
ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

1 �) ������ โ ฟร์แมน ช/ญ 1 23-60 ปวส.+ 15,000-18,000
บ/ด

- จบ ปวส. ขึ$นไป สาขา ก่สร้าง
โ ยธาหรือสาขาอื0นที0เกี0ยวขอ้ง
(ยินดีรับนกัศึกษาใหม่)
มีรถยนต์ส่วนตวันาํมาใชใ้นงานได ้มีค่านํ$ามนั
-
สามารถควบคุมงานก่อสร้างใหอ้ยู่ในมาตรฐาน
ของบริษทั

บริษทั อุบล รับสร้างบา้น จาํกดั
B�C ถนนชยางกูร ตาํบลในเมือง
อาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี
34000
045--314747 ,094-39128688

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

2 �) I���J� พนกังานขาย ช/ญ 2 25-35 ม.�+ 12,000-16,000
/ด

- จบ.ม� ขึ$นไป
มีรถยนต์ส่วนตวันาํมาใชใ้นงานได้
มีค่าคอมมิชชั0น 
- สามารถนาํเสนอขายสินคา้
ไดต้ามเป้าหมายที0บริษทักาํหนดทั$งในและต่าง
จังหวดั

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป
�H� ม.J ถ.เลี0ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-425010

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) B���J� ช่างซ่อมบาํรุง ชาย 1 25-35 ม.H-ปวส ��I/วนั - จบ ม.H - ปวส. ขึ$นไป
มีความรู้หรือทกัษะดา้นเครื0องยนต์ รถยนต์
สามารถดูแล ซ่อมบาํรุง
สั0งอะไหล่ติดต่อและประสานงานซ่อมกบัอู่ซ่อ
มรถและตรวจสอบสภาพหลงัการซ่อมใหพ้ร้อ
มใชง้าน
- เวลาทาํงาน �C.��-�B.��น.

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

3 �) I�����  แม่บา้น หญิง 1 25-50 ไม่จาํกดั ��I/วนั - ไม่จาํกดัการศึกษา ขยนั อดทน ซื0อสัตย์
สามารถทาํความสะอาดบริษทั ซักรีดเสื$อผา้ได้
- เวลาทาํงาน �B.��-�B.��น.

บริษทั ยูบีเค ���� จาํกดั
N�-NI ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

088-5803911
4 �) I�����  แม่บา้นผูบ้ริหาร หญิง 1 35-45 ไม่จาํกดั ��,���บ/ด - ไม่จาํกดัการศึกษา มีประสบการณ์ � ปี

สามารถทาํความสะอาดบา้นผูบ้ริหาร
ซักรีดเสื$อผา้ ขยนั อดทน
รักความสะอาดและมีระเบียบวนิยั
- สถานที0ทาํงาน ร้านไอเบอรี0  ถ.อุปราช
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

บริษทั ภทัรเดชไพบูลย ์ จาํกดั
(หมู่บา้นอนนัตรา)
��� หมู่ที0 H ตาํบลขามใหญ่
อาํเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวดัอุบลราชธานี
087-4447019,098-1012288

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

5 �) I���J� พนกังานขายหน่วยรถ ช/ญ 4 20-35 ม.�+ ��,���บาท - เพศชายผ่านการเกณฑท์หารแลว้
มีใบขบัขี0รถยนต์
มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย � ปี
-
สามารถนาํเสนอขายสินคา้ใหแ้ก่ร้านคา้ในเขต
พื$นที0ที0กาํหนดและทาํยอดขายตามที0บริษทักาํห
นด  
- มีบุคคลคํ$าประกนัและเงินซื$อประกนั

บริษทั โ ชติรส เอน็ ดี พี จาํกดั
�HN ม.� ถ.เลี0ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชาํราบ จ.อุบลฯ �N�J�  (
เยื$องทางเขา้วดัหนองป่าพง )
�NI-�HBI�N ต่อ ���-���

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) I���J� พนกังานขายพรีออเดอร์ ช/ญ 3 21-45 ม.H+ 10,000-12,000
บ.

- จบ ม.H ขึ$นไป
มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย � ปี
สามารถออกเยี0ยมลูกคา้ แนะนาํสินคา้
โ ปรโ มชั0นและเสนอขายสินคา้ติดตามหลงัการ
ขายสร้างความสัมพนัธ์ที0ดีกบัลูกคา้
- เวลาทาํงาน �C.��-�B.��น.

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) C��N�� พนง.ขบัรถ ชาย 4 22-40 ม.�+ ��,���/เดือน - จบ ม.� ขึ$น มีใบขบัขี0ประเภท ท.� ,ท.�
มีประสบการณ์ทาํงาน � ปี

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

สามารถขบัรถนาํส่งสินคา้ตามคาํสั0งซื$อไดต้รง
ตามเวลาที0กาํหนดไดถู้กตอ้ง

6 �) I����� แม่บา้นสาํนกังาน (ด่วน) หญิง 1 30-45 ไม่จาํกดั ��I-�I�/ว - ไม่จาํกดัวฒุิการศึกษา รักความสะอาด
มีอาหาร ที0พกัใหฟ้รี
สามารถดูแลความสะอาดสาํนกังาน หอ้งนํ$า
รดนํ$าตน้ไมภ้ายในบริษทัได้

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป
�H� ม.J ถ.เลี0ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-425010,081-2025004

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) C��N�� พนกังานขบัรถพ่วง ชาย 5 35-50 ม.�+ ��I/วนั - จบ ม.� ขึ$นไป มีใบขบัขี0ประเภท ท.� ขึ$นไป
มีประสบการณ์ดา้นขบัรถขนส่งอย่างนอ้ย � ปี
และขบัรถคนเดียวไปรับสินคา้ทั$งในและต่างจัง
หวดัได้
- มีค่าเที0ยว

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) C��N�� พนง.ขบัรถเทรลเลอร์ ชาย 5 35-50 ม.�+ ��I/ว - จบ ม.� ขึ$นไป มีใบขบัขี0ประเภท ท.� ขึ$นไป
มีประสบการณ์ดา้นขบัรถขนส่งอย่างนอ้ย � ปี
และขบัรถคนเดียวไปรับสินคา้ทั$งในและต่างจัง
หวดัได้
- มีค่าเที0ยว

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

7 �) ����J� ช่างควบคุมเครื0องจักร ชาย 2 22-40 ปวช.+ J,BI�/ด - จบ. ปวช. ขึ$นไป สาขา ช่างไฟฟ้า
ช่างกลหรือสาขาอื0นที0เกี0ยวขอ้ง
มีตวามรู้ความสามารถดา้นควบคุมเครื0องจักรแ
ละบาํรุงรักษาเตรื0องจักรใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใ

บริษทั ครัวนภสั ผลิตภณัฑอ์าหาร
จาํกดั
��H หมู่ที0 � ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

�N ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ชง้านอยู่เสมอ045-437284
�) C�IJJ� เจ้าหนา้ที0หอ้ง lab ช/ญ 1 23-45 ป.ตรี J,BI�/ด - จบ ป.ตรี สาขา

จุลวทิยาหรือสาขาอื0นที0เกี0ยวขอ้ง
สามารถวเิคาระห์ทางเคมีทาํ Lab ตรวจเชื$อ
- เวลาทาํงาน �C.��-�B.��น.

�N ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

3) 312210 IT Support ช/ญ 1 25-40 ป.ตรี J,BI�-��,���บ
.

- จบ ป.ตรี สาขาที0เกี0ยวขอ้ง มีความรู้ดา้น
system Admin /IT ,SAP ,VBC# ,SQL
และสามารถเขียน APP พื$นฐานได้
หากมีประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทาํงาน เวลา �C.��-�B.��น.

�N ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

N) I����� พี0เลี$ยงเด็ก หญิง 1 25-45 ไม่จาํกดั J,BI�/ด - ไม่จาํกดัการศึกษา สามารถดูแลเด็กชาย  อายุ
�-� ขวบ จัดเตรียมอาหาร ป้อนขา้ว อาบนํ$า
และส่งเสริมพฒันาการเด็กตามวยัไดอ้ย่างถูกต้
อง
- เวลาทาํงาน �C.��-�B.��น.

�N ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

I) I�����  แม่บา้น หญิง 1 25-45 ไม่จาํกดั ��I/วนั - ไม่จาํกดัการศึกษา รักความสะอาด
ขยนัอดทน สามารถดูแลความสะะอาดออฟฟิศ
และภายในโ รงงานได้
- เวลาทาํงาน �C.��-�B.��น.

�N ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

8 �) ������ เจ้าหนา้ที0ไอที(งานจัดซื$อ) ช/ญ 5 20-35 ปวช.+ 9,750-10,000/
ด

- จบ ปวช. ขึ$นไป
สาขาคอมพิวเตอร์หรือมีประสบการณ์ดา้นดูแล
ระบบ ติดตั$ง แกป้ัญหาระบบคอมพิวเตอร์
เน็ตเวริ์ค

บริษทั ตั$งใจ คอร์ปอเรชั0น จาํกดั
��J ม.�� ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโ กก้
จ.อุบลราชธานี �N���
064-8585377

�N ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- สามารถจัดซื$อ ติดตั$ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายใหก้บั
ผูว้า่จ้างไดต้ามระยะเวลาที0กาํหนด

,�NI-��N���โ ทรสาร.�NI��N���

9 �) N���J� พนง.คลงัสินคา้ หญิง 1 23-50 ป.ตรี ��,���/ด - จบ ป.ตรี ทุกสาขา ใชโ้ ปรแกรม office ไดด้ี
สามารถเบิกจ่ายอุปกรณ์การก่อสร้างใหก้บัผูร้ับ
เหมาไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นและทาํงานอื0นๆ ที0
มอบหมายได้

บริษทั บา้นสาริน จาํกดั
��I-��J ถ.แจ้งสนิท  ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
045-311240,081-8784114

�N ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

10 �) C�H��� พนกังานขบัรถยก ชาย 2 20-50 ไม่จาํกดั N��บ/วนั -ไม่จาํกดัการศึกษา มีใบขบัขี0ประเภท �
สามารถขบัรถยกลากบริการลูกคา้ที0ในและจังห
วดัใกลเ้คียงได ้ทาํงานเป็นกะได้

ร้าน เอกชยับริการรถยก
�� ถ.พนม � ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลฯ
086-4600780 , 045-244444

�� ก.ค. H� - �J ส.ค. H�

11 �) N����� แคชเชียร์ ช/ญ 1 23-40 ม�+ ��I/วนั - ทาํงานเป็นกะได ้
- มีที0พกั, อาหารฟรี � มื$อ, เบี$ยขยนั, OT, โ บนสั
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หยุด � วนั/สัปดาห์

โ รงแรมศรีสมไทย เฮาส์
NJ� ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี �N���
045-262592,045-261279

�� ก.ค. H� - �J ส.ค. H�

�) J����� พนกังาน ซัก อบ รีด ช/ญ 1 20*45 ไม่จาํกดั ��I/ว - ไม่จาํกดัการศึกษา
มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย � ปี 
- สามารถซัก รีด ที0นอน
เสื$อผา้ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี

�� ก.ค. H� - �J ส.ค. H�

12 �) I����� แม่ครัว หญิง 2 30-50 ไม่จาํกดัวฒุิ ��I-�N�/วนั - ประกอบอาหาร ทาํกบัขา้ว
- ประกนัสังคม

บริษทั กิจเจริญไทยอุบล จาํกดั
�I,�B,�J ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี �N���
045-241711

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

�) N�J��� พนกังานธุรการ ชาย 2 23-40 ม.H ขึ$นไป ��I-�N�/วนั - ติดต่อประสานงาน
- ประกนัสังคม + เบี$ยเลี$ยง

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

13 �) I���J� พนกังานขาย ช/ญ 1 25-35 ป.ตรี
ทุกสาขา

12,000-20,000
บ

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา ใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี
ขบัรถยนต์ได ้มีรถยนต์ส่วนตวัมาใชใ้นงานได้
มีประสบการณ์งานขาย � ปี 
- สามารถนาํเสนอขายสินคา้ตามร้านคา้ บริษทั
ไดต้ามเป้าที0กาํหนด 
** มีค่าคอมมิชชั0น ค่านํ$ามนั ค่าเสื0อมรถ
ค่าโ ทรศัพท ์เบี$ยขยนั ที0พกัฟรี

บริษทั ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จาํกดั
CJ  ม.N  ต.สระสมิง อ.วารินชาํราบ
จ.อุบลราชธานี  �N�J�
0621973300

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) �N�J�� หวัหนา้ฝ่ายการผลิต ชาย 1 30-45 ป.ตรี+ 15,000-25,000
บ

- จบ ป.ตรี สาขา วศิวกรรมการผลิต
อุตสาหกรรม เครื0องกล
ขบัรถยนต์ไดใ้ชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
สามารถสื0อสารภาษาองักฤษ
หรือหากมีทกัษะภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย � ปี 
- วางแผนการผลิต ตรวจสอบ
ควบคุมการผลิตใหเ้สร็จทนัตามกาํหนด

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) ��NI�� ผูช้่วยวศิวกรฝ่ายผลิต ชาย 1 22-30 ปวช+ 12,000-18,000
บ

- จบ ปวช.ขึ$นไป สาขา
เครื0องกลหรืออุตสาหกรรมการผลิตและสาขาอื0
นที0เกี0ยวขอ้ง มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย �
ปี
- สามารถเป็นผูช้่วยวศิวกรควบคุมการผลิต
บริหารงานผลิต

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ประสานงานและงานอื0นที0ไดร้ับมอบหมาย

N) �N���� หวัหนา้ฝ่ายบญัชีการเงิน ช/ญ 1 28-40 ป.ตรี 18,000-25,000
บ

จบ ป.ตรี ขึ$นไป สาขา การเงิน บญัชี
มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย �-N ปี
มีความระเอียดรอบคอบ สามารถสรุปรายรับ
รายจ่าย
ตรวจสอบยอดเงินแยกประเภทหมวดบญัชีได้
และหากสามารถพูดหรือสื0อสารภาษาองักฤษห
รือจีนไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

5) 221390 ชาย 1 22-35 ป.ตรี 12,000-20,000
บ/ด

- จบ ป.ตรี สาขา เกษตรศาสตร์ ขบัรถยนต์ได้
ดูแลการผลิต เช่น ถ่านไมไ้ผ่ ถ่านไมยู้คา
ตน้กลา้ไมแ้ละนํ$าส้มควนัไม ้เป็นตน้

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

14 �) I���J� พนกังานขายหน่วยรถ ชาย 8 20-35 ม.�+ 9,750+ -จบ ม.� ขึ$นไป ขบัรถยนต์ได ้ ทริปท่องเที0ยว
Incentive
มีที0พกั ประกนัอุบตัิเหตุ ประกนัสังคม

บริษทั หทยัวานิช กรุ๊ป
��I ม.J ซ.สุขสาํราญ ถ.มิตรภาพ
ต.หนองกินเพล อ.วารินชาํราบ
จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-267331,098-2806089

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

15 �) C�H��� พนกังานขบัรถ ชาย 8 20-35 ม.�+ J,BI�/ด - มีใบขบัขี0รถยนต์
- โ บนสั ประกนัสังคม ทริปท่องเที0ยว 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั หทยัวานิช จาํกดั
��I ม.J ซ.สุขสาํราญ ถ.มิตรภาพ
ต.หนองกินเพล อ.วารินชาํราบ
จ.อุบลราชธานี �N�J�

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

045-267331
16 �) J�N��� พนง.ทาํความสะอาด ชาย 3 20-50 ป.H+ 9,7500-10,000

บ
-  จบ ป.H ขึ$นไป 
- สามารถทาํงานเป็นกะได้
รับผิดชอบงานเก็บขยะและทาํความสะอาดตาม
พื$นที0รับมอบหมาย คดัแยกขยะรีไซเคิล
ลา้งคลองนํ$าตามอาคาร

บริษทั เจริญพฒันาอาเขต จาํกดั
(อุบลสแคว)์
N��/� ถนนชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
045314779 , 065-3951639

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) I�HJ�� รปภ. ชาย 1 20-50 ป.H+ 10,000-11,000
บาท

- จบ ป.H ขึ$นไป ทาํงานเป็นกะได ้(
�C.��-��.��น. , ��.��-�C.��น. )
- สามารถตรวจสอบพื$นที0รอบโ ครงการ
ตรวจพื$นที0ตามอาคาร ดูแลการจราจร
ตรวจการหาบเร่ ลอ็ตเตอรี0
- มีประสบการณ์ทาํงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

17 1) 123320 ช/ญ 1 30-40 ป.ตรี + 20,000+ - จบ ป.ตรี สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์หวัหนา้งานไม่นอ้ยกวา่�-I ปี
สามารถวางแผนการขายพื$นที0 Promotion
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายบริษทั
วางแผนกลยุทธ์ในการหารายไดใ้หแ้ก่สาขา
และกลุ่มลูกคา้ใหม่ ทาํใบเสนอราคา
ออกสัญญาเช่า ติดตามค่าเช่า จัดทาํรายงาน

บริษทั เซ็นทรัลเวริด ์จาํกดั
(เซ็นทรัลพลาซา สาขา อุบลฯ)
��� ม.B  ถ.เลี0ยงเมือง ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
�NI-JI�HJJ ต่อ �B��-�B��

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) I���J� เจ้าหนา้ที0-เจ้าหนา้ที0อาวโุ ส ช/ญ 1 25-40 ป.ตรี ��,I��บ/ด - จจ.ปตรี สาขา
บริหารธุรกิจหรือสาขาอื0นที0เกี0ยวขอ้ง
มีประสบการณ์ทาํงาน � ปี 
- สามารถเสนอขายพื$นที0เช่า ทาํสัญญา

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ต่อสัญญา
ดูแลความเรียบร้อยร้านคา้ตามระเบียบและจัดท
◌าํรายงานเสนอผูบ้ริหารได้

�) เจ้าหนา้ที0-เจ้าหนา้ที0อาวโุ ส ช/ญ 1 25-40 ป.ตรี ��,I��บ/ด จบ ป.ตรี  สาขา
บริหารธุรกิจหรือสาขาอื0นที0เกี0ยวขอ้ง
มีประสบการณืทาํงานอย่างนอ้ย � ปี 
- สามารถเสนอขายพื$นที0 Car RMU
สรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ที0มีคุณภาพ ทนัสมยั
ทาํสัญญาและติดตามหนี และรับผิดชอบงาน
ISO

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

18 �) ������ พยาบาลวชิาชีพ หญิง 1 25-40 ป.ตรี 16,000-20,000
บ

- จบ ป.ตรี พยาบาลศาตร์  สาขา
การพยาบาลและ  มีประสบการณ์ทาํงาน � ปี
สามารถดูแลผูป้่วยตามสหวชิาชีพได้
- สามารถทาํงานเป็นกะได้

บริษทั โ รงพยาบาลเอกชนร่มเกลา้
อุบล จาํกดั
��I-��B ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
�NI-�NNHIC - H� ต่อ ��

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

19 �) �N�JH� จนท,การตลาด ช/ญ 1 23-35 ป.ตรี J,H��-��,���บ - จบ ป.ตรี ขึ$นไป สาขาที0เกียวขอ้ง
ขบัรถยนต์ได้
- สามารถสาํรวจตลาดรถยนต์ H ลอ้ �� ลอ้
อนุมตัิสินเชื0อ ในเขตพื$นที0จังหวดั อุบลฯ
อาํนาจฯ ศรีสะเกษและยโ สธร ได้
- เวลาทาํงาน �C.��-�B.��น. หยุดวนัอาทิตย์

บริษทั ไมโ ครลิซซิ0ง จาํกดั
�NI/B หมู่ที0 �� ตาํบลขามใหญ่
อาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี
045-311940

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

20 �) C�H��� พนกังานขบัรถ ช. 1 22-40 ป.H ขึ$นไป ��I/วนั - เชา้ �B.�� น.
เปิดประตูโ รงงานและตรวจเช็คนํ$า
-นํ$ ามนัเครื0องรปิ} กอพัทุกคนั-อุ่นเครื0องและดูวา่
รถคนัไหนเปื$ อนใหล้า้ง
เสร็จแลว้เขา้ออฟฟิตถามงาน
-อุปกรณ์ที0ขาดและไปส่งอุปกรณ์ใหช้่างที0หนา้
ไซดง์านตอ้งออกไปขา้งนอกแลว้แต่ความจาํเป็
น

หจก.ชยัเฟอร์นิเจอร์อุบล
��J ม.�I ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข
อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �N�J�
080-9982665-094-7896529

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) I�����  แม่บา้น หญิง 1 30-45 ป.H+ ��I/วนั - ไม่จาํกดัการศึกษา ทาํความสะอาดบา้น ซักผา้
ดูแลสนขั แมว

หจก.ชยัเฟอร์นิเจอร์อุบล
��J ม.�I ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข
อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �N�J�
094-7896529

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

21 �) I����I พนกังานขายหนา้ร้าน ช/ญ 3 20-45 ม.H+ ��I-I��บ. - จบ ม.H ขึ$นป ขบัรถจักรยานยนต์ได้
- สามารถนาํเสนอขายสินคา้
ประเภทเครื0องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์โ ซล่าเซลล์
- หยุด � วนั/สัปดาห์

หจก.รวมสินไทยเทรดดิ$ง
�B�  ม.� ถ.เลี0ยงเมือง ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
086-4486173

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) N���J� พนกังานสต๊อคสินคา้ หญิง 3 20-35 ม.H+ ��,���บ/ด - จบ ม.Hขึ$นไป สามารถจัดเรียงสินคา้
ตรวจรับสินคา้ ตรวจนบัสินคา้ เช็คสินคา้
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
- เวลาทาํงาน �C.�I-�C.��น.

หจก.รวมสินไทยเทรดดิ$ง
�J�/� ม.B ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
086-4486173

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

�) C�H��� พนกังานขบัรถส่งสินคา้ ชาย 2 20-45 ม.H+ ��I/ว - จบ ม.H ขึ$นไป มีใบขบัขี0รถยนต์
รู้จักเส้นทางในจังหวดัอุบลฯ เป็นอย่างดี
มีประสบการณืทาํงาน �-� ปี

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

-
สามารถขบัรถส่งสินคา้ตามใบส่งของไดถู้กตอ้
งและตามเวลาที0กาํหนด

22 �) B����� ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขา ชาย 1 21-40 ไม่จาํกดั ��I/ว -ไม่จาํกดัการศึกษา
มีความรู้ดา้นรถจักรยานยนต์หรือสาขาที0เกี0ยวข้
อง 
- สามารถซ่อมรถจักรยานต์ยนต์ได้
- ช่างรถจักรยานยนต์ ร้านประสานมอเตอร์
สาขา เขื0อนธานี , อ.ทุ่งศรีอุดม

หจก.ไทยยนต์
���-��H ถ.เขื0อนธานี ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลฯ �N���
045-243548,083-1244842

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

23 �) �N����  พนกังานบญัชี ช./ญ. 1 20 + ปวส.
การบญัชี

J,BI� + บ./ด. - มีประกนัสังคม + ค่าคอมมิชชั0น
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุบลอาร์โ อเชอร์วสิ
N�/�  ถ.นครบาล  ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
045-245826

�� ก.ค. H� - �� ส.ค. H�

24 �) I�HJ�� รปภ ชาย 1 35-45 ม.�+ ��Iบ/วนั - จบ ม.� ขึ$นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่ติดเหลา้
ขบัรถจักรยานยนต์ได ้สามารถทาํงานช่วงเวลา
�C.�� - �H.�� น.
ดูแลความปลอดภยัและทระพยส์ินของบริษทั

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป
�H� ม.J ถ.เลี0ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-425010

� ส.ค. H� - �� ส.ค. H�

25 �) C����� พนกังานขบัรถและบริการ ชาย 5 22-40 ไม่จาํกดั �I�-N��/ว -  ไม่จาํกดัการศึกษา ขบัรถยนต์ได้
พน้ภาระทหารแลว้ 
-
สามารถขบัรถบริการป้องกนักาํจัดแมลงและสั
ตวพ์าหะ ตามอาคาร บา้นเรือน โ รงแรม

หจก.ยู.บี.เอส. เพสทค์อนโ ทรล
���/N ม.�I ซ.เทคโ น ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �N���
045-316579
,062-3465937,098-0970799

� ส.ค. H� - �� ส.ค. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

โ รงงาน ในเขตพื$นที0ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
- มีโ บนสั โ อที เบี$ยเลี$ยง เบี$ยขยนั 
- ทาํงาน จ-ส เวลา �C.��-�B.��น.

26 �) B����I พนกังานช่างยนต์ ชาย 1 25-35 ปวช.+ �I�-N��/ว - จบ ปวช. ขึ$นไป สาขา ช่างยนต์
มีความสามารถซ่อมรถยนต์
ตรวจสอบอาการรถยนต์ ติดตั$งระบบไฟ
ขบัรถยนต์ไดท้ั$ง � ระบบ
และประเมินงานซ่อมได้
-
มีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ
- ทาํงาน จ-ส เวลา �C.��-�B.��น.

บริษทั มงคล คาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั
���  ม.�C  ถ.ชยางกูร  ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �N���
045-315999

I ส.ค. H� - N ก.ย. H�

27 �) B��BI� ช่างซ่อมบาํรุง(mianternace) ชาย 5 20-35 ปวช.+ ��,���บ/ด - จบ ปวช-ปวส. สาขา ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า
ช่างกล ช่างเชื0อม ช่างอิเลก็ทรอนิกส์
มีความรู้สามารถซ่อมบาํรุงเครื0องจักรกลโ รงงา
นไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั กา้วหนา้โ ภคภณัฑ ์จาํกดั
B� ม.C ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ.สาํโ รง
จ.อุบลราชธานี �N�H�
�NI-��J��� ต่อ ��,�JI-�B���H�

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

�) C�H��� พนกังานขบัรถ ท.� ท.� ชาย 7 20-50 ม.�+ ��H-N��บ/ว -จบการศึกษา ม.� ขึ$นไป มีใบขบัขี0 ท.� หรือ
ท.� ขรัถบรรทุกส่งสินคา้
ทั$งในและนอกบริษทัหรืองานอื0นที0มอบหมาย
- เวลาทาํงาน �C.��-�B.��น.

บริษทั กา้วหนา้โ ภคภณัฑ ์จาํกดั
B� ม.C ถ.อุบล-กนัทรลกัษ ์อ.สาํโ รง
จ.อุบลราชธานี �N�H�
�NI-��J��� ต่อ �� ,�JI-�B���H�

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

�) I���J� พนกังานขาย ช/ญ 1 22-35 ป.ตรี 12,000-15,000
บ

- จบ ป.ตรี  การตลาด สัตวศาตร์
ขบัรถยนต์ไดม้ีรถยนต์ส่วนตวั
มีประสบการณ์ดา้นงานขาย งานฟาร์ม

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

-
สามารถเสนอขายอาหารสัตวไ์ดต้ามเป้าหมายที0
กาํหนด และติดตามการส่งมอบสินคา้
วและงานอื0นๆ ที0ไดร้ับมอบหมาย

4) 827350 ชาย 5 20-35 ปวช.+ ��,���บ/ด - จบ ปวช - ปวส ทุกสาขา 
- ทาํงานเวลา ��.��-�N.��น.

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

I) I����� พี0เลี$ยงเด็ก ประจาํบา้นผูบ้ริหาร หญิง 1 25-35 ไม่จาํกดั J,BI�บ/ด - ไม่จาํกดัการศึกษา บุคลิกภาพดี
สุภาพเรียบร้อย ใจเย็น รักเด็ก
สามารถดูแลเด็กอายุ � ขวบ

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

28 �) C��N�� พนกังานขบัรถมิกซ์ ชาย 2 20-50 ไม่จาํกดั 9,600-15,000+ - ไม่จาํกดัวฒุิการศึกษา มีใบขบัขี0ประเภท �
ขึ$นไป
-
สามารถขบัรถส่งคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวดั
อุบลและจังหวดัใกล้

บริษทั บา้นทองคอนกรีต จาํกดั
�N� ม.N ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �N���
045-841711-3 , 086-4486835

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

�) I���J� ผูแ้ทนขาย ช/ญ 2 23-40 ปวส.+ 10,000+. - จบ ปวส. ขึ$นไป ขบัรถยนต์ได้
- สามารถนาํเสนอขายสินคา้ประเภท
คอนกรีตผสมเสร็จ ผนงัสาํเร็จรูป ท่อ เสาเข็ม
แผ่นผื$นฯลฯ
ใหก้บัลูกคา้ในเขตอีสานตอนล่างได้

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

29 �) ������ พนกังานการตลาด ช/ญ 3 25-35 ป.ตรี ��,���บ/ด - จบ ป.ตรี สาขาการตลาด
บริหารธุรกิจหรือสาขาอื0นที0เกี0ยวขอ้ง
มีประสบการณืทาํงาน � ปี
ใชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดด้ี 

บริษทั ภทัรเดชไพบูลย ์ จาํกดั
(หมู่บา้นอนนัตรา)
��� หมู่ที0 H ตาํบลขามใหญ่
อาํเภอเมืองอุบลราชธานี

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

- ลกัษณะงาน
วางแผนการและกลยุทธดา้นการตลาด
จัดทาํขอ้มูลวเิคาระห์ลูกคา้
คู่แข่งและงานอื0นๆ ที0ไดร้ับมอบหมาย

จังหวดัอุบลราชธานี
087-4447019,098-1012288

30 �) I�HJ�� พนง.รปภ. ชาย 1 23-45 ป.H+ �CN/ว - ไม่จาํกดัการศึกษา มีประสบการณ์ทาํงาน �-�
ปี
- ช่วงเวลาทาํงาน �C.��-�B.��น.

บริษทั ราชเวชอุบลราชธานี จาํกดั (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
JJJ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี �N���
�NI-��HJH� ต่อ ���C,�CB-NNBNI��

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

31 �) I���J� พนกังานขาย/ขนส่ง ชาย 1 30-45 ม.H+ ��,���บ - จบ ม.H ขึ$นไป ขบัรถยนต์ได้
สามารถเดินทางต่างจังหวดัได(้สัปดาห์ละ �
ครั$ ง)
- สามารถส่งสินคา้ตามรายการสั0งซื$อได้

บริษทั อาอู๋อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั
�/�� ซอยแจ้งสนิท H ถนนแจ้งสนิท
ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง
จังหวดัอุบลราชธานี
064-1566266

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

32 �) B����� พนกังานคอนโ ทรลเลอร์ BP ชาย 1 22-35 ปวช.+ J,BI�-��,I��บ - จบ ปวช. ขึ$นไปสาขาช่างยนต์ 
ลกัษณะงาน
วางแผนการจ่ายงานซ่อมใหก้บัช่างตามความเห
มาะสมและปริมาณงาน
ตรวจสอบงานซ่อมและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด
TEDAS และงานอื0นที0ไดร้ับมอบหมาย

หจก.โ ตโ ยตา้อุบลราชธานี
ผูจ้าํหน่ายโ ตโ ยตา้
�II-�HI ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี �N���
�-NI�H-���� ต่อ ��I,�CC-�BCBBBJ

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

�) B����� พนกังานรับรถ GS ช/ญ 1 22-35 ปวช.+ J,BI�-��,I��บ - ปวช. ขึ$นไป สาขา ช่างยนต์ 
- ลกัษณะงาน รับรถลูกคา้ ณ จุดบริการ
สอบถามปัญหางานซ่อมและออกใบสั0งซ่อม

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ประเมินราคา ประเมินเวลา ขออนุมตัิซ่อม
และปฏิบตัิงานตามขอ้กาํหนด TEDAS
และISO 140001
และงานอื0นๆ ที0ไดร้ับมอบหมาย

33 �) �N����  พนกังานบญัชี หญิง 1 20-25 ปวส.+ J,BI�บ/ว - จบ ปวส. ขึ$นไป การบญัชี  ขบัรถยนต์ได้
ลกัษณะงาน สรุปบญัชีรายรับ-จ่ายรายวนั
และงานดา้นธุรการ

หา้งหุน้จาํกดั
เพาเวอร์อินฟินิตี$ เอน็จิเนียริ0ง
��J/I ถนนพโ ลชยั ตาํบลในเมือง
อาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี
062-1988295,098-9460016

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

34 �) I���J� พนกังานขายหน่วยรถเงินสด ช/ญ 2 25-40 ม.�+ ��,��-�I,���บ
.

- จบ ม.� ขึ$นไป ขบัรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ไดม้ีใบขบัขี0  
-
มีหนา้ที0เสนอขายสินคา้ตามเขตพื$นที0ที0บริษทัก
◌าํหนดและทาํยอดขายไดต้ามเป้าหมาย
และสามารถเก็บเงินสด วางบิล ได้
- มีบุคคลคํ$าประกนัฯ

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนภทัรคงสิน
�� ถ.เทศบาล H ต.วารินชาํราบ
อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-323269 ,062-9929454

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

�) J�I�J� พนกังานขนส่งสินคา้ ชาย 3 20-40 ป.H+ ��Iบ/วนั - จบ ป.H ขึ$นไป ขบัรถยนต์+ใบขบัขี0
ส่งสินคา้ตามออร์เดอร์ที0เซลลร์ับออร์เดอร์มาจา
กลูกคา้ไดถู้กตอ้งครบถว้น
***มีบุคคลคํ$าประกนั

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนภทัรคงสิน
�� ถ.เทศบาล H ต.วารินชาํราบ
อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-323269 , 062-9929454

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

35 �) ��N��I วศิวกรโ ยธา ชาย 1 23-60 ป.ตรี+ 15,000+ - จบสาขาโ ยธา,ผ่านการเกณฑท์หาร
มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (�JJ�)
J� ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

รู้จักวางแผนงาน ควบคุม งานก่อสร้างสะพาน
เสาเข็ม หล่อคาน แผ่นพื$นสะพาน
- ค่าจ้างสามารถตกลงกนัไดต้ามประสบการณ์
เวลาทาํงาน C.��-�B.�� น.
เงินเดือน + ประสบการณ์

จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-855309 ,081-8765946

�) ������ ช่างควบคุมงานก่อสร้าง ชาย 3 22-50 ปวส. 9,750+ - จบ ปวส.ขึ$นไป สาขา โ ยธา ก่อสร้าง 
- ผ่านการคดัเลือกทหารแลว้ 
- สามารถควบคุมงานหล่อเสาเข็ม
สะพานคอนกรีต หล่อปูน คาน พื$นสะพาน ได้
-
ค่าจ้างแลว้แต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามา
รถตกลงกนัได ้เดินทางต่างจังหวดัได้

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (�JJ�)
J� ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ
จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-855309,081-8765946

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

�) C���J� พนง. ขบัรถแบคโ ฮ ชาย 1 23-45 ไม่จาํกดั 9,750+ - เวลาทาํงาน จ-ส เวลา �C.��-�B.��น.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พินเฟอร์ (�JJ�)
J� ม.� ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ
จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-855309 ,081-8765946

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

36 �) B��B�� ช่างไฟฟ้าทั0วไป หญิง 1 25-30 ปวส.+ 10,000-15,000
/ด

- จบ. ปวส. ขึ$นไป
สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื0นที0เกี0ยวขอ้ง
มีประสบการณ์ทาํงาน �-I ปี
- ลกัษณะงานซ่อม ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา
อุปกรณ์ไฟฟ้า คียก์าร์ดประตู

โ รงแรมเดอะบลิสอุบล (บริษทั
เอส.บี.อี. จาํกดั)
J ซ.สุขาอุปถมัภ ์�J ( ซอยบ่อนไก่)
ถ.สุขาอุปถมัภ ์ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลฯ
045-281919

�� ส.ค. H� - J ก.ย. H�

37 �) B����I ผูบ้ริหารงานบริการ(SA) ชาย 2 22-30 ปวช.+ 10,000-15,000 - จบ ปวช. ขึ$นไป สาขาบริษทั โ ตโ ยตา้ ดีลกัซ์ จาํกดั �� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

บ ช่างยนต์หรือสาขาที0เกี0ยวขอ้ง ขบัรถยนต์ได้
สามารถใชค้อมพิวเตอร์และโ ปรแกรมสาํเร็จรูป
ไดด้ี

CC ม.�� ต.แสนสุข อ.วารินชาํราบ
จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-208888

38 �) �N���� พนง.บญัชี 2หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป
�H� ม.J ถ.เลี0ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-425010

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

39 �) I����I พนกังานขายและเก็บเงิน ชาย 3 22-35 ม.�+ 10,000+ - เพศชาย ผ่านการเกณฑท์หารแลว้  ส่วนสูง
�H� ชม. ขึ$นไป/นํ$าหนกั H� กก. ขึ$นไป
- มีคอมมิชชั0น โ บนสั  ค่านํ$ามนั  ค่าโ ทรศัพท์
- เวลาทาํงาน �J.��-�C.�� น.
- สอบถามขอ้มูลเบื$องตน้ โ ทร.�HN-�B�NJ�N
ก่อนสมคัร

บริษทั จีอี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั
J/�J ซ.ชยางกูร N� ม.�� ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �N���
045-900223

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

40 �) �N����  พนกังานบญัชี ชาย 1 25-40 ป.ตรี 10,000-15,000
บ

- ป.ตรี สาขา บญัชี ใชโ้ ปรแกรมดา้นบญัชี
สามารถทาํงานดูแลงานบญัชีของบริษทัได้
มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย � ปี

บริษทั ธนาโ ลจิสติกส์ จาํกดั
�IC  หมู่ที0 H  ตาํบลแจระแม
อาํเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี
062-2896838,bpk.net7878@hotmail.c
om

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

41 �) B��N�� ช่างไม้ ชาย 4 25-60 ไม่จาํกดั J,BI�/ด - ไม่จาํกดัวฒุการศึกษา สุขภาพแข็งแรง
- ลกัษณะงาน แปรรูปไมโ้ ดยใชเ้ครื0องจักร
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั ปางไม ้จาํกดั
��B  ม.N ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลฯ �N���
084-2368118

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

42 �) I�����  แม่บา้น หญิง 1 30-45 ไม่จาํกดั ��I/วนั - ไม่จาํกดัการศึกษาบริษทั ภทัรเดชไพบูลย ์ จาํกดั �� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

มีประสบการณ์ทาํงานอย่างนอ้ย � ปี 
- สามารถดูแลความสะอาดออฟฟิศ
บา้นตวัอย่างโ ครงการ
บา้นที0สร้างพร้อมที0จะส่งมอบ
รดนํ$าตน้ไมบ้า้นโ ครงการและงานอื0นที0ไดร้ับม
อบหมาย
- เวลาทาํงาน �C.��-�B.��น.

(หมู่บา้นอนนัตรา)
��� หมู่ที0 H ตาํบลขามใหญ่
อาํเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวดัอุบลราชธานี
087-4447019,098-1012288

43 �) N����� พนกังานสินเชื0อ/เร่งรัดหนี$ สิน ชาย 1 20-40 ปวส.+ �CI/ว - จบ ปวส.ขึ$นไป สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี
มีประสบการณ์ทาํงาน � ปี ขบัรถยนต์ไดท้ั$ง �
ระบบ
- สามารถวเิคาระห์สินเชื0อ
พิจารณาและอนุมตัิสินเชื0อได้
รวมทั$งออกติดตาม เร่งรัด หนี$ สินกบัลูกคา้ได้
***ทดสอบการคาํนวนอตัราดอกเบี$ยและสัมภา
ษณ์

บริษทั มงคล คาร์เซ็นเตอร์ จาํกดั
���  ม.�C  ถ.ชยางกูร  ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �N���
045-315999,061-3615008

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

�) I�����  แม่บา้น หญิง 2 25/45 ไม่จาํกดั �I�/วนั - ไม่จาํกดัการศึกษา
ดูแลทาํความสะอาดสาํนกังาน
บริการนํ$าดื0มและความสะดวกกบัลูกคา้ที0มาใช้
บริการ

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

44 �) �N�JH� เจ้าที0การตลาด ช/ญ 3 22-35 ปวส.+ ��,���/ด - ปวส. ขึ$นไป สาขา
การตลาดหรือสาขาที0เกี0ยวขอ้ง 
- ลกัษณะงาน
รวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลและจัดทาํแผนการตลา

บริษทั สยามนิสสันอุบลราชธานี จาํกดั
IHJ ม.�C ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �N���
�NI-�C�H��-H ต่อB��,�CH-NNCHC�H

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

ดประจาํเดือน
จัดกิจกรรมและงานส่งเสริมการขาย
งานโ ปรโ มชั0นสินคา้และงบประมาณการตลาด
รวมทั$งติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายใน
และภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

45 �) N�J��� เสมียน หญิง 2 24-40 ปวช. -
ป.ตรี

J,BI�/เดือน - สามารถใช ้microsoft office
และสามารถใชโ้ ปรแกรม Express ได้
- มีความรับผิดชอบในหนา้ที0การงาน
สามารถดูแลคลงัสินคา้ได้
- จบสายบญัชี มีประสบการณ์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคคลคํ$าประกนัก่อนเขา้ทาํงาน
- ประกนัสังคม, เบี$ยขยนั
- ทาํงาน �C.��-�B.�� น.

บริษทั อุบลนาํสวา่ง จาํกดั
NB/� ถ.ชยางกูร N� ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
045-355234,064-0966351

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

46 �) N����� เจ้าาหนา้ที0จัดซื$อ หญิง 1 25-40 ปวช+ 12,000-15,000
บ

- จบ ปวช. , ปวส. - ป.ตรี
ขบัรถยนต์ไดม้ีประสบการณ์ดา้นงานจัดซื$อวสั
ดุก่อสร้าง �-� ปี 
-
สามารถติดต่อซัพพลายเออร์จัดหาอุปกรณ์งาน
ก่อสร้าง
ประสานงานฝ่ายก่อสร้างของโ ครงการ
สั0งซื$อสินคา้ใหฝ้่ายก่อสร้าง
ตรวจสอบสต๊อกวสัดุอุปกรณ์

บริษทั เมโ ทรทาวน์แอสเซท จาํกดั
�N/J ซ.ชยางกูร N� ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
045-953210 ,088-3778989
,093-3202520

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

�) I����� แม่บา้น โ ครงการเมโ ทรทาวน์ หญิง 2 25-40 ไม่จาํกดั ��I/วนั - ไม่จาํกดัการศึกษา
ทาํความสะอาดบา้นตวัอย่างและงานอื0นที0มอบ
หมายได้

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

�) H����� คนสวน โ ครงการเมโ ทรทาวน์ ชาย 2 35-45 ไม่จาํกดั ��I/วนั - ไม่จาํกดัวฒุิการศึกษา
ดูแลตน้ไมใ้นโ ครงการและงานอื0นๆ ที0มอบหมา
ย

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

47 �) B����� ช่างถอด-ประกอบ ชาย 2 25-30 ปวส.+ J,C��-��,���บ
/ด

- จบ ปวส. สาขา ช่างยนต์
มีประสบการณ์ทาํงาน � ปี 
- ลกัษณะงาน เคาะตวัถงั ประกอบชิ$นส่วน
ระบบไฟฟ้าและช่วงล่างรถยนต์

บริษทั โ ตโ ยตา้ ดีลกัซ์ จาํกดั
CC ม.�� ต.แสนสุข อ.วารินชาํราบ
จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-208888,087-5353535

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

48 �) �N�J�� พนกังานการตลาด ช./ญ. 5 25-35 ปวส. + ��,��� + บ./ด. - จบ ปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด
ขบัรถยนต์ได ้มีประสบการณ์ � ปี
-
ออกแบบและปรับปรุงพร๊อตกรมธรรมใ์หลู้กค้
า
  และประสานงานกบัลูกคา้
-
สามารถร่วมงานกบัผูอ้ื0นไดเ้ป็นอย่างดีและสาม
ารถ
 ติดต่อประสานกบัลูกคา้ได้
- ประกนัอุบตัิเหตุ,ท่องเที0ยวต่างประเทศ,โ บนสั

บริษทั โ อพลสั เกา้เจริญทรัพย ์จาํกดั
��N หมู่ที0 �J ต.ไร่นอ้ย
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
34000
094-3950481,094-2788297

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

49 �) �N���� เลขาผูบ้ริหาร ช/ญ 5 24-35 ป.ตรี 18,000-25,000
บ

จบ ป.ตรี ขึ$นไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี
ยิ$มแยม้แจ่มใส ทาํงานร่วมกบัคนอื0นได้

สาํนกังานตวัแทนประกนัชีวติ AIA
(คุณอดิศร ทาทอง)

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

สามารถพฒันาตนเอง
เรียนรู้งานและเขา้รับการฝึกอบรมตามโ ปรแกร
มที0บริษทักาํหนดใหไ้ด้

�BB ม.�� ถ.คลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี �N���
045-312005

�) ที0ปรึกษาและวางแผนการเงิน ช/ญ 5 24-35 ป.ตรี 18,000-25,000
บ

- จบ ป.ตรี บุคลิกภาพ ยิ$มแยม้แจ่มใส
รักงานบริการ สามารถเรียนรู้งาน
เขา้รับการฝึกอบรมตามโ ครงการของบริษทัได้

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

50 �) N�J�J� ธุรการบญัชีทั0วไป (ด่วน) หญิง 1 23-27 ป.ตรี �CI-N��/วนั - จบ ป.ตรี ขึ$นไป สาขาบญัชี  บริหารธุรกิจ
การจัดการ ใชโ้ ปรแกรม Microsoft excel ไดด้ี
มีประสบการณ์ทาํงาน � ปี
ขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้
- ทาํเอกสารที0เกี0ยวขอ้งกบับญัชี
ใบสาํคญัการจ่ายเงิน ทาํงานบุคคล
และทาํเอกสารคลงัสินคา้

หจก. สยามมั0นคงการคา้
H�I/� หมู่ �� ตาํบลไร่นอ้ย อาํเภอเมือง
จังหวดัอุบลราชธานี
045-311219

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

51 �) �N���� ผูช้่วยผูจ้ัดการบญัชี ช/ญ 1 25-40 ป.ตรี 15,000-25,000
บาท

- จบ ป.ตรี สาขา การบญัชี
ใชโ้ ปรแกรมดา้นบญัชีและโ ปรแกรมสาํเร็จรูป
ได้
- ลกัษณะการทาํงาน ปิดงบบญัชี
ตรวจสอบค่าใชจ้่าย
และงานอื0นที0ไดร้ับมอบหมาย

หจก.สินคา้ซิเมนต์ไทย(สาขาเมืองวสัดุ
)
��C ม.I ถ.วาริน-ศรีสะเกษ
ต.หนองกินเพล อ.วารินชาํราบ
จ.อุบลราชธานี �N�J�
045-208587,045-208597

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

�) I���J� เจ้าหนา้ที0ฝ่ายขาย ช/ญ 4 25-35 ปวช.+ J,BI�-�I,���บ
/ด

- จบ ปวช. ขึ$นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์ทาํงาน � ปี
ใชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดด้ี
- ลกัษณะงาน บริการดา้นงานขาย

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

แนะนาํสินคา้ติดต่อประสานงาน/ปิดงานขายแ
ละงานอื0นที0ไดร้ับมอบหมาย

52 �) I���J� พนกังานขาย หญิง 6 19-35 ม.�+ ��Iบ/วนั - จบ ม.� ขึ$นไป รักงานบริการ ยิ$มแยม้แจ่มใส
- บริการขายสินคา้หนา้ร้าน แนะนาํสินคา้
จัดเรียงสินคา้และพาลูกคา้ไปที0จุดขายสินคา้
- เวลาทาํงาน �J.��-�J.��น หยุด �วนั/สัปดาห์

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุบลอนนัต์พานิช
NB�/� ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี �N���
045-317465-7

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

�) N���N� ผช.พนกังานจัดซื$อ ช/ญ 4 22-35 ปวช-ป.ตรี �I�-�CI/ว - จบ ปวช-ป.ตรี สาขาคอมธุรกิจ/บญัชี
มีประสบการณ์ � ปี 
- สามารถติดต่อประสานการสั0งซื$อสินคา้  PO
พิมพ์รายการสินคา้ที0ตอ้งสั0งซื$อ
ติดต่อเจรจาซื$อขายต่อรองราคาไดเ้ป็นอย่าดี

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

�) I�����  แม่บา้น หญิง 2 22-35 ไม่จาํกดั ��I/วนั - ไม่จาํกดัวฒุิการศึกษา
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ลกัษณะงาน ทาํความสะอาด ปัด กวาด
เช็คถู/ลา้งหอ้งนํ$า/ลา้งจาน

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�

N) N����� พนกังานรับสินคา้เขา้สต๊อก หญิง 1 22-35 ปวช.+ �NI-�I�บ/วนั - จบ ปวช ขึ$นไป ทุกสาขา ใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ี
- ลกัษณะงาน พิมพ์รับสินคา้ตามใบ PO /
พิมพ์บาร์โ ค๊ด / แกร้าคาขาย
- เวลาทาํงาน �J.��-�J.��น. หยุด �

�� ส.ค. H� - �� ก.ย. H�



ชื�อสถานประกอบการ วันที�รับสมัคร ที� ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง เงื�อนไขและสวัสดกิาร

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือน  สิงหาคม )*+,

สํานักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี

วนั/สัปดาห์


