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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 088-0503109
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

1 -.�.�/ พนักงานธุรการ สาขา เดชอุดม
หญิงจาํนวน 1

อายุ 22-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %��/วนั

เพศ

บริษัท ตั7งเพชรรัตน์พฒันา จํากดั

-::/. ม... ซ.สุขสมบูรณ์ ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี @-///

- จบ ปวส. ขึ7นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ 

- ทาํงานด้านเอกสาร งานจดหมาย ตารางงานผู้บริหาร

ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก

และงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

."/�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริ
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

2 พนักงานขายหน่วยรถ(เซลล์)
ช.จาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ม.@ - ป.ตรี

ค่าจา้ง %��/วนั

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

�@� ม.: ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี @-.:/

- เสนอขายสินค้าตามร้านค้าตามร้านค้าต่างๆ

ตามเขตที�บริษัทรับผดิชอบ

- สามารถขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขี�

- สวสัดกิาร : โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ประกนัอุบัตเิหตุ

ประกนัสังคม, Incentive

เตม็
หมดเขต

."/�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริ
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

3 R��@�/ พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ม.@ - ป.ตรี

ค่าจา้ง %��/วนั

เพศ

บริษัท หทยัวานิช จํากดั

�@� ม.: ซ.สุขสําราญ ถ.มติรภาพ ต.หนองกนิเพล

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี @-.:/

- ขบัรถพาเซลล์ไปขายสินค้าตามร้านค้าต่างๆ

ตามเขตที�บริษัทรับผดิชอบ

- สามารถขบัรถยนต์ได้ มใีบอนุญาตขบัขี�

- สวสัดกิาร : โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ประกนัอุบัตเิหตุ

ประกนัสังคม, Incentive

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเครื:องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด
โทร. 045-950486
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

4 @-@@�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-37

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง "%,���-"@,���บ

เพศ

หจก. สยามมั�นคงการค้า

�.�/� หมู่ .� ตาํบลไร่น้อย อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ7นไป สาขา บัญชี

ใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศได้ดี

- สามารถทาํงานบัญชีเบื7องต้นได้  บัญชีสรรพกร

บัญชีเจ้าหน้า มปีระสบการณ์ทาํงาน อย่างน้อย @  ปี

- เวลาทาํงาน /R.@/-.U.@/น.

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า    1./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- สอบคอมพวิเตอร์

@�.%� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

5 @-@@�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง "�,���บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.://� ม.U ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี @-///

- สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพื7นฐาน ภาษีขาย

ภงด.@ , ภงด.�@  มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี

- มปีระกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน /R.//-.U.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

@�.%� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

6 �-.:�/ พนักงานการตลาด
หญิงจาํนวน 4

อายุ 20-50

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง "�,���บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.://� ม.U ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี @-///

- วุฒิ ม.@ ขึ7นไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด

- สามารถนําเสนอขายผลติภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตร

แนะนําโปรโมชั�นให้กบัลูกค้า

ออกบูทจัดกจิกรรมในพื7นที�ต่างอาํเภอในจังหวดัอุบลและใก

ล้เคยีงได้

- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม

- ทาํงาน จ-ส เวลา /R.//-.U.// น.

เตม็
หมดเขต

@�.%� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728,086-4609187
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

7 �.�../  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 30-50

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง %.�-@��บ/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.://� ม.U ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี @-///

- จบ ม.@ ขึ7นไป รักความสะอาด

โดยมหีน้าที�ทาํความสะอาด บริเวณออฟฟิศบริษัท

อุปกรณ์การเกษตร สินค้าของบริษัท ห้องนํ7า และโชว์รูม

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า    2./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

@�.%� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728,086-4609187
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

8 :@.@@/ ผู้ช่วยช่างยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-50

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง %.�-@��/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.://� ม.U ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี @-///

- จบ ม.@ ขึ7นไป ขบัรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้มใีบอนุญาต

- สามารถขบัรถบรรทุกได้

จัดส่งสินค้า(รถไถ)ตามใบส่งสินค้าและจัดการเอกสารได้ทั7ง

ในจังหวดัและจังหวดัใกล้เคยีง

เตม็
หมดเขต

@�.%� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728,086-4609187
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

9 -.@.:/ เจ้าหน้าที�คลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.://� ม.U ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี @-///

- จบ. ม.@ ขึ7นไป มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- มคีวามรู้เรื�องการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก สต๊อกสินค้า

จัดเรียงสินค้าและตรวจรับ

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674,045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

10 �.@�./ โปรแกรมเมอร์ ภาษา JAVA
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง "F,���บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.://. ม.U ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง

สามารถเขยีนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ได้ เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674,045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

11 �.@�./  โปรแกรมเมอร์ ภาษา C++
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง "F,���บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.://. ม.U ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

สามารถเขยีนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ได้ เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า    3./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674,045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

12 U.@-@/ ช่างแอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง @��-.��/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.://. ม.U ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ7นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถตดิตั7ง ตรวจซ่อม ทั7งแอร์สํานักงาน แอร์บ้านได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- เวลาทาํงาน /R.//-.U.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

13 U��@�/ ช่างกลงึ/มลิลงิ ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง .��/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.://. ม.U ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

- สามารถทาํงานกลงึ มลิลิ�ง ทาํงานตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /R.//-.U.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

14 U��@�/ ช่างกลงึ ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ  20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง .��/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.://. ม.U ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- สามารถกลงึเบ้าลูกปืน กลงึเกลยีว ตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /R.//-.U.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

15 R�..�/ ช่างมลิลิ�ง ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง .��/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.://. ม.U ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.@ ขึ7นไป สามารถใช้เครื�องมลิลิ�ง

ทาํงานตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /R.//-.U.//น.

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

16 U.@U./ ช่างไฟฟ้าประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง @��/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.://. ม.U ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ7นไปสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถอ่านและเขยีนแบบวงจรไฟฟ้าได้

มปีระสบการณ์ด้าน wiring ตู้คอลโทรล

- ประสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /R.//-.U.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต " ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

17 U.-.:/ ช่างสี
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง @��/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.://. ม.U ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถผสมสี พ่นสี ทั7งสีนํ7ามนัและสีพ่นรถไถ

รถแทรกเตอร์ได้

- มปีระสบการณทืาํงาน � ปี 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /R.//-.U.//น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายและติดตัHงจานดาวเทียมแ
โทร. 045-956399,088-5955702,pc_true@hotmail.c
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

18 U�--�/ ช่างตดิตั7งอนิเตอร์เน็ต
ช.จาํนวน 2

อายุ .R ขึ7นไป

วฒุิ ม.� ขึ7นไป

ค่าจา้ง /,���-"�,���บ

เพศ

บริษัท โปรคลกิ จํากดั

�U ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ปฏบิัตกิารตดิตั7ง เดนิสายอนิเตอร์เน็ต 

- สามารถขึ7นเสาไฟฟ้าเพื�อเดนิสายอนิเตอร์เน็ต

- หน้าที�อื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

- หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. �@.-�@@�. - �� ต่อ "%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

19 ��@/./ พยาบาลวชิาชีพไตเทยีม
ช./ญ.จาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง �.,���บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

..�-..U ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- การดูแลผู้ป่วยแบบสหวชิาชีพ และการทาํงานเป็นทมี

ฟอกเลอืดด้วยเครื�องไตเทยีม

- การบริการเตรียมผู้ป่วยเพื�อวนิิจฉัย และตดิตาม

การรักษา

- งานบริการตามแผนรักษาและแผนการพยาบาล

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โดยใช้กระบวนการพยาบาล

- ทาํงานเวลา /R.// - .�.// น.

สอนขบัรถยนตท์ุกประเภท
โทร. 090-2842888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

20 �.�../  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-40

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง .�บ/ชม.

เพศ

โรงเรยนสอนขบัรถ ดดี.ีไดรฟ์วิ�ง อุบล

.� ม.�/ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลฯ

- จบ ม.@ ขึ7นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงาน . ปี 

- ทาํความสะสะอาดสํานักงานฯ

และงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

- เวลาทาํงาน /�.//-.�.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

ศูนยก์ระจายสินคา้ อุปโภค บริโภค ทุก
โทร. 090-9365356
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต . ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

21 พนักงานขายหน่วยรถเงนิสด
ช./ญจาํนวน 3

อายุ 22-40

วฒุิ ม.� - ป.ตรี

ค่าจา้ง 11,900 - 20,000

เพศ

บริษัท ท ีแอนด์ บี ดสีทริบิวชั�น จํากดั

�:/�/-��  ถ.เทศบาล U ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

-รับผดิชอบวางแผนและดาํเนินการตดิต่อประสาน

กบัร้านค้า บริหารงานขายด้านการสั�งสินค้า

-จัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย การเกบ็เงนิ

-นําส่งเงนิให้กบัศูนย์จัดจําหน่ายทุกวนัและทาํราย

งานการขายประจําวนั

-ทาํงานวนัจันทร์ถึงวนัเสาร์ เวลา /R.//-.U.//

-ประกนัสังคม,เบี7ยขย

เตม็
หมดเขต

.�%@" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �@.-�"/// ต่อ %"/,%��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

22 .�@@@/ ผู้จดัการแผนกการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง @�,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�U:/@ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึ7นไป มปีระสบการด้านการตลาดไม่น้อยกว่า

@-� ปี อยู่ในตาํแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย @ ปี 

- สามารถบริหารจัดการงานทางการตลาดได้ครบวงจร

และดาํเนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทได้

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.�%@" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �@.-�"/// ต่อ %"/,%��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

23 ���/.� พนักงานขาย PC แนะนําสินค้า(ด่วน)
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 21-35

วฒุิ ม.@-ป.ตรี

ค่าจา้ง %��/ว

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�U:/@ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า . ปี

- มหีน้าที�เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้า

ขายปลกีสินค้าหน้าร้าน

- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสินค้า รวมถึงการสั�งซื7อสินค้า

- มทีกัษะในการตอิต่อสื�อสารกบัลูกค้า อธัยาศัยดี

ยิ7มแย้มแจ่มใส 

- เวลาทาํงาน /U.@/-.�.@/น. , ././/-.:.//น.

เตม็
หมดเขต

.�%@" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �@.-�"/// ต่อ %"/,%��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

24 @-.�./ หน.แผนกจดัซื7อ แผนกเครื�องใช้ไฟฟ้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �F,���-%�,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�U:/@ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ7นไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน �-@

ปี 

- สามารถดูแลบริหารงานจัดซื7อและพนักงาน

ผู้ใต้บังคบับัญชาได้และประสานงานร่วมกบัฝ่ายอื�นๆ เช่น

ช่วยเหลอืฝ่ายขาย ผลกัดนัสินค้า จัดโปรโมชั�นได้

- ทาํงานเวลา /R.@/-.U.@/ น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

.�%@" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �@.-�"/// ต่อ %"/,%��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

25 -.@�@/ พนักงานจดัซื7อ ฮาร์ดแวร์ เครื�องมอืช่าง
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 25-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,���-�.,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�U:/@ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ7นไป มปีระสบการณ์ทาํงาน .-� ปี

ขบัรถยนต์ได้ 

- สามารถทาํงานด้านเอกสาร การตลาด

ตดิต่อประสานงานกบั supplier ตรวจสอบราคา

และสั�งซื7อสินค้า สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ี(word

,excel)

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.�%@" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �@.-�"/// ต่อ %"/,%��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

26 .�@@�/ ผู้จดัการร้าน
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ".,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�U:/@ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ7นไป ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านการขาย/การตลาด

ในระดบัหัวหน้าฝ่ายอย่างน้อย � ปี 

- สามารถบริหารยอดขาย ดูแล

ตรวจสอบมาตรฐานและความเรียบร้อยในร้านและงานอื�น

ที�มอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

.�%@" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �@.-�"/// ต่อ %"/,%��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

27 ���/:/ หัวหน้าแผนกเซรามกิ
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ".,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�U:/@ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ7นไป ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านการขาย/การตลาด

ในระดบัหัวหน้าฝ่ายอย่างน้อย � ปี 

- สามารถบริหารยอดขาย ดูแล

ตรวจสอบมาตรฐานและความเรียบร้อยในร้านและงานอื�น

ที�มอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

.�%@" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �@.-�"/// ต่อ %"/,%��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

28 -.�.�/ พนักงานธุรการจดัซื7อ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�U:/@ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ7นไป

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านเอกสารอย่างน้อย . ปี

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถทาํงานเอกสารเกี�ยวกบัการตลาด

ตดิต่อประสานงานกบัแผนกอื�นๆที�เกี�ยวข้องในองค์กรและ

ทาํงานอื�นที�ได้รับมอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า    8./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.�%@" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �@.-�"/// ต่อ %"/,%��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

29 @-@@�/ พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง "�,���-".,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�U:/@ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ7นไป มปีระสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย .-@ ปี

-

สามารถทาํบัญชีเจ้าหนี7และออกเอกสารใบเพิ�มหนี7และลดห

นี7 เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ

ดูแลงบการเงนิเพื�อยื�นส่งสรรพกร

จัดทาํรายงานข้อมูลเกี�ยวกบัภาษีต่างๆ

เตม็
หมดเขต

.�%@" จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �@.-�"/// ต่อ %"/,%��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

30 �.@@�/ แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ ประจาํ
ญจาํนวน 1

อายุ 35-50

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง /,���บ/ด

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�U:/@ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.� ขึ7นไป  ดูแลอาหาร เสื7อผ้า

จัดเตรียมยาให้ตรงตามเวลาและงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

มปีระสบการณ์ทาํงาน . ปี

- ผู้สูงอายุเพศ หญงิ อายุ R/ ปี ช่วยเหลอืตนเองได้

**อาหารที�พกัฟรี

เตม็
หมดเขต

.�"�� จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. �-@.��-���� ต่อ "�.,�-%FFFF/
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - . ก.ย. ��

31 -��@�/ พนักงาน call center
     1จาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง /,���บ/ด

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

.��-.�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.� ขึ7นไป ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

- สามารถโทรตดิตามหลงับริการขาย

ตดิตามความพงึพอใจของลูกค้าและสํารวจความพงึพอใจห

ลงับริการขาย

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า    9./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.%"� หอพกั
โทร. 08-1976-9033
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

32 �.�.@/ แม่บ้านรายวนั(เสาร์,อาทติย์)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 18-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง @��/วนั

เพศ

หอพกัหญงิหอวงั

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

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา รักความสะอาด มรีะเบียบวนิัย 

- สามารถทาํความสะอาด ปัด กวาด บ้านและซักรีดเสื7อผ้า

- ทาํงานวนัเสาร์และอาทติย์ เวลา /R.//-.U.//น.

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต  ส.ค. �� - F ก.ย. ��

33 U.@U./ ช่างไฟฟ้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง /,���บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

-../. ถนนชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากาํลงั

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย . ปี 

- สามารถดูแลระบบไฟฟ้าถายในอาคาร

ตรวจซ่อมแก้ไขระบบไฟฟ้าได้

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

34 �.�.@/ พี�เลี7ยงเดก็
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง @��/ว

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

.�,.U,.: ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา มอีาหาร ที�พกั ฟรี

-  ดูแลเดก็ผู้ชาย อายุ @ ขวบ เตม็
หมดเขต

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

35 คนงานประจาํโครงการ
ชายจาํนวน 5

อายุ 25 - 40

วฒุิ ไม่จํากดัวุฒิ

ค่าจา้ง 9,600 - 10,000

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี7 จํากดั

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

-ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ได้

งานก่อสร้างทั�วไป/ซ่อมแซมบ้าน

-ปฏบิัตงิานประจําโครงการหมู่บ้านภัคภิรมย์ �

-ทาํงานวนัจัทร์ - เสาร์ เวลา /R.// - .U.// น.

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า   10./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

36 พนักงานขาย (ประจาํโครงการ)
หญิงจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส. ขึ7นไป

ค่าจา้ง 12,000 - 15,000

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี7 จํากดั

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

- จบ ปวส. ขึ7นไป ขบัรถยนต์ได้

สามารถทาํงานภายนอกอาคารได้

รับผดิชอบงานขายบ้านจัดสรรโครงการ 

- ตอบรับและบริการให้คาํแนะนําพาลูกค้าเยี�ยมชม

โครงการ

-จัดทาํเอกสารที�เกี�ยวข้อง

-หากมปีระสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

37 �.�.@/ พนง.ทาํความสะอาด
หญิงจาํนวน 10

อายุ 25-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง /,���บ

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี7 จํากดั

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

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 

-

มหีน้าที�ดูแลความสะอาดภายในบริษัทหรือพื7นที�ๆ ได้รับมอ

บหมาย

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

38 �.�../  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง %��/ว

เพศ

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์  จํากดั (หมู่บ้านอนันตรา)

../ หมู่ที� � ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  มรีะเบียบวนิัย  รักความสะอาด

ใจเยน็

- สามารถซักผ้า รีดผ้า

ทาํความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของบ้านโครงการไ

ด้

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

39 @-.��/ คนสวนประจาํโครงการ
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง %%�/ว

เพศ

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์  จํากดั (หมู่บ้านอนันตรา)

../ หมู่ที� � ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ดูแลตดัแต่งกิ�งไม้ ตดัหญ้า

รดนํ7าต้นไม้ ใส่ปุ๋ ยและเกบ็กวาดใบไม้บริเวณโครงการ เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

40 @-.��/ เจ้าหน้าที�วางแผนชีวติ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง ��,���-%�,���บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//U จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึ7นไป ทุกสาขา มมีนุษยสัมพนัธ์ดี

ปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

-

สามารถวางแผนรูปแบบการใช้ชีวติและการให้บริการลูกค้า

ของบริษัทฯและเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาตามโครงส

ร้างและเงื�อนไขบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

41 @-.��/ เจ้าหน้าที�วางแผนการเงนิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง ��,���-%�,��บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//U จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึ7นไปทุกสาขา มมีนุษยสัมพนัธ์ดี

ปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

-

สามารถวางแผนรูปแบบการใช้ชีวติทางการเงนิให้บริการลู

กค้าของบริษัทฯและเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาตามโคร

งสร้างและเงื�อนไขบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

.�"�� ขายรถยนต์
โทร. �@.-�%��"-F ต่อF"�,��-@@�%�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

42 R��@�/ พนักงานขับรถ
ชจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง %��/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��: ม..R ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี @-///

- ม.� ขึ7นไป มใีขขบัขี�รถยนต์มาไม่น้อยกว่า � ปี 

- ขบัรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร ทาํความสะอาดรถ

งานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า   12./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. �@.-�@@�. - �� ต่อ "%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

43 �.�../  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ม.�

ค่าจา้ง /,���บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

..�-..U ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึ7นไป รักความสะอาดและงานบริการ

- ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. �@.-�@@�. - �� ต่อ "%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

44 �.��:/ แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง /,���บ.

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

..�-..U ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึ7นไป 

..จัดเตรียมส่วนประกอบอาหาร 

�.รับใบสั�งอาหารจากผู้ป่วย ญาต ิตามห้องพกั

@.ทาํความสะอาดอุปกรณ์เครื�องครัวและจัดเกบ็ให้พร้อมใช้

งาน

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. �@.-�@@�. - �� ต่อ "%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

45 ��@/./ พยาบาลวชิาชีพ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ".,���-��,���บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

..�-..U ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี พยาบาลศาตร์  สาขา การพยาบาลและ

มปีระสบการณ์ทาํงาน . ปี

สามารถดูแลผู้ป่วยตามสหวชิาชีพได้

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. �@.-�@@�. - �� ต่อ "%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

46 @�@.:/ ผู้ช่วยเหลอืคนไข้/ผู้ช่วยพยาบาล
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง /,���บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

..�-..U ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า . ปี ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้ 

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า   13./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  กนัยายน  ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

รับเหมาติดตัHงระบบประปา
โทร. 087-2565138
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต / ส.ค. �� -  ก.ย. ��

47 U.@�./ ช่างตดิตั7งท่อประปา
ช.จาํนวน 5

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง %.�-@�� บ./วนั

เพศ

ร้านเพชรพนัธ์พชืผลทางการเกษตร

�:: หมู่ .- ต.ไร่น้อย อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ทาํงานเกี�ยวกบัการตดิตั7งวางท่อประปา

- สามารถขบัรถแมค็โครได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

.."�" โรงแรม
โทร. 045-312851,087-4582700
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "@ ส.ค. �� - %" ส.ค. ��

48 �.�@@/   พนักงานเสริฟ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง %��-%.�บ

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

: ซ.สุขาอุปถัมภ์.. ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี @-///

- จบ ม. @ ขึ7นไป

สามารถพดูสื�อสารภาษาองักฤษได้ระดบัพอใช้

ขบัรถจักรยานยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน . ปี 

- สามารถทาํงานเข้ากะช่วง .@.@/-��.@/น.

ได้และมวีนัหยุดให้ . วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

.."�" โรงแรม
โทร. 045-312851,087-4582700
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "@ ส.ค. �� - "% ก.ย. ��

49 �.���/ กุ๊ก(พ่อครัว-แม่ครัว)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 28-50

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง "�,���-"�,���บ

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

: ซ.สุขาอุปถัมภ์.. ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี @-///

- จบ ม.� ขึ7นไป ด้านอาหารหรือการโรงแรม

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี

มทีกัษะการประกอบอาหาร ยุโรป ฟาสต์ฟู้ด ของหวาน

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363,045-996700
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "� ส.ค. �� - ". ก.ย. ��

50 .��U�/ ผู้จดัการฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 28-40

วฒุิ ป.ตรี ทุกสาขา

ค่าจา้ง ".,���-��,���บ

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั (หมู่บ้านอรุณโฮม)

�:/ ซ.ชยางกรู �/ ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี @-///

- จบ ป.ตรี ขึ7นไปทุกสาขา มปีระสบการณ์ด้าน

หน.งานไม่น้อยกว่า � ปี สื�อสารภาษาองักฤษได้

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถบริหารจัดการทมีงานขายและดูแลยอดขายได้

- มคี่าคอมมชิชั�น โอท ีค่าอาหารกลางวนั

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363,045-996700
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "� ส.ค. �� - ". ก.ย. ��

51 �.�../  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง /,���-"�,���บ.

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั (หมู่บ้านอรุณโฮม)

�:/ ซ.ชยางกรู �/ ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี @-///

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงาน .-� ปี

สื�อสารภาษาองักฤษเบื7องต้นได้

- ทาํความสะอาดสํานักงาน 

- มโีอท ีอาหารกลางวนั

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363,045-996700
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "� ส.ค. �� - ". ก.ย. ��

52 @..��/ โฟร์แมน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 10,000-12,000

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั (หมู่บ้านอรุณโฮม)

�:/ ซ.ชยางกรู �/ ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี @-///

- จบ ปวช. ขึ7นไป  สาขา ก่อสร้าง-โยธา ขบัรถยนต์

รถจักรบานยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน .-� ปี

ใช้โปรแกรม Auto cad และสื�อสารภาษาองักฤษเบื7องต้นได้

- สามารถควบคุมดูแลงานก่อสร้าง

บ้านจัดสรรและมปีระสบการณ์ด้านการควบคุมงานบ้านจัด

สรรมาก่อน

- มโีอท ีเบี7ยเลี7ยง

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายอะไล่รถยนต ์(แอร์ อุปกรณ์ไฟฟ
โทร. 045-956099,087-4331841
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "� ส.ค. �� - ". ก.ย. ��

53 :.�.:/ จนท.จดัส่งสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�-ปวช

ค่าจา้ง %��/วนั

เพศ

บริษัท เอส พ ีออโต้พาร์ท จํากดั สาขา อุบลฯ

:�/--� ถนน อุบล-ตระการฯ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.� - ปวช. ทุกสาขา

ขบัรถยนต์ได้หรือรถจักรยานยนต์ได้มใีบขบัขี�

สามารถอ่านภาษาองักฤษได้

-

ทาํหน้าที�ส่งสินค้าอะไหล่รถยนต์และงานอื�นๆที�นายจ้างมอ

บหมายได้

- ทาํงาน เวลา /U.@/-.U.// น.

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า   15./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.�"�� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "� ส.ค. �� - ". ก.ย. ��

54 ���/:/  ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 22-35

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

:: ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี @-///

- จบ ม.@ ขึ7นไป ขบัรถยนต์ได้ บุคลกิดี

รักงานบริการและงานขายตามเงื�อนไขและบรรลุเป้าหมายก

ารขาย)

เตม็
หมดเขต

.�"�� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "� ส.ค. �� - ". ก.ย. ��

55 �.�:@/ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-40

วฒุิ ม.@

ค่าจา้ง /,��-"�,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

:: ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี @-///

- จบ ม.@ ขึ7นไป มปีระสบการณ์ทาํงาน . ปี ขบัรถยนยต์ได้

- ให้บริการลูกค้า ดูแล การผ่านเข้า-ออก

ของบุคคลและยานพาหนะ

- อาํนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก

ภายในพื7นที�รับผดิชอบ และต้อนรับผู้มาใช้บริการ

เตม็
หมดเขต

.�"�� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "� ส.ค. �� - ". ก.ย. ��

56 -.�.�/ พนักงานธุรการ สาขา ตระการฯ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

:: ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี @-///

- จบ ปวช. ขึ7นไปทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื7นฐานได้ด(ีทดสอบ)บุค

ลกิภาพด ียิ7มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพนัธ์ด ีรักงานบริการ

มคีวามรู้ด้านการจัดการเอกสาร และการตดิต่อประสานงาน

เตม็
หมดเขต

สกดันํHามนัรํา
โทร. �@.-%"/��� ต่อ �" ,�/.-�F"���%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "/ ส.ค. �� - " ก.ย. ��

57 @-@.�/ เลขาผู้จดัการโรงงาน
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง "",���-"%,���บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

U@ ม.R ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี @-@�/

- จบ ป.ตรี  ทุกสาขา  มคีวามรู้ด้านภาษาองักฤษ

◌ีเดนิทางตดิตามผู้จัดการผู้บริหารได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

ขบัรถยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า   16./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สกดันํHามนัรํา
โทร. �@.-%"/��� ต่อ �" ,�/.-�F"���%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "/ ส.ค. �� - " ก.ย. ��

58 �.@.@/ พี�เลี7ยงเดก็ (ประจาํ)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,150+

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

U@ ม.R ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี @-@�/

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ใจเยน็

มปีระสบการณ์ดูแลเดก็มาก่อน 

- สามารถดูแลเดก็ เพศชายอายุ .. เดอืน อาบนํ7า

เปลี�ยนเสื7อผ้า ป้อนอาหาร ซักเสื7อผ้าเดก็

และงานอื�นที�มอบหมาย

เตม็
หมดเขต

สกดันํHามนัรํา
โทร. �@.-%"/��� ต่อ �" ,�/.-�F"���%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "/ ส.ค. �� - " ก.ย. ��

59 R��@�/ พนักงานขับรถ ท.� ท.@
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-50

วฒุิ ม.@

ค่าจา้ง %��-@��/ว

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

U@ ม.R ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี @-@�/

-จบการศึกษา ม.@ ขึ7นไป มใีบขบัขี� ท.� หรือ ท.@

ขรัถบรรทุกส่งสินค้า

ทั7งในและนอกบริษัทหรืองานอื�นที�มอบหมาย

- เวลาทาํงาน /R.//-.U.//น.

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "/ ส.ค. �� - " ก.ย. ��

60 -�..@/  แคชเชียร์
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ม.@-ปวส

ค่าจา้ง ตามตกลง

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

-../. ถนนชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.@ - ปวส หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- รับชําระเงนิ ลงบัญชี

คุมสต๊อคและงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- สถานที�ทาํงาน โต้รุ่งศูนย์การค้าอุบลสแควร์

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "/ ส.ค. �� - " ก.ย. ��

61 �.�../  แม่บ้าน-ทาํความสะอาด
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 2545

วฒุิ ป�+

ค่าจา้ง /,���-"�,���บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

-../. ถนนชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.� ขึ7นไป ทาํความสะอาดพื7นที� เทขยะ ล้างถังขยะ

ขดัพื7นและทาํความสะอาดห้องว่าง ล้างคราบไขมนั

เศษอาหาร

ซักล้างอุปกรณ์ทาํความสะอาดทุกครั7งหลงัใช้งาน

- สถานที�ทาํงาน โต้รุ่งอุบลสแควร์ เวลาทาํงาน

.�.//-/..//น.

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า   17./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

@."�" จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "/ ส.ค. �� - " ก.ย. ��

62 ���/:/ ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

RR ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี @-.:/

◌ู-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา  บุคลกิภาพด ี,มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี

,รักงานบริการ,ขบัขี�รถยนต์ได้

และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

- มเีบี7ยขยนั,คอมมชิชั�น,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลกิภาพ,อบรมสัมมนา,

เงนิรางวลัพนักงานดเีด่น

เตม็
หมดเขต

@."�" จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888,087-5353535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต "/ ส.ค. �� - " ก.ย. ��

63 �.�:@/ รปภ. ( กลางคนื )
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-40

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง %��/ว

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

RR ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี @-.:/

- จบ ป.� ขึ7นไป

ใช้มอืถือและใช้โปรแกรมไลน์เพื�อส่งรายงานการปฏบิัตงิาน

ต่อผู้บริหารได้ 

-  สามารถทาํงานกะกลางคนืได้ เวลาทาํงาน .R.//-/�.//น

มเีบี7ยเลี7ยง มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 081-8782039,098-1364116
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �" ส.ค. �� - �� ก.ย. ��

64 �.�.-� แม่บ้านดูแลผู้ป่วย
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง %��/ว

เพศ

นางนวลใย  พนิิจจันทรานุกลู

@:/. ซอยแม่ชี ม..� ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลฯ

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถจักรยานยนต์ได้ 

- สามารถทาํงานบ้าน

ดูแลผู้ป่วย(เพศชาย)ตดิเตยีงทานอาหารเอง

ขยบัพลกิตวัเองได้

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �% ส.ค. �� - �� ก.ย. ��

65 -�.�@/ จนท.เร่งรัดหนี7สิน
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง %��/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

.�,.U,.: ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. - ป.ตรี ไม่จํากดัสาขา

มปีระสบการณ์ด้านตดิตามหนี7สิน .-� ปี ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ 

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า   18./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- สามารถลงพื7นที�ตดิตาม เร่งรัด

ค่างวดค้างจ่ายกบัลูกค้าในเขตพิ7นที�รับผดิชอบได้

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �% ส.ค. �� - �� ก.ย. ��

66 -.@.@/ พนง.คลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-35

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง %��/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

.�,.U,.: ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ม.@ ขึ7นไป ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

อ่านภาษาองักฤษได้บ้าง

ใช้คอมพวิเตอร์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

- มหีน้าที�เบิกจ่าย จัดซื7อ จัดเกบ็อุปกรณ์ อะไหล่

รถจักรยานยนต์ แพค็อุปกรณ์และจัดส่งให้ลูกค้า

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �% ส.ค. �� - �� ก.ย. ��

67 -.:/:/ ธุรการทั�วไป/จดัซื7อ/สินเชื�อ
หญิงจาํนวน 3

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช+

ค่าจา้ง %��/ว

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

.�,.U,.: ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช ขึ7นไป ทุกสาขา ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

มปีระสบการณ์ด้านงานเอกสารและงานที�เกี�ยวข้องกบัตาํแ

หน่งอย่างน้อย . ปี ใช้คอมพวิเตอร์ได้

- ธุรการทั�วไป . อตัรา ธุรการสินเชื�อ . อตัรา ธูรการจัดซื7อ

. อตัรา

เตม็
หมดเขต

คา้ปลีก
โทร. 081-7266466
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �% ส.ค. �� - %� ส.ค. ��

68 .��@�/ ผู้จดัการกลุ่มร้านค้า
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ".,���-"F,���บ

เพศ

บริษัท ทดี ีตะวนัแดง จํากดั

@:@ อาคาร @:@ ชั7น @ ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก

กทม. ./�//

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา มปีระสบการณ์งานค้าปลกีอย่างน้อย @

ปี  ,ขบัรถยนต์ได้ ,ใช้คอมพวิเตอร์ได้ 

- ดูแลมาตรฐานร้าน ด้านสินค้า การบริการ

และยอดขายในเขตที�รับผดิชอบ

เตม็
หมดเขต

23/08/2 หน้า   19./: ม.R ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-R http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

คา้ปลีก
โทร. 081-7266466
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �% ส.ค. �� - %� ส.ค. ��

69 ���/:/ พนักงานหน้าร้าน
ช/ญจาํนวน 16

อายุ 18-35

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง /,F.�บ

เพศ

บริษัท ทดี ีตะวนัแดง จํากดั

@:@ อาคาร @:@ ชั7น @ ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก

กทม. ./�//

- จบ ม.@ ขึ7นไป  ทาํงานเป็นกะ

ตามพื7นที�ที�กาํหนด(อ.เดชอุดม ,ต.หนองยาว ,ต.เมอืงศรีไค

,อ.นาส่วง)

- จัดเรียงสินค้า แคชเชียร์ และบริการลูกค้า

เตม็
หมดเขต

คา้ปลีก
โทร. 081-7266466
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �% ส.ค. �� - %� ส.ค. ��

70 :@.@�/ พนักงานจดัพื7นที�ร้านใหม่
ชายจาํนวน 5

อายุ 22-30

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง /,F.�บ

เพศ

บริษัท ทดี ีตะวนัแดง จํากดั

@:@ อาคาร @:@ ชั7น @ ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก

กทม. ./�//

- จบ ม.@ ขึ7นไป * ขบัรถยนต์ได้ เดนิทาง setup

ร้านค้าในพื7นที�กาํหนดได้

- จัดร้านใหม่ จัดสินค้า

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที�บริษัทกาํหนด

เตม็
หมดเขต

@�%"@ ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �% ส.ค. �� - �� ก.ย. ��

71 �.�../ แม่บ้านสํานักงานประจาํ (ด่วน)
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง %��/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��/ ม.: ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี @-.:/

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา รักความสะอาด  มอีาหาร

ที�พกัให้ฟรี สามารถดูแลความสะอาดสํานักงาน ห้องนํ7า

รดนํ7าต้นไม้ภายในบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

�"�"" กาํจดัแมลงทุกชนิด
โทร. 045-316579 ,062-3465937,098-0970799
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �% ส.ค. �� - �� ก.ย. ��

72 R@��./ พนักงานขับรถและบริการ
ชายจาํนวน 3

อายุ 22-40

วฒุิ ม.@+

ค่าจา้ง %��-%.�/ว

เพศ

หจก.ยู.บี.เอส. เพสท์คอนโทรล

@.@/- ม.�� ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

-  จบ ม.@ ขึ7นไป ขบัรถยนต์ได้ พ้นภาระทหารแล้ว 

-  สามารถขบัรถบริการป้องกนักาํจัดแมลงและสัตว์พาหะ

ตามอาคาร บ้านเรือน โรงแรม โรงงาน

ในเขตพื7นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

- มโีบนัส โอท ีเบี7ยเลี7ยง เบี7ยขยนั 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /R.//-.U.//น.

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั
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