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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

พฒันาซอฟแวร์และเครือข่าย
โทร. 080-5934762
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต %& พ.ย. )% - %* ธ.ค. )%

1 ��.��/  โปรแกรมเมอร์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %*,222-%3,222บ.

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ยิ�งยง สมาร์ท บิส

�67-�7� ถนนชยางกรู ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี วศิวะคอมฯ  วทิยาการคอม

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

- สามารถเขยีนโปรแกรม ระบบ Aadroid Applications

,sql server,web Application,HTML 5

มปีระสบการณ์เกี�ยวกบั Gui design ได้

เตม็
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 080-4690072
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

2 �����/  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง :,222-%2,222บ

เพศ

นายรัชชพงศ์  อรุณศิริโรจน์

หมู่บ้านสารินเรสซิเดนท์  77/�� ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สามารถทาํงานบ้าน

ทาํความสะอาด ล้างจาน รีดเสื]อผ้า ทาํอาหาร

ดูแลต้นไม้บริเวณบ้าน และงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา /_.//-�/.// น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่าย เครื<องเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

3 7.��./ พนง.ฝ่ายผลติห้องต้ม
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 18-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

./� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

-

สามารถดูแลกระบวนการผลติให้ตรงตามขั]นตอนที�โรงงาน

กาํหนดไว้ได้

- เวลาทาํงาน เป็นกะ

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่าย เครื<องเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

4 7.��./ ฝ่ายผลติห้องบรรจุ
ช/ญจาํนวน 8

อายุ 20-40

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

./� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- สามารถบรรจุสินค้าตามเวลาที�โรงงานกาํหนดได้

- ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า    1�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตและจาํหน่าย เครื<องเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

5 g�g��/ จนท.ธุรการ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %2,222-%*,222บ

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

./� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชี

- สามารถตรวจสอบระบบ รายรับ-รายจ่าย

กระบวนการทาํงานของสาขา

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้สาขาและงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมายได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่าย เครื<องเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

6 �����/  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

./� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ดูแลความสะอาดทั]งภายในและภายนอกอาคาร ห้องนํ]า

และงานอื�นๆที�มอบหมายได้

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่าย เครื<องเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

7 g�.�./ พนง.คลงัสินค้า-ส่งสินค้า
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

./� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช ขึ]นไป สาขา บัญชี หรือสาขาบริหาร

สาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้ มใีบขบัขี�

- สามารถดูแลคลงัสินค้า จัดเรียง จัดส่ง

ตามศูนย์กระจ่ายสินค้าจังหวดัอื�นๆ ของบริษัทได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่าย เครื<องเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

8 .g.�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %2,222-%*,222บ

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

./� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ป.ตรี สาขา บัญชี หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงาน  � ปี ใช้โปรแกรม Express ,ZAP

สามารถบันทกึค่าใช้จ่าย ประจําสาขา สรุปบัญชีซื]อ-ขาย

ภ.พ../ ค่าใช้จ่ายเจ้าหนี] บันทกึเครดติได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า    2�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตและจาํหน่าย เครื<องเทศ ซอล และเค
โทร. 045-437284
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

9 �g���� นิตกิร
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %2,222-%3,222บ.

เพศ

บริษัท ครัวนภัส ผลติภัณฑ์อาหาร จํากดั

./� หมู่ที� � ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึ]นไป สาขา นิตศิาสตร์

- ดูแลสัญญาจ้างพนักงาน

สร้างความเข้าใจในการทาํงานกบัพนักงาน

ดูแลด้านด้านกฎหมายของบริษัท

-ขบัรถยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโภค บริโภค ทุก
โทร. 090-9365356
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

10 ���/7/ พนักงานขายหน่วย Van salesman
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 22-32

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง %%,C22-%),C22บ

เพศ

บริษัท ท ีแอนด์ บี ดสีทริบิวชั�น จํากดั

�7/�/-��  ถ.เทศบาล _ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ]นไป สาขา การตลาดหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ชอบงานขาย สามารถวางแผนการขาย ขยายตลาด ทาํงาน

ทาํยอดขายตามที�บริษัทกาํหนดได้(อุบล ศรีเกษ

อาํนาจเจริญ)

เตม็
หมดเขต

ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโภค บริโภค ทุก
โทร. 090-9365356
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

11 6��.�/ พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 4

อายุ 21-40

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง %2,C22บ/เดือน

เพศ

บริษัท ท ีแอนด์ บี ดสีทริบิวชั�น จํากดั

�7/�/-��  ถ.เทศบาล _ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.. ขึ]นไป มใีบขบัขี�รถยนต์ รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

- สามารถเป็นผู้ช่วยพนักงานขาย จัดเรียง 

- ทาํงานตามเขตพื]น ศรีสะเกษ อาํนาจเจริญ อุบลราชธานี

เตม็
หมดเขต

สถานีบริการนํGามนัเชืGอเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

12 ผู้ช่วยผู้จดัการเซเว่น
ชาย/หญิงจาํนวน 4

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บจก.อุบลนําทรัพย์ปิโตรเลยีม

��g ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ]นไป ทุกสาขา

- มปีระสบการณ์งานบริการ มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

สามารถเข้ากะและทาํงานล่วงเวลาได้

เคยเป็นผู้จัดการเซเว่นจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มบีุคคลคํ]าประกนั มเีงนิคํ]าประกนัการทาํงาน

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า    3�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

*ยื�นใบสมคัรที� บริษัท อุบลนําสว่าง

สถานีบริการนํGามนัเชืGอเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

13 ���/7/ พนักงานเซเว่น
ช/ญจาํนวน 7

อายุ 18-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง %2,322บ

เพศ

บจก.อุบลนําทรัพย์ปิโตรเลยีม

��g ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.. ขึ]นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- รักงานบริการ สามารถทาํงานล่วงเวลาได้

มปีระสบการณ์พนักงานเซเว่นมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศ

ษ 

- มบีุคคลคํ]าประกนั มเีงนิคํ]าประกนั

***ยื�นใบสมคัรที� บริษัท อุบลนําสว่าง g_/� ชยางกรู g�

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ

เตม็
หมดเขต

สถานีบริการนํGามนัเชืGอเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

14 ���/7/ พนักงานร้านกาแฟอเมซอน
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 18-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บจก.อุบลนําทรัพย์ปิโตรเลยีม

��g ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.. ขึ]นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- รักงานบริการ สามารถทาํงานล่วงเวลาได้

มปีระสบการณ์ร้านอเมซอนมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

ขยนั รับผดิชอบงาน

- มบีุคคลคํ]าประกนั มเีงนิคํ]าประกนั

***ยื�นใบสมคัรที� บริษัท อุบลนําสว่าง g_/� ชยางกรู g�

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบล

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเครื<องนอน
โทร. 045-246018
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

15 .g.��/  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-38

วฒุิ ปวช+

ค่าจา้ง %*,222-%3,222บ.

เพศ

บจก.เจริญใจด ีเทรดดิ]ง �766

�//,�/� ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ สาขาบัญชี โดยตรง

- ทาํบัญชี ภาษีจัดซื]อ ภาษีขาย ฯลฯ

- ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้านบัญชีได้

- มปีระสบการณ์ การทาํบัญชี จะพจิารณาเป็นพเิศษ

-  เวลาทาํงาน /6.�/-�6../น.  หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C)&%: นาํเขา้-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 088-3788181,086-4684535,045-244919
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

16 .g..�/  พนักงานธุรการ-บัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 24-25

วฒุิ ปวส. - ป.ตรี

ค่าจา้ง &*2-C22/วนั

เพศ

บริษัท ดาวเรืองอมิพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จํากดั

ร้านดาวกาแฟ 6./� ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ปวส. ขึ]นไปสาขา บัญชี ขบัรถยนต์ได้

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื]นฐานได้

โปรแกรมด้านบัญชีได้

- สามารถใช้เครื�องใช้สํานักงานได้ทุกชนิด

- มปีระสบการณ์ทาํงานมาไม่น้อยกว่า � ปี

- ประกนัสังคม

- เวลาปฏบิัตงิาน /6../ - �6.// น.

เตม็
หมดเขต

C)&%: นาํเขา้-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 086-4684535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

17 7.��7/ พนง.ฝ่ายผลติ
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง &*2-&32บ

เพศ

บริษัท ดาวเรืองอมิพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จํากดั

ร้านดาวกาแฟ 6./� ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ม.. ขึ]นไป ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 

-

สามารถผลติสินค้าตามเป้าที�กาํหนดได้และดูแลทาํความสะ

อาดพื]นที�ผลติ เครื�องจักรและอุปกรณ์การผลติได้

- ทาํงาน จ- ส เวลา /6../-�6.//น.

เตม็
หมดเขต

3*&&) จาํหน่ายถ่านไฟฉายพานาโซนิก
โทร. 045-355234,086-4690181
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

18 �����/  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง &*2/ว

เพศ

บริษัท อุบลนําสว่าง จํากดั

g_/� ถ.ชยางกรู g� ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.� ขึ]นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ 

- รักงานบริการ รักความสะอาด ขยนั ซื�อสัตย์ 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_../น.

เตม็
หมดเขต

ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล
โทร. 094-5395295
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

19 ��..�/ ผู้ช่วยเหลอืคนไข้
หญิงจาํนวน 1

อายุ 35-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

นางสาวนิภาภรณ์ เพญ็ดี

�_ ซ.พโลชัย . ถ.พโลชัย ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี .g///

- ดูแลผู้สูงอายุ ทาํอาหาร ฉีดยา

ทาํงาน /6.// - �_.// น

- หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโภค บริโภค ทุก
โทร. 090-9365356
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

20 g�.�g/ พนง.คลงัสินค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 24-32

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %2,322-%*,222บ/

เพศ

บริษัท ท ีแอนด์ บี ดสีทริบิวชั�น จํากดั

�7/�/-��  ถ.เทศบาล _ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ]นไป  ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

สามารถใช้โปรแกรม excel ได้เป็นอย่างดี

- สามารถทาํงานตามแผนงาน ควบคุมสต๊อกสินค้า เบิกจ่าย

แล้วรายงานที�กาํหนดไว้ได้

- เวลาทาํงาน /7../-�7../น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

C))9* ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมี
โทร. 045-210861-2 , 0874563005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

21 ���/7/ พนักงานส่งเสริมการขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 20-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง %2,222-%3,222บ

เพศ

บริษัท ยู-อโกร จํากดั (อุบลราชธานี)

��6 ม.� ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์ จ.อุบลราชธานี .g�7/

- สามารถนําเสนอ ขายปุ๋ ยตามร้านค้าได้ 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//. มหี้องพกัให้ เตม็
หมดเขต

%3C9) ผูจ้ดัจาํหน่ายผงชูรส อายโินะโม
โทร. 081-9815122 ,045-317701
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

22 ���/7/ พนักงานขาย
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช. - ปวส.

ค่าจา้ง %2,M22-%*,*22บ

เพศ

บริษัท อายโินะโมะโต๊ะเซลล์(ประเทศไทย) จํากดั

�g7/� ม.� ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

-ขยนั ซื�อสัตย์ สุจริต พร้อมทาํงานหนัก

มภีูมลิาํเนาหรือที�พกัในจังหวดัอุบลฯ ,อาํนาจฯ ,ศรีสะเกษ

สวสัดกิารอื�นๆ

- มขี้าราชการระดบั � ขึ]นไปคํ]าประกนั

เตม็
หมดเขต

จดัสรรพืGนที< ให้เช่า
โทร. 2C3-932)99 ต่อ %M22-%M2%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

23 ��..�/ ผู้จดัการแผนกร้านค้าสัมพนัธ์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 40,000+

เพศ

บริษัท เซ็นทรัลเวริด์ จํากดั (เซ็นทรัลพลาซา สาขา

อุบลฯ)

.�� ม._  ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึ]นไป สาขา บริหารธุรกจิ การตลาด

นิเทศศาสตร์ หรือที�เกี�ยวข้อง

สามารถพดูอ่านเขยีนสื�อสารภาษาองักฤษได้ดี

- มปีระสบการณ์ด้านบริหารจัดการพื]นที�เช่า

งานบริการร้านค้า ลูกค้าสัมพนัธ์ อย่างน้อย � ปี

- ทาํงาน จ-ศ เวลา /7.//-�6../ น.

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จดัสรรพืGนที< ให้เช่า
โทร. 2C3-932)99 ต่อ %M22-%M2%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

24 �g�7�/ เจ้าหน้าที�ส่งเสริมธุรกจิโฆษณา
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %&,322บาท

เพศ

บริษัท เซ็นทรัลเวริด์ จํากดั (เซ็นทรัลพลาซา สาขา

อุบลฯ)

.�� ม._  ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขา การตลาด บริหารธุรกจิ

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง พดู อ่าน เขยีน

สื�อสารภาษาองักฤษได้

-

สามารถวางแผนการขายและบริหารงานขายสื�อโฆษณาให้เ

ป็นไปตามเป้าหมายบริษัทได้และจัดทาํรายงานประจําเดอื

นและงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา /7.//-�6../น

เตม็
หมดเขต

2%C)9 ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4,086-2651695
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

25 g�g��/ เจ้าหน้าที�ธุรการ-บัญชี สาขา อุบล,ร้อยเอด็
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 21-30

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง %3,222บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-g ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชี มปีระสบกาณ์ �-. ปี ขบัรถยนต์ได้

- ทาํหน้าที�รวบรวบข้อมูลด้านงานขาย

- ทาํงานเอกสาร ประสานหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

-

เตม็
หมดเขต

สินเชื<อรถยนต์
โทร. 045-311940
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

26 g���./ เจ้าหน้าที�เร่งรัดหนี]สิน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 21-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22-%&,222บ

เพศ

บริษัท ไมโครลซิซิ�ง จํากดั

�g�/_ หมู่ที� �/ ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช ขึ]นไป ทุกสาขา ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถตดิตาม/เร่งรัดการชําระหนี]ของลูกค้า

ทาํรายงาน/เอกสาร ตามที�ได้รับมอบหมาย

- มปีระสบการณ์,ขบัรถยนต์ได้

- เวลา /6.//-�_.// น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สินเชื<อรถยนต์
โทร. 045-311940
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

27 .g..�/ จนท.บัญชี-การเงนิ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,)22-%&,222บ

เพศ

บริษัท ไมโครลซิซิ�ง จํากดั

�g�/_ หมู่ที� �/ ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ]นไป สาขา การเงนิ บัญชี หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีขบัรถยนต์ได้

- ทาํบัญชีตามระบบการเงนิของบริษัท

จัดทาํรายงานตามทีี�ได้รับมอบหมาย นําเงนิสดของบริษัท

เตม็
หมดเขต

สินเชื<อรถยนต์
โทร. 045-311940
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

28 �g�7�/ จนท,การตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22-%&,222บ

เพศ

บริษัท ไมโครลซิซิ�ง จํากดั

�g�/_ หมู่ที� �/ ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส ขึ]นไป สาขาที�เกยีวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- สามารถสํารวจตลาดรถยนต์ หาลูกค้าเช่าซื]อรถบรรทุก

ทาํสถิตกิารตลาด วเิคาระห์ ทาํรายงาน

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

29 .g���� พนักงานบริการลูกค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %2,222-%%,222บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�_/ ม._ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึ]นไป  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- สุขภาพแขง็แรง ทาํงานเป็นกะได้ ยกของหนักได้

สุภาพอ่อนน้อม รักงานบริการ

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

30 พนักงานขายค้าช่วง/โครงการ/ส่งออก
ชาย/หญิงจาํนวน 3

อายุ  25-45

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง 12,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�_/ ม._ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง ใช้ภาษาองักฤษได้ดี

- ทาํงานประจําสาขาอุบลฯ/อุดรธานี

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์งานขาย � ปี (หากมปีระสบการณ์การ

  ขายวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)

  จะพจิารณาเป็น

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า    8�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

31 .g���/ เจ้าหน้าที�จดัซื]อต่างประเทศ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %*,222บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�_/ ม._ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา บริหารการจัดการ สามารถใช้โปรแกรม

Ms office ได้ด ีมทีกัษะการสื�อสาร-ประสานงาน

เจรจาต่อรองได้ดี

และสามารถสื�อสารภาษาองักฤษ ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี

มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

32 .g���/ เจ้าหน้าที�จดัซื]อ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�_/ ม._ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา การจัดการ หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการทาํงาน � ปี ใช้คอมพวิเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- สามารถเจรจา ต่อรองราคาสินค้าได้ดี

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

33 .g_��_ จนท.บริหารจดัเรียงสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %*,222บ+

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�_/ ม._ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา ที�เกี�ยวข้อง มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- สามารถใช้โปรแกรม spaceman Autocad Photoshop

iLLustrator 3ds max etc 

- ออกแบบและจักทาํ layout store , layout Graphic

และสามารถนําเสนอผู้บริหารได้

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

34 _����/ ช่างซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,)22-%2,222บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�_/ ม._ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึ]นไป สามรถซ่อมบํารุงอาคารสถานที�

เครื�องมอืเครื�องใช้ต่างๆ

มคีวามรู้ด้านสายช่างต่างๆอย่างน้อย � ประเภท

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า    9�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

35 g�.�./ เจ้าหน้าที�ควบคุมสินค้าคงคลงั
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง %2,222-%%,222บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�_/ ม._ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึ]นไป สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ี

- สามารถดูแลควบคุมคลงัสินค้า

ตรวจนับสินค้าร่วมกยัสินค้าที�เกี�ยวข้องได้

***ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

36 .g���/ ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %3,222-*2,222บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//_ จํากดั

�__ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี�ย �..� ขึ]นไป

-

สามารถเข้ารับฝึกอบรมความรู้และทกัษะการทาํงานเกี�ยวกั

บบริษัทได้

-

สามารถวางแผนการทาํงานวางแผนงานขายและสรุปวเิครา

ะห์ประเมนิผลการทาํงานได้

-ทาํงาน จ-ส เวลา /6../-�_.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

37 .g���/ ที�ปรึกษาการเงนิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %3,222บ.

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//_ จํากดั

�__ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

และเข้ารับการฝึกอบรมพื]นฐานของบริษัทและงานด้านที�ป

รึกษาทางการเงนิ ฝึกปฏบิัตแิละประเมณิผลงาน

ตามนโยบาบบริษัทได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6../-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   10�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

38 .g���/ ที�ปรึกษาการบริการ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %3,222บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//_ จํากดั

�__ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

จบ ป.ตรี ทุกสาขา  สามารถปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

และเข้ารับการฝึกอบรมพื]นฐานของบริษัทและงานด้านที�ป

รึกษาทางงานบริการ ฝึกปฏบิัตแิละประเมณิผลงาน

ตามนโยบาบบริษัทได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6../-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

33*29 จาํหน่ายอาหาร เครื<องดื<ม
โทร. 089-1893997
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

39 ���../ พนักงานเสริฟ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 18-30

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง &*2บ/ว

เพศ

ร้านสามชัยกาแฟ (สาขาดอนกลาง)

��_/g-� (ตลาดสดสันตสิุข) ม.�6 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่

อ.เมอืง จ.อุบลฯ .g///

- มอีาหารฟรี � มื]อ ,โบนัส

- ทาํงาน  วนัจันทร์ - วนัอาทติย์ เวลา /�.// - �g.// น.

- หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

3*&9% จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครื<อ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

40 .g���/ จนท.จดัซื]อ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-39

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,)22-%2,222บ.

เพศ

หจก.ลํ]าฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

�7� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ปวส. ขึ]นไป สาขา ที�เกี�ยวข้อง ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

ขบัรถยนต์ได้

- มหีน้าที�สั�งซื]อสินค้าและงานอื�นตามที�ได้รับมอบหมาย

- เวลาทาํงาน /6.//-�_../น.

เตม็
หมดเขต

3*&9% จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครื<อ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

41 ���/7/ พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-39

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22-%2,222บ

เพศ

หจก.ลํ]าฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

�7� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- ขบัรถยนต์ได้ มคี่าคอมมชิชั�น 

- มหีน้าที�นําเสนอขายสินค้าประเภทเครื�องเขยีน

- มปีระสบการณ์ด้านงานขายจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /6.//-�_../

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

3*&9% จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครื<อ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

42 g�7/7/ ประสานงานศูนย์บริการ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-39

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,)22-%2,222บ

เพศ

หจก.ลํ]าฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

�7� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ปวส. ขึ]นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง อธัยาศัยดี

มนุษยสัมพนัธ์ดี

- ทาํหน้าที�ประสานงานเกี�ยวกบังานซ่อม

และงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

- เวลาทาํงาน /6.//-�_../ น.

เตม็
หมดเขต

3*&9% จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครื<อ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

43 g�.�./ พนง.สต๊อก
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 9,)22-%2,222บ

เพศ

หจก.ลํ]าฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

�7� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ม.. ขึ]นไป ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 

- สามารถจัดเรียงสินค้า เช็คสินค้า

ควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้า

เข้า-ออกและจัดของให้มปีระสิทธิภาพ

เตม็
หมดเขต

ให้เช่าแบบเหล็ก-นั<งร้านและอุปกรณ์ก
โทร. 092-6731408
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

44 7.�../ พนักงานทั�วไป
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง &32บ/ว

เพศ

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทูลส์เรนทลั

./7 ม._ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- สามารถยกของหนักได้

ลกัษณะงานยกและลงของจากรถลูกค้าได้

-

มคีวามรู้เรื�องเครื�องยนต์หรือเชื�อมไฟฟ้าได้จะพจิารณาเป็น

พเิศษ

- เวลา /6.//-�_.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ปัG มนํGามนั
โทร. 045-841617
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

45 ���/g/ พนง.เตมินํ]ามนั
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 18-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง &*2-&C2/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อธิรุ่งโรจน์ (ปั]ม ปตท.บ้านหนองแก)

.g. ม.. ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  ขบัรถจักรยานยนต์

- ขยนั อดทน ซื�อสัตย์ ตรงต่อเวลา

- ทาํงานเป็นกะได้ หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ปัG มนํGามนั
โทร. 045-841617
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

46 ���/��  พนักงานขาย _-��
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 18-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง &*2-C22บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อธิรุ่งโรจน์ (ปั]ม ปตท.บ้านหนองแก)

.g. ม.. ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.. ขึ]นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถจัดเรียงสินค้า บริการลูกค้า มอีธัยาศัยด ี

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

ปัG มนํGามนั
โทร. 045-841617
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

47 ���.g/ พนักงานชงกาแฟอเมซอน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง &*2-C22บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อธิรุ่งโรจน์ (ปั]ม ปตท.บ้านหนองแก)

.g. ม.. ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.. ขึ]นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ บุคลกิภาพดี

ยิ]มแย้มแจ่มใส 

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

CM3*3 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

48 g�.�g/ ผช.พนักงานจดัซื]อ
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 23-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง &32-&)2บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

g_./� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีพมิพ์ใบสั�งซื]อสินค้า โทรเช็คราคา

ต่อรองราคาได้ด ีมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /7.//-�7.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

CM3*3 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

49 .g..�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 3

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง &C2-&32บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

g_./� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- 

- ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีทาํเอกสารเบิก-จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่างๆประจําวนั ทาํบัญชีเจ้าหนี] ไปธนาคาร

โอนจ่ายค่าสินค้าบางรายการ

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /7.//-�7.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

CM3*3 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

50 ���/7/ พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 6

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง &&3บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

g_./� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ปวช.ขึ]นไปทุกสาขา

- ขายสินค้า จัดเรียงสินค้า บริการลูกค้า

- เวลาทาํงาน /7.//-�7.//น. หยุดวนัอาทติย์

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

CM3*3 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

51 7...7/ พนง.ทั�วไป
ชายจาํนวน 6

อายุ 21-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง &32บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

g_./� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ม.. ขึ]นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- มหีน้าที�จัดสินค้าตามรายการที�ลูกค้าสั�ง

ยกของให้บริการลูกค้า ส่งสินค้าต่างอาํเภอ

- มปีระสบการณ์ทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /7.//-�7.//น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

CM3*3 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

52 �����/ แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-50

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง &&3บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

g_./� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ป.� ขึ]นไป 

- สามารถทาํควาใสะอาดภานในบริษัท ล้างห้องนํ]า ล้างจาน

และงานอื�นที�ได้รับมอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

CM3*3 จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

53 g�.�./ รับสินค้าเข้าสต๊อก
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง &C3-&32บ/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช

g_./� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ปวช. ขึ]นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

- ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีพมิพ์รับสินค้าเข้าสต๊อกตามใบ po

/พมิพ์บาร์โค้ด/ทาํราคาขาย

- เวลาทาํงาน /7.//-�7.//น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C)922 คา้ส่งสินคา้อุปโภค บริโภค
โทร. 2C3-93:C32-3& ต่อ %2C,%23
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

54 .g���� พนักงานประชาสัมพนัธ์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %2,222-%*,222บ

เพศ

บมจ.สยามแมค็โคร สาขาอุบลราชธานี

... ม.�� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส.ขึ]นไป บุคลกิภาพด ีรักงานบริการ

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- มหีน้าที� ออกใบกาํกบัภาษี รับฝากสัมภาระกระเป๋าลูกค้า

ประกาศเสียงตามสาย

ประสานงานให้บริการแก่ลูกค้าที�มาตดิต่อ

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

C)922 คา้ส่งสินคา้อุปโภค บริโภค
โทร. 2C3-93:C32-3& ต่อ %2C,%23
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

55 g���./ พนง.แคชเชียร์
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง %2,222-%*,222บ.

เพศ

บมจ.สยามแมค็โคร สาขาอุบลราชธานี

... ม.�� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึ]นไป  รักงานบริการ

-  สามารถบริการลูกค้ารับชําระเงนิ ตรวจนับ

และนําส่งให้ถูกต้องในแต่ละวนั สามารถเริ�มงานได้ทนัที

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

3*&99 คา้ปลีก/ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้
โทร. 2C3-*)M3*C ต่อ %2%-%2*
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

56 ���/7/ พนักงานขายหน่วยรถ เนสท์เล่ คอลเกต
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 21-45

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง %2,222-*2,222บ

เพศ

บริษัท โชตริส เอน็ ด ีพ ีจํากดั

.�g ม.� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข  อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ

.g�7/  ( เยื]องทางเข้าวดัหนองป่าพง )

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

มใีบขบัขี�รถยนต์/จักรยานยนต์

-

สามารถนําเสนอขายสินค้าให้แก่ร้านค้าในเขตพื]นที�ที�และย

อดขายตามที�บริษัทกาํหนด  

- มบีุคคลคํ]าประกนัและเงนิซื]อประกนั

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   15�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

3*&99 คา้ปลีก/ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้
โทร. 2C3-*)M3*C ต่อ %2%-%2*
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

57 ���/7/ พนักงานขายจดออเดอร์(จกัรยานยนต์)
ช/ญจาํนวน 8

อายุ 21-45

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง %2,222-*2,222บ

เพศ

บริษัท โชตริส เอน็ ด ีพ ีจํากดั

.�g ม.� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข  อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ

.g�7/  ( เยื]องทางเข้าวดัหนองป่าพง )

-จบ. ม.. ขึ]นไป  เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

มใีบขบัขี�รถยนต์/จักรยานยนต์

- สามารถนําเสนอขายสินค้าจดออเดอร์ให้แก่ร้านค้า

ประมาณ ��ร้าน/วนั

ในเขตพื]นที�ที�และยอดขายตามที�บริษัทกาํหนด(อุบลฯ

ศรีสะเกษ สุรินทร์)

- มบีุคคลคํ]าประกนัและเงนิซื]อประกนั

เตม็
หมดเขต

3*&99 คา้ปลีก/ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้
โทร. 2C3-*)M3*C ต่อ %2%-%2*
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

58 g���7/ พนักงานธุรการฝ่ายขาย(เป๊ปซี�)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-38

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %2,222-%*,222บ

เพศ

บริษัท โชตริส เอน็ ด ีพ ีจํากดั

.�g ม.� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข  อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ

.g�7/  ( เยื]องทางเข้าวดัหนองป่าพง )

- จบ ปวส. ขึ]นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้  ใช้โปรแกรมออฟฟิศ

และโปรแกรมเอก็ซ์เพรสได้ดี

- มหีน้าที�ประสานงานฝ่ายขาย เปิดออเดอร์

ดูแลเอกสารงานเซลล์

พมิพ์ออเดอร์ตดิต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

ควบคุมการเดนิทางของเซลล์ในแต่ละรอบการขาย

เตม็
หมดเขต

3*&9% ขายวสัดุ,ครุภณัฑ, เครื<องใชส้
โทร. 045-317697-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

59 _�g.�� ช่างซ่อม/ตดิตั]งเครื�องถ่ายเอกสาร
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง &*2-&)2บ/ว

เพศ

หจก.อุบลจิมเซอร์วสิ

g�� ซ.แจ้งสนิท�/ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ปวส. ขึ]นไป สาขา อเิลก็ทรอนิกส์ ไฟฟ้า ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร ปริ]นเตอร์

บริการออกซ่อมตามใบส่งซ่อมที�บริษัทกาํหนดให้ได้

- เวลาทาํงาน /6../-�_../ น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   16�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

3*&9% ขายวสัดุ,ครุภณัฑ, เครื<องใชส้
โทร. 045-317697-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

60 .��g./ ช่างคอมพวิเตอร์
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง &*2-&)2บ/ว

เพศ

หจก.อุบลจิมเซอร์วสิ

g�� ซ.แจ้งสนิท�/ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ปวส. ขึ]นไป สาขา อเิลก็ทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพวิเตอร์

สามารถตดิตั]ง ซ่อม ลงโปรแกรม

ตามสถานที�บริษัทกาํหนดให้ได้ ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

- เวลาทาํงาน /6../-�_../ น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

3*&9% ขายวสัดุ,ครุภณัฑ, เครื<องใชส้
โทร. 045-317697-8
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

61 .g..�/ บัญชี-ธุรการ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง &*2-&32บ/ว

เพศ

หจก.อุบลจิมเซอร์วสิ

g�� ซ.แจ้งสนิท�/ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ปวส. ขึ]นไป สาขา บัญชีหรือที�เกี�ยวข้อง

ใช้โปรแกรมออฟฟิศได้ด ีขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 

- สามารถออกบิล ใบกาํกบัภาษี บัญชีซื]อ-ขาย

ภาษีสรรพากร เอกสารบัญชี โปรแกรมบัญชี

- เวลาทาํงาน /6../-�_../ น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

3*%92 คา้ปลีก/คา้ส่ง
โทร. 2-C3*)-9::: ต่อ %2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

62 ���7./ รปภ.
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-50

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง &*2บ/ว

เพศ

บจก.อุบล ดมีาร์ท (�//�)

g� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี .g�7/

- จบ. ม.. ขึ]นไป 

- สามารถตรวจสอบพนักงานเข้า-ออก

,เกบ็รถเขน็ให้เป็นระเบียบและดูแลความเรียบร้อยบริเวณส

◌ํานักงาน

- เวลาทาํงาน /6../ - �_../ น. ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

3*%92 คา้ปลีก/คา้ส่ง
โทร. 2-C3*)-9::: ต่อ %2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

63 �����/  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 3

อายุ 30-50

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง &*2/ว

เพศ

บจก.อุบล ดมีาร์ท (�//�)

g� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี .g�7/

- จบ ม.. ขึ]นไป

- สามารถดูแลความสะอาด ปัดกวาด

ภายในบริษัทให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   17�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

64 g����/ พนักงาน IT
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22-%3,222บ.

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�_,�7 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ]นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ 

- ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ในบริษัท ลงโปรแกรม

ออกแบบสื�อประชาสัมพนัธ์

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

65 _�.�./ ช่างบริการ ปะจาํสาขา
ชายจาํนวน 7

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22-%3,222บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�_,�7 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ]นไป สาขา ช่างยนต์

สามารถซ่อมบํารุงรักษารถจักรยายนต์ยี�ห้อ ยามาฮ่า ได้

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น. ทาํงาน จ-ส

- สาขา อ.ตระการฯ อ.กดุข้าวปุ้ น อ.นาจหลวย อ.

เหล่าเสื]อโก้ก อ.บุณฑริก อ.ม่วงสามสิบ อ.ตาลสุม อ.นาเยยี

อ.เขมราฐ และศรีเมอืงใหม่

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

66 g�g��/ ธุรการฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22-%3,222บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�_,�7 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ]นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื]นฐานได้ดี

- สามารถประสานงานขาย บันทกึข้อมูลงานขาย

ตรวจสอบบัญชีรายวนั

บันทกึวนัลา/ขาดของพนักงานและบันทกึข้อมูลรายรับ-ราย

จ่ายลงระบบคอมพวิเตอร์

.- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

67 .g..�/ บัญช-การเงนิ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22-%*,222บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�_,�7 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ]นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื]นฐานได้ดี

- สามารถดูแลเอกสารการเงนิ/บัญชีของบริษัท

บันทกึข้อมูลทางการเงนิตามระบบบัญชี ทาํรายรับ-รายจ่าย

ธุรกรรมทางการเงนิ งบดุล

และรายงานผลตามระยะเวลาที�กาํหนด

.- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

68 ���/7/ พนักงานขาย ประจาํสาขา
ช/ญจาํนวน 12

อายุ 20-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 9,)22-%3,222บ

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

��,�_,�7 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

จบ ม.. ขึ]นไป 

- สามารถแนะนําสินค้า ประสานงานขาย

อาํนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที�มารับบริการ เช็คสต๊อกรถ

ทาํบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวนั รับชําระค่างวดรถ

เตม็
หมดเขต

3%922 ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

69 ���/7/ พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 12

อายุ 22-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

�.� ม.7 ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .g�7/

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว Incentive

มทีี�พกั ประกนัอุบัตเิหตุ ประกนัสังคม

- ขบัรถยนต์ได้ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

3%922 ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

70 6��.�/ พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 12

อายุ 20-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

�.� ม.7 ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .g�7/

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว6

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

3%922 ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

71 g�7/�/ พนักงานฝ่ายบุคคล
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

�.� ม.7 ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .g�7/

- จบ ม.. ขึ]นไป ขบัรถยนต์ได้

-

สามารถสรรหาพนักงานได้ตามวตัถุประสงค์ของบริษัทแล

ะสามารถเข้าฝึกอบรมพื]นฐานด้านบุคคล

เตม็
หมดเขต

รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ายจราจร
โทร. 081-9555547,092-3876782
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

72 6��.�/ พนักงานขับรถ � ล้อ �/ ล้อ
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 350+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบล อาร์ต ไลน์

��� หมู่ที� �� ตาํบลบุ่งหวาย อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- มใีบขบัขี�ประเภท ท�  ,มเีบี]ยเลี]ยง ที�พกั นํ]า ไฟ ฟรี 

- สามารถทาํงานตามที�ได้รับมอบหมายได้

เดนิทางต่างจังหวดั ต่างอาํเภอได้ 

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ายจราจร
โทร. 061-2368288,092-3876782
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

73 7.�../ คนงานทั�วไป
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 18-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 320+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบล อาร์ต ไลน์

��� หมู่ที� �� ตาํบลบุ่งหวาย อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- มเีบี]ยเลี]ยง ที�พกั นํ]า ไฟ ฟรี (ฟรีอาหารกลางวนั)

- สามารถทาํงานตามที�ได้รับมอบหมายได้

เดนิทางต่างจังหวดั ต่างอาํเภอได้ 

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

สวนยางพารา , สวนผลไม้
โทร. 081-2664569
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค. )% - &% ธ.ค. )%

74 �����/ คนสวน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-60

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,222-%*,222บ/วั

เพศ

นายสมาน  บุญล้น

77/_� บ้านสาริน _  ต.คาํนํ]าแซ่บ  อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- ยนิดรีับคู่สามภีรรยา

- ที�พกั  ค่าไฟฟ้า ฟรี

- มหีน้าที�ดูแลสวนผลไม้ กรีดยาง พื]นผลทางการเกษตร

**** ประจําสวนเกษตรบ้านหนองกนิเพล จ.อุบลฯ

,สวนเกษตรบ้านสะพานยาวทองผาภูม ิจ.กาญฯ

,สวนเกษตรสามพราน จ.นครปฐม

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

%C%%3 ผลิตเสืGอผา้สาํเร็จรูปส่งออก
โทร. 2C3-*):))% ต่อ 329 , 2:*-C32&&)%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค. )% - &% ธ.ค. )%

75 ��g7./ เจ้าหน้าที� PPC วางแผนการผลติ  (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %3,222-*2,222บ

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

�/�� ม.� ต.โนนผึ]ง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .g�7/

- จบ ป.ตรี สาขา วศิวกรอุตสาหกรรม 

- สามารถวางแผนผลติตวัอย่างแลoeder production

,ควบคุมดาํเนินงานตามระบบลูกค้า

,ตดิตามสถานะการผลติ ,สรุปรายงาน wip ให้กบัลูกค้า

และรายงานปัญหาการส่งมอบไม่ได้ตามแผน

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายทองรูปพรรณ
โทร. 045-321064,084-1357200
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค. )% - &% ธ.ค. )%

76 ���/7/ พนักงานขายประจาํหน้าร้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง %2,222-%*,222บ.

เพศ

หจก.ทวชีัยอุบล (ห้างทองทวชีัย)

�6 ตาํบลวารินชําราบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ]นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ พดูจาอ่อนหวาน

สามารถพดูจาโน้มน้าวลูกค้าได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

77 ��..�/ หัวหน้าแผนกเซรามคิ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.. ขึ]นไป เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว

- มหีน้าที�ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

พนักงานในฝ่ายให้ปฏบิัตติามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ 

- มปีระสบการณ์ด้านงานขาย /การตลาด

ดูแลงานขายระดบัหัวหน้าฝ่ายไม่น้อยกว่า . ปี 

- ขบัรถยนต์/มใีบขบัขี� สามารถใช้คอมพวิเตอร์

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

78 ��.�./ ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง *3,222บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง  สถานภาพโสด

มปีระสบการณ์ทาํงานคลงัสินค้าไม่น้อยกว่า . ปี

- สามารถควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก

และวางแผนการจัดการงานคลงัสินค้าและจัดส่งให้มปีระสิ

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ทธิภาพ

- ทาํงานเป็นกะได้

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

79 ���/�� พนักงานขาย PC แนะนําสินค้า(ด่วน)
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 21-35

วฒุิ ม..-ป.ตรี

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- มหีน้าที�เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้า

ขายปลกีสินค้าหน้าร้าน

- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสินค้า รวมถึงการสั�งซื]อสินค้า

- มทีกัษะในการตอิต่อสื�อสารกบัลูกค้า อธัยาศัยดี

ยิ]มแย้มแจ่มใส 

- เวลาทาํงาน /_../-��../น. , �/.//-�7.//น.

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

80 .g.��/  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %*,222-%3,222บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ]นไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านบัญชี . ปี ขึ]นไป

-

สามารถทาํบัญชีเจ้าหนี]และออกเอกสารใบเพิ�มหนี]และลดห

นี] เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ

ดูแลงบการเงนิเพื�อยื�นสรรพกร จัดทาํข้อมูลภาษีต่างๆ

- เวลาทาํงาน /6../-�_../ น.

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

81 ��..�/ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ]นไป มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถยนต์ได้ สถานภาพโสด

- ลกัษณะงาน ดูแลผู้สูงอายุ 7/ ปี

สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้   ดูแลด้านอาหาร  ยา เสื]อผ้า

และทาํคสามสะอาดภายในบ้าน

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   22�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

82 ���/7/ พนักงานขายโครงการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง %*,222-%3,222บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ]นไป มรีถยนต์ส่วนตวั

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

-

สามารถเสนอขายสินค้าในกลุ่มที�ดูแลอยู่ให้กบัลูกค้าโครงกา

รก่อสร้าง ตามหน้างานและบริการลูกค้าหลงัการขายได้

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

83 .g���/ หน.แผนกจดัซื]อ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง *M,222-&2,222บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ]นไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน �-.

ปี 

- สามารถดูแลบริหารงานจัดซื]อและพนักงาน

ผู้ใต้บังคบับัญชาได้และประสานงานร่วมกบัฝ่ายอื�นๆ เช่น

ช่วยเหลอืฝ่ายขาย ผลกัดนัสินค้า จัดโปรโมชั�นได้

- ทาํงานเวลา /6../-�_../ น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

84 .g_�.� จนท.กราฟฟิกดไีซน์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %3,222-%:,222บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึ]นไป  สาขา นิเทศศาสตร์

ออกแบบนิเทศศิลป์หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานกราฟฟิค �-� ปี

สามารถออกแบบใบปลวิ สื�อสิ�งพมิพ์ ออกแบบป้าย

ตดัต่อวดิโีอ

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   23�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

85 .g���/ พนักงานจดัซื]อฮาร์ดแวร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง *2,222-*3,222บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ]นไป ขบัรถยนต์ได้  ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

มปีระสบการณ์ทาํงานจัดซื]อ �-� ปี 

-  มหีน้าที�ประสานงาน Supplier

เพื�อตรวจสอบราคาและสั�งซื]อสินค้าเพื�อนํามาจําหน่ายในร้า

น ตรวจสอบและเคลมสินค้า

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

86 g�.�./ พนักงานตรวจสอบสต๊อกสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %*,222บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ]นไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ด้านบัญชี ตรวจสอบ อย่างน้อย � ปี

- สามารถดาํเนินการตรวจสอบสต๊อกสินค้า ตรวจภายใน

ด้านเอกสาร บัญชี การเงนิ งานขายได้

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

87 ��.��/ ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง *3,222บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึ]นไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน .-�

ปี ผ่านการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)

- สามารถจัดทาํแผนตรวจสอบภายใน

ประสานหน่วยงานที�จะทาํการตรวจสอบ

ให้คาํปรึกษาแก้ไขปัญหางานตรวจอบภายในและทมีงาน

รวมทั]งประเมนิและลดความเสี�ยง ความเสียหายได้

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   24�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

88 ��.../ ผู้จดัการแผนกการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง C2,222บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึ]นไป มปีระสบการด้านการตลาดไม่น้อยกว่า

.-� ปี อยู่ในตาํแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย . ปี 

- สามารถบริหารจัดการงานทางการตลาดได้ครบวงจร

และดาํเนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

89 �g�7./ เจ้าหน้าที� PR
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง %3,222บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- สามารถวางแผนกจิกรรมต่างๆ ตลอดทั]งปี

ประสานกบัหน่วยงานต่างๆเพื�อทาํสื�อโฆษณา

จัดกจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

- เวลาทาํงาน /6../-�_../ น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

3*&C% จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

90 g���./ พนง.แคชเชียร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�_7/. ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ]นไป มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- สามารถบริการรับชําระเงนิกบัลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- เวลาทาํงาน /6../-�_../น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

ผลิตเครื<องประดบั
โทร. 045-242957,086-4697153
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

91 .g.��/  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช-ป.ตรี

ค่าจา้ง %2,222-%3,222บ

เพศ

บริษัท ยุพา ซิลเวอร์แฮนด์ จํากดั

���,���/�-� ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ]นไป สามารถใช้ทาํภาษีซื]อ-ขาย

เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และโปรแกรม express ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6../-�6.// น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   25�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ยรถยนตแ์ละบริการซ่อมบาํรุง
โทร. 045-475217-9,082-7578346
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

92 _��.�� ช่างยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22-%2,222บ

เพศ

บริษัท อุบลง่วนองั มอเตอร์กรุ๊ป จํากดั

g�� ม.� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ]นไปสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ 

- สามารถซ่อมรถยนต์ เครื�องยนต์   มปีระสบการณ์ทาํงาน

� ปี มคีวามรู้ด้านไฟฟ้าจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6..//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

:3%92 บริการการชณัสูตรสิ<งส่งตรวจต่
โทร. 045-317298,087-8784588
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

93 g���./ พนักงานฝ่ายแจ้งหนี]และเรียกเกบ็
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

บริษัท อุบลพยาธิ แลบ จํากดั

�._ ม.�6 ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชีและการเงนิ เกรดเฉลี�ย �._� ขึ]นไป

พดู อ่าน เขยีน ภาษาองักฤษได้

- สามารถตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี] สรุปยอดขาย

จัดเกบ็รายชื�อลูกค้า วางบิล ตดิตามลูกหนี]

- ทาํงาน จ-ส เวลา /7.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

2%C)9 ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4,086-2651695
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ก.พ. )*

94 7.��7/ พนักงานตดัแต่งชิ]นเนื]อ(Butcher) สาขา
ชายจาํนวน 2

อายุ  23-30

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�-g ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� - ปวส. สามารถขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานมา �-. ปี

-

สามารถตดัแต่งชิ]นเนื]อตามที�ลูกค้าสั�งได้และปฏบิัตงิานตาม

กฎระเบียบของร้านได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6../-�_../น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   26�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C)3&2 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

95 .g..�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,)22บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�7//� ม._ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพื]นฐาน ภาษีขาย

ภงด. มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี

- มปีระกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

C)3&2 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

96 ����./ แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 322/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�7//� ม._ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มปีระสบการณ์ด้านการประกอบอาหารทุกประเภท

และเตรียมวตัถุดบิเพื�อนํามาประกอบอาหารแต่ละวนั

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น..

เตม็
หมดเขต

C)3&2 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

97 �g�7�/ พนักงานการตลาด
หญิงจาํนวน 4

อายุ 20-50

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 9,)22บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�7//� ม._ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- วุฒิ ม.. ขึ]นไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด

- สามารถนําเสนอขายผลติภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตร

แนะนําโปรโมชั�นให้กบัลูกค้า

ออกบูทจัดกจิกรรมในพื]นที�ต่างอาํเภอในจังหวดัอุบลและใก

ล้เคยีงได้

- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.// น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   27�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

C)3&2 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

98 g�.�7/ พนักงานคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 9,)22บ

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�7//� ม._ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี .g///

- จบ ม.. ขึ]นไป มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี 

- สามารถตรวจรับสินค้าเข้า-ออก

จัดเรียงสินค้าและตรวจนับสินค้าคงคลงัได้

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

32&2* จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

99 ��.�./ พี�เลี]ยงเดก็ ประจาํ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง %2,222-%%,222บ

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

6_-6_/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- สามารถดูแลเดก็อายุ g-� ขวบ จํานวน . คนได้(เวลา

/_.g�-�_../น. เดก็ๆไปเรียน)

- ทาํความสะอาดซักผ้า รีดผ้า อ่านนิทานให้เดก็ฟัง

- เคยเป็นพี�เลี]ยงเดก็มาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงานเวลา /_.//-�/.//น. ที�พกั อาหารฟรี หยุดเดอืนละ

� วนั

เตม็
หมดเขต

32&2* จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

100 g�.�7/ พนักงานโกดงัและจดัส่งสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง &*2-&32/วนั

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

6_-6_/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มหีน้าที�ขึ]น-ลง

จัดเกบ็ยางรถยนต์เข้าโกดงัและจัดส่งให้ลูกค้า

- สามารถขบัรถยนต์ได้ มใีบขบัขี�รถยนต์

เตม็
หมดเขต

32&2* จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

101 _�.��/ ผู้ช่วยช่าง
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-25

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง &*2-&32/ว

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

6_-6_/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.. ขึ]นไป ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

- มคีวามอดทน มคีวามพร้อมที�จะเรียนงานช่างยาง

ซ่อมรถยนต์

มปีระสบการณ์เคยทาํงานที�อู่รถมาก่อนจะพจิารณาเศษ

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.g�น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   28�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

32&2* จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

102 �����/  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง &*2-&32/ว

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

6_-6_/�  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- สามารถทาํความสะอาดห้องนํ]า ห้องรับรองลูกค้า ออฟฟิศ

ซื]ออาหาร มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /_../-�_../น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

103 .��6�/ ช่างเขียนแบบ(ประสบการณ์)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช+

ค่าจา้ง %*,222-%3,222บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�7//� ม._ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช ขึ]นไป สามารถใช้โปรแกรม Soliwork หรือ

Cad/cam หรือ Autocad หรือ Nx ได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

104 _�.g./ ช่างแอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง C22/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�7//� ม._ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ]นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถตดิตั]ง ตรวจซ่อม ทั]งแอร์สํานักงาน แอร์บ้านได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- เวลาทาํงาน /6.//-�_.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

105 _��.�/ ช่างกลงึ ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ  20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 322/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�7//� ม._ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- สามารถกลงึเบ้าลูกปืน กลงึเกลยีว ตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   29�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

106 6����/ ช่างมลิลิ�ง ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 322/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�7//� ม._ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.. ขึ]นไป สามารถใช้เครื�องมลิลิ�ง

ทาํงานตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

107 _��.�/ ช่างกลงึ/มลิลงิ ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 322/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�7//� ม._ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

- สามารถทาํงานกลงึ มลิลิ�ง ทาํงานตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

108 _���./ ช่างเชื�อมประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง C22/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�7//� ม._ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถใช้ตู้เชื�อมไฟฟ้า คาร์บอน อาร์กอน เชื�อมเหลก็บาง

เหลก็หนา

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

109 _�._�/ ช่างไฟฟ้าประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง C22/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�7//� ม._ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ]นไปสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถอ่านและเขยีนแบบวงจรไฟฟ้าได้

มปีระสบการณ์ด้าน wiring ตู้คอลโทรล

- ประสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   30�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

110 _�g�7/ ช่างสี
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง C22/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

�7//� ม._ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถผสมสี พ่นสี ทั]งสีนํ]ามนัและสีพ่นรถไถ

รถแทรกเตอร์ได้

- มปีระสบการณทืาํงาน � ปี 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /6.//-�_.//น.

เตม็
หมดเขต

07/12/2 หน้า   31�/7 ม.6 ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g��/-����-6 http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี


