
บริษัท บริษทั ฐปนไต จาํกดั (โ รงพยาบาลนิรันดร์การแพทย)์ ประเภทกจิการ ����� สถานพยาบาลศูนยไ์ตเทียม 

ที�อยู่ นิรันดร์การแพทย ์&'& ถ.สรรพสิทธิ*  ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-244286,�9:-:&;;��0 ผูป้ระสานงาน นางสาวละมุน 
แซ่ตัBง   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&�&:�� ผูช้่วยพยาบาล  
จาํนวน  � อตัรา 

10,���+ บ./ด. ช./ญ. 18-35 จบหลกัสูตรผูช้่วย
พยาบาล 

-  จบหลกัสูตรผูช้่วยพยาบาลวดัความดนัโ ลหิต 
- ดูแลคนไขเ้บืBองตน้ 
- จดัเตรียมอุปกรณ์และเครืLองมือแพทย ์
- ลา้งตวักรอง 
- งานอืLนๆ  ทีLไดร้ับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หจก.ยู.บี.เอส. เพสทค์อนโ ทรล ประเภทกจิการ �:�:: กาํจดัแมลงทุกชนิด 

ที�อยู่ &:&/0 ม.�' ซ.เทคโ น ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-316579 ,062-3465937,�9�-�9;�;99 ผูป้ระสานงาน 
คุณวรรณภา  จิตสง่า   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

�&��:� พนกังานขบัรถ
และบริการ  จาํนวน  ' อตัรา 

&'�-0��/ว ชาย 22-40 ม.&+ -  จบ ม.& ขึBนไป ขบัรถยนต์ได ้พน้ภาระทหารแลว้  
-  สามารถขบัรถบริการป้องกนักาํจดัแมลงและสัตว์
พาหะ ตามอาคาร บา้นเรือน โ รงแรม โ รงงาน ในเขต
พืBนทีLภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- มีโ บนสั โ อที เบีBยเลีBยง เบีBยขยนั  
- ทาํงาน จ-ส เวลา ��.��-:;.��น. 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เอกชยั เดชอดุม จาํกดั ประเภทกจิการ �09�9 บริษทัเงินทุน,เงินกูใ้นระบบ 

ที�อยู่ �'' ม.�0 ถ.ลิBมวงษท์อง ต.เมืองเดช อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี &0:�� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-429428,�90-0��'9'' ผูป้ระสานงาน นางสาวเพชร
ชมภู สุทธิเดช   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

0:�:�� พนกังานธุรการ  
จาํนวน  : อตัรา 

9,750 - 11,��� 
บ./ด. 

ช./ญ. 20-30 ปวส. - ป.ตรี - จบ ปวส.ขึBนไป สาขา บญัชี คอมพิวเตอร์ หรือสาขา
บริหาร ขบัรถยนต์ได ้ 
- สามารถใหบ้ริการลูกคา้ทีLมาติดต่อชาํระเงิน ให้
สินเชืLอ ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายรายวนัๆ  และงานอืLนๆ
ทีLไดร้ับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั แอมเวย(์ประเทศไทย) จาํกดั สาขา อุบลราชธานี ประเภทกจิการ จาํหน่ายเครืLองสาํอาง 

ที�อยู่ ��0 ถนนพิชิตรังสรรค ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-240658 , ��'-��9�0'� ผูป้ระสานงาน คุณปานนิมิต  
พรมผิว   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&0;::; จดัเรียงสินคา้
(ชัLวคราว)  จาํนวน  : อตัรา 

10,000-13,���บ/
ด 

ช/ญ 25-30 ปวส.+ -จบ ปวส. ขึBนไป บุคลิกภาพดี รักความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ สามารเติมและจดัเรียงสินคา้ภายใน
ร้านไดอ้ย่างถูกตอ้งและเรียบร้อย 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั หทยัวานิช กรุ๊ป ประเภทกจิการ ':9�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโ ภค บริโ ภค 

ที�อยู่ �&' ม.9 ซ.สุขสาํราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนอง
กินเพล อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 
34190 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-267331,�9�-������9 ผูป้ระสานงาน นางสาวรําไพ  
ศรีนอคาํ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

'���9� พนกังานขาย
หน่วยรถ  จาํนวน  0 อตัรา 

9,750+ ชาย 20-35 ม.&+ -จบ ม.& ขึBนไป ขบัรถยนต์ได ้ ทริปท่องเทีLยว Incentive 
มีทีLพกั ประกนัอุบตัิเหตุ ประกนัสงัคม 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั หทยัวานิช จาํกดั ประเภทกจิการ ':9�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G 

ที�อยู่ �&' ม.9 ซ.สุขสาํราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนอง
กินเพล อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 
34190 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-��;&&: ผูป้ระสานงาน น.ส.รําไพ  ศรีนอคาํ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

���&�� พนกังานขบัรถ  
จาํนวน  � อตัรา 

9,;'�/ด ชาย 20-35 ม.&+ - มีใบขบัขีLรถยนต์ 
- โ บนสั ประกนัสังคม ทริปท่องเทีLยว  
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั หอ้งเย็นมหาชยัวาริน ๑ จาํกดั ประเภทกจิการ อาหารสด อาหารแช่แข็ง 

ที�อยู่ ��/: ถ.เทศบาล �9 ตาํบลวารินชาํราบ 
อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-&��00: ผูป้ระสานงาน น.ส.นลินี  ฆอ้งเม็ง   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9&&&9� พนง.ขนส่ง  จาํนวน  
� อตัรา 

0'�-'��/วนั ชาย 20-40 ม.&+ - จบ ม.& ขึBนไป มีใบขบัขีLรถยนต์ส่วนบุคคล มี
ขา้ราชการคํBาประกนัการทาํงาน 
- สามารถจดัส่งสินคา้ จดัเก็บเงินกบัลูกคา้และนาํส่ง
บริษทัไดถู้กตอ้งครบถว้น และเดินทางต่างอาํเภอได ้
สามารถยืดหยุ่นเวลาทาํงานได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั อุบลนาํสว่าง จาํกดั ประเภทกจิการ '�&&� จาํหน่ายถ่านไฟฉายพานาโ ซนิก 

ที�อยู่ 0;/: ถ.ชยางกูร 0� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-355234,��0-�9��&': ผูป้ระสานงาน น.ส.กรรณิกา  
จนัทาพุฒ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

0:9�:� เสมียน  จาํนวน  � 
อตัรา 

9,;'�/เดือน หญิง 25-35 ปวช. - ป.ตรี - สามารถใช ้microsoft office และสามารถใช้
โ ปรแกรม Express ได ้
- มีความรับผิดชอบในหนา้ทีLการงาน สามารถดูแล
คลงัสินคา้ได ้
- จบสายบญัชี มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีบุคคลคํBาประกนัก่อนเขา้ทาํงาน 
- ประกนัสังคม, เบีBยขยนั 
- ทาํงาน ��.��-:;.&� น. 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป ประเภทกจิการ 0�&:0 ตวัแทนจาํหน่ายนมโ ฟร์โ มสต์,คาราบาวแดง,
กาแฟมอคโ คน่า,นํBาผลไมม้าลี,เพดดีกรี 

ที�อยู่ ��� ม.9 ถ.เลีLยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชาํ
ราบ จ.อุบลราชธานี &0:9� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-0�'�:� ผูป้ระสานงาน ณัฐวดี บุตรินทร์   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

���&�� ขบัรถ(ผูช้่วย
พนกังานขาย)  จาํนวน  ' 
อตัรา 

10,000-13,���บ ชาย 25-35 ม.&+ - จบ ม.&-ม.� มีใบขบัขีLรถยนต์   
- ขบัรถ ดูแลตรวจสภาพรถใหอ้ยู่ในสภาพใชง้าน 
จดัเรีบงสินคา้และเป็นผูช้่วยพนกังานขาย 
- เวลาทาํงาน ��.��-:;.��น. 
- ตอ้งมีบุคคลคํBาประกนัเพืLอรับรองความประพฤติ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หจก.อุบลวิบูลย ์ ประเภทกจิการ '�&�� จาํหน่ายยางรถยนต์ 

ที�อยู่ �;-�;/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-&::':� ผูป้ระสานงาน น.ส.ญาณี  จีระประภา
กาญจน์   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9&:&�� พนง.ทัLวไป(โ กดงั/
ขนส่ง)  จาํนวน  � อตัรา 

&�'-&'�บ/ว ชาย 25-40 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา ขยนั อดทน ทาํงานยกสินคา้ ส่ง
สินคา้และจดัเรียงสินคา้ในโ กดงัได ้
- หากมีประสบการณ์ดา้นการส่งสินคา้และมีใบขบัขีL
รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนภทัรคงสิน ประเภทกจิการ คา้ส่ง-คา้ปลีก (ตวัแทนจาํหน่าย) 

ที�อยู่ �: ถ.เทศบาล � ต.วารินชาํราบ อ.วารินชาํ
ราบ จ.อุบลราชธานี &0:9� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-323269 ,���-99�90'0 ผูป้ระสานงาน นายกอ้งนภา  
อรุณชยั   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

'���9� พนกังานจดออร์
เดอร์ สาขา ศรีสะเกษ  
จาํนวน  : อตัรา 

10,000-30,���บ ช/ญ 18-35 ม.&+ - จบ ม.& ขึBนไป มีรถยนต์และนาํรถมาใชใ้นงานไดม้ีค่า
เสืLอมรถ   
- มีหนา้ทีLจดรายการสินคา้ตามเขตพืBนทีLจงัหวดัศรีสะ
เกษ และทาํยอดขายไดต้ามเป้าหมาย 
- ทาํงาน จ-ส เวลา ��.��-:;.&�น. 
**มีบุคคลคํBาประกนัขา้ราชการ ผูใ้หญ่บา้นหรือเงินคํBา
ประกนั:�,���บ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (:99�) ประเภทกจิการ ��9': การผลิตภณัฑค์อนกรีต 

ที�อยู่ 9& ม.: ต.บุง่หวาย อ.วารินชาํราบ จ.
อุบลราชธานี &0:9� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-855309 ,��:-�;�'90� ผูป้ระสานงาน น.ส.กตัติกา  
ใบระหมาน   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

�:0�:' วิศวกรโ ยธา  
จาํนวน  : อตัรา 

15,000+ ชาย 23-60 ป.ตรี+ - จบสาขาโ ยธา,ผ่านการเกณฑท์หาร 
มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 
รู้จกัวางแผนงาน ควบคุม งานก่อสร้างสะพาน เสาเข็ม 
หล่อคาน แผ่นพืBนสะพาน 
- ค่าจ้างสามารถตกลงกนัไดต้ามประสบการณ์ 
เวลาทาํงาน �.��-:;.�� น. 
เงินเดือน + ประสบการณ์ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (:99�) ประเภทกจิการ ��9': การผลิตภณัฑค์อนกรีต 

ที�อยู่ 9& ม.: ต.บุง่หวาย อ.วารินชาํราบ จ.
อุบลราชธานี &0:9� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-855309,��:-�;�'90� ผูป้ระสานงาน น.ส.กตัติกา  
ใบระหมาน   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&::��� ช่างควบคุมงาน
ก่อสร้าง  จาํนวน  : อตัรา 

9,750+ ชาย 23-45 ปวส. - จบ ปวส.ขึBนไป สาขา โ ยธา ก่อสร้าง  
- ผ่านการคดัเลือกทหารแลว้  
- สามารถควบคุมงานหล่อเสาเข็ม สะพานคอนกรีต 
หล่อปูน คาน พืBนสะพาน ได ้
- ค่าจ้างแลว้แต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามารถตก
ลงกนัได ้เดินทางต่างจงัหวดัได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (:99�) ประเภทกจิการ ��9': การผลิตภณัฑค์อนกรีต 

ที�อยู่ 9& ม.: ต.บุง่หวาย อ.วารินชาํราบ จ.
อุบลราชธานี &0:9� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-855309 ,��:-�;�'90� ผูป้ระสานงาน น.ส.กตัติกา  
ใบระหมาน   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

�&::9� พนง. ขบัรถแบค
โ ฮ  จาํนวน  : อตัรา 

9,750+ ชาย 25-50 ไม่จาํกดั - เวลาทาํงาน จ-ส เวลา ��.��-:;.��น. 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั ภทัรเดชไพบูลย ์ จาํกดั (หมู่บา้นอนนัตรา) ประเภทกจิการ รับเหมาก่อสร้าง  อสังหาริมทรัพย ์

ที�อยู่ ::� หมู่ทีL � ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมือง
อุบลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 087-4447019,�9�-:�:���� ผูป้ระสานงาน นางสาว
วิลาสินี  บุญจรัส   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9:0:�� แม่บา้น  จาํนวน  : 
อตัรา 

10,���บ/ด หญิง 35-45 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา มีประสบการณ์ : ปี สามารถทาํ
ความสะอาดบา้นบา้นโ ครการ บา้นตวัอย่าง ออฟฟิศ 
ตน้ไมบ้ริเวณรอบๆ บา้นตวัอย่างและงานอืLนๆ ทีL
มอบหมายได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั ศูนยเ์ทคนิค (����) จาํกดั ประเภทกจิการ '���� ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์ 

ที�อยู่ &9/:;: ม.& ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-311134,�9�-�0�000& ผูป้ระสานงาน น.ส.นิตยา  
นาวิน   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

;:0�&� ช่างพ่นสี  จาํนวน  : 
อตัรา 

9,750-10,���บ/ด ชาย 25-35 ปวส.+ - จบ ปวส. ขึBนไป มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย : ปี  
- สามารถลา้ง ขดัสีรถยนต์ หากมีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั อาอู๋อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ประเภทกจิการ ผลิตและจาํหน่ายนํBาซอส นํBาจิBม อาอู๋  

ที�อยู่ �/:& ซอยแจ้งสนิท � ถนนแจ้งสนิท ตาํบล
ในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ ��0-:'����� ผูป้ระสานงาน นางอญัชลี  หงสนนัท ์  

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9&�:9� พนง.ฝ่ายผลิต  
จาํนวน  : อตัรา 

9,750-10,���บ. หญิง 25-45 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา ขยนั อดทน ยกของทีLมีนํBาหนกัได ้ 
- มีหนา้ทีLบรรจุและแพ็คสินคา้ 
- เวลาทาํงาน �9.��-:;.��น. จ-ส 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั อาอู๋อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ประเภทกจิการ ผลิตและจาํหน่ายนํBาซอส นํBาจิBม อาอู๋  

ที�อยู่ �/:& ซอยแจ้งสนิท � ถนนแจ้งสนิท ตาํบล
ในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ ��0-:'����� ผูป้ระสานงาน นางอญัชลี  หงสนนัท ์  

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

'���9� พนกังานขาย/
ขนส่ง  จาํนวน  : อตัรา 

9,750-12,���บ ชาย 25-45 ม.�+ - จบ ม.� ขึBนไป ขบัรถยนต์ได ้สามารถเดินทาง
ต่างจงัหวดัได(้สัปดาหล์ะ : ครัBง) 
- สามารถส่งสินคา้ตามรายการสัLงซืBอได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เด๊กเคอร์ต จาํกดั ประเภทกจิการ ขายส่งเครืLองมือช่าง 

ที�อยู่ &�0/& ถนนเทพโ ยธี ตาํบลในเมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ �9�-�;:;;90 ผูป้ระสานงาน นางพิไลวรรณ  ขนสุวรรณ 
เด๊กเคอร์ต   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

'���9� พนกังานขายสาขา
ต่างจงัหวดั  จาํนวน  & อตัรา 

12,000+ ชาย 28-38 ม.�+ - จบ ม.� ขึBนไป มีรถยนต์นาํมาใชใ้นงานได ้มี
ภูมิลาํเนาทีLจงัหวดั อุดร ,ขอนแก่น และนครราชสีมา 
- สามารถเสนอขายสินคา้ตามหา้งร้าน สถาน
ประกอบการในเขตพืBนทีLรับผิดชอบได ้
- สวสัดิการ ค่าเสืLอมรถ &,���บาท/เดือน ค่านํBามนั ค่าทีL
พกั เบีBยเลีBยง 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เด๊กเคอร์ต จาํกดั ประเภทกจิการ ขายส่งเครืLองมือช่าง 

ที�อยู่ &�0/& ถนนเทพโ ยธี ตาํบลในเมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ �9�-�;:;;90 ผูป้ระสานงาน นางพิไลวรรณ  ขนสุวรรณ 
เด๊กเคอร์ต   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9:':9� พนกังานขนส่ง
สินคา้  จาํนวน  : อตัรา 

12,000+ ชาย 25-35 ม.�+ - จบ ม.� ขึBนไป ขบัรถยนต์ไดม้ีประสบการณ์ ' ปี ขึBน
ไป 
- สามารถนาํสินคา้เครืLองมือช่างส่งใหพ้นกังานขาย
ตามเขตพืBนทีLทีLรับผิดชอบได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เด๊กเคอร์ต จาํกดั ประเภทกจิการ ขายส่งเครืLองมือช่าง 

ที�อยู่ &�0/& ถนนเทพโ ยธี ตาํบลในเมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ �9�-�;:;;90 ผูป้ระสานงาน นางพิไลวรรณ  ขนสุวรรณ 
เด๊กเคอร์ต   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&0&���  พนกังานบญัชี  
จาํนวน  : อตัรา 

12,000-15,���บ/
ด 

หญิง 25-35 ป.ตรี - จบ. ปตรี สาขา บญัชี  มีความรู้ดา้นภาษี ใชโ้ ปรแกรม 
Excel ไดด้ี และสามารถสืLอสารภาษาองักฤษเบืBองตน้
ได ้
- สามารถทาํรายรับ-รายจ่ายประจาํวนั ทาํภาษีส่งสรรพ
กร และงานอืLนๆดา้นบญัชี 
- เวลา ��.��-:;.��น. 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท สาํนกังานตวัแทนประกนัชีวิต AIA (คุณอดิศร ทาทอง) ประเภทกจิการ ���:� ประกนัชีวิต AIA 

ที�อยู่ �;; ม.:: ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-&:���' ผูป้ระสานงาน นายอดิศร ทาทอง   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

ทีLปรึกษาและวางแผน
การเงิน  จาํนวน  ' อตัรา 

18,000-25,���บ ช/ญ 24-35 ป.ตรี - จบ ป.ตรี บุคลิกภาพ ยิBมแยม้แจ่มใส รักงานบริการ 
สามารถเรียนรู้งาน เขา้รับการฝึกอบรมตามโ ครงการ
ของบริษทัได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หจก.กิมเชียงวสัดุก่อสร้าง ประเภทกจิการ 52341 ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง 

ที�อยู่ &' ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-243287-8 ,siripa26@gmail.com ผูป้ระสานงาน นาย
ยอดชาย  ราชมณี   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

���&�� พนกังานขบัรถ ท.
2  จาํนวน  : อตัรา 

&'�/ว ชาย 35-40 ม.&+ - จบ ม.& ขึBนไป สามารถขบัรถบรรทุกส่งสินคา้ � ลอ้ 
มีใบขบัขีLประเภท ท.� ขึBนไป เดินทางส่งสินคา้
ต่างจงัหวดัไดแ้ต่ไม่คา้งคืน มีประสบการณ์ทาํงาน �-& 
ปี 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หจก.กิมเชียงวสัดุก่อสร้าง ประเภทกจิการ 52341 ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง 

ที�อยู่ &' ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-243287-8 ,siripa26@gmail.com ผูป้ระสานงาน นาย
ยอดชาย  ราชมณี   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9&&&9� พนกังานขนส่ง(ยก
สินคา้)  จาํนวน  � อตัรา 

&�'/วนั ชาย 18-35 ม.&+ - จบ ม.& ขึBนไป สามารถยก ขึBน-ลง ขนส่งสินคา้ตามใบ
ส่งสินคา้ไดต้ามทีLกาํหนด 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท น.ส.สุจิตราภรณ์  สายสุด ประเภทกจิการ บา้นส่วนบุคคล 

ที�อยู่ :�& หมู่ทีL :�  ต.ขามใหญ่  อ.เมือง  จ.อุบลฯ เบอร์โทรตดิต่อ �9�-�0:''00 ผูป้ระสานงาน น.ส.สุจิตราภรณ์  สายสุด   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

':�:&� พีLเลีBยงเด็ก  จาํนวน  
: อตัรา 

10,���บ/ด หญิง 38-50 ไม่จาํกดั - สามารถช่วยดูแลเด็กชาย อายุ :.'ปี  อาบนํBา ป้อนขา้ว 
ซักเสืBอผา้ ทาํความสะอาดบา้นทัLวไปได ้
- มีทีLพกั อาหาร ใหฟ้รี 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท สาํนกังานตวัแทนประกนัชีวิต AIA (คุณอดิศร ทาทอง) ประเภทกจิการ ���:� ประกนัชีวิต AIA 

ที�อยู่ �;; ม.:: ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-&:���' ผูป้ระสานงาน นายอดิศร ทาทอง   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&0:��� เลขาผูจ้ดัการ  
จาํนวน  ' อตัรา 

18,000-25,���บ ช/ญ 24-35 ป.ตรี จบ ป.ตรี ขึBนไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี ยิBมแยม้แจ่มใส 
ทาํงานร่วมกบัคนอืLนได ้สามารถพฒันาตนเอง เรียนรู้
งานและเขา้รับการฝึกอบรมตามโ ปรแกรมทีLบริษทั
กาํหนดใหไ้ด ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออสมคัรออนไลน์นไลน์  



บริษัท บริษทั ยู-พาร์ค จาํกดั ประเภทกจิการ ��:�0 ใหเ้ช่าพืBนทีL 

ที�อยู่ ''�/: ม.& ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-317001 , �9:-�:9�::& ผูป้ระสานงาน คุณพรฤทยั  สี
นา   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9&�:&� พนกังานทัLวไป  
จาํนวน  � อตัรา 

&�'/ว ชาย 25-50 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา ขบัรถยนต์ได ้สามารถใชเ้ครืLองตดั
หญา้ ดูแลตน้ไม ้ทาํความสะอาดบริเวณโ ดยรอบ
สาํนกังานได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั ยู-พาร์ค จาํกดั ประเภทกจิการ ��:�0 ใหเ้ช่าพืBนทีL 

ที�อยู่ ''�/: ม.& ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-317001 , �9:-�:9�::& ผูป้ระสานงาน คุณพรฤทยั  สี
นา   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

':�::�  แม่บา้น  จาํนวน  � 
อตัรา 

&�'/วนั หญิง 25-45 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา ทาํความสะอาดภายในออฟฟิศ
และงานอืLนทีLมอบหมายได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั วงักางฮุง คอนกรีต จาํกดั ประเภทกจิการ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างและคอนกรีตอดัแรง 

ที�อยู่ &:9 ม.0 ถนนวารินฯ - พิบูลฯ ต.บุง่ไหม อ.
วารินฯ จ.อุบลฯ 

เบอร์โทรตดิต่อ 088-5643869,�0'-������ ผูป้ระสานงาน น.ส.รัชนีภรณ์  
ทองแถม   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

���&�� พนกังานขบั � ลอ้  
จาํนวน  � อตัรา 

&�'-0'�/วนั ชาย 25-50 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา มีใบขบัขีLประเภท � สามารถขึBน-
ลงและขบัรถจดัส่งสินคา้ตามใบส่งสินคา้ไดถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั วงักางฮุง คอนกรีต จาํกดั ประเภทกจิการ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างและคอนกรีตอดัแรง 

ที�อยู่ &:9 ม.0 ถนนวารินฯ - พิบูลฯ ต.บุง่ไหม อ.
วารินฯ จ.อุบลฯ 

เบอร์โทรตดิต่อ 088-5643869,�0'-������ ผูป้ระสานงาน น.ส.รัชนีภรณ์  
ทองแถม   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9&�:9� พนกังานทัLวไป  
จาํนวน  ' อตัรา 

&�'/วนั ชาย 20-55 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา ขยนั อดทน ยกของหนกั ผลิตและ
จดัส่งสินคา้งานคอนกรีตอดัแรงดนัได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั สยามนิสสันอุบลราชธานี จาํกดั ประเภทกจิการ '�:�� ขายรถยนต์ 

ที�อยู่ '�9 ม.:� ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-��&��:-� ต่อ;:�,���-00���&� ผูป้ระสานงาน นาง
พชัรีย ์จิตทวี   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&0&���  พนกังานบญัชีฝ่าย
รถมือสอง  จาํนวน  : อตัรา 

9,;'�บ/ด ช/ญ 22-35 ปวส. + - จบ ปวส.ขึBนไป สาขา บญัชี สามารถจดัทาํบญัชีซืBอ-
ขาย สต๊อกรถมือสอง และงานบญัชีอืนๆ ทีLไดร้ับ
มอบหมายและจดัทาํรายงานประจาํเดือนเสนอ
ผูบ้ริหาร 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั อุบลนาํสว่าง จาํกดั ประเภทกจิการ '�&&� จาํหน่ายถ่านไฟฉายพานาโ ซนิก 

ที�อยู่ 0;/: ถ.ชยางกูร 0� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-355234,��0-�9��&': ผูป้ระสานงาน น.ส.กรรณิกา  
จนัทาพุฒ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

':&:�� พีLเลีBยงเด็กประจาํ  
จาํนวน  : อตัรา 

9,750-12,���บ หญิง 25-40 ม.&+ - จบ ม.& ขึBนไป ใจเย็น รักเด็ก สามารถดูแลเด็กเพศ 
ชายและหญิงอายุ 0-' ขวบ หากสขบัรถยนต์ไดจ้ะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั อุบลนาํสว่าง จาํกดั ประเภทกจิการ '�&&� จาํหน่ายถ่านไฟฉายพานาโ ซนิก 

ที�อยู่ 0;/: ถ.ชยางกูร 0� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-355234,��0-�9��&': ผูป้ระสานงาน น.ส.กรรณิกา  
จนัทาพุฒ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

���&�� พนกังานขบัรถ � 
ลอ้  จาํนวน  : อตัรา 

9,750-12,���บ ชาย 20-40 ม.&+ - จบ การศึกษา ม.& ขึBไป มีใบขบัขีLประเภท � เดินทาง
คา้งต่างจงัหวดัได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั อุบลนาํสว่าง จาํกดั ประเภทกจิการ '�&&� จาํหน่ายถ่านไฟฉายพานาโ ซนิก 

ที�อยู่ 0;/: ถ.ชยางกูร 0� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-355234,��0-�9��&': ผูป้ระสานงาน น.ส.กรรณิกา  
จนัทาพุฒ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&::0&� ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่าย
คอมพิวเตอร์  จาํนวน  : 
อตัรา 

12,000-15,���บ ชาย 20-40 ปวส.+ - จบ ปวส. ขึBนไป สาขาทีLเกีLยวขอ้งดา้นคอมพิวเตอร์ 
สามารถดูแลระบบเครือข่าย ซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ เครืLอง
คอมพิวเตอร์ได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั อุบลเวลแพ็ค ��:& จาํกดั ประเภทกจิการ ����� โ รงงานผลิตขวดพลาสติก 

ที�อยู่ ��' ม.& ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.บุ่งหวาย อ.วา
รินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ ���-&;�'�'� ผูป้ระสานงาน น.ส.ละมยั  กากแกว้   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&::&9� ช่างควบคุม
เครืLองจกัร  จาํนวน  : อตัรา 

10,000-15,���บ ชาย 20-40 ปวช+ - จบ ปวช ขึBนไป สาขา ไฟฟ้า ช่างยนต์ ขบัรถยนต์หรือ
รถจกัรยานยนต์ได ้มีประสบการณ์ทาํงานไม่นอ้ยกว่า : 
ปี 
- สามารถควบคุมเครืLองจกัร เปลีLยนแม่พิมพ์ ซ่อมบาํรุง
เครืLองจกัร แกไ้ขเมืLอเครืLองมีปัญหา 
- ทาํงานเป็นกะได ้หยุดวนัจนัทร์ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท ร้าน อนนัต์กงั (ขา้งวดัหลวง) ประเภทกจิการ จาํหน่ายเครืLองปรุง ซอสปรุงรส 

ที�อยู่ �0 ถนนยุธภณัฑ ์ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 081-5484349,anan_saeteaw@hotmail.com ผู้

ประสานงาน นายอนนัต์  แซ่เตียว   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9&&&9�  พนกังานส่งสินคา้  
จาํนวน  � อตัรา 

&�'-0��/ว ชาย 18-30 ม.&+ - จบ ม.& ขึBนไป ร่างกายแข็งแรง ทาํงานยก แบก หาม 
ได ้ขบัโ ฟส์คลิฟทิ* ไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท ร้านขา้วแกง ส.แดนสยาม ประเภทกจิการ '��99 ร้านขายขา้วแกง 

ที�อยู่ &99/&� ม.:� (สาริน:�) ต.ไร่นอ้ย อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 086-2625251,���-���'�': ผูป้ระสานงาน นางสาวสุ
จินดา สังขะวรรณ์   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

':�&&� พนกังานเสริฟ  
จาํนวน  : อตัรา 

&�'/วนั หญิง 25-50 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา ขยนั อดทน สามารถเสริฟอาหาร 
ลา้งจาน ทาํความสะอาดร้านเก็บโ ต๊ะเกา้อีB  

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หจก. ดูคาร์มอเตอร์แอนดเ์ซอร์วิส ประเภทกจิการ จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ขดัเคลือบสี ฟิลม์กรองแสง 

ที�อยู่ �/� ซ.เลีLยงเมือง ' ถ.เลีLยงเมือง ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 064-2394666,��9-'�9�9:: ผูป้ระสานงาน น.ส.สุพรรณ
วดี  คาํฤาชา   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9:0�&� พนกังานลา้งรถ ( 
Car Spa )  จาํนวน  & อตัรา 

&�'/วนั ชาย 18-30 ม.&+ - จบ ม.& ขึBนไป มีประสบการณ์ทาํงาน : ปี สามารถ
ลา้งทาํความสะอาดรถยนต์ ขดั เคลือบสี ติดฟิลม์กรอง
แสงได ้(มีทีมงานช่วยสอน) 
- ประจาํสาขา เบนซ์ขามใหญ่ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท น.ส.นํBาฝน  ยุวมิตร ประเภทกจิการ บา้นส่วนบุคคล 

ที�อยู่ 90 ถ.ยุทธภณัฑ ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ เบอร์โทรตดิต่อ ��:-''::�;: ผูป้ระสานงาน น.ส.นํBาฝน  ยุวมิตร   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

':&&�� ผูดู้แลผูสู้งอายุ  
จาํนวน  : อตัรา 

&��/วนั หญิง 30-55 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา พกัอาศยัอยู่ประจาํกบันายจ้างได ้
สามารถดูแลผูสู้งอายุ เพศหญิง อายุ �; ปี นํBาหนกั  '' 
กก. ช่วยเหลือตวัเองไดแ้ต่สุขภาพไม่แข็งแรง 
- ทีLพกั อาหาร นํBาไฟฟรี 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั ที แอนด ์บี ดีสทริบิวชัLน จาํกดั ประเภทกจิการ ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโ ภค บริโ ภค ทุกชนิด 

ที�อยู่ �9/��-��  ถ.เทศบาล ; ต.วารินชาํราบ อ.วา
รินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ �9�-9&�'&'� ผูป้ระสานงาน นายธชันพล  อารีวิจตรตระ
กูล   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

0:&:0� พนง.คลงัสินคา้  
จาํนวน  : อตัรา 

10,500-12,���บ/
ด 

ชาย 24-32 ปวส.+ - จบ ม.& ขึBนไป  ยกของหนกัได ้ขบัรถยนต์ได ้มี
ประสบการณ์ทาํงาน : ปี สามารถใชโ้ ปรแกรม excel 
ไดเ้ป็นอย่างดี 
- สามารถทาํงานตามแผนงาน ควบคุมสต๊อกสินคา้ 
เบิกจ่าย แลว้รายงานทีLกาํหนดไวไ้ด ้
- เวลาทาํงาน �9.&�-:9.&�น. หยุดวนัอาทิตย ์

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั ที แอนด ์บี ดีสทริบิวชัLน จาํกดั ประเภทกจิการ ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโ ภค บริโ ภค ทุกชนิด 

ที�อยู่ �9/��-��  ถ.เทศบาล ; ต.วารินชาํราบ อ.วา
รินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ �9�-9&�'&'� ผูป้ระสานงาน นายธชันพล  อารีวิจตรตระ
กูล   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

พนกังานขายหน่วยรถเงิน
สด  จาํนวน  � อตัรา 

11,900 - 20,��� 
บ./ด. 

ช./ญ 22-45 ม.� - ป.ตรี -ม.� ขึBนไป รับผิดชอบวางแผนและดาํเนินการติดต่อ
ประสาน 
กบัร้านคา้ บริหารงานขายดา้นการสัLงสินคา้ 
- จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การเก็บเงิน 
- นาํส่งเงินใหก้บัศูนยจ์ดัจาํหน่ายทุกวนัและทาํราย 
งานการขายประจาํวนั 
- รับผิดชอบพิBนทีL อุบลฯ ศรีสะเกษ อาํนาจเจริญ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั อีซูซุตงัปักอุบล จาํกดั ประเภทกจิการ '�:�� จาํหน่ายรถยนต์ 

ที�อยู่ 0�� ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-313371,��'-0;99�:9 ผูป้ระสานงาน นางฐานพฒัน ์ 
พนัธุมาศ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

0:�:9� พนกังานธุรการ 
สาขา อ.ตระการฯ  จาํนวน  
: อตัรา 

11,0���บ/ด ช/ญ 20-35 ปวส.+ - จบ ปวส. ขึBนไป สาขา คอมพิวเตอร์  ขบัรถยนต์ได ้
สามารถโ ปรแกรม office ไดเ้ป็นอย่างดี 
- สามารถคียข์อ้มูลงานขาย ประสานงานขาย และ
ทาํงานอืLนๆ ทีLไดร้ับมอบหมายได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั อีซูซุตงัปักอุบล จาํกดั ประเภทกจิการ '�:�� จาํหน่ายรถยนต์ 

ที�อยู่ 0�� ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 045-313371,��'-0;99�:9 ผูป้ระสานงาน นางฐานพฒัน ์ 
พนัธุมาศ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&0&&�� พนง.การเงิน สาขา 
มุกดาหาร  จาํนวน  : อตัรา 

11,0��บ/ด ช/ญ 20-35 ปวส.+ - จบ ปวส. ขึBนไป สาขา บญัชี การเงิน  ขบัรถยนต์ได ้
- สามารถทาํงานดา้นการเงิน ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย
รายวนัและงานอืLนทีLมอบหมายได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เจริญพฒันาอาเขต จาํกดั (อุบลสแคว)์ ประเภทกจิการ อสังหาริมทรัพย ์

ที�อยู่ 0::/: ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 045314779 , ��'-&9':�&9 ผูป้ระสานงาน น.ส.พชัรา  
จาํปาโ ท   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9:0:�� พนง.ทาํความ
สะอาด  จาํนวน  & อตัรา 

9,7500-10,���บ ชาย 20-50 ป.�+ -  จบ ป.� ขึBนไป  
- สามารถทาํงานเป็นกะได ้รับผิดชอบงานเกบ็ขยะและ
ทาํความสะอาดตามพืBนทีLรับมอบหมาย คดัแยกขยะรี
ไซเคิล ลา้งคลองนํBาตามอาคาร 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เจริญพฒันาอาเขต จาํกดั (อุบลสแคว)์ ประเภทกจิการ อสังหาริมทรัพย ์

ที�อยู่ 0::/: ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ 045314779 , ��'-&9':�&9 ผูป้ระสานงาน น.ส.พชัรา  
จาํปาโ ท   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

':�9&� รปภ.  จาํนวน  � 
อตัรา 

10,000-11,���
บาท 

ชาย 20-50 ป.�+ - จบ ป.� ขึBนไป ทาํงานเป็นกะได ้( ��.��-��.��น. , 
��.��-��.��น. ) 
- สามารถตรวจสอบพืBนทีLรอบโ ครงการ ตรวจพืBนทีL
ตามอาคาร ดูแลการจราจร ตรวจการหาบเร่ ลอ็ตเตอรีL  
- มีประสบการณ์ทาํงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เบทาโ กรเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั ประเภทกจิการ �:0�9 ปศุสัตวค์รบวงจร 

ที�อยู่ ��/�-0  ม.:�ถ.เลีLยงเมือง  ต.แจระแม อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-��'&�� ต่อ 0�: ผูป้ระสานงาน นางสาวธนัยนนัท ์ 
ทองงอก   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

9&��9� พนกังานประจาํ
ร้าน สาขา วารินฯ  จาํนวน  
: อตัรา 

9,;'�บ/ด ชาย 21-35 ปวช.+ - จบ ปวช. ขึBนไป ใชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ได(้exel) 
ขบัรถยนต์ไดห้รือจกัรยานยนต์ได ้มีประสบการณ์
ทาํงาน :-& ปี 
-สามารถจดัเรียงสินคา้ ดูแลความสะอาด ส่งสินคา้
ใหก้บัลูกคา้และปฏิบตัิตามหลกัของร้านและงานทีL
ไดร้ับมอบหมายได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั สาขาชยางกูร ประเภทกจิการ ���:� ประกนัชีวิต 

ที�อยู่ (คุณบวัผนั คาํเสมอ) �;� ถ.ชยางกูร ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 086-4608329 ,�0'-&:&��� ผูป้ระสานงาน นางบวัผนั  คาํ
เสมอ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&0:��� ทีLปรึกษาประกนั
ชีวิต  จาํนวน  �� อตัรา 

&�'/วนั ช/ญ 23-45 ป.ตรี - ไม่จาํกดัการศึกษา  บคุลิกภาพดี รักงานขาย งาน
บริการ สามารถแนนาํใหค้าํปรึกษาวางแผนการประกนั
ชีวิต ประกนัสุขภาพและการลงทุนได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั สาขาชยางกูร ประเภทกจิการ ���:� ประกนัชีวิต 

ที�อยู่ (คุณบวัผนั คาํเสมอ) �;� ถ.ชยางกูร ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ 086-4608329 ,�0'-&:&��� ผูป้ระสานงาน นางบวัผนั  คาํ
เสมอ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&0:��� ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  
จาํนวน  0 อตัรา 

10,���/เดือน ช/ญ 25-50 ป.ตรี - จบ ป.ตรี ขึBนไป ไม่จาํกดัการศึกษา มีประสบการณ์
งานขาย อย่างนอ้ย � ปี มีความเป็นผูน้าํ บุคลิกภาพดี 
รักงานขาย งานบริการ - สามารถควบคุมทีงานขายได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั เอน็พี กรุ๊ป (:99�) จาํกดั ประเภทกจิการ รับเหมาก่อสร้างบา้น ทีLพกัอาศยั 

ที�อยู่ 999/&9 บา้นสาริน � ม.0 ถ.ชยางกูร ต.ขาม
ใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ ���-99�'�'9 ผูป้ระสานงาน สิบเอกหญิงนิชาภา ทองมา   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&::��� ช่างควบคุมงาน  
จาํนวน  � อตัรา 

12,000-15,���บ/
ด 

ชาย 20-35 ปวส.+ - จบ ปวส. สาขา โ ยธา ก่อสร้าง หรือสาขอืLนทีL
เกีLยวขอ้ง ขบัรถยนต์ได ้เดินทางนอกพืBนทีLได ้
-สามารถอ่านแบบ ตรวจงานก่อสร้าง วางแผนและ
ควบคุมงานก่อสร้างใหบ้รรตามแผนงาน 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
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ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท ร้านสามชยักาแฟ (สาขาดอนกลาง) ประเภทกจิการ ''��9 จาํหน่ายอาหาร เครืLองดืLม 

ที�อยู่ ��;/0-' (ตลาดสดสันติสุข) ม.:� ถ.ชยางกูร 
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อบุลฯ &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ ��9-:�9&99; ผูป้ระสานงาน นางสาวจนัทร์เพ็ญ ปิย
ภิญโ ญภาพ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

':�&&�   พนกังานเสริฟ  
จาํนวน  : อตัรา 

&�'/วนั ญ. 18-30 ป.� ขึBนไป -เสริฟอาหาร 
-ทาํงาน � วนัต่อสัปดาห์ หยุด : วนั 
-อาหารเชา้ - กลางวนัฟรี 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หจก.อุบลหลอ่ยาง ประเภทกจิการ ศูนยบ์ริการซ่อมและจาํหน่ายยางรถยนต์ 

ที�อยู่ 0;�/� ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-&:&0�'-; ต่อ :� ผูป้ระสานงาน นางวรรณรัชต์  
ประเสริฐศรี   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

0:&:9� พนกังานจดัเรียง
สินคา้  จาํนวน  � อตัรา 

&�'/ว ชาย 20-35 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัวุฒิการศึกษา สามารถจดัเก็บ เรียง ยาง
รถยนต์ใหเ้ป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อยได ้
- ทาํงาน จ-ส เวลา ��.��-:�.��น. 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
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ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท หจก.อุบลหลอ่ยาง ประเภทกจิการ ศูนยบ์ริการซ่อมและจาํหน่ายยางรถยนต์ 

ที�อยู่ 0;�/� ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-&:&0�'-; ต่อ :� ผูป้ระสานงาน นางวรรณรัชต์  
ประเสริฐศรี   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

;�&:�� ช่างซ่อมช่วงลา่ง  
จาํนวน  � อตัรา 

&��/วนั ชาย 18-40 ปวช+ - จบ ปวช. ขึBนไป สาขาช่างยนต์  
- สามารถเปลีLยนยาง ตรวจเช็คช่วงลา่ง ตัBงศูนยถ์่วงลอ้ 
มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย : ปี 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
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ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท นางสายสุนีย ์ โ ชติช่วง ประเภทกจิการ บา้นส่วนบุคคล 

ที�อยู่ :: ซอยชยางกูร 9 ตาํบลในเมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  ( ซอยตรงขา้ง 
รร.อสัสัมชญั ) 

เบอร์โทรตดิต่อ ��:-&�:&;�0 ผูป้ระสานงาน    

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

':�:0' แม่บา้น(ส่วน
บุคคล)  จาํนวน  : อตัรา 

10,���บ หญิง 30-50 ไม่จาํกดั - อยู่ประจาํ(อาหารทีLพกัฟรี) 
- ทาํความสะอาดบา้น ซักผา้ 
- หยุด : วนั/เดือน 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมัสมัครออนไลน์ครออนไลน์  



บริษัท โ รงแรมเดอะบลิสอุบล (บริษทั เอส.บี.อี. จาํกดั) ประเภทกจิการ โ รงแรม หอ้งพกั 

ที�อยู่ 9 ซ.สุขาอุปถมัภ์ :9 ( ซอยบ่อนไก่)  ถ.สุขา
อุปถมัภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-��:9:9 ผูป้ระสานงาน น.ส.สุภิทธา  บุญเนืBอ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

':��&� พ่อครัว/แม่ครัว  
จาํนวน  � อตัรา 

10,000-15,���บ/
ด 

ช/ญ 25-35 ไม่จาํกดั - ไม่จาํกดัการศึกษา มีประสบการณ์ทาํงานในโ รงแรม 
รีสอร์ท มาไม่นอ้ยกว่า : ปี หรือจบการศึกษา สาขา ทีL
เกีLยวกบัการประกอบอาหาร การโ รงแรม 
- สามารถประกอบอาหารไทย  breakfast และตกแต่ง
จานอาหารได ้
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ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จาํกดั สาขา ตลาด
เจริญศรี 

ประเภทกจิการ จาํหน่ายสินคา้เบด็เตลด็ 

ที�อยู่ ''/� ต.แสนสุข อ.วารินชาํราบ จ.
อุบลราชธานี 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-9'&;�� ผูป้ระสานงาน น.ส.นิยากร สันทะเนือง   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

'���9� ผูช้่วยผูจ้ดัการ
ประจาํสาขา  จาํนวน  : อตัรา 

10,���บ. ชาย 23-35 ปวส.+ - จบ ปวส. ขึBนไป ใชโ้ ปรแกรม office ไดด้ี มีความรู้
ดา้นภาษาองักฤษ สามารถตรวจรับสินคา้ เช็คยอด 
บริหารจดัการภายในสาขาไดแ้ละแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ได ้
- เวลาทาํงาน :�.��-�:.�� น. 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
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ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



บริษัท บริษทั ราชเวชอุบลราชธานี จาํกดั ( รพ.ราชเวช
อุบลราชธานี ) 

ประเภทกจิการ �'::: สถานบริการดา้นการพยาบาล 

ที�อยู่ 999 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-&:�9�: ต่อ ����,��;-00;0'�: ผูป้ระสานงาน คุณช
ลนัดา  ทิพธนามาศ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

��&�:� พยาบาลวิชาชีพ ( 
หอ้งคลอด)  จาํนวน  : อตัรา 

19,000+ หญิง 22-45 ป.ตรี - จบ ป.ตรี ขึBนไป สาขา พยาบาลศาสตร์  
- สามารถดูแลผูป้่วย ใชอุ้ปกรณ์เครืLองมือฟืB นคืนชีพ
และอุปกรณ์ช่วยหายใจและเครืLองมือพิเศษของ
ผูป้่วยหนกัตามมาตฐานวิชาชีพได ้
- สามารถทาํงานเป็นกะได ้

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
โทร.  081-7900337 หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. :;<-=:>==? ต่อ @< 

ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  



 

บริษัท บริษทั ราชเวชอุบลราชธานี จาํกดั ( รพ.ราชเวช
อุบลราชธานี ) 

ประเภทกจิการ �'::: สถานบริการดา้นการพยาบาล 

ที�อยู่ 999 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี &0��� 

เบอร์โทรตดิต่อ �0'-&:�9�: ต่อ ����,��;-00;0'�: ผูป้ระสานงาน คุณช
ลนัดา  ทิพธนามาศ   

ตําแหน่ง ค่าจ้าง เพศ อายุ การศึกษา เงื�อนไข 

&��&�� นกัโ ภชนาการ  
จาํนวน  : อตัรา 

12,���บ หญิง 22-40 ป.ตรี - จล ป.ตรี สาขา เทคโ นโ ลยีอาหาร ใชค้อมพิวเตอร์ได้
ดี มีประสบการณ์ดา้นโ รงพยาบาลหรือสายงานทีL
เกีLยวขอ้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- เวลาทาํงาน ��.��-:;.&� น. 

 
 
 
 
 

 ติดต่อฝากประวัติหางานได้ที� ณ ศูนย์บริการจัดหางาน อาคาร 17 กองกจิการนักศึกษา ชั-น 2  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
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ตาํแหน่งงานว่าง 

เดอืน  กรกฎาคม  ��� 

โทร. ���-��� ต่อ �� 

สมคัรออนไลน์สมคัรออนไลน์  


