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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

��� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค.  � - �! ม.ค.  �

1 -�...�/ พนักงานการเงนิ สาขา อาํนาจฯ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,)บ

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

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

- จบ ปวส. ขึ?นไป สาขา การเงนิ-บัญชี ขบัรถยนต์ได้

- สามารถทาํงานด้านบัญชี รายรับ-จ่ายรายวนั

ตรวจสอบความถูกต้อง

ประสานงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

��� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค.  � - �! ม.ค.  �

2 B=�-=/ พนักงานขับรถขนส่ง
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม.=+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

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

- จบ ม.= - ม.� พ้นภาระทหารแล้ว มใีบขบัขี�ทุกประเภท

- สามารถขบัรถส่งรถยนต์ตามสาขาที�บริษัทกาํหนดได้

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงานเวลา /B.//-.C.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

��� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค.  � - �! ม.ค.  �

3 D.-�=/ พนักงานล้างรถ สาขา วารินฯ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

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

- จบ ป.� ขึ?นไป ขบัรถยนต์ได้

- สามารถล้างรถลูกค้างตามระยะเวลากาํหนดได้

- ทาํงานเวลา /B.//-.C.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

��� จาํหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค.  � - �! ม.ค.  �

4 ���/D/ ที�ปรึกษาการขายประจาํสาขา
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท อซีูซุตงัปักอุบล จํากดั

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

- จบ ปวส. ขึ?นไป ทุกสาขา มใีบอนุญาตขบัขี�รถยนต์

- สามารถตดิต่อ หาลูกค้า เสนอขาย ปิดการขาย

ส่งมอบรถให้ลูกค้า

ตามระยะเวลาและเป้าที�บริษัทกาํหนดได้ มคี่าคอมมชิชั�น

- ประจําสาขา อุบลฯ วารินฯ อาํนาจฯ มุกดาหาร ยโสธร

เลงินกทา นํ?ายนืและพบิูลฯ

- เวลาทาํงาน จ-ส

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า    1./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค
โทร. 081-4475544
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ธ.ค.  � - �! ม.ค.  �

5 ���/D/ พนักงานขายหน่วยรถ
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 25-40

วฒุิ ม.=+
ค่าจา้ง !,1-�,บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พแีอนด์เอน็ ดสิทริบิวเตอร์

=D ม.. ถ.ชยางกรู ต.บุ่ง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.= ขึ?นไป ขบัรถยนต์ได้ พ้นภาระทหารแล้ว

- สามารถเสนอขายสินค้า เช่น ขนมขบเคี?ยว

นํ?ายาปรับผ้านุ่ม นํ?าผลไม้

ตามร้านค้าในเขตพื?นที�จังหวดัอาํนาจเจริญได้ตามเป้าหมาย

ที�บริษัทกาํหนด

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

) 1�: นาํเขา้-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 086-4684535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

6 .�==�/ จนท.การตลาด/ประชาสัมพนัธ์
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 23-42

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง !, -�:,บ

เพศ

บริษัท ดาวเรืองอมิพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จํากดั

ร้านดาวกาแฟ B=/. ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ป.ตรี ขึ?นไป สาขา การตลาด นิเทศน์ศาสตร์

ประชาสัมพนัธ์และสาขาที�เกี�ยวข้อง ขบัรถยนต์ได้

- มคีวามรู้ ความสามารถด้าน โซเชียลมเีดยี

มคีวามยดืหยุ่นในการทาํงาน

สื�อสารภาษาองักฤษได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงาน จ-ส เวลา /D.//-.D.//น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายมือถือและอุปกรณ์เชืCอม
โทร. 061-9974567
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

7 ���/D/ พนักงานขายประจาํ Shop xiaomi
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �,-�1,บ

เพศ

บริษัท ธีระรัตน์ คอมมวินิเคชั�น จํากดั

-�/--� ถนนเทวาภิบาล ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัร้อยเอด็

- จบ ม.� ขึ?นไป บุคลกิภาพด ีรักงานขายและงานบริการ

- ทาํงานเวลาห้างเปิดหยุด. วนั/สัปดาห์ เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายมือถือและอุปกรณ์เชืCอม
โทร. 061-9974567
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

8 ���/D/ พนักงานขายหน่วยรถ  xiaomi
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง �,-�1,บ

เพศ

บริษัท ธีระรัตน์ คอมมวินิเคชั�น จํากดั

-�/--� ถนนเทวาภิบาล ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.� ขึ?นไป บุคลกิภาพด ีรักงานขายและงานบริการ

ขบัรถยนต์ได้ มบีุคคลคํ?าประกนั

- ทาํงานเวลาห้างเปิดหยุด. วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า    2./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

9 =-.��/ จนท.ประสานงานฝ่ายการตลาด
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ��,บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//C จํากดั

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

- - จบ ป.ตรี ขึ?นไป ทุกสาขา

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย . ปี

-วางแผนการตลาด  และงานอื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายได้

-ทาํงาน จ-ส เวลา /B.=/-.C.=/ น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

10 =-.��/ จนท.ฝึกอบรมและพฒันา
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 26-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง �:,บ

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//C จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ขึ?นไปทุกสาขา

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า � ปี 

- สามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ตามนโยบายบริษัทได้

ร่วมทั?งงานพธิีกร วทิยากร

กจิกรรมอื�นๆของบริษัทและเรียนรู้งาน พฒันา

วเิคาระห์และประเมนิผลการทาํงานได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.=/-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

11 .�==�/ ผู้จดัการฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 30,000+

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//C จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา  สามารถทาํงานเป็นทมีได้

-

สามารถเข้ารับการอบรมความรู้พื?นฐานของบริษัทและงาน

ขาย และสามารถวางแผนงาน ปฏบิัตงิาน ประเมนิงาน

สรุปผลเพื�อเสนอผู้บริหารได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.=/-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า    3./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตวัแทนประกนัภยั ( AIA )
โทร. 045-312005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

12 .�==�/ ผู้ช่วยผู้จดัการหน่วย
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 24-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 20,000+

เพศ

บริษัท ลดีเดอร์กรุ๊ป �//C จํากดั

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

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา  สามารถทาํงานเป็นทมีได้

-

สามารถเข้ารับการอบรมความรู้พื?นฐานของบริษัทและงาน

ขาย และสามารถวางแผนงาน ปฏบิัตงิาน ประเมนิงาน

สรุปผลเพื�อเสนอผู้บริหารได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.=/-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงพิมพ์
โทร. 045-255468
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

13 =-C.=� พนง.คอมพวิเตอร์กราฟฟิก
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,-��,บ.

เพศ

หจก. อุบลกจิออฟเซทการพมิพ์

C-/. ถ.นครบาล ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช ขึ?นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง

หรือมปีระสบการณ์ด้านงานออกแบบสิ�งพมิพ์ไม่น้อยกว่า

�-= ปี

- สามารถออกแบบงาน Graphic

เพื�อใช้ในสื�อสิ�งพมิพ์ได้ทุกประเภท โดยใช้โปรแกรม

ILLUSTRATOR ,Indesign และPhotoshop 

- เน้นมคีวามคดิสร้างสรรค์ตามความต้องการของลูกค้า

เตม็
หมดเขต

��1!) จาํหน่ายเครืCองใชไ้ฟฟ้า
โทร. 086-4486173,091-7589990
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

14 C�-�=/ ช่างอเิลค็ทรอนิกส์
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-40

วฒุิ ม.=+

ค่าจา้ง 1�-�/ว

เพศ

หจก.รวมสินไทยเทรดดิ?ง

.D//. ม.C ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.= ขึ?นไป สามารถประกอบวงจรไฟฟ้า

อเิลค็ทรอนิกส์ โซล่าเซลล์ และขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

ซ่อมเครื�องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส์เบื�องต้นได้

- เวลาทาํงาน /B..�-.B.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า    4./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

��1!) จาํหน่ายเครืCองใชไ้ฟฟ้า
โทร. 086-4486173,091-7589990
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - � ม.ค.  �

15 -.=.D/ พนักงานสต๊อคสินค้า
หญิงจาํนวน 3

อายุ 20-35

วฒุิ ม.=+

ค่าจา้ง 1�-1�บ/ว

เพศ

หจก.รวมสินไทยเทรดดิ?ง

.D//. ม.C ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.= ขึ?นไป สามารถขาย จัดเรียงสินค้าตามใบส่งสินค้า

ใบสั�งของได้ตามความต้องการของลูกค้า

- เวลาทาํงาน /B..�-.B.//น.

เตม็
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 083-4981331
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - �) ม.ค.  �

16 �.�../  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 45-55

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง !,-�,บ

เพศ

นางปุณกิา  จันทนาย

./C ม../ ซ.สามคัค ี� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- ทาํงานบ้าน ทาํอาหารให้ดูแลผู้สูงอายุ อายุ B� ปี

ยนิดรีับคู่สาม-ีภรรยา รับแม่บ้านประจําหรือไปกลบั

- ทาํงาน = เดอืนและเดอืนที� - หากติ

ดตามนายจ้างไปทาํงานต่างจังหวดัได้จะพจิารณาเป็นพเิศ

ษ

เตม็
หมดเขต

สวนยางพารา , สวนผลไม้
โทร. 081-2664569
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - �) ม.ค.  �

17 �..�./ คนสวน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-60

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง !,-��,บ/วั

เพศ

นายสมาน  บุญล้น

DD/C� บ้านสาริน C  ต.คาํนํ?าแซ่บ  อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี

- ยนิดรีับคู่สามภีรรยา

- ที�พกั  ค่าไฟฟ้า ฟรี

- มหีน้าที�ดูแลสวนผลไม้ กรีดยาง พื?นผลทางการเกษตร

**** ประจําสวนเกษตรบ้านหนองกนิเพล จ.อุบลฯ

,สวนเกษตรบ้านสะพานยาวทองผาภูม ิจ.กาญฯ

,สวนเกษตรสามพราน จ.นครปฐม

เตม็
หมดเขต

�) ! ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ธ.ค.  � - �) ม.ค.  �

18 =-.��/ ผู้แทนขาย
ชาย/หญิงจาํนวน 3

อายุ 21-30

วฒุิ ปริญญาตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�--  ม../ถ.เลี�ยงเมอืง  ต.แจระแม อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี =-///

- ปฏบิัตงิานที�จังหวดัยโสธร, อุบลราชธานี

- ใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

- วางแผนการขาย, ขายสินค้า, ตดิตามหลงัการขาย

- การเกบ็เงนิ, ตดิตามหนี?สิน

- ทาํงานวนัจันทร์ - เสาร์ เวลา /B.=/ - .C.=/ น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า    5./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า .-= ปี

รับเหมาก่อสร้างบา้นทีCพกัอาศยั
โทร. 063-4483888
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �  ธ.ค.  � - �� ม.ค.  �

19 =..B�/ ช่างเขียนแบบ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง !, -��,บ

เพศ

บริษัท เอน็.ท.ีบี.วศิวกรรม จํากดั

.= ถ.หลงัโรงเรียนวพิากย์ ต.พบิูลฯ อ.พบิูลฯ จ.อุบลฯ

- จบ ปวช. ขึ?นไป สาขา ก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์

- สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ,sketch up ,Ms office

ได้อย่างดี

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัการก่อสร้าง

และวสัดุก่อสร้างเป็นอย่างดี

- มรีะเบียบวนิัยเป็นอย่างดี

เตม็
หมดเขต

:���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

20 -.�.�/ พนักงานธุรการฝ่ายซ่อมบํารุง
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

DDD ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ป.ตรี ขึ?นไป

มปีระสบการทาํงานด้านคอมพวิเตอร์ไม่น้อยกว่า . ปี

- สามารถจัดทาํเอกสารของแผนกซ่อมบํารุง

ตรวจเช็คเครื�องมอืและอุปกรณ์ช่างทั?งหมด

- ทาํงาน จ-ศ เวลา /B.//-.C.//น.

***สอบข้อเขยีน ทดสอบการพมิพ์ Word  Excel

เตม็
หมดเขต

:���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

21 -..��/ ผช.เลขานุการ
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-30

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

DDD ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ป.ตรี ขึ?นไป สาขา คอมพวิเตอร์

สารสนเทศหรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถจัดเตรียมเอกสาร พมิพ์เอกสาร

จัดทาํรายงานให้ผู้บริหารได้

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. จ-ศ

***สอบข้อเขยีน ทดสอบพมิพ์ word Excel

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า    6./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

:���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

22 ��=/./ พยาบาลวชิาชีพ ( ICU )
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-50

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 20,000+

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

DDD ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ป.ตรี ขึ?นไป สาขา พยาบาลศาสตร์ 

- สามารถดูแลผู้ป่วย

ใช้อุปกรณ์เครื�องมอืฟื? นคนืชีพและอุปกรณ์ช่วยหายใจและเ

ครื�องมอืพเิศษของผู้ป่วยหนักตามมาตฐานวชิาชีพได้

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

:���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

23 �.�==/ พนักงานเสริฟ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ม.=+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

DDD ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม.= ขึ?นไป สามารถจัดเตรียมภาชนะ ใส่อาหาร

เครื�องปรุง เสริฟอาหารให้ผู้ป่วย แยกภาชนะผู้ป่วย

ป้ายชื�อและจัดเกบ็ภาชนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

:���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

24 �.���/ แม่ครัว
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-50

วฒุิ ม.=+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

DDD ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม.= ขึ?นไป สามารถประกอบอาหารผู้ป่วย

อาหารขายในห้องโภชนาการของโรงพยาบาลได้

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

:���� สถานบริการดา้นการพยาบาล
โทร. 045-280040-55,087-4474521
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

25 C.�.�/ ช่างซ่อมบํารุง
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-40

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากดั (

รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )

DDD ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม.� ขึ?นไป สามาถซ่อมอุปกรณ์ เครื�องใช้ไฟฟ้า

และจดมสิเตอร์นํ?า-ไฟฟ้า ภายใน รพ. และหอพกัได้

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า    7./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตเอทานอล นํNามนัเชืNอเพลิงจากชีวภ
โทร. 045-252777,recruitment@ubonbioetanol.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

26 B==-�/ พนง.ขับรถโฟร์คลฟิท์
ชายจาํนวน 10

อายุ 18-50

วฒุิ ม.=+

ค่าจา้ง !, -�,�บ

เพศ

บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จํากดั

=== ม.D ต.นาด ีอ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี

- จบ . ม.= ขึ?นไป

สามารถบับรถโฟร์คลฟิท์ได้อย่างดแีละมใีบอนุญาต

- สามารถขบัรถโฟร์คลฟิท์เพื�อขนถ่าย จัดเกบ็

สินค้าได้อย่างรวดเร็ว ปละปลอดภัย

ตามระยะเวลาที�กาํหนดได้

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

ผลิตเอทานอล นํNามนัเชืNอเพลิงจากชีวภ
โทร. 045-252777,recruitment@ubonbioetanol.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

27 -.=�=/ พนักงานจดัซื?อ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,-��,บ

เพศ

บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จํากดั

=== ม.D ต.นาด ีอ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ?นไป สาขาเกษตรหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถยนต์ได้ 

- สามารถตดิต่อประสานงาน จัดทาํรายงานการซื?อ-ขาย

วตัถุดบิเพื�อนําเข้าโรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเ

วลาที�บริษัทกาํหนดได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตเอทานอล นํNามนัเชืNอเพลิงจากชีวภ
โทร. 045-252777,recruitment@ubonbioetanol.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

28 =..=D/ ช่างควบคุมเครื�องจกัร(operator)
ชายจาํนวน 10

อายุ 20-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,-��,บ.

เพศ

บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จํากดั

=== ม.D ต.นาด ีอ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ?นไป สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า

ช่างยนต์หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

- สามารถตรวจสอบ ซ่อมบํารุง เครื�องจักรเบื?องตนั

เพื�อให้สามารถผลติได้ตามเป้าหมายของบริษัทได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า    8./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตเอทานอล นํNามนัเชืNอเพลิงจากชีวภ
โทร. 045-252777,recruitment@ubonbioetanol.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

29 =.���/ เจ้าหน้าที� จป.วชิาชีพ(ด่วน)
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 22-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,-��,บ

เพศ

บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จํากดั

=== ม.D ต.นาด ีอ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี

- จบ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามยัและความปลอดภัย

-

สามารถจัดทาํแผนการดาํเนินงานด้านความปลอดภัยตามห

ลกัอาชีวอนามยั และควบคุมผู้รับเหมา

พนักงานให้ปฏบิัตติามระบบด้านความปลอดภัยได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตเอทานอล นํNามนัเชืNอเพลิงจากชีวภ
โทร. 045-252777,recruitment@ubonbioetanol.com
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

30 =-=��/  พนักงานบัญชี-การเงนิ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 20-50

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,-��,บ.

เพศ

บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จํากดั

=== ม.D ต.นาด ีอ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ?นไป สาขา การเงนิ

บัญชีหรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถตรวจสอบควบถูกต้องด้านเอกสาร INVoice

ควบคุม ดูแล รับ-จ่ายเงนิ ในแต่ละวนั

และตดิตามลูกหนี?เครดติได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 085-3539314,080-5934762
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

31 ���/D/ ผู้ช่วยผู้จดัการ (ด่วน)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-50

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง �,-�1,บ

เพศ

ร้านตาํมั�ว สาขาเทสโก้โลตสัวารินชําราบ

�� ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี =-.D/

- สามารถจัดการบริหารร้านอาหาร สั�งวตัถุดบิ

จัดการตารางการทาํงานของพนักงานในร้าน เงนิเดอืน

และแก้ไขปัญหาเบื?องต้นได้

,สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้,ฟรีอาหาร � มื?อ

ประกนัสังคม,ชุดฟอร์ม,มปีระสบการณ์จะ

พจิารณาเป็นพเิศษ( ตดิต่อ /B�-=�=D=.-)

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า    9./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ร้านอาหาร
โทร. 085-3539314,080-5934762
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

32 -�..=/ แคชเชียร์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-50

วฒุิ ม.=+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

ร้านตาํมั�ว สาขาเทสโก้โลตสัวารินชําราบ

�� ม.�/ ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี =-.D/

- สามารถต้อนรับลูกค้า คดิเงนิกบัลูกค้า

สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้,ฟรีอาหาร � มื?อ

ประกนัสังคม,ชุดฟอร์ม,มปีระสบการณ์จะ

พจิารณาเป็นพเิศษ

ปริษา,เวลาทาํงาน /././/-�/.// น.

เตม็
หมดเขต

) �1 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

33 =-==�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง !, บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.D//� ม.C ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- สามารถทาํบัญชี รายรับ-จ่ายได้ บัญชีพื?นฐาน ภาษีขาย

ภงด.= , ภงด.�=  มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า � ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ด ี

- มปีระกนัสังคม โอที

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

) �1 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

34 �-.D�/ พนักงานการตลาด
หญิงจาํนวน 4

อายุ 20-50

วฒุิ ม.=+
ค่าจา้ง !, บ/ด

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.D//� ม.C ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- วุฒิ ม.= ขึ?นไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด

- สามารถนําเสนอขายผลติภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตร

แนะนําโปรโมชั�นให้กบัลูกค้า

ออกบูทจัดกจิกรรมในพื?นที�ต่างอาํเภอในจังหวดัอุบลและใก

ล้เคยีงได้

- มแีบบฟอร์ม ประกนัสังคม

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.// น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   10./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

) �1 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

35 -.=.D/ พนักงานคลงัสินค้า(สต๊อก)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.=+

ค่าจา้ง !, บ

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.D//� ม.C ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม.= ขึ?นไป มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย � ปี 

- สามารถตรวจรับสินค้าเข้า-ออก

จัดเรียงสินค้าและตรวจนับสินค้าคงคลงัได้

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

) �1 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

36 B��=�/ พนักงานจดัส่งสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-50

วฒุิ ม.=+
ค่าจา้ง 1�-1�/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.D//� ม.C ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม.= ขึ?นไป สามารถขบัรถบรรทุกได้ มใีบขบัขี�

โดยมหีน้าที�จัดส่งสินค้าประเภทรถแทรกเตอร์

อุปกรณ์การเกษตร

ให้แก่ลูกค่าในต่างอาํเภอหรืองจังหวดัใกล้เคยีง

และจัดการเรื�องเอกสารในการส่งสินค้าได้

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

) �1 จาํหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 045-311728,086-4609187
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

37 �.�../  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 30-50

วฒุิ ม.=+
ค่าจา้ง 1�-1�บ/ว

เพศ

หจก.บ้านและที�ดนิรวมสินไทย

.D//� ม.C ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม.= ขึ?นไป รักความสะอาด

โดยมหีน้าที�ทาํความสะอาด บริเวณออฟฟิศบริษัท

อุปกรณ์การเกษตร สินค้าของบริษัท ห้องนํ?า และโชว์รูม

- ทาํงาน จ-ส หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �: ม.ค.  �

38 =..B�/ ช่างเขียนแบบ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ปวช+
ค่าจา้ง ��,-��,บ

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.D//. ม.C ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช ขึ?นไป สามารถใช้โปรแกรม Soliwork หรือ

Cad/cam หรือ Autocad หรือ Nx ได้

- มปีระสบการณ์ทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   11./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

39 C.=-=/ ช่างแอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง )/วนั

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.D//. ม.C ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ?นไป สาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถตดิตั?ง ตรวจซ่อม ทั?งแอร์สํานักงาน แอร์บ้านได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

40 C��=�/ ช่างกลงึ ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ  20-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง �/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.D//. ม.C ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- สามารถกลงึเบ้าลูกปืน กลงึเกลยีว ตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

41 C��=�/ ช่างกลงึ/มลิลงิ ประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง �/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.D//. ม.C ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

- สามารถทาํงานกลงึ มลิลิ�ง ทาํงานตามแบบที�กาํหนดได้

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

42 C�.�=/ ช่างเชื�อมประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง )/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.D//. ม.C ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถใช้ตู้เชื�อมไฟฟ้า คาร์บอน อาร์กอน เชื�อมเหลก็บาง

เหลก็หนา

- มปีระสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   12./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

43 C.=C./ ช่างไฟฟ้าประสบการณ์
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง )/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.D//. ม.C ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึ?นไปสาขาที�เกี�ยวข้อง 

- สามารถอ่านและเขยีนแบบวงจรไฟฟ้าได้

มปีระสบการณ์ด้าน wiring ตู้คอลโทรล

- ประสบการณ์ทาํงาน � ปี

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
โทร. 083-5637674
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �: ธ.ค.  � - �M ม.ค.  �

44 C.-.D/ ช่างสี
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง )/ว

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั อาร์ เอส ที

เอเชียแปซิฟิค(รวมสินไทยการเกษตร)

.D//. ม.C ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถผสมสี พ่นสี ทั?งสีนํ?ามนัและสีพ่นรถไถ

รถแทรกเตอร์ได้

- มปีระสบการณทืาํงาน � ปี 

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 084-9555535
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

45 �.�.-� แม่บ้าน ประจาํ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-38

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง !,-�,บ

เพศ

น.ส.จารุลกัษมิ�  ฤกษ์สมสุนัย

=D/D/ หมู่บ้าน ดวงจันทร์ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- ทาํงานบ้าน ทาํความสะอาดบ้าน ล้างจาน   ซักผ้า รีดผ้า

ดูแลอาบนํ?าให้เดก็ อายุ D ปี �ปี และ�ปี

***ที�พกั อาหาร ฟรี หยุด �วนั/เดอืน

เตม็
หมดเขต

���� โรงงานผลิตสืCอสิCงพิมพ์
โทร. 045-324777
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

46 =-=��/  พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 4

อายุ 23-37

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง !, -��,บ.

เพศ

บริษัท ยงสวสัดิ�อนิเตอร์กรุ๊ป จํากดั

�� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวช ขึ?นไป สาขา บัญชี

มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย . ปี

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื?นฐานได้ดี

- สามารถจัดทาํบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีลูกหนี?/เจ้าหนี?ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   13./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

���� โรงงานผลิตสืCอสิCงพิมพ์
โทร. 045-324777
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

47 �-.D�/ เจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพนัธ์
หญิงจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท ยงสวสัดิ�อนิเตอร์กรุ๊ป จํากดั

�� ถ.แก้วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวช. ขึ?นไป สามารถใช้คอมพวิเตอร์พื?นฐานได้ดี

- สามารถนําเสนอผลติภัณฑ์ของบริษัทให้กบัลูกค้าได้

ส่งเสริมการขาย ตอบข้อซักถาม ชี?แจ้งแก่ลูกค้า

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

สมัปทานดูดทรายเพืCอจาํหน่าย
โทร. !M-11�1!!:(คุณเก่ง)
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

48 B��=�/ พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 1

อายุ 28-55

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง !, -�,บ.

เพศ

หจก. พ.ีเอน็. ทรายทอง

�D/C ซ.ชยารกรู �.. ถ.ชยารกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลฯ

- จบ ป.� ขึ?นไป มใีบขบัขี�รถยนต์

-

สามารถขบัรถยนต์พานายจ้างไปตดิต่องานที�จังหวดัสุรินท

ร์ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

:�1� หอพกั
โทร. 08-1976-9033
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

49 �.�../  แม่บ้าน ประจาํ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง !, บ

เพศ

หอพกัหญงิหอวงั

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

34000

- จบ ประถมศึกษาขึ?นไป

สามารถทาํความสะอาดทางเดนิหอพกั เปิด-ปิด ประตู

ช่วงเวลา /�.=/-�=.//น. ได้

- หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

คา้ส่ง-คา้ปลีก (ตวัแทนจาํหน่าย)
โทร. 045-323269 ,080-8985472
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

50 ���/D/ พนักงานขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 5

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง !, -��,บ.

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนภัทรคงสิน

�. ถ.เทศบาล � ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี =-.D/

- จบ ม.� ขึ?นไป ขบัรถจักรยานยนต์

และรถยนต์ได้มใีบขบัขี�  

-

มหีน้าที�เสนอขายสินค้าตามเขตพื?นที�ที�บริษัทกาํหนดและท

◌ํายอดขายได้ตามเป้าหมาย และสามารถเกบ็เงนิสด วางบิล

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   14./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ได้

- ค่าคอมมชิชั�น ./,////เดอืน

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.=/น.

� !�� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

51 B=�-�/ พนง.ขับรถเทรลเลอร์
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (.DD/)

D= ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี =-.D/

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา  มใีบขบัขี�

- สามารถขบัรถเทรลเลอร์ ส่งคานสะพาน เสาเขม็

แผ่นพื?นสะพาน

- /B.//-.C.// น.

- เงนิเดอืนสามารถตกลงกนัได้ตามประสบการณ์

เตม็
หมดเขต

� !�� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309,081-8765946
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

52 B=..D/ พนักงานขับเครน
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-45

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (.DD/)

D= ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี =-.D/

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา 

- สามารถควบคุมเครนยกสะพาน เสาเขม็

และงานอื�นๆตามที�ได้รับมอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

� !�� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309,081-8765946
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

53 =..��/ ช่าง ปวส.
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-45

วฒุิ ปวส.

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (.DD/)

D= ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี =-.D/

- จบ ปวส.ขึ?นไป สาขา โยธา ก่อสร้าง 

- ผ่านการคดัเลอืกทหารแล้ว 

- สามารถควบคุมงานหล่อเสาเขม็ สะพานคอนกรีต

หล่อปูน คาน พื?นสะพาน ได้

-

ค่าจ้างแล้วแต่ประสบการณ์ในการทาํงานสามารถตกลงกนัไ

ด้ เดนิทางต่างจังหวดัได้

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   15./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

� !�� การผลิตภณัฑค์อนกรีต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ) ม.ค.  � - 1 ก.พ.  �

54 B=..D/ พนง. ขับรถแบคโฮ
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนิเฟอร์ (.DD/)

D= ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี =-.D/

- เวลาทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

55 B��=�/ พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 1�/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

.�,.C,.D ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา รับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

- ลกัษณะงาน ขบัรถรับ-ส่ง ผู้บริหารบริษัท 

และงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

56 �.�D=/ รปภ.
ชายจาํนวน 2

อายุ 30-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 1�/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

.�,.C,.D ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สามารถทาํงานกะกลางคนืได้

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

57 �.�../  แม่บ้านประจาํ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง )/วนั

เพศ

บริษัท กจิเจริญไทยอุบล จํากดั

.�,.C,.D ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถดูแลเดก็อายุ � ขวบได้

เตม็
หมดเขต

�� ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์
โทร. 045-311134
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

58 =-.��� พนักงานบริการลูกค้า
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง !, /เดือน

เพศ

บริษัท ศูนย์เทคนิค (�//�) จํากดั

=D/.C. ม.= ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวช ขึ?นไป ขบัรถยนต์ได้

- สามารถดูแลลูกค้า  รับรถเข้าซ่อม

ตดิตามงานซ่อมและประสานงานให้ข้อมูลกบัลูกค้า

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   16./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

อาหารสด อาหารแช่แขง็
โทร. 045-322441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

59 -.-.�/ เสมยีน
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง ��,-�:,บ

เพศ

บริษัท ห้องเยน็มหาชัยวาริน ๑ จํากดั

�//. ถ.เทศบาล �D ตาํบลวารินชําราบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ปวส. ขึ?นไป สาขา บัญชี การตลาด คอมพวิเตอร์

สามารถใช้โปรแกรม office ได้ด ีและคยี์บิลขายสินค้า

รับบิลสั�งสินค้า ได้

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. หยุด .วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

อาหารสด อาหารแช่แขง็
โทร. 045-322441
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

60 B��=�/ พนักงานขับรถส่งสินค้า
ชายจาํนวน 6

อายุ 25-35

วฒุิ ม.=+
ค่าจา้ง �1,-�:,บ

เพศ

บริษัท ห้องเยน็มหาชัยวาริน ๑ จํากดั

�//. ถ.เทศบาล �D ตาํบลวารินชําราบ อาํเภอวารินชําราบ

จังหวดัอุบลราชธานี

- จบ ม.= ขึ?นไป สามารถทาํงานล่วงเวลาได้

- สามารถขบัรถส่งสินค้าตามอาํเภอต่างในจังหวดัอุบลฯ

และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

- สามารถจัดเตรียมสินค้า จัดสินค้าขึ?นรถ นําส่ง

เกบ็เงนิกบัลูกค้าได้

-

มปีระสบการณ์ด้านขบัรถยนต์บรรทุกสินค้าจะพจิารณาเป็

นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

61 C�=.=/ พนักงานรับรถ สาขา อ.นํ?ายนื
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช. +

ค่าจา้ง 9,600 -

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

DD ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวช. ขึ?นไป ทุกสาขา

จบช่างยนต์จะพจิารณาเป็นพเิศษ ขบัรถยนต์ได้ 

- สามารถต้อนรับ บริการลูกค้าที�มารับบริการ

ตดิตามงานซ่อม 

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. หยุด . วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   17./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

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

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

62 =-.�./ จนท.จดัสรรรถยนต์ใหม่
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง !, -��,บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

DD ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวช. ขึ?นไป ทุกสาขา ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดมีาก

รับรถยนต์ได้

-

สามารถจัดสรรรถยนต์ใหม่เพื�อให้ทนัตามความต้องการลูก

ค้า สรุปจัดทาํรายงานประจําวนัและสรุปให้ผู้บริหารได้

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายและติดตัNงจานดาวเทียมแ
โทร. 045-956399,064-6978442
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

63 ��/D/ พนักงานขาย direct sale
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 1�บ/ว

เพศ

บริษัท โปรคลกิ จํากดั

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

- จบ ปวช. ขึ?นไป ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 

- ออกพื?นที�นําเสนอขายสินค้า ตามพื?นที�ที�กาํหนด

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายและติดตัNงจานดาวเทียมแ
โทร. 045-956399,064-6978442
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

64 ���/D/ พนักงานขายหน้าร้าน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท โปรคลกิ จํากดั

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

- จบ ปวช. ขึ?นไป ทุกสาขา ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ 

- งานบริการลูกค้า ขายสินค้าหน้าร้าน รับชําระบิล

อาํนวยความสะดวกกบัลูกค้า

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

- ทาํงาน /B.=/-.B.//น.

เตม็
หมดเขต

ตวัแทนจาํหน่ายและติดตัNงจานดาวเทียมแ
โทร. 045-956399,064-6978442
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

65 -.�.�/ พนักงานธุรการ สาขาวารินฯ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง 1�/วนั

เพศ

บริษัท โปรคลกิ จํากดั

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

- จบ ปวช. ขึ?นไปทุกสาขา ขบัรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้

- สามารถดูแล บริการลูกค้า เปิด-ปิดร้าน

ทาํรายรับ-รายจ่ายประจําวนั

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมายได้

- เวลาทาํงาน /B.//-.B.=/ หยุด.วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   18./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. )�-�)) �: -   ต่อ �1
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

66 ��=/./ พยาบาลวชิาชีพ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง ��,-�,บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

- จบ ป.ตรี พยาบาลศาตร์  สาขา การพยาบาลและ

มปีระสบการณ์ทาํงาน . ปี

สามารถดูแลผู้ป่วยตามสหวชิาชีพได้

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

รับตรวจสภาพรถยนต์
โทร. 063-4659544
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

67 C�=.�/ ผู้ช่วยช่าง
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-40

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง 1�/วนั

เพศ

ร้าน นาส่วงตรวจสภาพ

�=C ม../ ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- จบ ม.� , ปวช. ขึ?นไป สาขา คอมพวิเตอร์ ช่างกล ไฟฟ้า

ขบัรถยนต์ได้

- เป็นผู้ช่วยช่างเพื�อตรวจสภาพรถ บริการลูกค้า

ต้อนรับลูกค้าที�มาใช้บริการ.

- ทดลองงาน = เดอืน

ผ่านการทดลองงานปรับค่าจ้างเป็นรายเดอืน

มคี่าคอมมชิชั�นในการขาย

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//

เตม็
หมดเขต

�1� บริการรถยก,จาํหน่ายอะไหล่เก่าเ
โทร. 086-4600780
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

68 C�=.D/ ช่างเชื�อม
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 1�-��บ

เพศ

ร้าน เอกชัยบริการรถยก

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

จ.อุบลราชธานี =-///

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สามารถเชื�อโครงเหลก็รถยนต์

อุปกรณ์รถยนต์ต่างๆได้ และสามารถซ่อมเ

ครื�องยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. หยุด วนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   19./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

�1� บริการรถยก,จาํหน่ายอะไหล่เก่าเ
โทร. 086-4600780
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต : ม.ค.  � - M ก.พ.  �

69 =-.��� พนักงานบริการลูกค้า
หญิงจาํนวน 1

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

ร้าน เอกชัยบริการรถยก

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

จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวช. ขึ?นไป สาขา การตลาด บัญชี คอมพวิเตอร์

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

- มบีุคลกิภาพด ีตดิต่อประสานงานกบัลูกค้านอกสถานที�ได้

มคีวามรู้เบื?องต้นด้านบัญชี คอมพวิเตอร์

สามารถทาํเอกสารการเบิกจ่ายได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C=./ น.

เตม็
หมดเขต

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

70 .�=�=/ ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= 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

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

71 =-=��/  พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง ��,-��,บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

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

มปีระสบการณ์ทาํงานด้านบัญชี = ปี ขึ?นไป

-

สามารถทาํบัญชีเจ้าหนี?และออกเอกสารใบเพิ�มหนี?และลดห

นี? เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ

ดูแลงบการเงนิเพื�อยื�นสรรพกร จัดทาํข้อมูลภาษีต่างๆ

- เวลาทาํงาน /B.=/-.C.=/ น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   20./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

72 �.==�/ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง !, บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ?นไป มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า . ปี

ขบัรถยนต์ได้ สถานภาพโสด

- ลกัษณะงาน ดูแลผู้สูงอายุ D/ ปี

สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้   ดูแลด้านอาหาร  ยา เสื?อผ้า

และทาํคสามสะอาดภายในบ้าน

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

73 ���/D/ เจ้าหน้าที�ขายโครงการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ��,-��,บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ?นไป มรีถยนต์ส่วนตวั

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า . ปี  ด้านการตลาด

-

สามารถเสนอขายสินค้าในกลุ่มที�ดูแลอยู่ให้กบัลูกค้าโครงกา

รก่อสร้าง ตามหน้างานและบริการลูกค้าหลงัการขายได้

เตม็
หมดเขต

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

74 =-.�./ หน.แผนกจดัซื?อ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �M,-1,บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ?นไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน �-=

ปี 

- สามารถดูแลบริหารงานจัดซื?อและพนักงาน

ผู้ใต้บังคบับัญชาได้และประสานงานร่วมกบัฝ่ายอื�นๆ เช่น

ช่วยเหลอืฝ่ายขาย ผลกัดนัสินค้า จัดโปรโมชั�นได้

- ทาํงานเวลา /B.=/-.C.=/ น. หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   21./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

75 =-.�./ พนักงานจดัซื?อฮาร์ดแวร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �,-��,บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ?นไป ขบัรถยนต์ได้  ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

มปีระสบการณ์ทาํงานจัดซื?อ .-� ปี 

-  มหีน้าที�ประสานงาน Supplier

เพื�อตรวจสอบราคาและสั�งซื?อสินค้าเพื�อนํามาจําหน่ายในร้า

น ตรวจสอบและเคลมสินค้า

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

76 .�=.�/ ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��,บ.

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึ?นไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน =-�

ปี ผ่านการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)

- สามารถจัดทาํแผนตรวจสอบภายใน

ประสานหน่วยงานที�จะทาํการตรวจสอบ

ให้คาํปรึกษาแก้ไขปัญหางานตรวจอบภายในและทมีงาน

รวมทั?งประเมนิและลดความเสี�ยง ความเสียหายได้

เตม็
หมดเขต

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

77 .�===/ ผู้จดัการแผนกการตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี+

ค่าจา้ง ),บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ป.ตรี ขึ?นไป มปีระสบการด้านการตลาดไม่น้อยกว่า

=-� ปี อยู่ในตาํแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย = ปี 

- สามารถบริหารจัดการงานทางการตลาดได้ครบวงจร

และดาํเนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทได้

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   22./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

78 -�..=/ พนง.แคชเชียร์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,600+

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ?นไป มปีระสบการณ์ทาํงาน . ปี

- สามารถบริการรับชําระเงนิกบัลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

- เวลาทาํงาน /B.=/-.C.=/น. หยุด . วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

��1)� จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างครบวงจร
โทร. )�-�:�!!! ต่อ 1�!,1�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต ! ม.ค.  � - : ก.พ.  �

79 -.D/�/ เจ้าหน้าที�ธุรการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง �,บ

เพศ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

�CD/= ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวส. ขึ?นไป มปีระสบการณ์ . ปี ด้านงานเอกสาร

สามารถทาํเอกสารด้านการตลาด

ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานอื�น

และงานที�มอบหมายได้

เตม็
หมดเขต

เครืCองดืCม คาราบาวแดง
โทร. 080-0560699,063-2021634
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ม.ค.  � - ! ก.พ.  �

80 B=��./ พนักงานขับรถขายหน่วยรถ
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง ��,-�,บ

เพศ

บริษัท ตะวนัแดงดซีีเอม็ จํากดั

.B ม..= ต.แสนสุข อ.วารินฯ จ.อุบลฯ =-.D/

- จบ ม.� ขึ?นไป ขบัรถยนต์ได้

จัดเตรียมสินค้าเพื�อนําไปขายในวนัถัดไปและตดิต่อร้านค้าเ

พื�อส่งเสริมการขาย ตามแผนงานตามที�บริษัทกาํหนดได้

ในเขต จ.อุบลฯ จ.ศรีสะเกษ

- หยุดเดอืนละ - วนั

เตม็
หมดเขต

�) ! ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ม.ค.  � - ! ก.พ.  �

81 =��C�/ พนักงานปฏิบัตวิคัซีน
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�-ปวส.
ค่าจา้ง !, บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

��/�--  ม../ถ.เลี�ยงเมอืง  ต.แจระแม อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม.� - ปวส. ขบัรถยนต์ได้ 

- สามารถให้วคัซีนตามฟาร์มที�เป็นเครือข่ายของบริษัทได้ 

- ทาํงาน จ-ศ เวลา /B.//-.C.//น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   23./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

  ��� ทีCปรึกษาฝึกอบรมบริหารขยายการ
โทร. 045-264114-5,083-9338099
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ม.ค.  � - ! ก.พ.  �

82 -.�.D/ เจ้าหน้าที�ธุรการ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 24-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท แยงไธสงพฒันา จํากดั

.D�/� ถ.อุปลสีาน  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ?นไป ทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม Ms office

ได้เป็นอย่างด ีขบัรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้

- สามารถดูแลงานด้านเอกสารต่างๆของบริษัท เช่น

รับ-ส่งเอกสาร ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก

- เวลาทาํงาน /B.//-.�.=/ น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

  ��� ทีCปรึกษาฝึกอบรมบริหารขยายการ
โทร. 045-264114-5,083-9338099
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ม.ค.  � - ! ก.พ.  �

83 -..��/ เลขานุการ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 24-40

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,-�1,บ.

เพศ

บริษัท แยงไธสงพฒันา จํากดั

.D�/� ถ.อุปลสีาน  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- จบ ปวช. ขึ?นไป สามารถใช้โปรแกรม Ms office

ได้เป็นอย่างด ีขบัรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้

- สามารถต่อประสานงาน ตดิตามผู้บริหาร

และงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมายได้

- เวลาทาํงาน /B.//-.�.=/ น. ทาํงาน จ-ส

เตม็
หมดเขต

ศูนยบ์ริการซ่อมและจาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. )�-1�1)�-M ต่อ �
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ม.ค.  � - ! ก.พ.  �

84 =-==�/ พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวส. บัญชี
ค่าจา้ง 1�/วนั

เพศ

หจก.อุบลหล่อยาง

-C�/� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวส. ขึ?นไป สาขาบัญชีหรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถจักรยานยนต์ได้ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

-สามารถทาํบัญชีเบื?องต้น เอกสารการซื?อ-ขาย ส่งภาษี

ภงด.�= ภงด.= และภงด.=/ ได้

(มกีารทดสอบข้อเขยีนบัญชีเบื?องต้น)

- มปีระกนัสังคม 

- เวลาทาํงาน /B.//-.B.//น

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   24./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ศูนยบ์ริการซ่อมและจาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. )�-1�1)�-M ต่อ ��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ม.ค.  � - 1� ม.ค.  �

85 -.=.D/ พนักงานจดัเรียงสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

หจก.อุบลหล่อยาง

-C�/� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สามารถจัดเกบ็ เรียง

ยางรถยนต์ให้เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อยได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา /B.//-.B.//น.

เตม็
หมดเขต

ศูนยบ์ริการซ่อมและจาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. )�-1�1)�-M ต่อ ��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต � ม.ค.  � - ! ก.พ.  �

86 C�=.�/ ช่างช่วงล่าง
ชายจาํนวน 1

อายุ 18-40

วฒุิ ปวช. +
ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

หจก.อุบลหล่อยาง

-C�/� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวช. ขึ?นไป สาขา ช่างยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

ขบัรถยนต์ได้

- สามารถบริการตั?งศูนย์ เปลี�ยนยางให้แก่ลูกค้าได้

- เวลาทาํงาน /B.//-.B.//น.

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 :�� พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
โทร. 088-0503109
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

87 �-.D�/ การตลาด
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง ��,-�:,บ

เพศ

บริษัท ตั?งเพชรรัตน์พฒันา จํากดั

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

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวช. ขึ?นไป ใช้โปรแกรม MS office ได้ด ีขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้

-สามารถวางแผนการตลาด จัดโปรโมชั�น

ทาํการตลาดออนไลน์ มปีระสบการณ์ด้านงานขายโครงการ

หมู่บ้าน จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /B.=/-.C.=/ น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

�� ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์
โทร. 045-311134,096-61655429
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

88 �.�../  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ม.=+
ค่าจา้ง !, บ

เพศ

บริษัท ศูนย์เทคนิค (�//�) จํากดั

=D/.C. ม.= ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม.= ขึ?นไป ขบัรถจักรยานยนต์ได้

- สามารถทาํงานบ้านทั�วไป ทาํความสะอาดบ้าน ซัก-รีดผ้า

ทาํอาหาร 

- ทาํงาน /B.//-.C.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   25./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

�� ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์
โทร. 045-311134,096-61655429
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

89 C.-.D/ ช่างเคลอืบแก้ว
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-30

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง !, -�,บ

เพศ

บริษัท ศูนย์เทคนิค (�//�) จํากดั

=D/.C. ม.= ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม.� ขึ?นไป ขบัรถยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน . ปี 

- สามารถดูแลล้างทาํความสะอาดรถยนต์ เคลอืบแก้ว

เคลอืบเซรามคิ ให้บริการกบัลูกค้าของบริษัทได้

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. จ-ส

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-314779
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

90 �.�.=/ พนง.ทาํความสะอาด
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.�+
ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

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

จ.อุบลราชธานี

- ดูแลเกบ็ขยะบริเวณโครงการอุบลสแคว์

- สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�คุณพชัรา

โทร./��-=D�.�=D

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045-314779
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

91 �.�../  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง 1�/ว

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

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

จ.อุบลราชธานี

- ทาํความสะอาดบริเวณโครงการ

-

สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�คุณพชัราโทร./��-=D�.�

39

เตม็
หมดเขต

อสงัหาริมทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

92 �.�D=/ รปภ.
ชายจาํนวน 4

อายุ 25-45

วฒุิ ป.�+

ค่าจา้ง !, -�,บ

เพศ

บริษัท เจริญพฒันาอาเขต จํากดั (อุบลสแคว์)

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

จ.อุบลราชธานี

- จบ ป. � ขึ?นไป มปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย .ปี 

- สามารถดูแลพื?นที�โครงการ

ตรวจสอบผู้เข้ามาขายสินค้าบริเวณโครงการที�ไม่ได้รับอนุ

ญาตได้

- สามารถทาํงานเป็นกะได้

- ตดิต่อสอบถามได้ที�คุณพชัราโทร./��-=D�.�=D

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   26./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายสีพน่รถยนต์
โทร. 081-8766934
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

93 D.�.D/ พนักงานส่งของ
ชายจาํนวน 1

อายุ 18-25

วฒุิ ม.=+
ค่าจา้ง !, บ.

เพศ

ร้าน สีเจริญ

.��/�  ถนนอุปลสีาน ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี

- จัดส่งสินค้าในตวัเมอืง มใีบขบัขี�รถจักรยานยนต์

- เวลาทาํงาน /B.//-.C.//น. หยุดวนัอาทติย์ เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายกลอ้งวงจรปิด
โทร. 045-242321,086-3556143,089-4820197
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

94 D=��D/ พนักงานทั�วไป
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ม.�+
ค่าจา้ง !, -��,บ.

เพศ

หจก.ยู ซัคเซส คอมพวิเตอร์

.�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- มหีน้าที�เป็นลูกมอืช่างเดนิสายสัญญาณ ตดิตั?งอุปกรณ์

ทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้

- เวลาทาํงาน /B.=/-.B.=/น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายกลอ้งวงจรปิด
โทร. 045-242321,086-3556143,089-4820197
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

95 C�-=�/ ช่างตดิตั?งระบบ
ชายจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวส.

ค่าจา้ง !, -��,บ

เพศ

หจก.ยู ซัคเซส คอมพวิเตอร์

.�� ถ.เขื�อนธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ สาขา ไฟฟ้า-อเิลก็ทรอนิกส์ หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า . ปี

- สามารถตดิตั?งและเดนิสายสัญญาณกล้องวงจรปิด

และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทาํงานเป็นทมีได้

เตม็
หมดเขต

���� โรงแรม
โทร. 081-4761144
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �) ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

96 �.�==/   พนักงานเสริฟ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.�+

ค่าจา้ง 1�-)บ

เพศ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์

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

จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ม. = ขึ?นไป

สามารถพดูสื�อสารภาษาองักฤษได้ระดบัพอใช้

ขบัรถจักรยานยนต์ได้ มปีระสบการณ์ทาํงาน . ปี 

- สามารถทาํงานเข้ากะช่วง .-.//-�=.//น.

ได้และมวีนัหยุดให้ . วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   27./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สกดันํNามนัรํา
โทร. )�-1�! ต่อ ��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ม.ค.  � - �) ก.พ.  �

97 =.��./ พนักงาน QA
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��, บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

C= ม.B ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี =-=�/

- จบ ป.ตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม

หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง มคีวามรู้ระบบ HACCP QMP ISO

- สามารถดูแลตดิตาม วเิคราะห์ระบบ

และเอกสารต่างๆที�เกี�ยวข้องได้

- ทาํงานเวลา /B.//-.C.//น. จ-ส

-

เตม็
หมดเขต

สกดันํNามนัรํา
โทร. )�-1�! ต่อ ��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ม.ค.  � - �) ก.พ.  �

98 =��=�/ พนักงานสูตรอาหาร
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง ��, บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

C= ม.B ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี =-=�/

- จบ ป.ตรี ขึ?นไป สาขา สัตวศาสตร์ เคมี

เทคโนโลยผีลติสัตว์ มคีวามรู้ด้านสูตรอาหาร GMP

HACCP ขึ?นทะเบียนและต่ออายุวตัถุอนัตราย

ทาํงานวจิัยสูตรอาหาร

เตม็
หมดเขต

โรงพยาบาลเอกชน
โทร. )�-�)) �: -   ต่อ �1
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

99 =�=.D/ ผู้ช่วยเหลอืคนไข้/ผู้ช่วยพยาบาล
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 20-35

วฒุิ หลกัสูตรผู้ช่วยพ
ค่าจา้ง !, บ

เพศ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จํากดั

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

- จบหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล

มปีระสบการณ์ทาํงานไม่น้อยกว่า . ปี ขบัรถยนต์

รถจักรยานยนต์ได้ 

- ทาํงานเป็นกะได้

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายอะไหล่รถยนต์
โทร. 045-241173,085-1196764
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� ม.ค.  � - �1 ก.พ.  �

100 -.D/./ เสมยีนบัญชี
หญิงจาํนวน 3

อายุ 20-30

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง !, -��,บ

เพศ

ร้าน สหอุปกรณ์

B ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- จบ ปวช. ขึ?นไป สาขา บัญชี หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- สามารถออกบิลเงนิสดและสินเชื�อโดยใช้คอมพวิเตอร์

และจัดเกบ็เอกสาร

- ทาํงานเวลา /C.=/-.B.// น. หยุด . วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   28./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ศูนยบ์ริการซ่อมและจาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. )�-1�1)�-M ต่อ ��
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 09/02/2562

101 �..=./ คนสวน
ชายจาํนวน 1

อายุ 18-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 1�/วนั

เพศ

หจก.อุบลหล่อยาง

-C�/� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี =-///

- ไม่จํากดัวุฒิการศึกษา สามารถดูแลต้นไม้

และทาํความสะอาด เกบ็ขยะ บริเวณบริษัทได้

- มปีระสบการณ์ทาํงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน /B.//-.B.// น.

เตม็
หมดเขต

15/01/2 หน้า   29./D ม.B ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./--��/-����-B http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
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