
ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รับเหมาก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 087-4447019,098-1012288
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.พ. &' - #( มี.ค. &'

1 �./0�� พนักงานกราฟฟิกดไีซน์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง $(,(((-$.,(((บ

เพศ

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์  จํากดั (หมู่บ้านอนันตรา)

00? หมู่ที� � ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึBนไป มปีระสบการณ์ทาํงาน 0 ปี

สามารถออกแบบกราฟฟิค โลโก้ อาร์ทเวริ์ค website

facebook โดยใช้โปรแกรม illastrator ,photoshop

,premiere pro ,after effec

โดยใช้ความคดิสร้าวสรรค์มไีอเดยีใหม่ๆอยู่เสมอ

เต็ม
หมดเขต

รับเหมาก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 087-4447019,098-1012288
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.พ. &' - #( มี.ค. &'

2 ���?V? ฝ่ายขายโครงการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง $(,(((-$#,(((บ

เพศ

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์  จํากดั (หมู่บ้านอนันตรา)

00? หมู่ที� � ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึBนไป สาขา การตลาดหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย 0 ปี

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ีขบัรถยนต์ได้

- สามารถเสนอขาย ตดิตามงานขาย เกบ็ข้อมูลลูกค้า

ปิดยอดขาย และงานอื�นที�บริษัทกาํหนด

เต็ม
หมดเขต

รับเหมาก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 087-4447019,098-1012288
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.พ. &' - #( มี.ค. &'

3 0����? การตลาดออนไลน์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง $(,(((-$#,(((บ

เพศ

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์  จํากดั (หมู่บ้านอนันตรา)

00? หมู่ที� � ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา คอมพวิเตอร์  การตลาด

สารสนเทศหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง สามารถออกแบบ

ตดัแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe photoshop lilustator

และโปรแกรมตดัต่อวดิโีอได้ ทาํสื�อโฆษณา ขบัรถยนต์ได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์
โทร. 045-254383
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.พ. &' - #( มี.ค. &'

4 �.���? พนักงานบัญชี-ธุรการ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-30

วุฒิ ปวส. บัญชี
ค่าจ้าง '#4-5,64(บ

เพศ

บริษัท อุบลไอทคีอม จํากดั

��/ ถ.สรรพสิทธิ_  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

- จบ ม.� ขึBนไป สาขา บัญชี หรือมปีระสบการณ์

สามารถทาํงานบัญชี ออกบิล ออกใบกาํกบัภาษี

และบริการลูกค้าหน้าร้าน

- มปีระสบการณ์ 0 ปี

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า    10?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- เวลาทาํงาน ?V.??-0/.�?น. หยุดทุกวนัอาทติย์

- มอีาหารกลางวนัฟรี

โ รงเรียนอนุบาล
โทร. 045-317989,089-4966264
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.พ. &' - #( มี.ค. &'

5 �0�0�? ครูพี�เลีBยง/ครูผู้ช่วย
หญิงจาํนวน 3

อายุ 18-35

วุฒิ ม.�+
ค่าจ้าง '#4-4((/วนั

เพศ

โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลศิวฒันา

��/0 ซ. ชยางกรู .? ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึBนไป ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ รักเดก็

สามารถฝึกและพฒันาเดก็วยั 0-� ขวบ

ตามหลกัสูตรที�โรงเรียนกาํหนด

เต็ม
หมดเขต

รับเหมาก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 087-4447019,098-1012288
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #. ก.พ. &' - #' มี.ค. &'

6 ���?V? พนักงานขายออนไลน์
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-30

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง $(,(((-$#,(((บ

เพศ

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์  จํากดั (หมู่บ้านอนันตรา)

00? หมู่ที� � ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึBนไป มปีระสบการณ์ทาํงาน 0 ปี 

- เป็น admin ตอบแซทลูกค้าให้ข้อมูลทางเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ เต็ม
หมดเขต

&;$(. ให้เช่าพื>นที?
โทร. 045-317001 , 091-0190113
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #; ก.พ. &' - #6 มี.ค. &'

7 0����? ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 35-45

วุฒิ ป.ตรี+

ค่าจ้าง $4,(((-$;,(((/ด

เพศ

บริษัท ยู-พาร์ค จํากดั

���/0 ม.� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึBนไปด้านการตลาด ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย0ปี

สามารถทาํงานด้านการตลาด ออกบูท ประชาสัมพนัธ์

จัดกจิกรรมส่งเสริมการขายให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท

เต็ม
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ>นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 0621973300
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #; ก.พ. &' - #6 มี.ค. &'

8 �.0V0? หัวหน้าฝ่ายการผลติ
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-45

วุฒิ ป.ตรี+

ค่าจ้าง $4,(((-#4,(((บ

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

cV  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- จบ ป.ตรี สาขา วศิวกรรมการผลติ อุตสาหกรรม

เครื�องกล ขบัรถยนต์ได้ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้

สามารถสื�อสารภาษาองักฤษ

หรือหากมทีกัษะภาษาจีนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- วางแผนการผลติ ตรวจสอบ

ควบคุมการผลติให้เสร็จทนัตามกาํหนด

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า    20?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ>นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 0621973300
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #; ก.พ. &' - #6 มี.ค. &'

9 /0�.�? ช่างไฟฟ้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 18-40

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง 5,64(-$#,(((บ-

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

cV  ม..  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

จบ ปวช. ขึBนไปสาขาไฟฟ้าหรืออเิลก็ทรอนิกส์

ขบัรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้

สามารถดูและระบบไฟฟ้าภายในโรงงานได้

เต็ม
หมดเขต

($&$$ กาํจดัแมลงทุกชนิด
โทร. 045-316579 ,062-3465937,098-0970799
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #; ก.พ. &' - #6 มี.ค. &'

10 c���0? พนักงานขับรถและบริการ
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง '#4-.((/ว

เพศ

หจก.ยู.บี.เอส. เพสท์คอนโทรล

�0�/. ม.�� ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

-  จบ ม.� ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ พ้นภาระทหารแล้ว 

-  สามารถขบัรถบริการป้องกนักาํจัดแมลงและสัตว์พาหะ

ตามอาคาร บ้านเรือน โรงแรม โรงงาน

ในเขตพืBนที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

- มโีบนัส โอท ีเบีBยเลีBยง เบีBยขยนั 

- ทาํงาน จ-ส เวลา ?c.??-0/.??น.

เต็ม
หมดเขต

#&54$ การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #; ก.พ. &' - #6 มี.ค. &'

11 �0.�0� วศิวกรโยธา
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-60

วุฒิ ป.ตรี+

ค่าจ้าง 15,000+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (0VV?)

V� ม.0 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- จบสาขาโยธา,ผ่านการเกณฑ์ทหาร

มปีระสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง

รู้จักวางแผนงาน ควบคุม งานก่อสร้างสะพาน เสาเขม็

หล่อคาน แผ่นพืBนสะพาน

- ค่าจ้างสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

เวลาทาํงาน c.??-0/.?? น.

เงนิเดือน + ประสบการณ์

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า    30?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

#&54$ การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309,081-8765946
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #; ก.พ. &' - #6 มี.ค. &'

12 �00��? ช่าง ปวส.
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-45

วุฒิ ปวส.
ค่าจ้าง 9,750+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (0VV?)

V� ม.0 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- จบ ปวส.ขึBนไป สาขา โยธา ก่อสร้าง 

- ผ่านการคดัเลือกทหารแล้ว 

- สามารถควบคุมงานหล่อเสาเขม็ สะพานคอนกรีต

หล่อปูน คาน พืBนสะพาน ได้

-

ค่าจ้างแล้วแต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามารถตกลงกนัไ

ด้ เดนิทางต่างจังหวดัได้

เต็ม
หมดเขต

#&54$ การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #; ก.พ. &' - #6 มี.ค. &'

13 c�00V? พนง. ขับรถแบคโฮ
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-50

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง 9,750+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (0VV?)

V� ม.0 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- เวลาทาํงาน จ-ส เวลา ?c.??-0/.??น.

เต็ม
หมดเขต

#&54$ การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #; ก.พ. &' - #6 มี.ค. &'

14 c����? พนักงานขับรถสิบล้อ
ชายจาํนวน 1

อายุ 23-45

วุฒิ ป..+

ค่าจ้าง 5,64(บ/ด

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (0VV?)

V� ม.0 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- จบ ป.. ขึBนไป มใีบขบัข ีท.� ขึBนไป มเีบีBยเลีBยง โอที

เต็ม
หมดเขต

สอนขบัรถยนตท์ุกประเภท
โทร. 090-2842888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #; ก.พ. &' - #6 มี.ค. &'

15 ��.?�? ครูสอนขับรถ
ชายจาํนวน 3

อายุ 23-40

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง $(,(((-$',(((บ

เพศ

โรงเรยนสอนขบัรถ ดดี.ีไดรฟ์วิ�ง อุบล

0� ม.�? ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ

- จบ ม.� ขึBนไป มใีบขบัขี�รถยนต์ไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถยนต์ได้ทั�งเกยีร์ธรรมดาและเกยีร์ออโต้

ใช้คอมพวิเตอร์ได้

-

สามารถสอนให้ความรู้ทัBงด้านทฤษฎแีละปฎบิัตใิห้กบัลูกค้า

ที�มาเรียน บุคลกิภาพด ีพดูจาดี

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า    40?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเครื?องนอน
โทร. 045-246018
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' มี.ค. &' - # เม.ย. &'

16 c����? พนักงานขับรถ ท.�
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง 5,64(-$4,(((บ

เพศ

บจก.เจริญใจด ีเทรดดิBง 0Vcc

�??,�?� ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึBนไป ส่วนสูง 0�?  ซม. ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้

- สามารถประกอบสินค้า จัดส่งสินค้า ตามใบสั�งสินค้าได้ เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเครื?องนอน
โทร. 045-246018
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' มี.ค. &' - # เม.ย. &'

17 �.���?  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-38

วุฒิ ปวช+

ค่าจ้าง $#,(((-$4,(((บ.

เพศ

บจก.เจริญใจด ีเทรดดิBง 0Vcc

�??,�?� ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ สาขาบัญชี โดยตรง

- ทาํบัญชี ภาษีจัดซืBอ ภาษีขาย ฯลฯ

- ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้านบัญชีได้

- มปีระสบการณ์ การทาํบัญชี จะพจิารณาเป็นพเิศษ

-  เวลาทาํงาน ?c.�?-0c.�?น.  หยุดวนัอาทติย์

เต็ม
หมดเขต

จดัซื>อ-จดัจ้างภาครัฐ,เอกชน
โทร. 064-8585377
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' มี.ค. &' - # เม.ย. &'

18 .0��.? ฝ่ายจดัซืBอ
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 23-35

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง 5,64(-$4,(((บ

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

0�V ม.0� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึBนไปสาขาบริหาร-การจัดการ

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีขบัรถยนต์ได้ ยนิดรีับนักศึกษาจบใหม่

สามารถจัดซืBอสินค้าได้ตาม order ลูกค้า

- มภีูมลิาํเนาในเขตอาํเภอเหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง

หรืออาํเภอใกล้เคยีง

เต็ม
หมดเขต

จดัซื>อ-จดัจ้างภาครัฐ,เอกชน
โทร. 064-8585377
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' มี.ค. &' - # เม.ย. &'

19 ���?V? ฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 22-35

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง 10,000+

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั

0�V ม.0� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.�  หรือมปีระสบการณ์ด้านงานขาย หรือจบ สาขา

การตลาดหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง 

-

สามารถนําเสนอขายสินค้าประเภทวสัดุครุภัณฑ์ในหน่วยง

าน สถานศึกษาทัBงในและนอกสถานที�

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า    50?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- หากมภีูมลิาํเนาอยู่ที�อาํเภอเหล่าเสือโก้ก

ดอนมดแดงหรือใกล้เคยีงจะพจิารณาเป็นพเิศษ

$.$$4 ผลิตเสื>อผา้สาํเร็จรูปส่งออก
โทร. (.4-#&;&&$ ต่อ 4(5 , (;#-.4(''&$
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ' มี.ค. &' - # เม.ย. &'

20 .0V?�? เจ้าหน้าที�สรรหาและพฒันาบุคลากร
ชายจาํนวน 1

อายุ 23-30

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง 10,000+

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

0?0� ม.� ต.โนนผึBง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- จบ ปวส. ขึBนไปทุกสาขา

มปีระสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 0 ปี ใช้โปรแกรม

office ได้ด ีขบัรถยนต์ได้ 

-

สามารถสรรหาและพฒันาบุคลากรให้มคีุณภาพและทนัต่อ

การเตบิโตของบริษัท

เต็ม
หมดเขต

;&#(# สถานพยาบาลศูนยไ์ตเทียม
โทร. 045-244286,091-1377204
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 4 มี.ค. &' - . เม.ย. &'

21 .0�0V? พนักงานธุรการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-30

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง 10,000+

เพศ

บริษัท ฐปนไต จํากดั

นิรันดร์การแพทย์ ��� ถ.สรรพสิทธิ_ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �.???

- จัดทาํเอกสารรายรับ-รายจ่าย ของบริษัท

- ใช้โปรแกรม Microsoft word,Excel

- ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ

- งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงานจันทร์ - เสาร์ หยุดวนัอาทติย์

เต็ม
หมดเขต

4$5(( ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโ ภค บริ
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 4 มี.ค. &' - . เม.ย. &'

22 ���?V? พนักงานขายหน่วยรถ(เซลล์)
ช.จาํนวน 5

อายุ 20-35

วุฒิ ม.� - ป.ตรี

ค่าจ้าง 5,&((บ

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

��� ม.V ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- เสนอขายสินค้าตามร้านค้าตามร้านค้าต่างๆ

ตามเขตที�บริษัทรับผดิชอบ

- สามารถขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขี�

- สวสัดกิาร : โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ประกนัอุบัตเิหตุ

ประกนัสังคม, Incentive

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า    60?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

4$5(( ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโ ภค บริ
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 4 มี.ค. &' - . เม.ย. &'

23 V���V? ทั�วไป
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35

วุฒิ ม.� - ป.ตรี
ค่าจ้าง 5,64(บ

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

��� ม.V ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- จบ ม.� ขบัรถยนต์ได้ มใีบขบัขี�

เป็นผู้ช่วยพนักงานขบัรถขึBน-ลงสินค้า

ขายสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ตามเขตที�บริษัทรับผดิชอบ

- สามารถขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขี�

- สวสัดกิาร : โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ประกนัอุบัตเิหตุ

ประกนัสังคม, Incentive

เต็ม
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหมากฝร่งและขนมสอดใส้
โทร. 086-3202614,sale_ub@litte.co.th
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 4 มี.ค. &' - . เม.ย. &'

24 ���?V? พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง 5,5((-#(,(((บ

เพศ

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากดั

0?/� ซอย ธรรมวถิี 0?  ถ.ธรรมวถิี   ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี �.???

-  ม.� ขึBนไป ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้

สามารถดูแลรับผดิชอบร้านค้าในพืBนที�ที�มอบหมายได้

และกระตุ้นยอดขาย ส่งเสริมการขาย

สร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้า

- ทาํงาน จ-ส เวลา ?c.??-0/.??น.

เต็ม
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $# มี.ค. &' - $$ เม.ย. &'

25 �.0��? เจ้าหน้าที�วางแผนการเงนิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี+

ค่าจ้าง $4,(((-'4,((บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �??/ จํากดั

�// ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึBนไปทุกสาขา มมีนุษยสัมพนัธ์ดี

ปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

-

สามารถวางแผนรูปแบบการใช้ชีวติทางการเงนิให้บริการลู

กค้าของบริษัทฯและเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาตามโคร

งสร้างและเงื�อนไขบริษัทได้

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า    70?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $# มี.ค. &' - $$ เม.ย. &'

26 �.0��? เจ้าหน้าที�วางแผนการตลาด
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง $4,(((-'4,(((บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �??/ จํากดั

�// ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึBนไปทุกสาขา มมีนุษยสัมพนัธ์ดี

ปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

- สามารถวางแผนรูปแบบการตลาด

บริการลูกค้าของบริษัทฯและเข้ารับการฝึกอบรมและพฒัน

าตามโครงสร้างและเงื�อนไขบริษัทได้

เต็ม
หมดเขต

ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโ ภค บริโ ภค ทุก
โทร. 090-9365356
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

27 พนักงานขายหน่วยรถเงนิสด
ช./ญจาํนวน 3

อายุ 22-40

วุฒิ ม.� - ป.ตรี

ค่าจ้าง 11,900 - 20,000

เพศ

บริษัท ท ีแอนด์ บี ดสีทริบิวชั�น จํากดั

�V/�?-��  ถ.เทศบาล / ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

-รับผดิชอบวางแผนและดาํเนินการตดิต่อประสาน

กบัร้านค้า บริหารงานขายด้านการสั�งสินค้า

-จัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย การเกบ็เงนิ

-นําส่งเงนิให้กบัศูนย์จัดจําหน่ายทุกวนัและทาํราย

งานการขายประจําวนั

-ทาํงานวนัจันทร์ถึงวนัเสาร์ เวลา ?c.??-0/.??

-ประกนัสังคม,เบีBยขย

เต็ม
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

28 �.0��? เจ้าหน้าที�บริการลูกค้า
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง $4,(((-$;,(((บ.

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �??/ จํากดั

�// ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึBนไป บุคลกิภาพด ีน่าเชื�อถือ 

-

สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาตามหลกัสูตรด้านพืB

นฐานการทาํงานของบริษัท  ด้านงานบริการ  การตลาด

การบริหาร

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า    80?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

29 �.00.? ผู้ช่วยผู้จดัการ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี+
ค่าจ้าง #(,(((-'(,(((/ด

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �??/ จํากดั

�// ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึBนไปทุกสาขา

มคีวามมุ่งมั�นและเป้าหมายในชีวติ รักงานบริการ

งานบริหาร ตดิต่อประสานงาน  อธัยาศัยดี

สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ

และพฒันาตนเองได้ตามเป้าหมายบริษัท

เต็ม
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

30 �0�V�? รปภ.
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-45

วุฒิ ป.�+

ค่าจ้าง 5,64(-$(,(((บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

.00/0 ถนนชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.� ขึBนไป ทาํงานเป็นกะได้ ( ?c.??-�?.??น. ,

�?.??-?c.??น. )

- สามารถตรวจสอบพืBนที�รอบโครงการ

ตรวจพืBนที�ตามอาคาร ดูแลการจราจร ตรวจการหาบเร่

ลอ็ตเตอรี�

- มปีระสบการณ์ทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เต็ม
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

31 �0�00?  พนักงานทาํความสะอาด
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-45

วุฒิ ป�+

ค่าจ้าง 5,64(-$(,(((บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

.00/0 ถนนชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.� ขึBนไป ทาํความสะอาดพืBนที� เทขยะ ล้างถังขยะ

ขดัพืBนและทาํความสะอาดห้องว่าง ล้างคราบไขมนั

เศษอาหาร

ซักล้างอุปกรณ์ทาํความสะอาดทุกครัBงหลงัใช้งาน

- สถานที�ทาํงาน โต้รุ่งอุบลสแควร์ เวลาทาํงาน

0�.??-�..??น.

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า    90?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.4$($ จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

32 �00�0� คนสวน
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-45

วุฒิ ไม่จํากดั
ค่าจ้าง 5,&((บ/ด

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

cc ม.�? ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- ไม่จํากดัการศึกษา ขบัรถยนต์ได้ มคีวามรู้เรื�องพนัธุ์ไม้

ตดัแต่งกิ�งและอุปกรณ์ในการใช้งาน มปีระสบการณ์

มคีวามตัBงใจ ขยนั อดทน

รักงานบริการและมคีวามกระตือรือร้นในการทาํงาน

เต็ม
หมดเขต

.4$($ จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

33 �.���? พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 22-30

วุฒิ ปวส.+

ค่าจ้าง $(,(((-$4,(((บ

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

cc ม.�? ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขาบัญชี ขบัรถยนต์ได้

- ใช้โปรแกรม Office ได้เป็นอย่างดี

- มบีุคลกิภาพด ียิBมแย้มแจ่มใส มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี

รักงานบริการ

- ทาํงานเวลา ?c.??-0/.??น. หยุด 0 วนั/สัปดาห์

เต็ม
หมดเขต

.4$($ จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

34 ���?V? ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-30

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจ้าง 15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

cc ม.�? ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา  บุคลกิภาพด ี ,มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี

,รักงานบริการ,ขบัขี�รถยนต์ได้

และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

- มเีบีBยขยนั,คอมมชิชั�น,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลกิภาพ,อบรมสัมมนา,

เงนิรางวลัพนักงานดเีด่น

เต็ม
หมดเขต

.4$($ จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

35 .�00�?  การเงนิ(แคชเชียร)◌์
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-30

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง $$,(((-$4,(((บ/

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

cc ม.�? ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

จบ ป.ตรี ทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ีบุคลกิภาพด ียิBมแย้มแจ่ม

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า   100?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.4$($ จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

36 /�0��� ช่างเตรียมพืBน
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง 9,800+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

cc ม.�? ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- จบ ปวช. ขึBนไป สาขา ช่างยนต์ มคีวามตัBงใจขยนั อดทน

รักงานบริการสามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืBนฐานได้เ

ป็นอย่างดสีามารถขบัขี�รถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�รถย

นต์

เต็ม
หมดเขต

.4$($ จาํหน่ายรถยนตโ์ ตโ ยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

37 �0���? จป วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-30

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง $#,(((-$4,(((บ/

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

cc ม.�? ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี �.0V?

- จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย

ขบัรถยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

สามารถฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย

จัดทาํแผนด้านความปลอดภัยและงานอื�นที�ได้รับมอบหมา

ยได้ มปีระสบการณ์ทาํงานจะพจิารณาเป็น

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายกลอ้งวงจรปิด
โทร. 045-242321,086-3556143,089-4820197
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

38 V���V? พนักงานทั�วไป(ผู้ช่วยช่าง)
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง 5,64(-$(,4((บ.

เพศ

หจก.ยู ซัคเซส คอมพวิเตอร์

0�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �.???

- มหีน้าที�เป็นลูกมือช่างเดนิสายสัญญาณ ตดิตัBงอุปกรณ์

ทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้ ทาํงานต่างจังหวดัได้

- เวลาทาํงาน ?c.�?-0c.�?น.

เต็ม
หมดเขต

จาํหน่ายกลอ้งวงจรปิด
โทร. 045-242321,086-3556143,089-4820197
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

39 �0�00?  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง 5,64(-$#,(((บ

เพศ

หจก.ยู ซัคเซส คอมพวิเตอร์

0�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �.???

-ไม่จํากดัการศึกษา ทาํความสะอาดร้าน

ซักผ้ารีดผ้าบ้านนายจ้าง

งานในครัวและงานอื�นที�ได้รับมอบหมายในร้านได้

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า   110?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
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ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายกลอ้งวงจรปิด
โทร. 045-242321,086-3556143,089-4820197
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

40 .00��? เสมยีน(หน้าร้าน)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง 5,64(-$#,(((บ

เพศ

หจก.ยู ซัคเซส คอมพวิเตอร์

0�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �.???

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา คอมธุรกจิหรือบัญชี ใช้โปรแกรม

Excel ได้ 

- ทาํหน้าที�ขายสินค้าหน้าร้าน ตรวจนับสินค้า

บันทกึข้อมูลและทาํงานเป็นทมีได้

เต็ม
หมดเขต

ให้เช่าแบบเหล็ก-นั?งร้านและอุปกรณ์ก
โทร. 092-6731408
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

41 V�0��? พนักงานทั�วไป
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง '4(-.((บ/ว

เพศ

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทูลส์เรนทลั

�?V ม./ ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- สามารถยกของหนักได้

ลกัษณะงานยกและลงของจากรถลูกค้าได้

-

มคีวามรู้เรื�องเครื�องยนต์หรือเชื�อมไฟฟ้าได้จะพจิารณาเป็น

พเิศษ

- เวลา ?c.??-0/.??น. หยุดวนัอาทติย์

เต็ม
หมดเขต

ให้เช่าแบบเหล็ก-นั?งร้านและอุปกรณ์ก
โทร. 092-6731408
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

42 .0.0�? เสมยีน(ญ)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-30

วุฒิ ปวช.+

ค่าจ้าง 5,64(-$$,(((/ด

เพศ

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทูลส์เรนทลั

�?V ม./ ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช.ขึBนไป ด้านบริหารธุรกจิ บัญชี

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถรับใบสั�งสินค้า บริหารจัดการคลงัสินค้า

และรวบรวมเอกสารส่งฝ่ายบัญชี

- ทาํจันทร์-เสาร์ เวลา ?c.??-0/.??น.

เต็ม
หมดเขต

โ รงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

43 /0�/0? ช่างไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง .((/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

0V?/0 ม./ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึBนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถอ่านและเขยีนแบบวงจรไฟฟ้าได้

มปีระสบการณ์ด้าน wiring ตู้คอลโทรล

- ประสบการณ์ทาํงาน � ปี

เต็ม
หมดเขต

18/03/2 หน้า   120?V ม.c ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.?-.��?-����-c http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- ทาํงาน จ-ส เวลา ?c.??-0/.??น.

โ รงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

44 /�.0�� ช่างไฟฟ้าประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-45

วุฒิ ปวช+
ค่าจ้าง .((/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

0V?/0 ม./ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ. ปวช. ขึBนไป มปีระสบการร์ทาํงาน � ปี

สามารถอ่านแบบวงจรไฟฟ้า เดอนสายไฟในอาคาร

ตรวจเซ็คและซ่อมระบบไฟฟ้าได้

เต็ม
หมดเขต

โ รงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

45 �0.�0? วศิวกรไฟฟ้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-40

วุฒิ ป.ตรี

ค่าจ้าง $4,(((-#(,(((บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

0V?/0 ม./ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมือง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี วศิวกรรมไฟฟ้า มใีบประกอบวชิาชีพ

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี

สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

เต็ม
หมดเขต

.64#4 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

46 ���?V? พนักงานขาย ( ญ )
หญิงจาํนวน 6

อายุ 19-35

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง ''4บ/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

./�/0 ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �.???

- จบ ม.� ขึBนไป รักงานบริการ ยิBมแย้มแจ่มใส

- บริการขายสินค้าหน้าร้าน แนะนําสินค้า

จัดเรียงสินค้าและพาลูกค้าไปที�จุดขายสินค้า

- เวลาทาํงาน ?V.??-0V.??น หยุด 0วนั/สัปดาห์

เต็ม
หมดเขต

.64#4 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

47 .�00�?  แคชเชียร์
หญิงจาํนวน 2

อายุ 19-35

วุฒิ ม.�+

ค่าจ้าง '.4/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

./�/0 ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �.???

- ม.� - ปวส.  สามารถรับชําระเงนิและส่งเงนิได้อย่าถูกต้อง

หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ เต็ม
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดือน  มีนาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.64#4 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

48 .0��.? ผช.พนักงานจดัซืBอ
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 22-35

วุฒิ ปวช-ป.ตรี
ค่าจ้าง '4(-';4/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

./�/0 ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �.???

- จบ ปวช-ป.ตรี สาขาคอมธุรกจิ/บัญชี มปีระสบการณ์ 0 ปี 

- สามารถตดิต่อประสานการสั�งซืBอสินค้า  PO

พมิพ์รายการสินค้าที�ต้องสั�งซืBอ

ตดิต่อเจรจาซืBอขายต่อรองราคาได้เป็นอย่าดี

เต็ม
หมดเขต

.64#4 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

49 V���V?  พนง.ทั�วไป
ชายจาํนวน 5

อายุ 22-35

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง '44/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

./�/0 ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �.???

- ไม่จํากดัการศึกษา อ่านออกเขยีนได้

สามารถจัดสินค้าตามรายการที�ลูกค้าสั�ง

ยกของส่งสินค้าตามใบสั�งสินค้าได้

เต็ม
หมดเขต

โ รงแรม ห้องพกั
โทร. 045-281919
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $; มี.ค. &' - $6 เม.ย. &'

50 .����? พนักงานต้อนรับ(โรงแรม)
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วุฒิ ไม่จํากดั

ค่าจ้าง $((((บ/ด

เพศ

โรงแรมเดอะบลสิอุบล (บริษัท เอส.บี.อ.ี จํากดั)

V ซ.สุขาอุปถัมภ์ 0V ( ซอยบ่อนไก่)  ถ.สุขาอุปถัมภ์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

- ม.� ขึBนไป สามารถสื�อสารภาษา Eng ได้

ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ ใช้โปรแกรม MS office

ได้ด ี

- บริการต้อนรับลูกค้า เช็คอนิ-เช็คเอาท์

บันทกึข้อมูลและแก้ไขปัญหาเแพาะหน้าได้ดี

เต็ม
หมดเขต
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