามรายละเอียดสินคา 

และบันทึกขอมูลลงระบบคอมพิวเตอร

089-6289941

เจาหนาที่บัญชี หางสรรพสินคาไมจํากัด 1 ป.ตรี 25-40 จบ ป.ตรี สาขาการบัญชี มีใบอนุญาตขับขี่
 มีประสบการณในการทํางาน 5 ป 

089-6289941

 มีประสบการณในการทํางาน 5 ป 
สามารถใชคอมพิวเตอรได ลักษณะงาน 

วางแผนบริหารงานดานบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีตลาดหลักทรัพย 
ควบคุมการจัดทําบัญชีลูกหนี้ บัญชี
เจาหนี้ บัญชีแยกประเภท บัญชีตนทุน 

บัญชีสต็อก บัญชีทรัพยสิน ให

เจาหนาที่บุคคล หางสรรพสินคาไมจํากัด 2 ป.ตรี 23-35 จบ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย 
หรือสาขาที่เกี่ยวของ สามารถใช
คอมพิวเตอรพื้นฐานได ลักษณะงาน 

ดูแลสวัสดิการ ประกันสังคม และบันทึก
เวลาการทํางาน ดูแลสิทธิประโยชน 
รวมทั้งอํานวยความสะดวกใหกับ
เจาหนาที่ ติดตอหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีมนุษยสัมพันธดี ท

089-6289941
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ผูชวยแคชเชียร หางสรรพสินคาชาย หลาย
อัตรา

ม.6 ขึ้นไป 20-30 จบ ม.6 ขึ้นไป สามารถใชคอมพิวเตอรได
 รักในงานบริการ ขยัน อดทน ลักษณะ
งาน จัดเตรียมอุปกรณในการแพ็คสินคา 

จัดระเบียบสินคาใหแคชเชียร แยก
ประเภทสินคากอนแพ็ค และบริการดูแล
ลูกคาใหไดรับความสะดวกในจุดชําระ
สินคา

089-6289941

พนักงานเก็บรถเข็น หางสรรพสินคาชาย 2 ม.3 ขึ้นไป 23-40 จบ ม.3 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มีความ
อดทน ยิ้มแจมแจมใส รักในงานบริการ 

ลักษณะงาน ดูแลทําความสะอาดและ
จัดเก็บรถเข็นสินคาใหพรอมใชงาน ดูแล
ความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลความ
เรียบรอยบริเวณที่รับผิดชอบ และงาน
อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

089-6289941

พนักงานขับรถขนสง
สินคา

หางสรรพสินคาชาย หลาย
อัตรา

ม.6 ขึ้นไป 20-35 จบ ม.6 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
รถจักรยานยนต สามารถใชคอมพิวเตอร
ได ขยัน อดทน ลักษณะงาน ขับรถสง
สินคาไปยังสาขา และจัดสงสินคาใหกับ
ลูกคา ตรวจสอบความเรียบรอยของสินคา
 และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

089-6289941
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พนักงานคลังสินคา หางสรรพสินคาชาย หลายอัตราม.3 ขึ้นไป 20-35 จบ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
รถจักรยานยนต สามารถใชคอมพิวเตอร
ได ขยัน อดทน ลักษณะงาน จัดเก็บ
สินคาใหเปนหมวดหมู เบิกจายสินคาสู
พื้นที่ขายระบบ FFO ดูแลสินคา เช็ควัน
หมดอายุของสินคา และงานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมาย

089-6289941

พนักงานทําความ
สะอาด

หางสรรพสินคาหญิง 2 ม.3 ขึ้นไป 23-35 จบ ม.3 ขึ้นไป ลักษณะงาน ดูแลทําความ
สะอาดพื้นที่บริเวณสํานักงานอาคารตางๆ
 ดูแลอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมของบริษัท และงานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมาย

089-6289941

บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอรกรุป จํากัด กราฟฟกดีไซน โรงพิมพ ไมจํากัด 2 ป.ตรี 25-35 จบ ป.ตรี  พนภาระทางทหาร 

ประสบการณในการทํางาน 1 ปขึ้นไป 

สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได 
ลักษณะงาน ตรวจสอบไฟลงาน แกไข
ไฟลงานตามที่ลูกคาสั่ง ออกแบบ
กราฟฟก และงานอื่นๆตามที่ไดมอบหมาย

081-2666843

พนักงานขับรถและ
สงของ

โรงพิมพ ชาย 2 ไมจํากัด 21-40 ไมจํากัดวุฒิ พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต 
ประสบการณในการทํางาน 1 ปขึ้นไป 

ลักษณะงาน ขับรถสงของใหลูกคาตาม
สถานการณที่ไดรับมอบหมาย ดูแลรักษา
สภาพรถ ทําความสะอาดรถใหพรอมใช
งาน

081-2666843
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พนักงานทั่วไป โรงพิมพ ชาย 4 ม.3 ขึ้นไป 20-30 จบ ม.3 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร 

ลักษณะงาน เปนผูชวยประจําเครื่องจักร 

และงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

081-2666843

ลูกคาสัมพันธ โรงพิมพ หญิง 2 ปวช.ขึ้นไป 23-35 จบ ปวช.ขึ้นไป สามารถใชคอมพิวเตอร
พื้นฐานได ลักษณะงาน ขายสินคาหนา
รานเจรจาเงื่อนไข การซื้อขายและให
คําปรึกษาแกลูกคา และติดตอกับ

081-2666843

คําปรึกษาแกลูกคา และติดตอกับ
หนวยงานราชการ

หัวหนาแผนกบัญชี-
การเงิน

โรงพิมพ ไมจํากัด 1 ป.ตรี 35-45 จบ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี 
ประสบการณในการทํางาน 5 ป สามารถ
ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได มีทักษะดาน
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ลักษณะงาน 

ตรวจสอบระบบงานบัญชี -การเงินที่ระบบ
 รับผิดชอบงานภาษี ประสานงานกับ
ผูตรวจบัญชี จัดทํางบการเงินตางๆ

081-2666843

บริษัท ยิ่งยง มินิมารท จํากัด พนักงานขาย รานสะดวก
ซื้อ 7-11

ไมจํากัด 30 ม.3 ขึ้นไป 18-30 จบ ม.3 ขึ้นไป มีใจรักในงานบริการ 

ลักษณะงาน ขายสินคา
 เติมสินคา ดูแลสินคา บริการลูกคา 

สามารถทํางานเปนกะหรือทํางาน
ลวงเวลาได

091-8080348

บริษัท ยูเวลเนส เซ็นเตอร จํากัด ผูชวยนัก
กายภาพบําบัด

คลีนิค
ใหบริการ
ดานสุขภาพ

ชาย 1 ม.6 ขึ้นไป 20-32 จบ ม.6 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร 

สามารถใชคอมพิวเตอรได มีใบอบรม
ผูชวยจะพิจารณาเปนพิเศษ ลักษณะงาน
 ชวยเหลือผูมาใชบริการในการทํา
กายภาพบําบัด

045-255700
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พยาบาลวิชาชีพ คลีนิคใหบริการดานสุขภาพหญิง 1 ป.ตรี 20-35 จบ ป.ตรี สาขา พยาบาลวิชาชีพ มีใบ
ประกอบวิชาชีพ สามารถใชคอมพิวเตอร
ได ลักษณะงาน ดูแลผูมาใชบริการคลีนิค
 และใหคําแนะนําผูมาใชบริการ สามารถ
ใชภาษาอังกฤษเบื้องตนไดจะพิจารณา
เปนพิเศษ

045-255700

สาธารณสุข คลีนิคใหบริการดานสุขภาพไม จํากัด 2 ป.ตรี 25-32 จบ ป.ตรี สาขา สาธารณสุข พนภาระ 045-255700สาธารณสุข คลีนิคใหบริการดานสุขภาพไม จํากัด 2 ป.ตรี 25-32 จบ ป.ตรี สาขา สาธารณสุข พนภาระ
ทางทหาร สามารถใชคอมพิวเตอรได 
สามารถใชภาษาอังกฤษเบื้องตนไดจะ
พิจารณาเปนพิเศษ ลักษณะงาน ให
คําแนะนําและชวยเหลือผูที่มาใชบริการ

045-255700

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนรมเกลา
 อุบล จํากัด

พนักงานศูนยแปล โรงพยาบาล
เอกชน

ชาย 1 ม.3 ขึ้นไป 22-35 จบ ม.3 ขึ้นไป ลักษณะงาน ชวยเหลือใน
การเคลื่อนยายผูปวยดวยรถเข็นนั่ง และ
แปลนอน ขึ้นลงจากรถ และภายใน
โรงพยาบาล คุณสมบัติขยัน อดทน 

ซื่อสัตย ตรงตอเวลา

045-244659 - 60

บริษัท สมยง คารเซ็นเตอร จํากัด ที่ปรึกษาการขาย จําหนาย
รถยนตมือ
สอง

หญิง 5 ม.3 ขึ้นไป 21-35 จบ ม.3 ขึ้นไป   ขับรถยนตไดทั้งเกียร
ธรรมดาและออโต มีใบอนุญาตขับขี่ มี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ รัก
งานบริการ  ลักษณะงาน แนะนําให
คําปรึกษาเสนอขายรถยนตแกลูกคา

091-8264829
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บริษัท สมารท ไอที แอดวานซ 
จํากัด

พนักงานสงสินคา รานขาย
ปลีก
คอมพิวเตอร
และอุปกรณ
ตอพวง
คอมพิวเตอร

ชาย 1 ม.3 ขึ้นไป 25-35 จบ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
รถจักรยานยนต สามารถใชคอมพิวเตอร
พื้นฐานได ลักษณะงาน สงสินคา หมึก
พิมพ อุปกรณปริ้นเตอร และอุปกรณตางๆ
 ตามที่ลูกคาสั่ง

095-9246645

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี 

จํากัด
ชางศูนยบริการ จําหนาย

รถยนต
ชาย 2 ปวช.ขึ้นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

ลักษณะงาน ดําเนินการงานซอมเปลี่ยน
อะไหล ตามมาตรฐานนิสสัน ให
คําปรึกษาดานบริการ และประสานงาน  รู
เรื่องเกี่ยวกับรถยนตเบื้องตน

086-4486836 

,087-6524473

ที่ปรึกษาการขายรถ
มือสอง

จําหนายรถยนตไมจํากัด 5 ปวช.ขึ้นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
ลักษณะงาน เสนอขายรถยนตมือสอง ให
ไดตามเปาหมาย รูเรื่องเกี่ยวกับรถยนต
เบื้องตน

086-4486836 

,087-6524473

ผูจัดการฝายขายรถ
มือสอง

จําหนายรถยนตไมจํากัด 1 ปวช.ขึ้นไป 30-45 จบ ปวช.ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
ลักษณะงาน บริหารทีมขายรถมือสอง ให
ไดตามเปาหมาย วางแผนการขายรวม
ทีมการตลาด  รูเรื่องเกี่ยวกับรถยนต
เบื้องตน

086-4486836 

,087-6524473
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บริษัท สิริ โปร จํากัด สาขา
อุบลราชธานี

ผูชวยพนักงานขาย
หนวยรถ

ศูนย
กระจาย
สินคา
อุปโภคและ
บริโภค

ชาย 1 ป.6 ขึ้นไป 22-40 จบ ป.6 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร 

สามารถขับรถ 6 ลอได ลัษณะงาน 

ทํางานเปนทริป 24 วัน/เดือน หยุด 4-5 

วัน/เดือน ออกตลาดขายสินคาตาม
รานคาตางจังหวัด

097-0860762

พนักงานขายหนวยรถ ศูนยกระจายสินคาอุปโภคและบริโภคชาย 3 ม.3 ขึ้นไป 20-45 จบ ม.3 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร ลัษณะ
งาน ทํางานเปนทริป 25 วัน/เดือน หยุด 

4-5 วัน/เดือน ออกตลาดขายสินคาตาม

097-0860762

4-5 วัน/เดือน ออกตลาดขายสินคาตาม
รานคาตางจังหวัด มีประสบการณดาน
งายขายปลีก

พนักงานคลังสินคา ศูนยกระจายสินคาอุปโภคและบริโภคชาย 1 ม.3 ขึ้นไป 22-35 จบ ม.3 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร 

ลักษณะงาน จัดของ สงของ ดูแล
คลังสินคา ออกสงของตางจังหวัด 

คุณสมบัติ อดทน ขยัน  ยกของหนักได มี
ไหวพริบ

097-0860762

บริษัท แสงศิริอุบลเคมีเกษตร 

จํากัด
คนงานชาย จําหนาย

สินคาปุย 

วัสดุ 
อุปกรณทาง
การเกษตร

ชาย 1 ป.6 ขึ้นไป 18-40 จบ ป.6 ขึ้นไป ลักษณะงาน แบกปุย ยก
ของ สามารถยกของหนักได

061-9381110

พนักงานขาย/จัด
สินคา

จําหนายสินคาปุยหญิง 2 ม.6 ขึ้นไป 20-35 ไมจํากัดวุฒิ มีความคลองตัวในการ
ทํางานสูง ลักษณะงาน รับออรเดอรลูกคา
 จัดสินคาตามรายการสั่งซื้อไดอยาง
ถูกตอง

061-9381110
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บริษัท อาอูอินเตอรฟูด จํากัด ฝายผลิตและสงสินคา ผลิตและจํา
หนวยน้ําจิ้ม
สุกี้

ไมจํากัด 2 ม.6 ขึ้นไป 20-35 จบ ม.6 ขึ้นไป ขับรถยนตได มีใบขับขี่ 

พนภาระทางทหาร ลักษณะงาน ผลิต
น้ําจิ้มสุกี้ สงสินคาตามออเดอรลูกคา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

093-4948585

บริษัท อุบลนําสวาง จํากัด พนักงานขาย จําหนาย
ถานไฟฉาย
และ
หลอดไฟ

ไมจํากัด 3 ปวช.ขึ้นไป 24-45 จบ ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณดานการ
ขายจะพิจารณาเปนพิเศษ ขับรถยนตไดมี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต มีความรับผิดชอบ
 ซื่อสัตยตอองคกร ลักษณะงาน เสนอ

045-

355234,061-

6919454

หลอดไฟ
พานาโซนิค

 ซื่อสัตยตอองคกร ลักษณะงาน เสนอ
ขายสินคาแบรนด พานาโซนิค สามารถ
ออกตางจังหวัดได

บริษัท เอกชัย เดชอุดม จํากัด พนักงานธุรการทั่วไป บริษัท
เงินทุน,

เงินกูในระบบ

ไมจํากัด 1 ปวส.ขึ้นไป 20-35 จบ ปวช.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร 

สามารถใชคอมพิวเตอรได มีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต ลักษณะงาน
 ทํางานบัญชี งานเอกสารทั่วไป 

อัธยาศัยดี รักงานบริการ

045-

429428,095-

6639896

บริษัท เอสดับบลิว กรุป 2019 จํากัด โฟรแมน รับเหมา
กอสราง

ชาย 1 ปวส. 25-35  จบ ปวส. ขึ้นไป  พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต  
มีประสบการณในการทํางาน 1 ป (มี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ) 

ลักษณะงาน ควบคุมงานกอสราง

087-6392991
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บริษัท โฮมสแตนดารด 

อุบลราชธานี จํากัด
โฟรแมน รับเหมา

กอสราง รับ
สรางบาน

ชาย 2 ปวส.ขึ้นไป 25-45 จบ ปวส.ขึ้นไป สาขากอสราง พนภาระ
ทางทหาร มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต มี
ประสบการณในการทํางาน 1-2 ป 
สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได 
ลักษณะงาน ควบคุมงานกอสราง 

ติดตามการทํางานของชาง วางแผนงาน
กอสราง สามารถอานแบบได

093-3214778

วิศวกร รับเหมากอสรางชาย 1 ป.ตรี 25-45 จบ ป.ตรี ขึ้นไป สาขากอสราง พนภาระ
ทางทหาร มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต มี
ประสบการณในการทํางาน 2 ป สามารถ
ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได ลักษณะงาน 

ควบคุมงานกอสรางตามมาตรฐานงาน
กอสราง มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

093-3214778

บริษัทเจริญพัฒนา อาเขต จํากัด เจาหนาที่การตลาด อสังหาริมทรั
พย

ไมจํากัด 1 ปวส.ขึ้นไป 23-45 จบ ปวส.ขึ้นไป สาขา การตลาด หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณในการ
ทํางาน 1 ป มีใบอนุญาตขับขี่ ลักษณะ
งาน วางแผนการตลาด ทํากิจกรรม
สงเสริมการขาย ทําสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ สามารถใชคอมพิวเตอร
เบื้องตนได

045-314779
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พนักงานขาย อสังหาริมทรัพยไมจํากัด 1 ปวส.ขึ้นไป 23-45 จบ ปวส.ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ประสบการณในการทํางาน 1 ป ลักษณะ
งาน ใหบริการลูกคาที่มาติดตอเชาพื้นที่ 

พาลูกคาดูพื้นที่ จัดทําเอกสารตางๆที่
เกี่ยวของ สามารถใชคอมพิวเตอร
เบื้องตนได

045-314779

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

อสังหาริมทรัพยชาย 2 ป.6 ขึ้นไป 20-50 จบ ป.6 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ประสบการณในการทํางาน 1 ป มี

045-314779

ปลอดภัย ประสบการณในการทํางาน 1 ป มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต ลักษณะ
งาน ดูแลการจราจร ตรวจพื้นที่ใน
โครงการ และพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย

แมบาน อสังหาริมทรัพยหญิง 1 ป.6 ขึ้นไป 25-45 จบ ป.6 ขึ้นไป มีประสบการณในการ
ทํางาน 1 ป พิจารณาเปนพิเศษ ลักษณะ
งาน ทําความสะอาดพื้นที่ตางๆตาม
อาคาร และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

045-314779

บริษัทซื่อตรงกอสราง และพัฒนา 

จํากัด
บัญชีทั่วไป ออกแบบบาน หญิง 1 ปวส.ขึ้นไป 25-35 จบ ปวส.ขึ้นไป สาขา การบัญชี มี

ประสบการณในการทํางาน 1 ป มี
ใบอนุญาตขับขี่ ลักษณะงาน ลงบัญชีรับ-

จาย จัดทําเอกสารรายรับราย-จาย หัก ณ
 ที่จายภาษี/ภงด. และงานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมาย สามารถใชคอมพิวเตอรได

063-7729651
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ผูจัดการฝายบุคคล ออกแบบบาน ไมจํากัด 1 ป.ตรี 25-45 จบ ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล 

หรือสาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณใน
การทํางาน 2 ป มีใบอนุญาตขับขี่ 

ลักษณะงาน ดูแลในสวนงานทรัพยากร
บุคคล งานฝกอบรมตางๆ สรรหาและจัด
จางบุคล สามารถใชคอมพิวเตอรได

063-7729651

บริษัทภัทรเดชไพบูลย จํากัด กราฟฟก อสังหาริมทรั ไมจํากัด 3 ป.ตรี 25-45 จบ ป.ตรี สาขาการตลาด การฟฟกดีไซน 098-1012288บริษัทภัทรเดชไพบูลย จํากัด กราฟฟก อสังหาริมทรั
พย

ไมจํากัด 3 ป.ตรี 25-45 จบ ป.ตรี สาขาการตลาด การฟฟกดีไซน
 สารสนเทศ พนภาระทางทหาร มี
ประสบการณในการทํางาน 1 ป มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต และ
รถยนต ลักษณะงาน ออกแบบสื่อ
โฆษณาของบริษัท ทําสื่อโฆษณาให
ออกมาตามงานที่ไดรับมอบหมาย ทํา
โพสที่นาสนใจ มีความรูความสามารถใช
โปรแกรมตัดตอ

098-1012288

คนสวน อสังหาริมทรัพยชาย 3 ม.3 ขึ้นไป 25-45 จบ ม.3 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ความรูในการดูแลสวน มีประสบการณใน
การทํางาน 1 ป มีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต  ลักษณะงาน ดูแล
สวนสาธารณะ รดนํา ตนไม ตัดแตงตนไม
 ทําความสะอาดภายในโครงการหมูบาน 

เก็บขยะกวาดใบไม

098-1012288
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ครีเอทีฟ อสังหาริมทรัพยไมจํากัด 3 ป.ตรี 25-40 จบ ป.ตรี สาขาการตลาด การฟฟกดีไซน
 สารสนเทศ พนภาระทางทหาร มี
ประสบการณในการทํางาน 1 ป มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต และ
รถยนต ลักษณะงาน ออกแบบรูปแบบ 

Content วางแผนและจัด Content 

Planning ออกแบบสื่อตางๆ ดูแลควบคุม
สื่อ ภาพลักษณ วางแผนการใชสื่อ มี

098-1012288

สื่อ ภาพลักษณ วางแผนการใชสื่อ มี
ความคิด

โฟรแมน อสังหาริมทรัพยชาย 3 ป.ตรี 25-45 ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาสถาปตย
กรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ เกรดเฉลี่ย 

2.0 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ประสบการณในการทํางาน 2 ป มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต และ
รถยนต ลักษณะงาน ควบคุมงานกอสราง
 วางแผนงาน รายงานความคืบหนา
โครงการ จัดทํารายงานประจําวัน 

สามารถใ

098-1012288

วิศวกร อสังหาริมทรัพยชาย 3 ป.ตรี 25-45 จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาสถาปตย
กรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ เกรดเฉลี่ย 

2.0 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ประสบการณในการทํางาน 2 ป มี
ประสบการณดานการออกแบบสถาปตย 
ออกแบบภายใน หรือสายงานที่เกี่ยวของ
 มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต และ
รถยนต ลักษณะงาน วางแผนง

098-1012288
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อินทีเรียร (Interior 

Designer)

อสังหาริมทรัพยชาย 3 ป.ตรี 25-45 จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาสถาปตย
กรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ เกรดเฉลี่ย 

2.0 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ประสบการณในการทํางาน 2 ป มี
ประสบการณดานการเขียนแบบและ
ออกแบบตกแตงภายใน  มีใบอนุญาตขับ
ขี่รถจักรยานยนต และรถยนต ลักษณะ
งาน ออกแบบงานตกแตงภายใน สํารวจ

098-1012288

งาน ออกแบบงานตกแตงภายใน สํารวจ
แล

รานประทุมมา พนักงานเสริฟอาหาร รานอาหาร ชาย 2 ป.6 ขึ้นไป 20-45 จบ ป.6 ขึ้นไป เสริฟอาหาร เก็บโตะ
อาหาร ทําความสะอาดรานอาหารกอน
และหลัง

089-8451088

โรงแรม บีทู อุบลราชธานี แมบานทําความ
สะอาดหองพัก

โรงแรม 

หองชุด
หญิง 1 ม.3 ขึ้นไป 18-45 จบ ม.3 ขึ้นไป ลักษณะงาน ทําความ

สะอาดหองพัก ปูเตียง ดูแลความ
เรียบรอยกอนรับรองลูกคา

045-950909 ตอ
 103,082-

7874554

หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ พนักงานขับรถขนสง จําหนวย
วัสดุกอสราง

ชาย 3 ไมจํากัด 25-45 ไมจํากัดวุฒิ พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่ประเภท 1,2 มี
ประสบการณในการทํางาน 1 ป (มีความรู
เสนทางในจังหวัดอุบลราชธานี) ลักษณะ
งาน ขับรถจัดสงสินคา ตามที่กําหนด

063-8899516
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พนักงานดูแลสินคา
กลุมสุขภัณฑ

จําหนวยวัสดุกอสรางไมจํากัด 1 ม.6 ขึ้นไป 25-35 จบ ม.6 ขึ้นไป พนภาระทางทหาร มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต  
ประสบการณในการทํางาน 1 ป สามารถ
ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได ลักษณะงาน 

แนะนําเสนอขายสินคากลุมสุขภัณฑ/
หองน้ํา ดูแลสตอกเติมสินคาเปลี่ยนปาย
ราคา ดูแลยอดขายตามเปาหมาย

063-8899516

พนักงานยกสินคา/

ติดรถ
จําหนวยวัสดุกอสรางชาย 3 ไมจํากัด 20-35 ไมจํากัดวุฒิ พนภาระทางทหาร มี

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต มีประสบการณใน
การทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

ลักษณะงาน ยกสินคา ไปสงสินคากับรถ
จัดสง

063-8899516

หจก.บานแพวกรุป เจาหนาที่โลจิสติกส ตัวแทน
จําหนาย
นมโฟร
โมสต,คารา
บาวแดง,

กาแฟมอค
โคนา,น้ํา
ผลไมมาลี
,เพดดีกรี

หญิง 1 ปวช ขึ้นไป 25-35 จบ ปวช-ป.ตรี ขึ้นไป สาขา โลจิสติกส มี
ใบอนุญาตขับขี่ รถยนตและ
รถจักรยานยนต ลักษณะงาน ติดตอ
ประสานงานกับลูกคาโลจิสติกส จัดคิว
งานใหรถที่จะไปรับสินคา สรุปรายงาน
คาใชจายในการวิ่งงานในแตละเดือน 

กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหา
เฉพาะหนาไดดี

045-

425010,081-

2025004
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พนักงานบัญชี ตัวแทนจําหนายนมโฟรโมสตหญิง 1 ปวช ขึ้นไป 20-30 จบ ปวช ขึ้นไป สาขา บัญชีหรือคอมธุรกิจ
 ลักษณะงาน วางบิลคาขนสง ทําเบี้ย
เลี้ยงพนักงานขับรถ เปดบิล เติมนํา มัน
ใหคนขับรถ  มีความซื่อสัตย อดทน ใสใจ
รายละเอียด สามารถคิดวิเคราะหไดดี

045-

425010,081-

2025004

หจก.ศูนยรถยนตอุบลเซอรวิส 

1997 จํากัด
ชางศูนยบริการ จําหนาย

อะไหลและ
ชาย 10 ไมจํากัด 20-45 ไมจํากัดวุฒิ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม 

ลักษณะงานเปลี่ยนอะไหล งานซอม
062-2015515

1997 จํากัด อะไหลและ
บริการซอม
รถ

ลักษณะงานเปลี่ยนอะไหล งานซอม
บํารุงรถยนต เปลี่ยนถายนํา มันเครื่อง
รถยนต ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได ขับ
รถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

หจก.อุบลหลอยาง ชาง จําหนายยาง
รถยนต

ชาย 2 ปวช.ขึ้นไป 18-40 จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต  มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต  
ลักษณะงาน เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย ถวงลอ 

และงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

045-313405 ตอ
 102

พนักงานจัดยาง-ยก
ยาง

จําหนายยางรถยนตชาย 4 ไมจํากัด 18-45 ไมจํากัดวุฒิ ลักษณะงาน ยกยางรถยนต 
เก็บยาง จัดเรียงใหเปนระเบียบ และงาน
อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

045-313405 ตอ
 102
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หจก.อุบลอนันตพานิช ผูชวยฝายจัดซื้อ ขายปลีก-

สงวัสดุ
กอสราง

หญิง 3 ปวช.ขึ้นไป 22-35 จบ ปวช.ขึ้นไป สามารถใชคอมพิวเตอร
พื้นฐานได มีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ ลักษณะงาน ตรวจเช็คใบ PO 

พิมพรายการสินคาที่ตองสั่งซื้อ ติดตอกับ
เซลลหรือบริษัทตางๆ กลาพูดหรือเจรจา
ตอรองราคาสินคาได

045-317465-7

พนักงานขาย ขายปลีก-สงวัสดุกอสรางหญิง 10 ม.3 ขึ้นไป 22-30 จบ ม.3 ขึ้นไป รักในงานบริการ ลักษณะ 045-317465-7พนักงานขาย ขายปลีก-สงวัสดุกอสรางหญิง 10 ม.3 ขึ้นไป 22-30 จบ ม.3 ขึ้นไป รักในงานบริการ ลักษณะ
งาน ขายสินคาหนาราน จัดเรียงสินคา 

คอยดูแลแนะนําสินคาใหกับลูกคา

045-317465-7

พนักงานขายประจํา
สาขา ตลาด 5

ขายปลีก-สงวัสดุกอสรางหญิง 2 ม.3 ขึ้นไป 20-30 จบ ม.3 ขึ้นไป สามารถใชคอมพิวเตอร
พื้นฐานได รักในงานบริการ ลักษณะงาน 

ขายสินคาหนาราน จัดเรียงสินคา คอย
ดูแลแนะนําสินคาใหลูกคา

045-317465-7

พนักงานขายประจํา
ออฟฟศ

ขายปลีก-สงวัสดุกอสรางหญิง 3 ปวช.ขึ้นไป 20-30 จบ ปวช.ขึ้นไป สามารถใชคอมพิวเตอร
พื้นฐานได รักในงานบริการ มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน ลักษณะงาน 

เปดบิลขายสินคารับออเดอรตามที่ลูกคา
สั่ง คอยดูแลแนะนําสินคาใหกับลูกคา

045-317465-7

พนักงานเช็คสินคา ขายปลีก-สงวัสดุกอสรางหญิง 2 ปวช.ขึ้นไป 22-30 จบ ปวช.ขึ้นไป มีความกระตือรือรนใน
การทํางาน ลักษณะงาน ตรวจเช็คสินคา 

ตรวจสอบสินคาตามรายการที่ลูกคาสั่ง

045-317465-7
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