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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

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

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

1 �-���. 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.� ขึBนไป ด้านอาหารหรือการโรงแรม
มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี
มทีกัษะการประกอบอาหาร ยุโรป ฟาสต์ฟู้ด ของหวาน

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363,045-996700
ประเภทกจิการ

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

2 -��F�. 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 ขึBนไปทุกสาขา มปีระสบการณ์ด้าน
หน.งานไม่น้อยกว่า � ปี สื�อสารภาษาองักฤษได้
ขบัรถยนต์ได้
- สามารถบริหารจัดการทมีงานขายและดูแลยอดขายได้
- มคี่าคอมมชิชั�น โอท ีค่าอาหารกลางวนั

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363,045-996700
ประเภทกจิการ

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

3 �-�--.  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 7,"��-�,���บ.

เพศ

บริษัท คอร์เอเชีย จํากดั (หมู่บ้านอรุณโฮม)
�<. ซ.ชยางกรู �. ถ.ชยางกรู  อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี ?@...

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถจักรยานยนต์ได้
มปีระสบการณ์ทาํงาน --� ปี
สื�อสารภาษาองักฤษเบืBองต้นได้
- ทาํความสะอาดสํานักงาน 
- มโีอท ีอาหารกลางวนั

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 091-0156363,045-996700
ประเภทกจิการ

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

4 ?--��. 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. ขึBนไป  สาขา ก่อสร้าง-โยธา ขบัรถยนต์
รถจักรบานยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน --� ปี
ใช้โปรแกรม Auto cad และสื�อสารภาษาองักฤษเบืBองต้นได้
- สามารถควบคุมดูแลงานก่อสร้าง
บ้านจัดสรรและมปีระสบการณ์ด้านการควบคุมงานบ้านจัด
สรรมาก่อน

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า    1-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

- มโีอท ีเบีBยเลีBยง

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

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

5 <-�-<. 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 .F.?.--F... น.

เตม็
หมดเขต

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

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

6 ���.<.  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.? ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ บุคลกิดี
รักงานบริการและงานขายตามเงื�อนไขและบรรลุเป้าหมายก
ารขาย)

เตม็
หมดเขต

สกดันํBามนัรํา
โทร. ���-$7��� ต่อ # ,�7�-�C�#"$
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 7 ส.ค. "# - D ก.ย. "#

7 ?@?-�. เลขาผู้จดัการโรงงาน
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ,���-$,���บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั
F? ม.Y ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ?@?�.

- จบ ป.ตรี  ทุกสาขา  มคีวามรู้ด้านภาษาองักฤษ
◌ีเดนิทางตดิตามผู้จัดการผู้บริหารได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี
ขบัรถยนต์ได้

เตม็
หมดเขต

สกดันํBามนัรํา
โทร. ���-$7��� ต่อ # ,�7�-�C�#"$
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 7 ส.ค. "# - D ก.ย. "#

8 �-?-?. พี�เลีBยงเดก็ (ประจาํ)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 9,150+

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั
F? ม.Y ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ?@?�.

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ใจเยน็
มปีระสบการณ์ดูแลเดก็มาก่อน 
- สามารถดูแลเดก็ เพศชายอายุ -- เดอืน อาบนํBา
เปลี�ยนเสืBอผ้า ป้อนอาหาร ซักเสืBอผ้าเดก็

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า    2-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

และงานอื�นที�มอบหมาย

สกดันํBามนัรํา
โทร. ���-$7��� ต่อ # ,�7�-�C�#"$
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 7 ส.ค. "# - D ก.ย. "#

9 Y��?�. พนักงานขับรถ ท.� ท.?
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-50
วฒุิ ม.?
ค่าจา้ง $#"-���/ว

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั
F? ม.Y ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ?@?�.

-จบการศึกษา ม.? ขึBนไป มใีบขบัขี� ท.� หรือ ท.?
ขรัถบรรทุกส่งสินค้า
ทัBงในและนอกบริษัทหรืองานอื�นที�มอบหมาย
- เวลาทาํงาน .Y...--F...น.

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 7 ส.ค. "# - D ก.ย. "#

10 @�--?.  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 7 ส.ค. "# - D ก.ย. "#

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

อายุ 2545
วฒุิ ป�+
ค่าจา้ง 7,"��-�,���บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)
@--/- ถนนชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.� ขึBนไป ทาํความสะอาดพืBนที� เทขยะ ล้างถังขยะ
ขดัพืBนและทาํความสะอาดห้องว่าง ล้างคราบไขมนั
เศษอาหาร
ซักล้างอุปกรณ์ทาํความสะอาดทุกครัBงหลงัใช้งาน
- สถานที�ทาํงาน โต้รุ่งอุบลสแควร์ เวลาทาํงาน
-�...-.-...น.

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า    3-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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 7 ส.ค. "# - D ก.ย. "#

12 ���.<. ที�ปรึกษาการขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-30
วฒุิ ปวช. - ป.ตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั
YY ม.�. ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ?@-<.

◌ู-ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา  บุคลกิภาพด ี,มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี
,รักงานบริการ,ขบัขี�รถยนต์ได้
และมใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์
- มเีบีBยขยนั,คอมมชิชั�น,อาหารกลางวนั,
ชุดฟอร์ม,กองทุนเสริมบุคลกิภาพ,อบรมสัมมนา,
เงนิรางวลัพนักงานดเีด่น

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 7 ส.ค. "# - D ก.ย. "#

13 �-�<?. รปภ. ( กลางคนื )
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-40
วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง $#�/ว

เพศ

บริษัท โตโยต้า ดลีกัซ์ จํากดั
YY ม.�. ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ?@-<.

- จบ ป.� ขึBนไป
ใช้มอืถือและใช้โปรแกรมไลน์เพื�อส่งรายงานการปฏบิัตงิาน
ต่อผู้บริหารได้ 
-  สามารถทาํงานกะกลางคนืได้ เวลาทาํงาน -Y...-.�...น
มเีบีBยเลีBยง มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 081-8782039,098-1364116
ประเภทกจิการ

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

14 �-�-@� 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. "#

15 @�-�?. จนท.เร่งรัดหนีBสิน
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง $#�/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั
-�,-F,-< ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวช. - ป.ตรี ไม่จํากดัสาขา
มปีระสบการณ์ด้านตดิตามหนีBสิน --� ปี ขบัรถยนต์
รถจักรยานยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ 
- สามารถลงพืBนที�ตดิตาม เร่งรัด

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า    4-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

ค่างวดค้างจ่ายกบัลูกค้าในเขตพิBนที�รับผดิชอบได้

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711
ประเภทกจิการ

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

16 @-?-?. พนง.คลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-35
วฒุิ ม.?+
ค่าจา้ง $#�/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั
-�,-F,-< ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ม.? ขึBนไป ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้
อ่านภาษาองักฤษได้บ้าง
ใช้คอมพวิเตอร์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ 
- มหีน้าที�เบิกจ่าย จัดซืBอ จัดเกบ็อุปกรณ์ อะไหล่
รถจักรยานยนต์ แพค็อุปกรณ์และจัดส่งให้ลูกค้า

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711
ประเภทกจิการ

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

17 @-<.<. ธุรการทั�วไป/จดัซืBอ/สินเชื�อ
หญิงจาํนวน 3

อายุ 25-40
วฒุิ ปวช+
ค่าจา้ง $#�/ว

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั
-�,-F,-< ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวช ขึBนไป ทุกสาขา ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้
มปีระสบการณ์ด้านงานเอกสารและงานที�เกี�ยวข้องกบัตาํแ
หน่งอย่างน้อย - ปี ใช้คอมพวิเตอร์ได้
- ธุรการทั�วไป - อตัรา ธุรการสินเชื�อ - อตัรา ธูรการจัดซืBอ
- อตัรา

เตม็
หมดเขต

�"$� ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

18 �-�--. 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 ห้องนํBา
รดนํBาต้นไม้ภายในบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

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

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

19 Y?��-. 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.? ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ พ้นภาระทหารแล้ว 
-  สามารถขบัรถบริการป้องกนักาํจัดแมลงและสัตว์พาหะ
ตามอาคาร บ้านเรือน โรงแรม โรงงาน
ในเขตพืBนที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า    5-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

- มโีบนัส โอท ีเบีBยเลีBยง เบีBยขยนั 
- ทาํงาน จ-ส เวลา .Y...--F...น.

จดัซืBอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627,tangjaicorporation@hotmail.c
ประเภทกจิการ

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

20 ?-��-. ฝ่ายไอทซีัพพอร์ต
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-45
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,���-�,���บ

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั
-?< ม.-� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา คอมพวิเตอร์
มปีระสบการณ์ทาํงานคอมพวิเตอร์ในองค์กร  � ปี
มคีวามรู้ด้านระบบคอมพวิเตอร์ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ
ขบัรถยนต์ได้
- มภีูมลิาํเนาในเขตอาํเภอ เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง
หรืออาํเภอใกล้เคยีง

เตม็
หมดเขต

จดัซืBอ-จดัจา้งภาครัฐ,เอกชน
โทร. 089-6242627,tangjaicorporation@hotmail.c
ประเภทกจิการ

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

21 ���.<. พนักงานขายออนไลน์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-45
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง �,���-#,���บ

เพศ

บริษัท ตัBงใจ คอร์ปอเรชั�น จํากดั
-?< ม.-� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวช. ขึBนไป สาขา คอมพวิเตอร์ การตลาด
หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง 
- สามารถตดัต่อรูป ถ่ายรูปสินค้า
แนะนําผลติภัณฑ์ออนไลน์ face book ,line บริษัทได้
- มภีูมลิาํเนาในเขตอาํเภอ เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง
หรืออาํเภอใกล้เคยีง

เตม็
หมดเขต

�C�$ จาํหน่ายปลีก-ส่ง โทรศพัทม์ือถื
โทร. ���-$$" ต่อ  , �"#-#�D��$
ประเภทกจิการ

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

22 @-?-<. คลงัสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 19-30
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง $$�-$��/ว

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั (มอืถือ Vivo)
@Y/�-F ซ.ธรรมวถิี @ ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ รถจักรยานยนต์ได้
ใช้โปรแกรมออฟฟิศได้ 
- สามารถดูแลคลงัสินค้า ของแถม ป้ายไฟ  กิsฟเซท
และงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า    6-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

�C�$ จาํหน่ายปลีก-ส่ง โทรศพัทม์ือถื
โทร. ���-$$" ต่อ  , �"#-#�D��$
ประเภทกจิการ

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

23 ���.<. พนักงานขาย ( สาขาเซ็นทรัล)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 19-33
วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง $#�/ว

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั (มอืถือ Vivo)
@Y/�-F ซ.ธรรมวถิี @ ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึBนไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้
อ่านภาษาองักฤษได้
-
สมารถบริการลูกค้าเสนอขายสินค้าและให้คาํแนะนําแก่ลูกค้
าที�มารับบริการ

เตม็
หมดเขต

�C�$ จาํหน่ายปลีก-ส่ง โทรศพัทม์ือถื
โทร. ���-$$" ต่อ  , �"#-#�D��$
ประเภทกจิการ

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

24 522090 Sale Area (พนักงานขายหน่วยรถ)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20/35
วฒุิ ปงส.+
ค่าจา้ง ���-�#�บ/ว

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั (มอืถือ Vivo)
@Y/�-F ซ.ธรรมวถิี @ ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึBนไป อ่านภาษาองักฤษๆด้ รักงานบริการ
มรีถยนต์เป็นของตนเองและนํามาใช้ในงานได้ มคี่าเสี�อมรถ
เบีBยเลีBยง และค่าคอมมชิชั�น
- สาขา อุบล - คน ยโธร - คน

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

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

25 ?@-��. จนท.ฝึกอบรมและพฒันา
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �,���-D,���บ.

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �..F จํากดั
�FF ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึBนไป บุคลกิภาพด ีน่าเชื�อถือ 
-
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาตามหลกัสูตรด้านพืB
นฐานการทาํงานของบริษัท  การเงนิ  การบริการ  การตลาด
การบริหาร

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

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

26 ?@-��. เจ้าหน้าที�บริการลูกค้า
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 22-35
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง D,���-#�,���บ.

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �..F จํากดั
�FF ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ขึBนไป บุคลกิภาพด ีน่าเชื�อถือ 
-
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาตามหลกัสูตรด้านพืB
นฐานการทาํงานของบริษัท  ด้านงานบริการ  การตลาด
การบริหาร

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า    7-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

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

27 ?@--@. ที�ปรึกษาด้านการเงนิ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 25-35
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �,���บ/ด

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �..F จํากดั
�FF ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- - จบ ป.ตรี ขึBนไป บุคลกิภาพด ีน่าเชื�อถือ 
-
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาตามหลกัสูตรด้านพืB
นฐานการทาํงานของบริษัท   การบริการ
และการวางแผนทางการเงนิ

เตม็
หมดเขต

�"�$� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

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

28 ?@??�. พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง �,���บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย
-<./� ม.F ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพืBนฐาน ภาษีขาย
ภงด.? , ภงด.�?  มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี
- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี
- มปีระกนัสังคม โอที
- เวลาทาํงาน .Y...--F...น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

�"�$� จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

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

29 �@-<�. พนักงานการตลาด
หญิงจาํนวน 4

อายุ 20-50
วฒุิ ม.?+
ค่าจา้ง �,���บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย
-<./� ม.F ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- วุฒิ ม.? ขึBนไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด
- สามารถนําเสนอขายผลติภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตร
แนะนําโปรโมชั�นให้กบัลูกค้า
ออกบูทจัดกจิกรรมในพืBนที�ต่างอาํเภอในจังหวดัอุบลและใก
ล้เคยีงได้
- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม
- ทาํงาน จ-ส เวลา .Y...--F... น.

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า    8-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

#"7� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
ประเภทกจิการ

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

30 Y?�@�. พนง.ขับรถเทรลเลอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-45
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (-<<.)
<? ม.- ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ?@-<.

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  มใีบขบัขี�
- สามารถขบัรถเทรลเลอร์ ส่งคานสะพาน เสาเขม็
แผ่นพืBนสะพาน
- .Y...--F... น.
- เงนิเดอืนสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

เตม็
หมดเขต

#"7� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309,081-8765946
ประเภทกจิการ

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

31 Y?--<. พนักงานขับเครน
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-45
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (-<<.)
<? ม.- ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ?@-<.

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 
- สามารถควบคุมเครน นํBาหนัก ?� ตนั ยกสะพาน เสาเขม็
และงานอื�นๆตามที�ได้รับมอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

#"7� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309,081-8765946
ประเภทกจิการ

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

32 ?--��. ช่าง ปวส.
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-45
วฒุิ ปวส.
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (-<<.)
<? ม.- ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ?@-<.

- จบ ปวส.ขึBนไป สาขา โยธา ก่อสร้าง 
- ผ่านการคดัเลอืกทหารแล้ว 
- สามารถควบคุมงานหล่อเสาเขม็ สะพานคอนกรีต
หล่อปูน คาน พืBนสะพาน ได้
-
ค่าจ้างแล้วแต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามารถตกลงกนัไ
ด้ เดนิทางต่างจังหวดัได้

เตม็
หมดเขต

#"7� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
ประเภทกจิการ

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

33 Y?--<. พนง. ขับรถแบคโฮ
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-50
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (-<<.)
<? ม.- ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ?@-<.

- เวลาทาํงาน จ-ส เวลา .Y...--F...น.
เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า    9-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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
ประเภทกจิการ

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

34 F-?F-. ช่างไฟฟ้าประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง ���-���/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)
-<./- ม.F ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึBนไปสาขาที�เกี�ยวข้อง 
- สามารถอ่านและเขยีนแบบวงจรไฟฟ้าได้
มปีระสบการณ์ด้าน wiring ตู้คอลโทรล
- ประสบการณ์ทาํงาน � ปี
- ทาํงาน จ-ส เวลา .Y...--F...น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

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

35 F-@-<. ช่างสี
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง ���-���/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)
-<./- ม.F ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง
จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 
- สามารถผสมสี พ่นสี ทัBงสีนํBามนัและสีพ่นรถไถ
รถแทรกเตอร์ได้
- มปีระสบการณทืาํงาน � ปี 
- ทาํงาน จ-ส เวลา .Y...--F...น.

เตม็
หมดเขต

�C�#� จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

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

36 ?@-�-. ผู้ช่วยพนักงานจดัซืBอ
ช./ญ.จาํนวน 3

อายุ 22-35
วฒุิ ปวช. - ป.ตรี
ค่าจา้ง $�� - $"� บ./วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช
@F?/- ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

-โทรเช็คใบ PO พมิพ์รายการสินค้าที�ต้องสั�งซืBอ
-ตดิต่อกบัเซลล์หรือบริษัทต่างๆ
-สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
-กล้าพดูหรือเจรจาต่อรองราคาสินค้าได้
-เข้างาน .<... - -<... น. หยุดทุกวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

�C�#� จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

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

37 ���.<. พนักงานขาย ( ญ )
หญิงจาํนวน 5

อายุ 19-35
วฒุิ ม.?+
ค่าจา้ง $$�บ/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช
@F?/- ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ม.? ขึBนไป รักงานบริการ ยิBมแย้มแจ่มใส
- บริการขายสินค้าหน้าร้าน แนะนําสินค้า
จัดเรียงสินค้าและพาลูกค้าไปที�จุดขายสินค้า

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   10-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

- เวลาทาํงาน .<...--<...น หยุด -วนั/สัปดาห์

�C�#� จาํหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
โทร. 045-317465-7
ประเภทกจิการ

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

38 @-?-@. พนักงานรับสินค้าเข้าสต๊อก
หญิงจาํนวน 1

อายุ 22-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง $��-$��/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อุบลอนันต์พานิช
@F?/- ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวช.-ป.ตรี สาขา บัญชี/คอมพวิเตอร์
ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ดี
- สามารถบันทกึข้อมูลสินค้ารับเข้าสต๊อกตามใบ PO
/พมิพ์บาร์โค้ด ราคาขาย

เตม็
หมดเขต

�#$� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-#D777 ต่อ $7,$#�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

39 @-?�?. พนักงานจดัซืBอ ฮาร์ดแวร์ เครื�องมอืช่าง
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 25-40
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง #�,���-#�,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
�F</? ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน --�
ปี ขบัรถยนต์ได้ 
- สามารถทาํงานด้านเอกสาร การตลาด
ตดิต่อประสานงานกบั supplier ตรวจสอบราคา
และสั�งซืBอสินค้า สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ี(word
,excel)

เตม็
หมดเขต

�#$� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-#D777 ต่อ $7,$#� ,�7-�7��7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

40 -�??�. ผู้จดัการร้าน
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
�F</? ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวช. ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้
มปีระสบการณ์ทาํงานด้านการขาย/การตลาด
ในระดบัหัวหน้าฝ่ายอย่างน้อย --� ปี 
- สามารถบริหารยอดขาย ดูแล
ตรวจสอบมาตรฐานและความเรียบร้อยในร้านและงานอื�น
ที�มอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   11-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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. ���-#D777 ต่อ $7,$#� ,�7-�7��7
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

41 ?@??�. พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง #,���-�,���บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
�F</? ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. ขึBนไป มปีระสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย ? ปี 
-
สามารถทาํบัญชีเจ้าหนีBและออกเอกสารใบเพิ�มหนีBและลดห
นีB เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ
ดูแลงบการเงนิเพื�อยื�นส่งสรรพกร
จัดทาํรายงานข้อมูลเกี�ยวกบัภาษีต่างๆ

เตม็
หมดเขต

�#$� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-#D777 ต่อ $7,$#�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

42 �-??�. แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ ประจาํ
ญจาํนวน 1

อายุ 21-40
วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง 7,"��บ/ด

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
�F</? ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ป.� ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้  ดูแลอาหาร เสืBอผ้า
จัดเตรียมยาให้ตรงตามเวลาและงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย
มปีระสบการณ์ทาํงาน - ปี
- ผู้สูงอายุเพศ หญงิ อายุ Y. ปี ช่วยเหลอืตนเองได้
**อาหารที�พกัฟรี

เตม็
หมดเขต

�#$� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-#D777 ต่อ $7,$#�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

43 -�?�?. ผู้จดัการคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 30-35
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 25,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
�F</? ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. - ป.ตรี
ประสบการณ์ทาํงานหัวหน้างานด้านคลงัสินค้าอย่างน้อย ?
ปี มปีระสบการณ์ด้านวสัดุก่อสร้าง มคีวามเป็นผู้นํา
- สามารถวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก
ตรวจสอบความเสียหาย เคลม
แฝละจัดการงานคลงัสินค้าให้มปีระสิทธิภาพ

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   12-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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. ���-#D777 ต่อ $7,$#�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

44 -�?-?. ผู้จดัการแผนกขายปลกี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35
วฒุิ ปวช. +
ค่าจา้ง #�,���-#�,���บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
�F</? ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวช. ขึBนไป มปีระสบการณ์ทาํงานด้านการขาย
การตลาด และเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย ? ปี
มทีกัษะด้านการตดิต่อสื�อสารเป็นอย่างด ีมนุษยสัมพนัธ์ดี
มคีวามเป็นผู้นํา บริหารทมีงานได้เป็นอย่างดี

เตม็
หมดเขต

�#$� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. ���-#D777 ต่อ $7,$#�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

45 ���.<. หัวหน้าแผนกขายปลกี
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
�F</? ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวช. ขึBนไป  ขบัรถยนต์ได้
มปีระสบการณ์ทาํงานด้านการชาย การตลาด
ในระดบัหัวหน้างานอย่างน้อย � ปี มมีนุษยสัมพนัธ์ดี
มทีกัษะในการสื�อสารและบริหารทมีงานได้เป็นอย่างดี

เตม็
หมดเขต

�7�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริ
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

46 ���.<. พนักงานขายหน่วยรถ(เซลล์)
ช.จาํนวน 3

อายุ 20-35
วฒุิ ม.? - ป.ตรี
ค่าจา้ง 7,"��บ

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

�7�� ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริ
โทร. 045-267331
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

47 Y��?�. พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35
วฒุิ ม.? - ป.ตรี
ค่าจา้ง 7,"��บ

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

06/09/2 หน้า   13-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

��$�# บริการรถยก,จาํหน่ายอะไหล่เก่าเ
โทร. 086-4600780 , 045-244444
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

48 F�?-<. ช่างเชื�อม
ช.จาํนวน 1

อายุ 20-50
วฒุิ ไม่จํากดัวุฒิ
ค่าจา้ง ���บ/ว

เพศ

ร้าน เอกชัยบริการรถยก
-- ถ.พนม - ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ

- งานเชื�อมโครงเหลก็,ตดัอุปกรณ์ในตวัรถ/ซากรถ
- งานตดัและเชื�อมเหลก็ทั�วไป
- ประสบการณ์ในการทาํงานมาก่อน � ปี
-ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา .Y... --F... น.
-ประกนัสังคม+ค่าข้าว

เตม็
หมดเขต

��$�# บริการรถยก,จาํหน่ายอะไหล่เก่าเ
โทร. 086-4600780 ,045-24444
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต $� ส.ค. "# - #7 ก.ย. "#

49 ?@?��.  พนักงานบัญชี
ช./ญ.จาํนวน 1

อายุ 18-35
วฒุิ ปวช. - ป.ตรี
ค่าจา้ง 9,600 - 15,000

เพศ

ร้าน เอกชัยบริการรถยก
-- ถ.พนม - ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ

- จบ ปวช. - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกจิ, คอมพวิเตอร์
- จัดทาํเอกสารการออกบิล ส่งบิลตวัเบิก
- ใช้คอมพวิเตอรืพืBนฐานได้
- มมีนุษย์สัมพนัธ์ดสีามารถทาํงานร่วมกนักบัผู้อื�นได้
- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา .Y... --F... น.
- ประกนัสังคม

เตม็
หมดเขต

สกดันํBามนัรํา
โทร. ���-$7��� ต่อ # ,�7�-�C�#"$
ประเภทกจิการ

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

50 ���.<. พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง #,���-�,���บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั
F? ม.Y ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ?@?�.

- จบ ป.ตรี สาขา สัตวศาสตร์ / การตลาด ขบัรถยนต์ได้
มรีถยนต์ส่วนตวัมาใช้ในงานได้
มปีระสบการณ์ด้านงานฟาร์มหรืองานขาย
-
สามารถนําเสนอขายอาหารสัตว์ได้ตามเป้าที�บริษัทกาํหนด
ขยายตลาด วเิคราะห์ตลาดและรายงานผลต่อผู้บริหาร

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   14-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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 # ก.ย. "# -  ต.ค. "#

51 คนงานประจาํโครงการ
ชายจาํนวน 5

อายุ 25 - 40
วฒุิ ไม่จํากดัวุฒิ
ค่าจา้ง 9,600 - 10,000

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตีB จํากดั
��� ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

-ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ได้
งานก่อสร้างทั�วไป/ซ่อมแซมบ้าน
-ปฏบิัตงิานประจําโครงการหมู่บ้านภัคภิรมย์ �
-ทาํงานวนัจัทร์ - เสาร์ เวลา .Y... - -F... น.

เตม็
หมดเขต

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
ประเภทกจิการ

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

52 พนักงานขาย (ประจาํโครงการ)
หญิงจาํนวน 3

อายุ 25-35
วฒุิ ปวส. ขึBนไป
ค่าจา้ง 12,000 - 15,000

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตีB จํากดั
��� ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวส. ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้
สามารถทาํงานภายนอกอาคารได้
รับผดิชอบงานขายบ้านจัดสรรโครงการ 
- ตอบรับและบริการให้คาํแนะนําพาลูกค้าเยี�ยมชม
โครงการ
-จัดทาํเอกสารที�เกี�ยวข้อง
-หากมปีระสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

บา้นจดัสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
ประเภทกจิการ

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

53 �-�-?. พนง.ทาํความสะอาด
หญิงจาํนวน 10

อายุ 25-50
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 7,"��บ

เพศ

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ตีB จํากดั
��� ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 
-
มหีน้าที�ดูแลความสะอาดภายในบริษัทหรือพืBนที�ๆ ได้รับมอ
บหมาย

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   15-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

รับเหมาก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 081-5477774 ,0981012288,087-4447019
ประเภทกจิการ

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

54 �-?-?. พี�เลีBยงเดก็ (ประจาํ)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง #,��� บาท

เพศ

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์  จํากดั (หมู่บ้านอนันตรา)
--. หมู่ที� � ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี
จังหวดัอุบลราชธานี

- สามารถดูแลเดก็อายุ -.� ปี
และอยู่ประจําได้ที�บ้านนายจ้าง(ร้าน ไอเบอรี� ถ.อุปราช
อ.เมอืง จ.อุบลฯ) มปีระสบการณ์ทาํงาน - ปี

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องเช่า ห้องชุด
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

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

55 �-@Y<. ช่างซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-35
วฒุิ ปวส.ไฟฟ้ากาํลงั
ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์
�-�/Y(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวส. สาขาไฟฟ้ากาํลงั พ้นภาระทหารแล้ว 
- สามารถดูแลระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ และซ่อมแซม ลฟิ
บันไดเลื�อน 
- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องเช่า ห้องชุด
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

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

56 �-�?�. พนักงานเสิร์ฟอาหาร
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 20-35
วฒุิ ม.?+
ค่าจา้ง $#�/วนั

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์
�-�/Y(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ม.? ขึBนไป บุคลกิภาพด ีสื�อสารภาษาองักฤษได้
ใช้คอมพวิเตอร์ได้
- มหีน้าที�จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมบริการ
อาํนวยความสะดวกให้กบัลูกค้า เสิร์ฟอาหาร
- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องเช่า ห้องชุด
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

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

57 731290 Visual&Audio(ญ)
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์
�-�/Y(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวช. ขึBนไป สามารถใช้โปรแกรม Office ได้ดี
- มหีน้าที�ดูแลงานเอกสารภายในฝ่าย ถ่ายภาพ
และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   16-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

โรงแรม ห้องเช่า ห้องชุด
โทร. 045-316239,081-9660373
ประเภทกจิการ

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

58 341525 Inspector(ช)
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ม.?+
ค่าจา้ง $"�/ว

เพศ

โรงแรมสุนีย์แกรนด์
�-�/Y(รร.สุนีย์แกรนด์) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ม.? ขึBนไป บุคลกิภาพดี
- หน้าที�ตรวจสอบการทาํงานบริการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยในงานต่างๆในโรงแรม
- ทาํงานเป็นกะ

เตม็
หมดเขต

���# ขายรถยนต์
โทร. ���-#D$"#-" ต่อC�,�D"-��D"D$"
ประเภทกจิการ

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

59 �.�.<. ที�ปรึกษาด้านการขาย สาขา
ช/ญจาํนวน 90

อายุ 20-35
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง $#�/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั
��< ม.-Y ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี ?@...

- ไม่จํากดัวุฒการศึกษา รักงานบริการ งานขาย
ขบัรถยนต์ได้
-
สามารถเสนอขายรถยนต์และปิดยอดขายได้ตามเป้าหมาย
ของบริษัท
*** สาขาอุบลฯ  ?. คน , วารินฯ ?. คน
และสาขาจังหวดัมุกดาหาร ?. คน

เตม็
หมดเขต

���# ขายรถยนต์
โทร. ���-#D$"#-" ต่อC�,�D"-��D"D$"
ประเภทกจิการ

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

60 ?@?�. พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-35
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 7,"��-�,���บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั
��< ม.-Y ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา บัญชี  ใช้โปรแกรม office, Express
ได้
- สามารถทาํงานด้านบัญชี รายรับ-รายจ่าย  ภาษีต่างๆๆด้

เตม็
หมดเขต

���# ขายรถยนต์
โทร. ���-#D$"#-" ต่อC�,�D"-��D"D$"
ประเภทกจิการ

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

61 -�??�. หัวหน้าฝ่ายการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 27-40
วฒุิ ป.ตรี+
ค่าจา้ง �,���บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั
��< ม.-Y ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ป.ตรี สาขา การตลาดหรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง
มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 
- สามารถรวบรวมวเิราะห์ข้อมูล
จัดทาํแผนการตลาดรายเดอืน จัดกจิกรรม
จัดโปรโมชั�นและงบการตลาด นําเสนอผู้บริหารได้

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   17-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

���# ขายรถยนต์
โทร. ���-#D$"#-" ต่อC�,�D"-��D"D$"
ประเภทกจิการ

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

62 @-<.-. ธุรการฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 7,"��-�,���บ

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั
��< ม.-Y ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ. ปวส. ขึBนไป ทุกสาขา ใช้โปรแกรม office ได้ดี
มคีวามรู้ด้านบัญชี
- สามารถทาํเอกสารด้านงานขายได้

เตม็
หมดเขต

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

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

63 �.�.<. ที�ปรึกษาด้านการขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 30

อายุ 20-35
วฒุิ ม.?+
ค่าจา้ง 9,600 +

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

-  จบ ม.? ขึBนไป ยิBมแย้มแจ่มใส บุคลกิภาพดี
มใีบขบัขี�รถยนต์ 
-  ทาํงานเกี�ยวกบัการเสนอขายรถรถยนต์
และออกกจิกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

เตม็
หมดเขต

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

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

64 F-@�?. ช่างซ่อมสีรถยนต์
ชายจาํนวน 5

อายุ 22-40
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 7,D��-�,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- ไม่จํากดัการศึกษา 
- สามารถซ่อมสีและตวัถังภายในระยะเวลาที�กาํหนดได้ เตม็

หมดเขต

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

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

65 @-?-<. พนักงานอะไหล่
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 7,D��-#,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวส ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้ สามรถบริหาร คลงัสินค้า
อะไหล่ให้เพยีงพอกบัความต้องการกบัรถที�มาใช้บริการ
และส่งรายงานการปฎบิัตงิานด้านอะไหล่ประจําเดอืน

เตม็
หมดเขต

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

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

66 @��?�. พนักงาน call center
หญิงจาํนวน 5

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,���-#,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวส. ขึBนไป ทุกสาขา บุคลกิภาพด ีมนุษย์สัมพนัธ์ดี
ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี
- สามารถโทรศัพท์ตดิตามลูกค้า
รับนัดหมายเข้าตรวจเช็คระยะ

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   18-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

ประสานงานแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
เข้าอบรม/สัมนาต่างจังหวดั

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

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

67 F�?-�. ช่างเทคนิคยานยนต์
ชายจาํนวน 10

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 7,D��-�,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวส. สาขา ยานยนต์  ขบัรถยนต์ได้ มใีบขบัขี�
สามารถบริการซ่อมบํารุงรถยนต์ลูกค้าตามเวลาที�กาํหนด เตม็

หมดเขต

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

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

68 �-�<?. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-45
วฒุิ ม.?
ค่าจา้ง 7,D��-#,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ม.? ขึBนไป ใช้คอมพวิเตอร์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน -
ปี ขบัรถยนยต์ได้
- ให้บริการลูกค้า ดูแล การผ่านเข้า-ออก
ของบุคคลและยานพาหนะ
- อาํนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก
ภายในพืBนที�รับผดิชอบ และต้อนรับผู้มาใช้บริการ

เตม็
หมดเขต

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

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

69 @-�-�. พนักงานธุรการ สาขา อุบล,ตระการฯ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,���-#,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวส.
ขึBนไปทุกสาขาสามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืBนฐานได้
ด(ีทดสอบ)บุคลกิภาพด ียิBมแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพนัธ์ดี
รักงานบริการ มคีวามรู้ด้านการจัดการเอกสาร
และการตดิต่อประสานงาน

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   19-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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 � ก.ย. "# - � ต.ค. "#

70 Y��?�. พนักงานรับรถ(ผู้บริหารงานบริการ)
ชายจาํนวน 4

อายุ 22-30
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 7,D��-#,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวส. ขึBนไป ทุกสาขา ขบัรถยนต์ได้ บุคลกิภาพดี
ยิBมแย้มแจ่มใสรักงานบริการ
- ต้อนรับลูกค้าที�นํารถเข้ามาบริการ ตดิตามงานซ่อม
ประสานงานในส่วนที�เกี�ยวข้อง

เตม็
หมดเขต

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

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

71 ?-���. จป.วชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-30
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง #,���-�,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามยัและความปลอดภัย
ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ีขบัรถยนต์ได้
- รับผดิชอบความปลอดภัย อบรมพนักงาน
รณรงค์ด้านความปลอดภัย
จัดทาํแผนงานด้านความปลอดภัยและประสานงานกบัหน่ว
ยงานที�เกี�ยวข้อง

เตม็
หมดเขต

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

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

72 -�?-?. ผู้ช่วยผู้จดัการศูนย์ซ่อมตวัถังและสี
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-45
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 20,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- จบ ปวส. ขึBนไป ขบัรถยนต์ได้
มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย ? ปี
- มคีวามรู้ด้านการบริหารศูนย์ฯ มคีวามรับผดิชอบ
สามารถช่วยบริหารและควบคุมการทาํงานในส่วนของงาน
ซ่อมตวัถังและสีได้

เตม็
หมดเขต

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

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

73 714230 QC งานซ่อมตวัถังและสีรถยนต์
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-40
วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง #,���-D,���บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั
<< ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี ?@...

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา ขบัรถยนต์ได้
มปีระสบการณ์ในงานที�เกี�ยวข้องอย่างน้อย � ปี 
- มคีวามรู้ด้านซ่อมสีรถยนต์
สามารถตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบลูกค้า

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   20-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

ควบคุมตารางแผนงานซ่อมสีรถยนต์ในแต่ละคนัและตดิตา
มงานซ่อมได้

ร้านอาหาร
โทร. 045-245275,081-7909243
ประเภทกจิการ

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

74 �-�-?. พนักงานเสริฟ
ช./ญ.จาํนวน 2

อายุ 20-35
วฒุิ ม.� ขึBนไป
ค่าจา้ง 7,"�� บ./ด.

เพศ

ร้านเปปเปอร์เบเกอรี� แอนด์คาเฟ่
�<F/�,? ถ.อุปลสีาน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ม.� ขึBนไป บุคลกิภาพด ียิBมแย้มแจ่มใส
มใีจรักงานบริการ พดู สื�อสารภาษาองักฤษได้
- สวสดกิาร : ประกนัสังคม+อาหารฟรี - มืBอ
- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

�"$� ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

75 @--?�. พนักงานคยี์ข้อมูล
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35
วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง $#�/ว

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป
��. ม.< ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ?@-<.

- จบ ปวช.-ปวส. สาขา บัญชี/การจัดการ สามารถคยี์ข้อมูล
ดูแลระบบและสต๊อกสินค้าได้
- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ
- ต้องมบีุคคลคํBาประกนัเพื�อรับรองความประพฤติ
- เวลาทาํงาน .Y...--F...น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

�"$� ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

76 Y��?�. ขับรถ(ผู้ช่วยพนักงานขาย)
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-35
วฒุิ ม.?+
ค่าจา้ง #,���-$,���บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป
��. ม.< ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ?@-<.

- จบ ม.? ขึBนไป มใีบขบัขี�รถยนต์  
- ขบัรถ ดูแลตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพใช้งาน
จัดเรีบงสินค้าและเป็นผู้ช่วยพนักงานขาย
- เวลาทาํงาน .Y...--F...น.

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   21-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y 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

�"$� ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-425010
ประเภทกจิการ

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

77 ���.<. พนักงานขายหน่วยรถ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 30-35
วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง �,���-D,���บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป
��. ม.< ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ?@-<.

- จบ ม.� ขึBนไป
สามารถนําเสนอขายสินค้าในเขตพืBนที�ที�บริษัทกาํหนดได้
เช่น นมโฟร์โมสต์ กาแฟมอคโคนา อาหารสัดเพดดกีรี
นํBาดื�มเนสเล่ ฯ 
***พืBนที� จ.อาํนาจเจริญ และจ.สุรินทร์

เตม็
หมดเขต

ผลิตแผน่คอนกรีตสาํเร็จรูป
โทร. 045-953448,086-8788989,095-8633296
ประเภทกจิการ

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

78 ?@??�. จนท.บัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40
วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง #,���บ

เพศ

บริษัท วนัเอม็ จํากดั
�<. ม.- ต.กระโสบ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึBนไป สาขา บัญชีหรือการเงนิ ใช้โปรแกรม
Expessได้ มคีวามรู้ด้านภาษีอากร
ทาํรายรับ-รายจ่ายประจําวนั ธุรกรรมทางการเงนิ
ยื�นแบบภาษีทางอเิลก็ทรอนิกส์ได้ ปิดงบได้
- ทาํงาน จ-ส .Y...--F...น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตแผน่คอนกรีตสาํเร็จรูป
โทร. 045-953448,086-8788989,095-8633296
ประเภทกจิการ

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

79 ���.<. พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40
วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง #,���-�,���บ

เพศ

บริษัท วนัเอม็ จํากดั
�<. ม.- ต.กระโสบ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา ใช้โปรแกรม office ได้ดี
มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย ? ปี 
- สามารถนําเสนอขายสินค้าของบริษัทเช่น
คอนกรีตสําเร็จรูป แผ่นพืBน เสาเขม็ ฯลฯ

เตม็
หมดเขต

06/09/2 หน้า   22-.< ม.Y ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร..-@��.-����-Y http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี


