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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โลจิสติกส์
โทร. 063-2207025 ,0979569895 ,0655028645
ประเภทกจิการ

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

1 ./���� พนักงานบริการลูกค้า
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 22-30

วฒุิ ปวส +

ค่าจา้ง ##,���บ. +

เพศ

บริษัท เคอรี� เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั สาขา

อุบลราชธานี

?@ อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชัAน �B ซ.วดัพลู

ถ.เจริญกรุง แขวง/เขตบางรัก กรุงเทพ

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา ยนิดรีับนักศึกษาจบใหม่ ( ปวส.

มปีระสบการณ์ �-. ปี )

- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ��B ซม. บุคลกิภาพด ี

- บทบาทหน้าที�ให้บริการฝากส่งพสัดุให้แก่ลูกค้า

**สมคัรด้วยตนเองโดยส่ง Resume ไปที�

WKotbungkom@kerrylogistics.com

เตม็
หมดเขต

#5##6 ผลิตเสื9อผา้สาํเร็จรูปส่งออก
โทร. � 56$" =""# ต่อ 6�% , �=$-56���"#
ประเภทกจิการ

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

2 /�@B�B เจ้าหน้าที�สรรหา
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

�B�� ม.� ต.โนนผึAง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

-

มหีน้าที�สรรหาบุคคลลากรให้เพยีงพอต่อความต้องการขอ

บริษัท

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

#5##6 ผลิตเสื9อผา้สาํเร็จรูปส่งออก
โทร. � 56$" =""# ต่อ 6�% , �=$-56���"#
ประเภทกจิการ

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

3 /�.��B เจ้าหน้าที� CI
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี วศบ.

ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

�B�� ม.� ต.โนนผึAง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- จบ สาขา วศิวกรรมการผลติ หรือที�เกี�ยวข้อง

- วางแผนการพฒันาระบบ

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

#5##6 ผลิตเสื9อผา้สาํเร็จรูปส่งออก
โทร. � 56$" =""# ต่อ 6�% , �=$-56���"#
ประเภทกจิการ

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

4 ?��.�B พนักงานเยบ็
ช/ญจาํนวน 100

อายุ 18-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 320+OT

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

�B�� ม.� ต.โนนผึAง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- สามารถใช้จักรอุตสาหกรรมได้ � ประเภทขึAนไป เช่น

จักรโค้ง ,ลา ,เขม็เดยีว 

**หากไม่มปีระสบการณ์ยนิดสี่งเรียนฟรี

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า    1�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ขดัเคลือบสี ฟิลม์ก
โทร. 064-2394666
ประเภทกจิการ

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

5 ./..�B จนท.บัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-38

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง %,"��-#$,���บ

เพศ

หจก. ดูคาร์มอเตอร์แอนด์เซอร์วสิ

�/� ซ.เลี�ยงเมอืง � ถ.เลี�ยงเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- จบ สาขา บัญชี  ,สามารถทาํบัญชีรายรับ รายจ่ายได้

วางบิล รับเซ็คได้

- สามารถจัดเกบ็เอกสารเพื�อส่งงบการเงนิได้

- สามารถใช้โปรแกรม Epress ได้(สําเร็จรูป)

- ผ่านทดลองงานได้รับค่าจ้าง ��,BBB บาท

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเครืEองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด
โทร. 045-950486
ประเภทกจิการ

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

6 /�.�@B  พนักงานคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-32

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง �$�-�6�/ว

เพศ

หจก. สยามมั�นคงการค้า

���/� หมู่ �� ตาํบลไร่น้อย อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.. - ปวส. ทุกสาขา สูง ���-�]B ซม.

มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี ขึAนไป

ขบัรถยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถตรวจสอบสินค้า จัดเรียงสินค้า

บรรจุเพื�อรอจัดส่ง

- ทาํงาน จันทร ◌์- เสาร์

เตม็
หมดเขต

#5##6 ผลิตเสื9อผา้สาํเร็จรูปส่งออก
โทร. � 56$" =""# ต่อ 6�% , �=$-56���"#
ประเภทกจิการ

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

7 /�@B�B หน.สรรหาว่าจ้าง
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง #",���บ

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

�B�� ม.� ต.โนนผึAง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

-

มหีน้าที�สรรหาบุคลากรให้เพยีงพอกบัการผลติ/ดูแลสวสัดิ

การพนักงาน

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย .  ปี

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า    2�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

6�#�$ จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

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

8 �B�B@B ที�ปรึกษาด้านการขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 20

อายุ 20-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,600 +

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

@@ ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- ทาํงานเกี�ยวกบัการเสนอขายรถรถยนต์

และออกกจิกรรมต่างๆ

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ หยุดวนัอาทติย์

- ประกนัสังคม, ค่าระดบั, เงนิช่วยเหลอืงานแต่ง

- เงนิช่วยเหลอืงานบวช, เงนิช่วยเหลอืงานศพญาติ

- ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปอบรม

เตม็
หมดเขต

6�#�$ จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

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

9 ./���B  จนท.ฝ่ายบุคคล
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-30

วฒุิ ปวส. +

ค่าจา้ง 10,500 -

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

@@ ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวส. ขึAนไปสาขาบริหารหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

เกรดเฉลี�ย �.]B ขึAนไป  มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

สามารถใช้โปรแกรม Office ได้ดี

- สามารถจัดทาํค่าตอบแทนให้พนักงาน

สรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกบัตาํแหน่ง

ดูแลด้านสวสัดกิารให้พนักงานได้

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

6�#�$ จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

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

10 ]�.�.B พนักงานรับรถ
ชายจาํนวน 5

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช. +

ค่าจา้ง 9,600 -

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

@@ ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวช. ขึAนไป ทุกสาขา

จบช่างยนต์จะพจิารณาเป็นพเิศษ ขบัรถยนต์ได้ 

- สามารถต้อนรับ บริการลูกค้าที�มารับบริการ

ตดิตามงานซ่อม 

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า    3�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

11 ���.�� หัวหน้าคนสวน
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง #�,���-#6,���บ.

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั

�@B ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี ./BBB

- ดูแลสวนต้นไม้ในโครงการหมู่บ้านอรุณโฮม

ถนนอุบล-ตระการฯ

-

สามารถควบคุมดูแลคนสวนและวางแผนการจัดสวนและร

ายงานต่อผู้บริหาร 

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

12 ./..�B  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง #�,���-#6,���บ

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั

�@B ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวส. ขึAนไป สาขา บัญชี มปีระสบการณ์ทาํงาน �-� ปี

ขบัรถยนต์ได้ ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

- จัดทาํบัญชีลูกหนีA เจ้าหนีA มคีวามรู้ด้าน ภพ .B ภงด � , . ,

53 

-  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการ

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

13 /�.�.B พนง.จดัซืAอ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง #�,���-#6,���บ

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั

�@B ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวส. ขึAนไป มปีระสบการณ์ทาํงาน �-� ปี

ขบัรถยนต์ได้

- มคีวามรู้ด้านวสัดุก่อสร้าง

ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั�งซืAอ

ตดิต่อประสานงานร้านค้า และใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า    4�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

14 /���.B กราฟฟิค
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง #�,���-#6,���บ

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั

�@B ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมอืง จังหวดัอุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวส. ขึAนไป มปีระสบการณ์ทาํงานด้านออกแบบ �-.

ปี  ใช้โปรแกรมด้านออกแบบได้ Animation 2D/3D

- ทาํงานที�โครงการอรุณ บ้านปลาดุก ถนนอุบล-ตระการฯ

- มคีวามรู้ด้านงานสิ�งพมิพ์ การตลาด

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

15 ���@.B รปภ.
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �$�/บ

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั

�@B ซ.ชยางกรู �B ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี ./BBB

- จบ ม.� ขึAนไป มปีระสบการณ์ �-� ปี ขบัรถยนต์ได้ 

- มหีน้าที�ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในเวบ็ไซต์

และตรวจสอบเวลามบีุคคลเข้า-ออก

- ทาํงานที�โครงการอรุณโฮม บ้านปลาดุก ถนน

อุบล-ตระการฯ

เตม็
หมดเขต

6#%�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

16 /��.�B พนง.คยี์ข้อมูล
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- ส่วนสูง ��B เซนตเิมตรขึAนไป

มคีวามรู้เบืAองต้นด้านคอมพวิเตอร์ได้

- สามารถคยี์ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขาย

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

6���$ บริการรถยก,จาํหน่ายอะไหล่เก่าเ
โทร. 0-4524-4444
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

17 ./..�B พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง �$�-56�บ

เพศ

ร้าน เอกชัยบริการรถยก

��. (แยกร.ร.สามคัค)ี ถ.สรรพสิทธิx ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี ./BBB

- ปวช. ขึAนไป สาขา บริหาร/คอมพวิเตอร์

ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้ ขบัรถยนต์ได้

- มหีน้าที� ทาํงานด้านเอกสาร ส่งเอกสารให้บริษัทต่างไๆด้

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า    5�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

6���$ บริการรถยก,จาํหน่ายอะไหล่เก่าเ
โทร. 0-4524-4444
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

18 ]�.�@B ช่างเชื�อม/ช่างยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง �6�-66�บ

เพศ

ร้าน เอกชัยบริการรถยก

��. (แยกร.ร.สามคัค)ี ถ.สรรพสิทธิx ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี ./BBB

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สามารถเชื�อโครงเหลก็รถยนต์

อุปกรณ์รถยนต์ต่างๆได้ และสามารถซ่อมเ

ครื�องยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน. หยุด วนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

19 ���..B กปัตนั
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-30

วฒุิ ม..+
ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล)

��? หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.. ขึAนไป ทาํงานเป็นกะได้ 

- บุคลกิภาพด ีสุภาพเรียบร้อย  รักงานบริการ

- เวลาทาํงาน B?.BB-��.BB น. ,��.BB-��.BBน.

**ผ่านทดลองงาน . เดอืน บรรจุเป็นพนักงานรายเดอืน

เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

20 �.���B ผู้จดัการร้าน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 35-50

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง #6,���-$�,��บ

เพศ

หจก.คนลอื พาวเวอร์ (ร้านคนลอื ริมมูล)

��? หมู่ � ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึAนไป สาขา บริหาร การจัดการ ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี

- มหีน้าที�ควบคุมดูแลบริหารจัดการร้าน

เตม็
หมดเขต

6���$ จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

21 @���@B พนักงานจดัส่งสินค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �$�บ/ว

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

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

34000

- จบ ปวช ขึAนไป ใช้โปรแกรมบัญชีได้ 

- ขยนั อดทน

ผ่านงานขายหรือใช้โปรแกรมบัญชีออกบิลได้จะพจิารณาเป็

นพเิศษ

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า    6�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

6���$ จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

22 ��.�.B พี�เลีAยงเดก็ ประจาํ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง #�,���บ.+

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

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

34000

- สามารถดูแลเดก็อายุ /-� ขวบ จํานวน . คนได้(เวลา

B]./�-�]..Bน. เดก็ๆไปเรียน)

- ทาํความสะอาดซักผ้า รีดผ้า อ่านนิทานให้เดก็ฟัง

- เคยเป็นพี�เลีAยงเดก็มาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงานเวลา B].BB-�B.BBน. ที�พกั อาหารฟรี หยุดเดอืนละ

� วนั

เตม็
หมดเขต

6���$ จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

23 ]�.�@B ช่างยางรถบรรทุก
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง �5�-6��/ว

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

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

34000

- ขบัรถยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มปีระสบการณ์เคยผ่านงาน ยางรถยนต์ขนาดกลาง

รถบรรทุก ตัAงศูนย์ถ่วงล้อรถ �B ล้อ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน B?.BB-�]./�น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

6���$ จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - �� ก.ย. "#

24 /�.�@B พนักงานโกดงัและจดัส่งสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง �$�-�6�/วนั

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

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

34000

- มหีน้าที�ขึAน-ลง

จัดเกบ็ยางรถยนต์เข้าโกดงัและจัดส่งให้ลูกค้า

- สามารถขบัรถยนต์ได้ มใีบขบัขี�รถยนต์

เตม็
หมดเขต

6�#�$ จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. �-56$"-$$$$ ต่อ #$6,�==-�P=PPP%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - � ต.ค. "#

25 �B�B@B ที�ปรึกษาด้านการขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 10

อายุ 20-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง %,"��+ค่าคอมมิ

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

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

34000

- ทาํงานเกี�ยวกบัการเสนอขายรถรถยนต์

และออกกจิกรรมต่างๆ

- ส่วนสูง ��B ซม. ขึAนไป

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า    7�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

6�#�$ จาํหน่าย-บริการรถยนต์
โทร. �-56$"-$$$$ ต่อ #$6,�==-�P=PPP%
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - � ต.ค. "#

26 .����B จป.วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง #$,���บ

เพศ

หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า

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

34000

- จบ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามยัและความปลอดภัย

มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- สามารถทาํงานด้านความปลอดภัยและ ISO

ตามกฎหมายและมาตรฐาน TMT กาํหนด

เตม็
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 084-9555535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

27 ����/� แม่บ้าน ประจาํ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-45

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง %,���บ+

เพศ

น.ส.จารุลกัษมิx  ฤกษ์สมสุนัย

.@/@B หมู่บ้าน ดวงจันทร์ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- ทาํงานบ้าน ทาํความสะอาดบ้าน ล้างจาน ทาํอาหาร

- ซักผ้า รีดผ้า

***ที�พกั อาหาร ฟรี หยุด �วนั/เดอืน

เตม็
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 090-2395454
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

28 �����B  แม่บ้าน ประจาํ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

นางพลาพร   มศีรี

.B�/] ม.�B ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- ทาํความสะอาด ซัก-รีด เสืAอผ้า ทาํงานบ้าน ทั�วไป

- มสีมาชิดในครอบครัว � คน เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

29 ��.�.B ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง $6,���บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง  สถานภาพโสด

มปีระสบการณ์ทาํงานคลงัสินค้าไม่น้อยกว่า . ปี

- สามารถควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก

และวางแผนการจัดการงานคลงัสินค้าและจัดส่งให้มปีระสิ

ทธิภาพ

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า    8�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

30 ./���B เจ้าหน้าที�จดัซืAอเครื�องใช้ไฟฟ้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส-ป.ตรี

ค่าจา้ง $�,���-$6,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส.ขึAนไป ขบัรถยนต์ได้ เพศหญงิอายุ �� ปี ขึAนไป

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า  �-� ปี

- สามารถประสานงาน supplier

เพื�อตรวจสอบราคาและสั�งซืAอสินค้า ออกเอกสารสั�งซืAอ

เคลมสินค้า

- เวลาทาํงาน B?..B-�]..Bน. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

31 ��...B ผจก.ฝ่ายการตลาด (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง 40,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ป.ตรี ขึAนไป มปีระสบการณ์ด้านงานบริหาร

งานการตลาด .-� ปี ขึAนไป ทาํงานล่วงเวลาได้

-สามารถบริหารด้านการตลาดให้เป็นไปตามนโยบายของอ

งค์กรได้

- มทีกัษะการสื�อสารเป็นอย่างด ี

- อตัราค่าจ้างสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

- สามารถเดนิทางต่งจังหวดัได้

เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

32 ���B�� พนักงานขาย PC (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 21-35

วฒุิ ม..-ป.ตรี

ค่าจา้ง %,"��บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- มหีน้าที�เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้า

ขายปลกีสินค้าหน้าร้าน

- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสินค้า รวมถึงการสั�งซืAอสินค้า

- มทีกัษะในการตอิต่อสื�อสารกบัลูกค้า อธัยาศัยดี

ยิAมแย้มแจ่มใส 

- เวลาทาํงาน B]..B-��..Bน. , �B.BB-�@.BBน.

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า    9�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

33 �/�@.B เจ้าหน้าที� EVENT
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา มปีระสบการทาํงาน � ปี ขึAนไป

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถวางแผนกจิกรรมต่างๆทัAงปี จัดกจิกรรม

ทาํสื�อโฆษณา สร้างเครือข่ายในการจัดกจิกรรมต่างๆ

เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

34 �.��.B ผู้จดัการฝ่ายขายปลกี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม..+
ค่าจา้ง $�,���-$6,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ม. . ขึAนไป

มปีระสบการณ์ด้านการขาย/การตลาดในระดบัหัวหน้าฝ่าย

อย่างน้อย . ปี ขึAนไป

มทีกัษะในการตดิต่อสื�อสารเป็นอย่างด ีมคีวามเป็นผู้นํา

ความรับผดิชอบสูง 

- สามารถดูแลบริหารงานขายและดูแลยอดขาย

สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษัทได้

เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

35 ��.��B เจ้าหน้าที�พฒันาระบบ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง #6,���-#=,���บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึAนไปสาขา ที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถทดสอบการใช้งาน SML

และระบบอื�นๆที�เกี�ยวข้อง Support การใช้งาน CHAMP

SAM ให้กบั USER และกาํหนดสิทธิxการใช้งานระบบ SML

ได้

-  ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   10�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

36 ./.��B  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง #$,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึAนไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านบัญชี . ปี ขึAนไป

-

สามารถทาํบัญชีเจ้าหนีAและออกเอกสารใบเพิ�มหนีAและลดห

นีA เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ

ดูแลงบการเงนิเพื�อยื�นสรรพกร จัดทาํข้อมูลภาษีต่างๆ

- เวลาทาํงาน B?..B-�]..B น.

เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

37 ���@@B ผู้จดัการป้องกนัการสูญเสีย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง $�,���-$6,���บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึAนไป สาขาบริหารหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านการป้องกนัการสูญเสียไม่น้อยก

ว่า �  ปี  

-

มคีวามรู้ความเข้าใจในด้านมาตรฐานงานป้องกนัการสูญเสี

ยเป็นอย่างด ีมทีกัษะการวางแผนและบริหาร

- เวลาทาํงาน B?..B-�]..B น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. �56-$=#%%% ต่อ �#%,�$�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

38 ��..�B ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %,"��บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

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

34000

- จบ ปวส. ขึAนไป มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถยนต์ได้ สถานภาพโสด

- ลกัษณะงาน ดูแลผู้สูงอายุ @B ปี

สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้   ดูแลด้านอาหาร  ยา เสืAอผ้า

และทาํคสามสะอาดภายในบ้าน

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   11�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

สกดันํ9ามนัรํา
โทร. �56-�#%��� ต่อ $#
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

39 ?��.�B พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-40

วฒุิ ม..+
ค่าจา้ง �$�-5��บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

]. ม.? ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ./.�B

- เพศชาย มใีบขบัขี�รถยนต์ประเภท . ขึAนไป

- สามารถขบัรถส่งสินค้าตามที�บริษัทกาํหนดได้

**วธิีการคดัเลอืก สอบสัมภาษณ์

เตม็
หมดเขต

สกดันํ9ามนัรํา
โทร. �56-�#%��� ต่อ $#
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

40 411220 Maintenance computer
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง #�,"��-##,"��บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

]. ม.? ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ./.�B

- จบ ปวส. ขึAนไป สาขา อเิลก็ทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์ในระบบ IT

ซ่อมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

** ทดสอบ EQ/IQ แบบทดสอบ IT และทดสอบปฏบิัติ

เตม็
หมดเขต

56#�# จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

41 ]��.�� ช่างขัดสี
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง %,"��-#6,���บ.

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

?? ม.�B ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- ปวส.-ป.ตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มคีวามรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์

- บุคลกิภาพด ีขยนั อดทน รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

56#�# จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

42 ]��.�� ช่างเตรียมพืAน
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

?? ม.�B ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- ปวช-ป.ตรี สาขา ช่างยนต์

- บุคลกิภาพด ีขยนั อดทน รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

-เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   12�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

56#�# จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

43 ]�.�.B ช่างเทคนิค
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง %,"��-#6,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

?? ม.�B ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- จบ ปวช. ขึAนไป สาขา ช่างยนต์ -

มคีวามรู้ความสามารถหรือมปีระสบการณ์ บุคลกิภาพดี

มมีนุษย์สัมพนัธ์ด ี

- ขยนั อดทน ขบัรถยนต์ได้/มใีบขบัขี�

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

56#�# จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

44 ���B@B ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

?? ม.�B ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

◌ู-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา เกรดเฉลี�ย �.�B ขึAนไป

-บุคลกิภาพด ี,มมีนุษย์สัมพนัธ์ด ี,รักงานบริการ

-ขบัขี�รถยนต์ได้ และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

-เบีAยขยนั,คอมมชิชั�น,อาหารกลางวนั,

ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลกิภาพ,อบรมสัมมนา,

เงนิรางวลัพนักงานดเีด่น

เตม็
หมดเขต

56#�# จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

45 /�@B�B จนท.ธุรการ(ประกนัภัย)
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง %,"��บ

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

?? ม.�B ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี�ย �.�B ขึAนไป ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี 

- บุคลกิภาพด ีมมีนุษยสัมพนัธ์ด ีรักงานบริการ

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

56#�# จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 045-208888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

46 ]�.��B พนักงานคาร์สปา
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง %,"���บ.

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั

?? ม.�B ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- จบ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ เกรดเฉลี�ย �.�B ขึAนไป

ขบัรถยนต์ได้

- มคีวามรู้พืAนฐานด้านคอมพวิเตอร์เป็นอย่างดี

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   13�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

รักงานบริการ

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

รับจดัไฟแนนซ์รถยนต,์รถจกัรยานยนต์
โทร. 045-244641 , 089-7170532
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

47 ./..�B  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง %,"��-#�,���บ

เพศ

หจก.เอส.เอม็.เอส.คอนซัลแตนท์

�//-�/� ถ.บูรพาใน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึAนไป สาขาบัญชี หรือสาขา ที�เกี�ยวข้อง

สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ีทาํบัญชี-รายรับ/รายจ่าย

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

รับจดัไฟแนนซ์รถยนต,์รถจกัรยานยนต์
โทร. 045-244641 , 089-7170532
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

48 �����B  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง %,"��-#�,���บ.

เพศ

หจก.เอส.เอม็.เอส.คอนซัลแตนท์

�//-�/� ถ.บูรพาใน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ได้

- สามารถทาํอาหารให้พนักงาน

ทาํความสะอาดบ้านน้ายจ้างได้

เตม็
หมดเขต

สกดันํ9ามนัรํา
โทร. �56-�#%��� ต่อ $#
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ธ.ค. "#

49 .����B จป วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง #6,���บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

]. ม.? ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ./.�B

- จบ ป.ตรี  สาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงาน

และตรวจสอบ

วเิคาระห์หาแนวทางป้องกนัแก้ไขงานด้านความปลอดภัย

รวมทัAงจัดทาํระบบและคู่มอืความปลอดภัย

- ทาํงานจ-ส เวลา B?.BB-�].BBน

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

50 ./���B ที�ปรึกษาการเงนิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง #6,���บ.

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �BB] จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้

และเข้ารับการฝึกอบรมพืAนฐานของบริษัทและงานด้านที�ป

รึกษาทางการเงนิ ฝึกปฏบิัตแิละประเมณิผลงาน

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   14�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

ตามนโยบาบบริษัทได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?..B-�].BBน.

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

51 ���]�B ผู้จดัการทั�วไป
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง $�,���บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �BB] จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถปรับตวัเข้ากบัเพื�อนร่วมงานได้และเข้ารับการฝึกอ

บรมความรู้พืAนฐานของบริษัทและพฒันางาน

ช่วยวางแผนการทาํงานและประเมณิผลตามนโยบายบริษัท

ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?..B-�].BB น.

เตม็
หมดเขต

6�#�$ ขายรถยนต์
โทร. �56-$=�"$#-P ต่อP#�,�="-55="=�"
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

52 ]�/�/B ช่างบริการ
ชายจาํนวน 5

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช+
ค่าจา้ง %,"��บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��@ ม.�? ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์

-

ซ่อมบํารุงรถยนต์ตามใบสั�งงานและส่งมอบงานตามเวลาที�

กาํหนด

- ทาํงานเวลา B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

6�#�$ ขายรถยนต์
โทร. �56-$=�"$#-P ต่อP#�,�="-55="=�"
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

53 ���B@B  ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-30

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��@ ม.�? ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ. ม.. ขึAนไป ขบัรถยนต์ได้ 

- สามารถทาํงานขาย นําเสนอขายรถยนต์

ตามเป้าที�บริษัทกาํหนดได้และตดิต่อประสานงานกบัไฟแน

นซ์ในเรื�องการจัดทาํสัญญาเช่าซืAอ

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

6�#�$ ขายรถยนต์
โทร. �56-$=�"$#-P ต่อP#�,�="-55="=�"
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

54 ?.���B พนักงานขับรถผู้บริหาร
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��@ ม.�? ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ม.� ขึAนไป

มใีบขบัขี�รถยนต์ขบัรถยนต์ได้ทัAงเกยีร์ธรรมดาและเกยีร์ออ

โต้

- มหีน้าที�ขบัรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร

ดูแลทาํความสะอาดรถยนต์และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

6�#�$ ขายรถยนต์
โทร. �56-$=�"$#-P ต่อP#�,�="-55="=�"
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

55 ��.�.B หัวหน้าฝ่ายการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 27-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

��@ ม.�? ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวส. ขึAนไป สาขา การตลาดหรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี

- สามารถรวบรวม

วเิคาระห์ข้อมูลและจัดทาํแผนการตลาดประจําเดอืน

จัดกจิกรรม

จัดทาํโปรโมชั�นสินค้าและงบประมาณการตลาด

และงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?.BB-�].

เตม็
หมดเขต

5"6�� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

56 ����.B แม่ครัว
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 6��/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

�@B/� ม.] ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มปีระสบการณ์ด้านการประกอบอาหารทุกประเภท

และเตรียมวตัถุดบิเพื�อนํามาประกอบอาหารแต่ละวนั

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?.BB-�].BBน..

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ให้คาํปรึกษาดา้นบริหารจดัการเงินและบ
โทร. 097-2494070
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

57 ./.��B  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง #�,���-#6,���บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั สุขสมบูรณ์การบัญชี

���/� ม.�� บ.โนนหงษ์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวส. ขึAนไป สาขา บัญชีหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถจักรยานยนต์ได้

มคีวามรู้ความรู้ความสามารถด้านบัญชี

สามารถทาํงานนอกสถานที�ได้

-

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์และโปรแกรมด้านบัญชีไ

ด้

เตม็
หมดเขต

66#�# โรงแรม
โทร. 081-4761144
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

58 ���..B   พนักงานเสริฟ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �$�-5��บ

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

@ ซ.สุขาอุปถัมภ์�� ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ม. � ขึAนไป

สามารถพดูสื�อสารภาษาองักฤษได้ระดบัพอใช้

ขบัรถจักรยานยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- สามารถทาํงานเข้ากะช่วง �/.BB-�..BBน.

ได้และมวีนัหยุดให้ � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

หน่วยงานราชการ
โทร. 45-344631
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #5 ก.ย. "# - #� ต.ค. "#

59 /���@B เจ้าหน้าที�ธุรการ(ผู้พกิาร)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-50

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง %,���/ด

เพศ

กองอาํนวยการรักษาความมั�นคงภายในจังหวดัอุบลราชธ

านี

ศาลากลางจังหวดัอุบลราชธานี อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- รับผู้พกิารที�สามารถช่วยเหลอืตนเองได้  และพมิพ์งาน

เอกสาร ด้านคอมพวิเตอร์ได้

- ทาํงานวนัเวลาราชการ

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถยนตย์ีEห้อ MG
โทร. 062-1146866,045-475545
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #5 ก.ย. "# - #� ต.ค. "#

60 ���B@B  พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 4

อายุ ��-/Bปี

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง %,"��บ.

เพศ

บริษัท ศรีเมอืงยนต์อุบล จํากดั

@� ม.�@ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- มบีุคลกิภาพดูด ี  รักงานขาย  ชอบเจรจา ขยนั อดทน 

- มปีระสบการณ์งานขายมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน B?.BB-�]..Bน หยุดวนัอาทติย์

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

�5��� การประกอบสายไฟในรถยนต์
โทร. 045-854638-9,086-4688683
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #5 ก.ย. "# - #� ต.ค. "#

61 /�.�.B พนง.มนิิสโตร์(ผู้พกิาร)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-40

วฒุิ ม..+
ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท อุบล ออโต้โปรดกัส์ จํากดั

�?? ม.� ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- ผู้พกิารต้องสามารถช่วยเหลอืตนเองได้

- สามารถทาํงานยนื ประกอบวตัถุดบิ

ส่งให้กระบวนการผลติได้

เตม็
หมดเขต

หน่วยงานราชการ
โทร. 045-5312230-3
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต #5 ก.ย. "# - #� ต.ค. "#

62 �/�@.B ประชาสัมพนัธ์ (ผู้พกิาร)
หญิงจาํนวน 1

อายุ   23-30

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ##,�=� บ

เพศ

ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที� �B อุบลราชธานี

?� ถนนคลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- รับผู้พกิารที�สามารถช่วยเหลอืตนเองได้

- ทาํงานด้านประชาสัมพนัธ์และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

และงานด้านอนิโพกราฟฟิกได้

- ทาํงานตามวนัและเวลาราชการ

เตม็
หมดเขต

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 085-0157004
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

63 ��.�.B ผจก.ฝ่ายคลงัสินค้า สาขา กรุงเทพฯ
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

��?  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึAนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง หรือมปีระสบการณ์

สามารถขบัรถยนต์ได้

- สามารถดูแล บริหารจัดการ ด้านคลงัสินค้าได้

เตม็
หมดเขต

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศและต่าง
โทร. 085-0157004
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

64 /�@B�B จนท.ประสานงาน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 23-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ธนาโลจิสตกิส์ จํากดั

��?  หมู่ที� �  ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึAนไป ขบัรถยนต์ได้

- สามารถประสานงาน พดูคุย ตดิต่อกบัลูกค้าต่างประเทศ

สามารถอ่านภาษาลาว(สปป ลาว) ได้ พดูได้

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?.BB-�].Bน.

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

=6### สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

65 .�..�B นักรังสีเทคนิค
ชาย/หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ป.ตรี +

ค่าจา้ง 25,000 +

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

@@@ ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ป.ตรี สาขารังสีวทิยา  เพศชายพ้นภาระทหารแล้ว

- รับผดิชอบงานเอก็เรย์ทุกชนิด ซักประวตัผิู้รับ

   บริการเกี�ยวกบัประวตักิารรับบริการทางรังสี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

=6### สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

66 �����B แม่ครัว
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ป.� +

ค่าจา้ง �$�/วนั

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

@@@ ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- ทาํอาหารลูกค้า,ผู้ป่วย

- งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย

- มปีระสบการณ์ ในการทาํอาหาร หรือ

  มปีระสบการณ์ในการทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ประกนัสังคม, กองทุนสํารองเลีAยงชีพ

เตม็
หมดเขต

=6### สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

67 ./..�B พนง.การเงนิเร่งรัด
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �$�/วนั

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

@@@ ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ป.ตรี สถานภาพโสด ไม่จํากดัสาขา

สามารถใช้โปรแกรม Visio , Ms office

และสามารถวเิคาระห์และวางแผนระบบงานของโรงพยาบา

ลได้มปีระสบการณ์การทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน จ-ศ เวลา B?.BB-�]..B น.

เตม็
หมดเขต

=6### สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

68 ]�.]�B ช่างซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม..+
ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

@@@ ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ม.. ขึAนไป พ้นภาระทหารแล้ว

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถซ่อมนํAา ไฟฟ้าในอาคาร

สถานที�และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   19�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

=6### สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

69 /�@B.B พนักงานเวชระเบียน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �$�/บ

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

@@@ ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ป.ตรี ไม่จํากดัสาขา สถานภาพโสด

สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้ด ี

- ทดสอบการพมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์

สามารถจัดทาํประวตัผิู้ป่วยใหม่ เก่า

จัดทาํเอกสารประกนัสังคม ประกนัชีวติ

สิทธิของผู้ประกนัตนและงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย 

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

=6### สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

70 ��.�.B พนักงานผู้ช่วยนักรังสี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ จบหลกัสูตรผู้ช่ว

ค่าจา้ง �$�/บ

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

@@@ ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ หลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

=6### สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

71 ��.�.B ผู้ช่วยพยาบาล
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ผู้ช่วยพยาบาล
ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

@@@ ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ หลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

- ทาํงานแผนกผู้ป่วยใน ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

=6### สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

72 ��.@.B พนักงานผู้ช่วยห้องยา
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ จบหลกัสูตรผู้ช่ว

ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

@@@ ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด

- ทาํงานเป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   20�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

บริการให้คาํปรึกษาดา้นกฎหมาย รับวา่ค
โทร. 085-4130712 ,094-3813823
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $� ต.ค. "#

73 /�/��B ธุรการ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-27

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง %,"��-#�,���บ.

เพศ

บริษัท สํานักงานกฎหมายทองวจิิตรชูตระกลู จํากดั

?]@/. ถนนสรรพสิทธิx ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึAนไป สาขา บัญชี ธุรการ คอมพวิเตอร์

การจัดการ สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืAนฐานได้ดี

ขบัรถยนต์ได้

- ทาํงานด้านธุรการ งานเลขา

ทาํเอกสารต่างๆที�ได้รับมอบหมาย

และเดนิทางออกต่างจังหวดัได้เป็นบางครัAง

- ทาํงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

#6$�$ ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปผล
โทร. 045-210883
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

74 .����B เจ้าหน้าที�ควบคุมคุณภาพ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท ธวชัฟาร์ม จํากดั

.�. ม.@ บ.เกษตรพฒันา ต.คาํขวาง อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี ./�@B

- จบ ป.ตรี สาขา เทคโนโลยกีารอาหาร จุลวทิยา

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- สามารถตรวจรับวตัถุดบิ (นมสด ,ผลติภัณฑ์นม)

และควบคุมกระบวนการผลติ

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

6#�%# จาํหน่ายและติดตั9งกระจก,อลูมิเ
โทร. 085-0159289
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

75 .����B โฟร์แมน
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง #�,���-#6,���บ.

เพศ

บริษัท ยงกจิอลูมเินียม  จํากดั

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

34000

- จบ ปวช. ขึAนไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

- มคีวามสามารถควบคุม ดูแล ตรวจสอบชินงาน

และบริหารจัดการคนในงานตดิตัAงของบริษัทได้

- เวลาทาํงาน B?.BB-�]..B น. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   21�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

6#�%# จาํหน่ายและติดตั9งกระจก,อลูมิเ
โทร. 085-0159289 , 086-4609212 , 088-5643881
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

76 @.��@B ผู้ช่วยช่างอลูมเินียม
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-40

วฒุิ ม..+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท ยงกจิอลูมเินียม  จํากดั

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

34000

- จบ ม.. ขึAนไป

- สามารถปฏบิัตงิานตามที�ได้รับมอบหมายได้

มคีวามรู้พืAนฐานด้านงานช่างและพร้อมที�จะเรียนรู้งานตลอ

ดเวลา

- ทาํงานเวลา B?.BB-�]..B น.

เตม็
หมดเขต

6#�%# จาํหน่ายและติดตั9งกระจก,อลูมิเ
โทร. 085-0159289 , 086-4609212 , 088-5643881
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

77 �����B  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท ยงกจิอลูมเินียม  จํากดั

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

34000

- ทาํงานตามที�ได้รับมอบหมาย

- เวลาทาํงาน B?.BB-�]..B น. เตม็
หมดเขต

5P5#� จาํหน่ายปลีก-ส่ง โทรศพัทม์ือถื
โทร. �56-�###�" ต่อ ## , �"$-$�#=6��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

78 ���B@B พนักงานขาย ( Sale Area )
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง #$,���-#=,���บ

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั

/?/�-] ซ.ธรรมวถิี / ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึAนไป ทุกสาขา 

- สามารถดูแลฐานลูกค้าเก่า ผลกัดนัยอดขาย

และดูแลพนักงานส่งเสริมการขาย(pc)

รวมถึงงานส่งเสริมการขายจัดกจิกรรมและงานอื�นๆที�ได้รับ

มอบหมาย

- มรีถยนต์ส่วนตวัและนํามาใช้ในงานได้ มคี่าคอมมชิชั�น

ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื�อมสภาพรถ ค่านํAามนั

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

79 ./���B จนท.ฝึกอบรมและพฒันา
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 26-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง #=,���บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �BB] จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึAนไปทุกสาขา

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

- สามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ตามนโยบายบริษัทได้

ร่วมทัAงงานพธิีกร วทิยากร

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   22�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

กจิกรรมอื�นๆของบริษัทและเรียนรู้งาน พฒันา

วเิคาระห์และประเมนิผลการทาํงานได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?..B-�].BBน.

6#%�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

80 �����B  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-45

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- มปีระกนัสังคม อาหารกลางวนั

- ทาํความสะอาดและงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมายได้ เตม็
หมดเขต

6#%�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

81 ���B@B พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 10

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว Incentive

มทีี�พกั ประกนัอุบัตเิหตุ ประกนัสังคม

- ขบัรถยนต์ได้ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

6#%�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ P&G
โทร. 045-267331,084-5993599
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

82 ?��.�B พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-35

วฒุิ ม..+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท หทยัวานิช กรุ๊ป

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

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./�@B

- มใีบขบัขี�รถยนต์

- โบนัส ประกนัสังคม ทริปท่องเที�ยว?

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

6�#�$ จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

83 ���B@B พนักงานขายรถมอืสอง
ชายจาํนวน  2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.

ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

/�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวช ขึAนไป สาขา ช่างยนต์  ขบัรถยนต์ได้

- สามารถตดิต่อลูกค้า

เจรจาและให้คาํปรึกษาแก่ลูกค้าทัAงก่อนและหลงัการขาย

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   23�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

6�#�$ จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

84 ���B@B ที�ปรึกษางานบริการ(SA)
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.
ค่าจา้ง #�,%6�บ

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

/�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวช. ขึAนไป สาขา ช่างยนต์ หรือมคีวามรู้ด้านรถยนต์

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- เปิดใบแจ้งซ่อม รับรถลูกค้าที�เข้ามาใช้บริการ

- ชีAแจ้งรายละเอยีดให้ลูกค้าที�มาใช้บริการงานซ่อม

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

6�#�$ จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

85 ���B@B ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

/�� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ./BBB

- จบ ปวช. ขึAนไปทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้

- สามารถตดิต่อลูกค้า เจรจา และปิดยอดขายได้

- จัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมายได้

*** ประจําสาขา อ.วาริน เดชอุดม นํAายนื ตระการฯ พบิูลฯ

จ.มุกดาหาร และ จ.อาํนาจฯ

เตม็
หมดเขต

6$��" จาํหน่ายถ่านไฟฉายพานาโซนิก
โทร. 045-355234,086-4690181
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

86 /�@B�B เสมยีน
หญิงจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี

ค่าจา้ง ##,6��/เดือน

เพศ

บริษัท อุบลนําสว่าง จํากดั

/]/� ถ.ชยางกรู /� ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- สามารถใช้ microsoft office และสามารถใช้โปรแกรม

Express ได้

- มคีวามรับผดิชอบในหน้าที�การงาน

สามารถดูแลคลงัสินค้าได้

- จบสายบัญชี มปีระสบการณ์ จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- มบีุคคลคํAาประกนัก่อนเข้าทาํงาน

- ประกนัสังคม, เบีAยขยนั

- ทาํงาน B?.BB-�]..B น.

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   24�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

66#�# โรงแรม
โทร. 02-6592831-2 , 045-355199
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

87 �.��.B ผู้จดัการโรงแรม สาขา อุบลฯ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง $6,���บ.

เพศ

บริษัท เอราวณั ฮ็อป อนิน์ จํากดั

สํานักงานใหญ่ � ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ �B��B

- จบ ป.ตรี ขึAนไป มปีระสบการณ์ทาํงาน ไม่น้อยกว่า � ปี

สามารถบริหารจัดการงานโรงแรมได้ทุกด้าน

- ทาํงานเป็นกะได้ หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเ
โทร. 045-256388,065-3619959
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

88 /���@B เจ้าหน้าที�ธุรการ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-45

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บริษัท แอด แร็งค์กิAง จํากดั

@]/� ซ.ชยางกรู /B ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึAนไปทุกสาขา  ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถจัดทาํเงนิเดอืนพนักงาน

ตดิต่อประสานงานทัAงในและนอกองค์กร

รวมถึงงานด้านเอกสารหรือจดหมายต่างๆในองค์กร

- ทาํงาน จ-ส เวลา B@.BB-�?.BBน.

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. �56-$55"6= - "� ต่อ #�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

89 ��.B�B พยาบาลวชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง #6,���-$�,���บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

- จบ ป.ตรี พยาบาลศาตร์  สาขา

การพยาบาลและผดุครรภ์ชัAนหนึ�ง  มปีระสบการณ์ทาํงาน �

ปี

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. �56-$55"6= - "� ต่อ #�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

90 ���/�B เภสัชกร
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง #6,���-$�,���บ.

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

- จบ ป.ตรี สาขา เภสัชศสาตร์

เพศชายพ้นภารทางทหารแล้ว ขบัรถยนต์

หรือรถจักรยานยนต์ได้

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี 

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   25�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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. �56-$55"6= - "� ต่อ #�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

91 .�.�@B ผู้ช่วยเหลอืคนไข้
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ หลกัสูตรผู้ช่วยพ
ค่าจา้ง %,"��บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

- จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้ 

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. �56-$55"6= - "� ต่อ #�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

92 �����B แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 30-40

วฒุิ ม..+
ค่าจา้ง %,"��บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

-

รับผดิชอบการทาํความสะอาดภายในอาคารตามที�ได้รับมอ

บหมาย

- เวลาทาํงาน B?.BB-��.BB น. หรือเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

93 ���B�B พนักงานขาย/PC
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง %,"��-#6,���บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

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

34000

- ประจําสาขา อุบลฯ 

- ทาํงานเป็นกะได้

- รักงานขายและงานบริการ 

-มปีระสบการณ์งานขายวสัดุก่อสร้างจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BB น หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

94 ผู้จดัการฝ่ายขายค้าช่วง/โครงการ/ส่งออก
ชาย/หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง 5�,���-6�,���บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

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

34000

- ทาํงานประจําสาขาอุบลราชธานี/อุดรธานี

- สามารถไปปฏบิัตงิานต่างจังหวดั และเดนิทาง

  ระหว่างประเทศได้

- ขบัรถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขบัขี�

- มปีระสบการณ์อย่างน้อย � ปี ในสายงานการขาย

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   26�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

  วสัดุโครงสร้าง กรณผี่านงานขายส่งออก

  จะพจิารณาเป็นพเิศษ

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

95 พนักงานขายค้าช่วง/โครงการ/ส่งออก
ชาย/หญิงจาํนวน 3

อายุ  25-45

วฒุิ ปริญญาตรี

ค่าจา้ง 12,000 +

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�]B 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 B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

6$�5# จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

96 ./���B เจ้าหน้าที�จดัซืAอต่างประเทศ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง #$,���บ

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�]B 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 พดู ฟัง อ่าน เขยีน

ได้เป็นอย่างดี

- เวลาทาํงาน B?.BB-�].BBน. หยุด � วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายเครืEองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด
โทร. 045-950486
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

97 ./..�B พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 28-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ##,���-#6,���บ

เพศ

หจก. สยามมั�นคงการค้า

���/� หมู่ �� ตาํบลไร่น้อย อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึAนไป สาขา บัญชี

ใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศได้ดี

- สามารถทาํงานบัญชีเบืAองต้นได้  บัญชีสรรพกร

บัญชีเจ้าหน้า มปีระสบการณ์ทาํงาน อย่างน้อย � ปี

- เวลาทาํงาน B?..B-�]..Bน.

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   27�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

5"�#5 ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

98 @.��@B ผู้ช่วยพนักงานขาย
ชายจาํนวน 5

อายุ 25 - 35

วฒุิ ม.. - ม.�
ค่าจา้ง #$,���-#�,���บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��B ม.@ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี ./�@B

- มหีน้าที�รับผดิชอบเรื�องรถเป็นหลกั

- มหีน้าที�ช่วยเหลอืเซลล์ จัดเรียงสินค้าในร้าน

- ทาํงานวนัจันทร์ -เสาร์ เวลา B?.BB - �].BB น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบีAยขยนั+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

เตม็
หมดเขต

5"�#5 ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

99 �B�B@B พนักงานขายหน่วยรถ
ชาย/หญิงจาํนวน 5

อายุ 30 - 35

วฒุิ ม.. - ปวส.

ค่าจา้ง #6,���-#=,���บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��B ม.@ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี ./�@B

- มหีน้าที�ออกไปกระจายสินค้าในพืAนที�รับผดิชอบ

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา B?.BB - �].BB น.

- สวสัดกิาร : เงนิเดอืน+เบีAยเลีAยง+ค่าคอมมชิชั�น+

  ประกนัสังคม+โบนัสประจําปี

- ขบัรถยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

5"�#5 ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-267663-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

100 ��..�B จนท.ประสานงานโลจสิตกิส์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��B ม.@ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี ./�@B

- จบ ปวช. - ปวส.

สาขาที�เกี�ยวข้องหรือมปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถบริหารจัดการการรับ-ส่งสินค้า

ตดิต่อประสานงานกบัลูกค้าโลจิสตกิส์ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   28�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? 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

5"�#5 ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-267663-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

101 ]�.��B ช่างซ่อมบํารุงรถยนต์
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �$�/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

��B ม.@ ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี ./�@B

- จบ ม.� - ปวส. ขบัรถยนต์ได้

- สามารถดูแลงานซ่อมบํารุงรถยนต์ของบริษัท

และประสานงานซ่อม สั�งอะไหล่

เพื�อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- ทาํงาน จ-ส เวลา B?.BB-�].BBน.

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

102 ?��.�B พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 5

อายุ 20-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 320-340

เพศ

หจก.ยู.บี.เอส. เพสท์คอนโทรล

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

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ได้

มปีระสบการณ์ด้านการทาํงานเกี�ยวกบัเอกสารจะพจิารณาเ

ป็นพเิศษ

- เป็นงานบริการป้องกนักาํจัดแมลงและสัตว์พาหะ

ตามอาคารบ้านเรือน อาคารโรงงาน

ในพืAนที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

- ทาํงานเวลา B?.BB-�].BBน. จ-ส

เตม็
หมดเขต

6�5�$ ขายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-243548,083-1244842
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

103 ]�.��B ช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์
ชายจาํนวน 2

อายุ 21-40

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

หจก.ไทยยนต์

.BB-.�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ ./BBB

- ม.� ขึAนไป สาขา ช่างยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถซ่อมรถจักรยานต์ยนต์ได้

- ช่างรถจักรยานยนต์ ร้านประสานมอเตอร์  สาขา

เขื�อนธานี , อ.นํAาขุ่น

เตม็
หมดเขต

25/09/2 หน้า   29�B@ ม.? ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/��B-����-? http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี


