
ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

1 แมบ่า้น หญงิ 1 35-45 ไมจ่ํากดั 9,000-

10,000

บ.

- ไมจ่ํากดัการศกษา รักึ
ความสะอาดและมี
ระเบยีบวนิัย สามารถทํา
ความสะอาดบา้น ซกั-รดี
เสอผา้และงานอื นๆที ื+
มอบหมายได ้

น.ส.ปญุชญา  ปัญญานุภาพ บา้นสวนบคุคล่ 101-103 ถ.
พรหมราช ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลฯ

094-6269445

2 ชางบรกิาร่ ชาย 5 18-30 ปวส.+ 330-36

5บ/วนั
- จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา
ชางยนตห์รอืมี่
ประสบการณ์ สามารถ
ซอม บํารงุรถจักยาน่
ยนตไ์ด ้
- เวลาทํางาน 
08.00-17.00น.
- สาขา อําเภอเมอืง  ,
มว่งสามสบิ

บรษิัท กจิเจรญิไทยอบุล จํากดั จําหน่าย
รถจักรยานยนต์

15,17,19 ถ.
อปุราช ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-241711 น.ส.ไอลดา 
พจิติรธรรม

3 พนักงาน
ขาย ประจํา
สาขา

ช/ญ 5 18-35 ม.6+ 330-36

5/วนั
- จบ ม.6 ขึ+นไป ขับ
รถยนต ์รถจักยานยนตไ์ด ้
  ใชโปรแกรม ้ office ได ้
- บรกิารขายและแนะนํา
สนคา้ใหก้บัลกูคา้ไดแ้ละิ
ปิดงานขายไดต้ามเป้าที 
บรษิัทกําหนด 

- สาขา พบิลูฯ  ,มว่ง
สามสบิ

บรษิัท กจิเจรญิไทยอบุล จํากดั จําหน่าย
รถจักรยานยนต์

15,17,19 ถ.
อปุราช ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-241711 น.ส.ไอลดา 
พจิติรธรรม

4 พนักงาน
อะไหล่

ชาย 3 20-35 ม.6+ 350-36

5/วนั
- จบ ม.6 ขึ+นไป พน้
ภาระทางทหารแลว้ ขับ
รถยนตไ์ด ้ใชโปรแกรม้
คอมพวิเตอรไ์ด ้
- จัดเก็บสนคา้ สงอะไหล่ิ ั 
 ขายและแนะนําอะไหล่
ใหก้บัลกูคา้

บรษิัท กจิเจรญิไทยอบุล จํากดั จําหน่าย
รถจักรยานยนต์

15,17,19 ถ.
อปุราช ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-241711 น.ส.ไอลดา 
พจิติรธรรม
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

5 แมบ่า้น
บรษิัทฯ

หญงิ 1 30+ ป.6+ 325

บ/ว
- โสด , มปีระสบการณ์
จะพจิารณาเป็นพเิศษ , 
เวลาทํางาน 
08.00-17.00น.

บรษิัท กจิตรงยามาฮาอบุลราชธาน ีจํากดั่ 45401 จําหน่าย
รถจักรยานยนต์
ยามาฮา่

945 ถ.ชยางกรู 
ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

0-4528-3333

 ตอ่ 513,514

นางสาวพัชริ
นทร ์ศรสีงข์ั

6 ชาง่
ศนูยบ์รกิาร

ชาย 3 20-40 ม.3+ 325/ว โสด,มปีระสบการณ์จะ
พจิารณาเป็นพเิศษ

เวลาทํางาน 08..-17.00 

น. , หยดุวนัอาทติย์

บรษิัท กจิตรงยามาฮาอบุลราชธาน ีจํากดั่ 45401 จําหน่าย
รถจักรยานยนต์
ยามาฮา่

945 ถ.ชยางกรู 
ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-312777 นางสาวพัชริ
นทร ์ศรสีงข์ั

7 พนักงาน
ขายและ
เก็บเงนิ

ชาย 3 22-35 ม.3+ 10,000

+

- เพศชาย ผา่นการ
เกณฑท์หารแลว้  สวนสงู่
 160 ชม. ขึ+นไป/นํ+าหนัก
 60 กก. ขึ+นไป

- มคีอมมชิชน โบนัส  ั 
คา่นํ+ามัน  คา่โทรศพท์ั 

- เวลาทํางาน 
09.30-18.00 น.
- สอบถามขอ้มลูเบื+องตน้
 โทร.064-2724914 กอ่น
สมัคร

บรษิัท จอี ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั สนเชอทองคําิ ื 
รปูพรรณ

9/29 ซ.ชยางกรู 
42 ม.23 ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-900223 น.ส.โชตกิา  
โสรบีตุร

8 ธรุการ หญงิ 1 25-35 ป.ตรี 9,750

 - 

10,000

 บ

- จบ ปวส. ขึ+นไป ขับ
รถยนต ์รถจักรยานยนต์
ได ้มปีระสบการณืทํางาน
 1 ปี สามารถใชโปรแกรม้
 Offiiec ไดด้ี
- มหีนา้ที รับเรื องรอ้งเรยีน
 ทําเอกสารใบแจง้ซอม ่
เอกสารขอเชาพื+นที  ่ 

- มปีระสบการณ์จะ
พจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทํางาน 
09.30-18.30 น.

บรษิัท เจรญิพัฒนาอาเขต จํากดั (อบุลสแคว์อสงหารมิทรัพย์ั 411/1 ถนน
ชยางกรู ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง
อบุลราชธาน ีจ.
อบุลราชธานี

045314779 , 

065-3951639

น.ส.พัชรา  
จําปาโท
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

9 ผูช้วยเหลอื่
คนไข ้

ช/ญ 4 18-30 ไมจ่ํากดั 10,000

-

12,000

บ

- เพศ  ชาย  2  อตัรา , 
หญงิ  2   อตัรา

- มใีบประกาศผา่นการ
อบรมผูช้วยเหลอืคนไข ้่

บรษิัท ฐปนไต จํากดั 86202 

สถานพยาบาล
ศนูยไ์ตเทยีม

นริันดรก์ารแพทย์
 353 ถ.สรรพ
สทธิ@ ติ .ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

244286,091-

1377204

นางสรุัตน ์
พทิักษ์วชัระ

10 พนักงาน
จัดเรยีง
สนคา้ิ

ช/ญ 10 20-35 ม.3+ 9,750

บ/ด
 จบ ม.3 ขึ+นไป 
- ทํางานเป็นกะได ้
07.00-16.00 , 

10.00-19.00น.
- จัดเรยีงและบรกิารลกูคา้
 หรอืงานอื นๆที ไดร้ับ
มอบหมาย

บรษิัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) จําหน่ายวสัดุ
อปุกรณ์กอ่สรา้ง

37-47 ถนนศรี
มงคล ตําบลวา
รนิชาราบ อําเภอํ
วารนิชาราบ ํ
จังหวดั
อบุลราชธานี

045-352888 

ตอ่ 1603

น.ส.ฉันทนา  
เสาธง

11 พนักงาน
คลังสนคา้ิ

ชาย 10 20-35 ม.3+ 9,750

บ/ด
- จบ ม.3 - ม.6  ใช ้
โปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ด ้
 ทํางานเป็นกะได ้เวลา 
07.00-16.00น. , 10.00 - 

19.00 น.
- สามารถจัดสนคา้ตามิ
ตําแหน่งงานที ไดร้ับ
มอบหมาย ยกของหนัก 
ทํางานหนัก  ขยันและ
อดทน และตรงตอ่เวลา

บรษิัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) จําหน่ายวสัดุ
อปุกรณ์กอ่สรา้ง

37-47 ถนนศรี
มงคล ตําบลวา
รนิชาราบ อําเภอํ
วารนิชาราบ ํ
จังหวดั
อบุลราชธานี

045-352888 

ตอ่ 1602

น.ส.ฉันทนา  
เสาธง

12 พนักงาน
ขายสนคา้ิ
ทาง
โทรศพท์ั

ช/ญ 5 25-40 ป.ตรี 12,000

+

- จบ ป.ตร ีสาขา 
การตลาด การจัดการ ขับ
รถยนตไ์ด ้ใชโปรแกรม้
คอมพวิเตอรไ์ด ้มี
ประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
 สอสารภาษาองักฤษได ้ื 

- นําเสนอขายสนคา้ของิ
บรษิัทไดต้ามที บรษิัท
กําหนด

บรษิัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) จําหน่ายวสัดุ
อปุกรณ์กอ่สรา้ง

37-47 ถนนศรี
มงคล ตําบลวา
รนิชาราบ อําเภอํ
วารนิชาราบ ํ
จังหวดั
อบุลราชธานี

045-352888 

ตอ่ 1602

น.ส.ฉันทนา  
เสาธง
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

13 พนักงาน
ลา้งรถ

ชาย 1 20-35 ไมจ่ํากดั 9,750/

ด
- ไมจ่ํากดัการศกษา มีึ
ความรูค้วามสามารถหรอื
มปีระสบการณ์ มคีวาม
ตั +งใจ ขยัน อดทน รัก
งานบรกิาร สามารถขับขี 
รถยนตไ์ด ้และมี
ใบอนุญาตขับขี รถยนต์

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ จํากดั์ 45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชาํ
ราบ จ.
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

น.ส.กรรณกิา 
 อุน่ทา้ว

14 คนสวน ชาย 1 30-45 ไมจ่ํากดั 9,750

บ/ด
- ไมจ่ํากดัการศกษา ขับึ
รถยนตไ์ด ้มคีวามรูเ้รื อง
พันธุไ์ม ้ตัดแตง่กิ งและ
อปุกรณ์ในการใชงาน มี้
ประสบการณ์ มคีวาม
ตั +งใจ ขยัน อดทน รัก
งานบรกิารและมคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการทํางาน

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ จํากดั์ 45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชาํ
ราบ จ.
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

น.ส.กรรณกิา 
 อุน่ทา้ว

15 ผูบ้รหิาร
งานบรกิาร
ศนูยบ์รกิาร
ตัวถังและสี
(SA)

ชาย 2 20-35 ปวช.+ 11,000

+

- จบ ปวช. ขึ+นไป สาขา 
ชางยนตห์รอืสาขาที ่
เกี ยวขอ้ง ขับรถยนตไ์ด ้
สามารถใชคอมพวิเตอร์้
และโปรแกรมสาเร็จรปูํ
ไดด้ี
- ลักษณะงาน รับรถ
ลกูคา้เขา้ซอม คํานวน่
คา่ใชจ่าย ประสานงาน้
ซอม งานประกนัภยั่

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ จํากดั์ 45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชาํ
ราบ จ.
อบุลราชธาน ี
34190

045-208888 น.ส.กรรณกิา 
 อุน่ทา้ว

16 ที ปรกึษา
การขาย

ช/ญ 5 22-30 ปวช. - 
ป.ตรี

15,000

+

-ปวช.-ป.ตรทีกุสาขา  
บคุลกิภาพด ี ,มมีนุษย์
สมพันธด์ ีั ,รักงานบรกิาร
,ขับขี รถยนตไ์ด ้และมี
ใบอนุญาตขับขี รถยนต์
ลักษณะงาน เสนอขาย
สนคา้ ออกบธูจัดิ
กจิกรรมสงเสรมิการขาย่

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ จํากดั์ 45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชาํ
ราบ จ.
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

น.ส.กรรณกิา 
 อุน่ทา้ว
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

17 ชางเทคนคิ่
ยานยนต์

ชาย 2 20-35 ปวช.+ 9,800+ จบ  ปวส. ขึ+นไป สาขา 
ชางยนตห์รอืสาขาที ่
เกี ยวขอ้ง  ขับรถยนตไ์ด ้
 มคีวามรูห้รอื
ประสบการณ์ดา้นชางยนต์่

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ จํากดั์ 45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชาํ
ราบ จ.
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

น.ส.กรรณกิา 
 อุน่ทา้ว

18 พนักงาน
ประดับยนต์

ชาย 2 20-30 ปวช.+ 11,000

+

- จบ ปวช. ขึ+นไป สาขาที 
เกี ยวขอ้ง ขับรถยนตไ์ด ้
มปีระสบการณ์ทํางาน 1 

ปี 
-ลักษณะงาน ประกอบ
และตดิตั +งอปุกรณ์
ตกแตง่รถยนต์

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ จํากดั์ 45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชาํ
ราบ จ.
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

น.ส.กรรณกิา 
 อุน่ทา้ว

19 คอนโทรลเล
อร์

ชาย 1 25-35 ปวช.+ 10,000

+

- จบ ปวช. ขึ+นไปสาขา
ชางยนต ์มปีระสบการณ์ ่
1 ปี ใชคอมพวิเตอรไ์ด ้้ 

- ลักษณะงาน บรหิาร 
จัดการ และควบคมุงาน
ซอมและมคีวามรูเ้รื อง่
อะไหลร่ถยนต์

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ จํากดั์ 45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชาํ
ราบ จ.
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

น.ส.กรรณกิา 
 อุน่ทา้ว

20 ธรุการ
ศนูยบ์รกิาร
ตัวถังและสี

หญงิ 1 21-30 ปวช. ขึ+น
ไป

10,000

บ
- จบ ปวช.ขึ+นไป ใช ้
คอมพวิเตอรไ์ดด้ ีมี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี 
-ลักษณะงาน จัดทํา
เอกสาร ตดิตอ่
ประสานงานภายใน-
ภายนอก

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ จํากดั์ 45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชาํ
ราบ จ.
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

น.ส.กรรณกิา 
 อุน่ทา้ว

21 พนักงานรับ
รถ(ผูบ้รหิาร
งานบรกิาร)

ชาย 2 23-30 ปวส.+ 9,800-

11,000

บ

- จบ ปวส. ขึ+นไป ทกุ
สาขา ขับรถยนตไ์ด ้
บคุลกิภาพด ียิ+มแยม้
แจ่มใสรักงานบรกิาร

- ตอ้นรับลกูคา้ที นํารถ
เขา้มาบรกิาร ตดิตาม
งานซอม ประสานงานใน่
สวนที เกี ยวขอ้ง่

บรษิัท โตโยตา้ดเียี ยม จํากดั 50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู 
ต.ขามใหญ ่อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-6363636

น.ส.พัชราภรณ์
  วงศา

สานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธาน ีเลขที  ํ 109 หมูท่ี  8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธาน ีโทร.045 206 227-8 ตอ่ 15 ,ubon.doe@gmail.com



ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

22 ชางเทคนคิ่
ยานยนต์

ชาย 2 22-30 ปวส.+ 9,800-

12,000

บ

- จบ ปวส. สาขา ยาน
ยนต ์ ขับรถยนตไ์ด ้มี
ใบขับขี  สามารถบรกิาร
ซอมบํารงุรถยนตล์กูคา้่
ตามเวลาที กําหนด

บรษิัท โตโยตา้ดเียี ยม จํากดั 50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู 
ต.ขามใหญ ่อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-6363636

น.ส.พัชราภรณ์
  วงศา

23 พนง.ลกูคา้
สมพันธ์ั

หญงิ 1 23-30 ปวส.+ 10,000

-

11,000

บ

- จบ ปวส. ขึ+นไปทกุ
สาขา บคุลกิภาพด ียิ+ม
แยม้แจ่มใส 
- สามารถจัดทํารายงาน
ตดิตามผลกบัลกูคา้ทาง
โทรศพทห์ลังการขายั
และหลังการซอมได ้่

บรษิัท โตโยตา้ดเียี ยม จํากดั 50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู 
ต.ขามใหญ ่อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-6363636

น.ส.พัชราภรณ์
  วงศา

24 ที ปรกึษา
ดา้นการ
ขาย สาขา

ชาย/หญงิ 10 20-35 ม.3+ 9,750+

 คา่
คอมมิ
ชชนั 

-  จบ ม.3 ขึ+นไป ยิ+มแยม้
แจ่มใส บคุลกิภาพด ีมี
ใบขับขี รถยนต ์ 
-  ทํางานเกี ยวกบัการ
เสนอขายรถรถยนต ์และ
ออกกจิกรรมตา่งๆ ให ้
บรรลเุป้าหมายบรษิัท

**สาขา อ,พบิลูฯ ,
ตระการฯ ,นํ+ายนื

บรษิัท โตโยตา้ดเียี ยม จํากดั 50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู 
ต.ขามใหญ ่อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-6363636

น.ส.พัชราภรณ์
  วงศา

25 ชางเตรยีม่
พื+นและ
ซอมส่ ี
รถยนต์

ชาย 3 23-35 ไมจ่ํากดั 10,000

-

15,000

บ/ด

- ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกษา ึ
สามารถทํางานเตรยีม
พื+นและซอมสรถยนตไ์ด ้่ ี
มปีระสบการณ์ดา้นงาน
เตรยีมพื+นอยา่งนอ้ย 1 ปี

บรษิัท โตโยตา้ดเียี ยม จํากดั 50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู 
ต.ขามใหญ ่อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-6363636

น.ส.พัชราภรณ์
  วงศา

26 ชางตดิฟิลม์่ ชาย 1 23-35 ไมจ่ํากดั 10,000

-

12,000

/ด

- ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกษา ึ
มปีระสบการณ์ทํางาน
อยา่งนอ้ย 1 ปี สามารถ
ตดิตั +งฟิลม์กรองแสง
รถยนตไ์ดท้กุรปูแบบ

บรษิัท โตโยตา้ดเียี ยม จํากดั 50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู 
ต.ขามใหญ ่อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-6363636

น.ส.พัชราภรณ์
  วงศา
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

27 รปภ. ชาย 1 25-35 ไมจ่ํากดั 9,750-

10,000

/ด

- ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกษา ึ
มปีระสบการณ์ทํางาน 1 

ปี ขับรถยนตไ์ด ้สามารถ
ดแูลรถเขา้-ออกและ
ดแูลลกูคา้ที นัดหมายที 
เขา้รับบรกิารได ้

บรษิัท โตโยตา้ดเียี ยม จํากดั 50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู 
ต.ขามใหญ ่อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-6363636

น.ส.พัชราภรณ์
  วงศา

28 เจา้หนา้ที 
ไอทซีพั
พอรต์/
วศิวกร
คอมพวิเตอร์

ชาย 2 25-35 ป.ตรี 12,000

-

15,000

บ/ด

- จบ ป.ตร ีสาขา 
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 
มปีระสบการณ์ทํางาน 1-2

 ปี ขับรถยนต/์
รถจักรยานยนตไ์ด ้
- ลักษณะงาน ดแูลระบบ
คอมพวิเตอร ์network  

ซอฟแวร ์server ภายใน
บรษิัท

บรษิัท เมโทรทาวนแ์อสเซท จํากดั อสงหารมิทรัพย์ั 34/9 ซ.ชยางกรู 
42 ถ.ชยางกรู ต.
ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธานี

045-953210 

,088-3778989 

,093-3202520

นางสาวครญีา
พัด สภุาพันธ์

29 แมบ่า้น หญงิ 1 25-40 ม.3+ 9,750บ - จบ ม.3 ขึ+นไป รักความ
สะอาดและงานบรกิาร 
- ทํางานเป็นกะได ้และ
ทํางานภายใน
โรงพยาบาลตามพื+นที ๆ
กําหนดให ้
- เวลาทํางาน 08.00 - 

16.00 น. จ-ศ

บรษิัท โรงพยาบาลเอกชนรม่เกลา้ อบุล จํากดัโรงพยาบาล
เอกชน

115-117 ถ.
อปุราช ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธานี

045-244658 -

 60 ตอ่ 13

น.ส.ชนันพร  
พยาธรรม

30 ผูช้วยเหลอื่
คนไข/้
ผูช้วย่
พยาบาล

ช/ญ 2 25-40 ม.3+ 9,750บ - จบหลักสตูรผูช้วย่
พยาบาล มปีระสบการณ์
ทํางานไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 
ขับรถยนต ์
รถจักรยานยนตไ์ด ้ 
- ทํางานเป็นกะได ้เวลา
ทํางาน จ-ศ เวลา 
08.00-16.00 น.

บรษิัท โรงพยาบาลเอกชนรม่เกลา้ อบุล จํากดัโรงพยาบาล
เอกชน

115-117 ถ.
อปุราช ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธานี

045-244658 -

 60 ตอ่ 13

น.ส.ชนันพร  
พยาธรรม
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

31 เจา้หนา้ที 
คลังสนคา้ิ

ชาย 1 25-40 ปวช.+ 325

บ/วนั
- จบ ปวช. ขึ+นไป สาขา 
บัญช บรหิาร คอมธรุกจิ ี
หรอืสาขาอื นที เกี ยวขอ้ง
 มใีบขับขี รถยนต ์มี
ประสบการณ์ทํางาน 3 ปี 
- สามารถจัดเก็บ จัดเรยีง
 และทําบัญชสต๊อคสนี ิ
คา้ได ้
- เวลาทํางาน 
09.00-18.00น. หยดุ 1 

วนั/สปดาห์ั

บรษิัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ดส จํากดั์ จําหน่ายอาหาร
แชแข็งกึ งสาเร็จรปู่ ํ

11/8 ซอยเลี ยง
เมอืง 1 ถนน
เลี ยงเมอืง ตําบล
ในเมอืง อําเภอ
เมอืง จังหวดั
อบุลราชธานี

045-959972-3 น.ส.อนิทริา  
แสงคลอ้ย

32 พนักงาน
ขาย

ช/ญ 2 25-40 ปวช.+ 9,750/

ด
- จบ ปวช. ขึ+นไป สาขา 
การตลาดหรอืสาขาที 
เกี ยวขอ้ง ขับรถยนตไ์ด ้
มปีระสบการณ็ทํางาน 3 

ปี ใชคอมพวิเตอรไ์ด ้้

บรษิัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ดส จํากดั์ จําหน่ายอาหาร
แชแข็งกึ งสาเร็จรปู่ ํ

11/8 ซอยเลี ยง
เมอืง 1 ถนน
เลี ยงเมอืง ตําบล
ในเมอืง อําเภอ
เมอืง จังหวดั
อบุลราชธานี

045-959972-3 

,081-8382808

น.ส.อนิทริา  
แสงคลอ้ย

33 Planning 

Supervisor

ชาย 1 30-60 ป.ตรี - BA or BE in appropriate 

discipline 

 - 3 Years or above as a 

production planner - 

Strong knowledge about 

Production planning or 

Material Planning

บรษิัท เวอรเ์ท็กซ แอพพาแรล จํากดั์ 14115 ผลติ
เสอผา้สาเร็จรปูื+ ํ
สงออก่

1015 ม.2 ต.
โนนผึ+ง อ.วารนิ
ชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-268661 

ตอ่ 509 , 

082-4503361

นายณัฐพล  
คําอาจ

34 ชางเตรยีม่
พื+นรถยนต์

ชาย 1 25-35 ปวส.+ 9,750-

10,000

บ/ด

- จบ ปวส. ขึ+นไป มี
ประสบการณ์ทํางาน
อยา่งนอ้ย 1 ปี 
- สามารถลา้ง ขัดสี
รถยนต ์หากมี
ประสบการณ์จะพจิารณา
เป็นพเิศษ

บรษิัท ศนูยเ์ทคนคิ (2006) จํากดั 50200 

ศนูยบ์รกิารซอม่
รถยนต์

39/171 ม.3 ถ.
อบุล-ตระการ ต.
ขามใหญ ่อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

311134,090-

2404443

น.ส.นติยา  
นาวนิ
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

35 ที ปรกึษา
ดา้นการขาย

ช/ญ 10 20-35 ไมจ่ํากดั 9,750

บ/ด
-ไมจ่ํากดัวฒุการศกษา ึ
รักงานบรกิาร งานขาย 
ขับรถยนตไ์ด ้
-สามารถเสนอขาย
รถยนตแ์ละปิดยอดขาย
ไดต้ามเป้าหมายของ
บรษิัท

บรษิัท สยามนสิสนอบุลราชธาน ีจํากดัั 50102 ขายรถยนต์ 569 ม.18 ถนน
ชยางกรู ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-283621-6

 ตอ่
710,086-

4486836

นางพัชรยี ์จติ
ทวี

36 พนักงานรับ
รถศนูย ์B&P

 (SA)

ชาย 1 20-30 ปวช. 9,750

บ/ด
- จบ ปวช. ขึ+นไป ทกุ
สาขา มคีวามรูด้า้น
รถยนตแ์ละรักงานบรกิาร

- ลักษณะงาน ตอ้นรับ
ลกูคา้ ตดิตามงานซอม ่
ตรวจหาสาเหตงุานซอม่

บรษิัท สยามนสิสนอบุลราชธาน ีจํากดัั 50102 ขายรถยนต์ 569 ม.18 ถนน
ชยางกรู ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-283621-6

 ตอ่
710,086-

4486836

นางพัชรยี ์จติ
ทวี

37 จนท.การเงนิ ช/ญ 1 22-35 ปวส.+ 10,000

บ+
- จบ ปวส.ขึ+นไป สาขา 
การเงนิหรอืสาขาที 
เกี ยวขอ้ง  มคีวามรูด้า้น
บัญชและใชโปรแกรม ี ้
Express ได ้

บรษิัท สยามนสิสนอบุลราชธาน ีจํากดัั 50102 ขายรถยนต์ 569 ม.18 ถนน
ชยางกรู ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-283621-6

 ตอ่
710,086-

4486836

นางพัชรยี ์จติ
ทวี

38 พนง.จัดซอื+ ช/ญ 2 20-45 ปวส.+ 10,000

บ
- จบ ปวส.ขึ+นไป ขับ
รถยนต ์รถจักรยานยนตไ์ด ้
- สามารถสรรหาสนคา้ ิ
วสัดอุปุกรณ์  ควบคมุ
ตรวจสอบเอกสารการ
จัดซอื+ /ใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น และจัดทํา
รายงาน 

- ทํางาน 08.00-17.00น.
 หยดุ 1 วนั/สปดาห์ั 

***ตดิตอ่คณุบญุญฤทธิ@ 
โทร.082-7495450

บรษิัท สนทรัพยก์า้วหนา้คอรป์อเรชน จํากดัิ ั 70101 การใหเ้ชา่
อสงหารมิทรัพย์ั

512/8(รร.สนุยี์
แกรนด)์ ถ.ชยาง
กรู ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

316239,082-

7495450

นางเกษร  
ปัตตา
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

39 จัดเรยีง
สนคา้ิ

ชาย 2 20-45 ม.3+ 325

บ/ว
-จัดเรยีงสนคา้ เตมิสนคา้ิ ิ
 เชคสนคา้็ ิ

บรษิัท สนทรัพยก์า้วหนา้คอรป์อเรชน จํากดัิ ั 70101 การใหเ้ชา่
อสงหารมิทรัพย์ั

512/8(รร.สนุยี์
แกรนด)์ ถ.ชยาง
กรู ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

316239,082-

7495450

นางเกษร  
ปัตตา

40 พนักงาน
ขายหน่วยรถ

ชาย 2 20-35 ม.3+ 9,750+ -จบ ม.3 ขึ+นไป ขับ
รถยนตไ์ด ้ ทรปิทอ่ง
เที ยว Incentive

มทีี พัก ประกนัอบุัตเิหต ุ
ประกนัสงคมั

บรษิัท หทัยวานชิ กรุ๊ป 51900 ตัวแทน
จําหน่ายสนคา้ิ
อปุโภค บรโิภค

235 ม.9 ซ.สขุ
สาราญ ถํ .
มติรภาพ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

267331,098-

2806089

นางสาวรําไพ 
 ศรนีอคํา

41 หัวหนา้
พนักงาน
ขาย

ช/ญ 1 25-45 ปวส.-ป.ตรี 12,000

-

18,000

- มปีระสบการณ์ดา้นการ
ขาย 6 เดอืน ขึ+นไป 

- มบีคุคลคํ+าประกนัการ
ทํางาน ( ขา้ราชการ , 
กํานัน , ผูใ้หญบ่า้น)

-  เดนิทางตา่งจังหวดัได ้
(อสีานตอนลา่ง)

บรษิัท อบุลนําสวา่ง จํากดั 52336 จําหน่าย
ถา่นไฟฉายพานา
โซนกิ

47/1 ถ.ชยางกรู 
42 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธานี

045-355234 น.ส.กรรณกิา  
จันทาพุฒ

42 พนักงาน
ขายหน่วยรถ

ชาย 1 25-40 ปวช. - 
ป.ตรี

11,000

-

12,000

- สามารถเดนิทางไป
ตา่งจังหวดัได ้
-รักในงานขายและบรกิาร

-มบีคุคลคํ+าประกนั 

-มใีบขับขี รถยนต์
(พจิารณาเป็นพเิศษ)

บรษิัท อบุลนําสวา่ง จํากดั 52336 จําหน่าย
ถา่นไฟฉายพานา
โซนกิ

47/1 ถ.ชยางกรู 
42 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธานี

045-

355234,064-

0966351

น.ส.กรรณกิา  
จันทาพุฒ

43 พนง.ขับรถ
 6 ลอ้

ชาย 1 25-40 ม.3+ 11,000

-

12,000

-สามารถเดนิทางไป
ตา่งจังหวดัได ้
-รักในงานบรกิารและการ
ขาย

-มใีบอนุญาตขับขี 
ประเภท 2

บรษิัท อบุลนําสวา่ง จํากดั 52336 จําหน่าย
ถา่นไฟฉายพานา
โซนกิ

47/1 ถ.ชยางกรู 
42 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธานี

045-355234 น.ส.กรรณกิา  
จันทาพุฒ
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

44 ชางตดิตั +ง่
อปุกรณ์เสา
โทรศพท์ั

ชาย 10 18-40 ม.6+ 12,000

-

18,000

บ.

- จบ ม.6 ,ปวช,ปวส. 
สาขาไฟฟ้า หรอืมี
ความรูด้า้นเครื องมอืและ
อปุกรณ์ไฟฟ้าเบื+องตน้ 

***ทํางานตา่งจังหวดัได ้

บรษิัท แอดวานซ เอ็นเตอรไ์พรส์ (์ประเทศไทยโทรคมนาคม 61/70 ถนน
พระราม 9  

แขวง/เขต หว้ย
ขวาง กรงุเทพ 
10310

02-

6176567,airco

nnectengineer

@gmail.com

นายธติปัญญา 
 วรรณหนา

45 ชางยนต์่ ชาย 3 20-45 ม.3+ 9,750-

12,000

บ.

- จบ ม.3 ขึ+นไป มคีวามรู ้
ดา้นรถยนต ์เครื องยนต์
- ผา่นการเกณฑท์หารแลว้

-  มปีระกนัสงคม คา่ั
คอมมชิชนั 

- เวลาทํางาน 
08.00-17.00น.

บรษิัทมสิเตอร ์ ควกิ เซอรว์สิ จํากดั ศนูยบ์รกิาร
บํารงุรักษารถยนต์

62/5-5 หมู ่10 

ถนนเลี ยงเมอืง 
ต.แจระแม อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธานี

090-9250874 นายอรรถพล  
คําสงา่

46 พนักงาน
สงของ่

ชาย 1 18-25 ม.3+ 10,000

บ/ด
- จบ ม.3 ขึ+นไป มคีวาม
รับผดิชอบตอ่หนา้ที  
จัดสงสนคา้ในตัวเมอืง มี่ ิ
ใบขับขี รถจักรยานยนต์
- เวลาทํางาน 
08.00-17.00น. หยดุวนั
อาทติย์

รา้น สเจรญิี จําหน่ายสพ่นี
รถยนต์

156/6  ถนนอปุลี
สาน ตําบลใน
เมอืง อําเภอ
เมอืง จังหวดั
อบุลราชธานี

081-8766934 นายสมภพ  
ลิ+มวฒันาศรี

47 พนักงาน
สงสนคา้่ ิ /
ยกของ

ชาย 2 18-30 ม.3+ 325-40

0/ว
- จบ ม.3 หรอืม ปวช. 
ขึ+นไป รา่งกายแข็งแรง 
ทํางานยก แบก หาม ได ้
 ขับโฟสคลฟิทิ@ไดจ้ะ์
พจิารณาเป็นพเิศษ

รา้น อนันตก์งั (ขา้งวดัหลวง) จําหน่าย
เครื องปรงุ ซอส
ปรงุรส

24 ถนนยธุภณัฑ์
 ตําบลในเมอืง 
อําเภอเมอืง 
จังหวดั
อบุลราชธานี

081-

5484349,anan

_saeteaw@ho

tmail.com

นายอนันต ์ แซ่
เตยีว

48 พนักงานเส
รฟิ

ช/ญ 1 20-35 ม.6 ขึ+นไป 320

บ./วนั
- จบ ม.6 ขึ+นไป 
บคุลกิภาพด ียิ+มแยม้
แจ่มใส มใีจรักงานบรกิาร
 พูด สอสารื 
ภาษาองักฤษได ้
- สวสดกิาร : 
ประกนัสงคมั +อาหารฟร ี
1 มื+อ

- ทํางานเป็นกะได ้ชวง ่
09.00-21.00น.

รา้นเปปเปอรเ์บเกอรี  แอนดค์าเฟ่ รา้นอาหาร 297/2,3 ถ.อปุลี
สาน ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

245275,081-

7909243

นางเพชรา 
เออสเทอรไ์ลน์
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

49 ครสูอนขับรถ ช/ญ 2 20-40 ม.6+ 9,000-

15,000

บ

- จบ ม.6 ขึ+นไป มใีบขับขี 
รถยนตไ์มน่อ้ยกวา่ 2  ปี 
ขับรถยนตไ์ดท้ั งเกยีร์
ธรรมดาและเกยีรอ์อโต ้
ใชคอมพวิเตอรไ์ด ้้ 

- สามารถสอนใหค้วามรู ้
ทั +งดา้นทฤษฎแีละปฎบิัติ
ใหก้บัลกูคา้ที มาเรยีน 
บคุลกิภาพด ีพูดจาดี

โรงเรยนสอนขับรถ ดดี.ีไดรฟ์วิ ง อบุลสอนขับรถยนต์
ทกุประเภท

15 ม.20 ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.
อบุลฯ

090-2842888 น.ส.สทุธดิา  
พันธเ์จรญิ

50 พนักงาน
ตอ้นรับ
สวนหนา้่

หญงิ 1 20-35 ป.ตรี 10,000

-

11,000

บ/ด

- จบ ป.ตร ีสาขา ที 
เกี ยวขอ้ง ขับรถจักยานต์
ได ้
- อาหารฟร ี, ทํางานเป็น
กะได ้, มวีนัหยดุ
นักขัตฤกษ ,สอสารื 
ภาษาองักฤษไดด้ ี, มี
เงนิพเิศษ , หากมี
ประสบการจะพจิารณา
เป็นพเิศษ

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์ 55101 โรงแรม 9 ซ.สขุาอปุถัมภ์
11 ถ.สขุา
อปุถัมภ ์ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

081-4761144 นายสมศกดิ@ ั
โชตปิระดษิฐ์

51 พนักงานเส
รฟิ

หญงิ 1 20-35 ม.6+ 9,000-

10,000

บ

- จบ ม. 6 ขึ+นไป 
สามารถพูดสอสารื 
ภาษาองักฤษไดร้ะดับ
พอใช ขับ้
รถจักรยานยนตไ์ด ้มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี 
- สามารถทํางานเขา้กะ
ชวง ่ 13.30-22.30น. ได ้
และมวีนัหยดุให ้1 วนั/
สปดาห์ั

โรงแรมระพพีรรณ วลิล์ 55101 โรงแรม 9 ซ.สขุาอปุถัมภ์
11 ถ.สขุา
อปุถัมภ ์ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

312841,087-

4582700

นายสมศกดิ@ ั
โชตปิระดษิฐ์

52 แมบ่า้น
(roommaid)

หญงิ 2 18-50 ไมจ่ํากดั 325/

วนั
- ไมจ่ํากดัการศกษา ึ
ทํางานเป็นกะได ้
สามารถทําความสะอาด
พื+นที ที มอบหมายได ้

โรงแรมสนุยีแ์กรนด ์(บรษิัท สนทรัพยก์า้วหนา้คอรป์อเรชน จํากดัิ ั 70101 การใหเ้ชา่
อสงหารมิทรัพย์ั

512/8(รร.สนุยี์
แกรนด)์ ถ.ชยาง
กรู ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

316239,081-

9660373

นายบญุฤทธิ@  
คมิานันท์

สานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธาน ีเลขที  ํ 109 หมูท่ี  8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธาน ีโทร.045 206 227-8 ตอ่ 15 ,ubon.doe@gmail.com



ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

53 พนักงาน
เสรฟ์ิ

ช/ญ 2 18-35 ม.3+ 325/ว - จบ ม.3 ขึ+นไป 
บคุลกิภาพด ีอธัยาศยด ีั
รักงานบรกิาร ทํางาน
เป็นกะได ้

โรงแรมสนุยีแ์กรนด ์(บรษิัท สนทรัพยก์า้วหนา้คอรป์อเรชน จํากดัิ ั 70101 การใหเ้ชา่
อสงหารมิทรัพย์ั

512/8(รร.สนุยี์
แกรนด)์ ถ.ชยาง
กรู ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

316239,081-

9660373

นายบญุฤทธิ@  
คมิานันท์

54 พนักงาน
บัญชี

ช/ญ 1 20-35 ปวส.+ 11,000 - จบ ปวส.ขึ+นไป สาขา 
บัญช/ีสาขาที เกี ยวขอ้ง 
ใชโปรแกรมคอมพวิเตอร์้
ได ้
- สามารถทําบัญชรายรับี -
รายจ่าย บันทกึขอ้มลู
ทางการเงนิ  และงาน
อื นๆที ไดร้ับมอบหมาย

- ทํางานเป็นกะได ้

โรงแรมสนุยีแ์กรนด ์(บรษิัท สนทรัพยก์า้วหนา้คอรป์อเรชน จํากดัิ ั 70101 การใหเ้ชา่
อสงหารมิทรัพย์ั

512/8(รร.สนุยี์
แกรนด)์ ถ.ชยาง
กรู ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

316239,081-

9660373

นายบญุฤทธิ@  
คมิานันท์

55 พนง.
ตรวจจับ
เวลา(time 

keeper)

หญงิ 1 20-50 ม.3+ 366/

วนั
-ตรวจจับเวลา สแกน
ลายนิ+วมอื ตรวจกระเป๋า
กอ่นเขา้พื+นที 

โรงแรมสนุยีแ์กรนด ์(บรษิัท สนทรัพยก์า้วหนา้คอรป์อเรชน จํากดัิ ั 70101 การใหเ้ชา่
อสงหารมิทรัพย์ั

512/8(รร.สนุยี์
แกรนด)์ ถ.ชยาง
กรู ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

316239,081-

9660373

นายบญุฤทธิ@  
คมิานันท์

56 ครสูอนชาง่
ยนต์

ชาย 1 25-30 ป.ตรี 10,000

-

12,000

บ./ด.

- จบ ป.ตร ีสาขาชางยนต์่ 

- วนัและเวลาทํางาน 8.00

 น. - 17.00 น.
- ตดิตอ่คณุสรุชย  ราชั
คม  083-6856462

วทิยาลัยเทคโนโลยพีณชิยการนาจะหลวยโรงเรยีนเอกชน 75 หมูท่ี  18 

ตําบลนาจะหลวย
 อําเภอนาจะ
หลวย จังหวดั
อบุลราชธานี

083-6856462 นายสรุชย  ั
ราชคม

57 เจา้หนา้ที 
ฝึกอบรม
และพัฒนา

ช/ญ 10 24-35 ป.ตรี 18,000

+

- จบ ป.ตร ีบคุลกิภาพ 
ยิ+มแยม้แจ่มใส รักงาน
บรกิารและการขาย
ประกนั สามารถเรยีนรู ้
งาน เขา้รับการฝึกอบรม
ตามโครงการของบรษิัท
ได ้

สานักงานตัวแทนประกนัชวติ ํ ี AIA (คณุอดศิร ทาทอง66010 ประกนั
ชวติ ี AIA

277 ม.11 ถ.คลัง
อาวธุ ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-312005 นายอดศิร ทา
ทอง
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

58 เจา้หนา้ที 
บรหิารงาน
บคุคล

ช/ญ 10 24-35 ป.ตรี 20,000

+

- จบ ป.ตร ีบคุลกิภาพ 
ยิ+มแยม้แจ่มใส รักงาน
บรกิารและการขาย
ประกนั สามารถเรยีนรู ้
งาน เขา้รับการฝึกอบรม
ตามโครงการของบรษิัท
ได ้

สานักงานตัวแทนประกนัชวติ ํ ี AIA (คณุอดศิร ทาทอง66010 ประกนั
ชวติ ี AIA

277 ม.11 ถ.คลัง
อาวธุ ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-312005 นายอดศิร ทา
ทอง

59 วศิวกรโยธา ชาย 2 25-60 ป.ตรี 20,000

-

30,000

บ/ด

- จบ ป.ตร ีสาขา 
วศิวกรรมโยธา ขับ
รถยนตไ์ด ้ใช ้
คอมพวิเตอรไ์ดด้ ี
สามารถควบคมุและ
วางแผนงานกอ่สรา้งให ้
แลว้เสร็จตามแผนงาน มี
ประสบกาณ์จะพจิารณา
เป็นพเิศษ สาขา อบุลฯ 
บณุฑรกิ

หจก.คําผองวศิวกรรม 45201 รับเหมา
กอ่สรา้ง

114 ถ.นครบาล 
ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

263999,kham

phong263999

@hotmail.co

m

นางกลัยรัตน ์ 
วรรณงาม

60 โฟรแมน ชาย 2 25-45 ปวส. 15,000

บ
- จบ ปวส. สาขา กอ่สรา้ง
 โยธาและสาขาอื นที 
เกี ยวขอ้ง ขับรถยนตไ์ด ้
ใชคอมพวิเตอรไ์ดด้ ี้
สามารถควบคมุงาน
กอ่สรา้งตามแบบแปลน
ใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที กําหนดได ้มี
ประสบการณ์จะพจิารณา
เป็นพเิศษ  
***สาขา อบุลฯ บณุฑรกิ

หจก.คําผองวศิวกรรม 45201 รับเหมา
กอ่สรา้ง

114 ถ.นครบาล 
ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

263999,kham

phong263999

@hotmail.co

m

นางกลัยรัตน ์ 
วรรณงาม

61 พนักงาน
ขับรถ

ชาย 1 25-45 ม.3 370/

วนั
จบ ม.3 ขึ+นไป มใีบขับขี 
ประเภท 2 มี
ประสบการณ์จะพจิารณา
เป็นพเิศษ

- ลักษณะงาน ขับรถ
ขนสงสนคา้่ ิ

หจก.คําผองวศิวกรรม 45201 รับเหมา
กอ่สรา้ง

114 ถ.นครบาล 
ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

263999,kham

phong263999

@hotmail.co

m

นางกลัยรัตน ์ 
วรรณงาม
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

62 พนักงาน
ขับรถ

ชาย 1 25-35 ม.3+ 9,750-

9,900

บ/ด

- จบ ม.3 - ปวส. สาขาที 
เกี ยวขอ้ง มใีบขับขี รถยนต์
- ลักษณะงาน ตรวจสอบ
วสัดอุปุกรณ์และคณุภาพ
รถยนตก์อ่นสงมอบ่
ใหแ้กล่กูคา้

หจก.โตโยตา้อบุลราชธาน ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้50102 จําหน่าย-
บรกิารรถยนต์

155-165 ถ.
ชยางกรู ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

0-4526-2222

 ตอ่ 
125,088-

3787779

นางสาวอรด ี 
อดทน

63 ผูจ้ัดการ
ฝ่ายบัญชี
และการเงนิ

ช/ญ 1 30-35 ป.ตรี 17,000

-

20,000

บ

- จบ ป.ตร ีสาขา บัญช ี
มปีระสบการณ์ทํางาน 3 

ปี ขับรถยนต/์
รถจักรยานยนตไ์ด ้
- ลักษณะงาน ควบคมุ
งานบัญช จัดทํางบี
การเงนิ จัดเก็บตรวจสอบ
เอกสารดา้นบัญช และี
ประสานงานอื นที 
เกี ยวขอ้ง

หจก.โตโยตา้อบุลราชธาน ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้50102 จําหน่าย-
บรกิารรถยนต์

155-165 ถ.
ชยางกรู ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

0-4526-2222

 ตอ่ 
125,088-

3787779

นางสาวอรด ี 
อดทน

64 พนักงาน
คลังสนคา้ิ

ชาย 1 22-35 ปวช.+ 9,750

บ/ด
- จบ ป.ช. - ปวส. ชาง่
ยนต ์ 
ลักษณะงาน สงอะไหล ่ั 
ประสานงานเบกิอะไหล ่
เชคสต๊อกและตรวจ็
เอกสารการจ่ายอะไหล่
และงานอื นที ไดร้ับ
มอบหมาย

หจก.โตโยตา้อบุลราชธาน ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้50102 จําหน่าย-
บรกิารรถยนต์

155-165 ถ.
ชยางกรู ต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

0-4526-2222

 ตอ่ 
125,088-

3787779

นางสาวอรด ี 
อดทน

65 ผูค้วบคมุ
งานกอ่สรา้ง
(โฟรแ์มน)

ชาย 2 25-35 ปวช.+ 10,000

-

13,000

ประกนัสงคมั , เบี+ยสารองํ
เลี+ยงชพี,วนัหยดุนักขัต
ฤกษ์,ทอ่งเที ยว,คา่
ลว่งเวลา,งานเลี+ยงปีใหม่
,ชดุยนูฟิอรม์

หจก.บา้นดดีวีศิวกรรม 41001 รับเหมา
กอ่สรา้ง

598 ถ.สรรพสทธิ@ิ
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

093-2853654
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

66 พนักงาน
ขายหน่วยรถ

ช/ญ 5 30-35 ม.6+ 13,000

-

17,000

บ

- จบ ม.6 ,ปวช-ปวส. 
สามารถนําเสนอขาย
สนคา้ในเขตพื+นที ที ิ
บรษิัทกําหนดได ้เชน ่
นมโฟรโ์มสต ์กาแฟมอค
โคนา อาหารสดเพดดกีรีั
 นํ+าดื มเนสเล ่ฯ 
***เดนิทางพื+นที 
ตา่งจังหวดัได ้**ตอ้งมี
บคุคลคํ+าประกนัเพื อ
รับรองความประพฤติ

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป 46314 ตัวแทน
จําหน่ายนมโฟร์
โมสต,์คาราบาว
แดง,กาแฟมอค
โคน่า,นํ+าผลไม ้
มาล,ีเพดดกีรี

260 ม.9 ถ.เลี ยง
เมอืง ต.แสนสขุ
 อ.วารนิชาราบ ํ
จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-425010 ณัฐวด ีบตุรนิทร์

67 พนักงาน
ขายเครดติ

ช/ญ 5 30-45 ม.6+ 13,600

-

20,000

บ

- จบ ม.6 ,ปวช-ปวส. มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี
 สามารถนําเสนอขาย
สนคา้ในเขตพื+นที ิ
ตา่งจังหวดั(อสีาน
ตอนลา่ง) แนะนําสนคา้ิ
ประเภท นมโฟรโ์มสต ์
กาแฟมอคโคนา อาหาร
สดเพดดกีร ีนํ+าดื มเนสเล่ั
 ฯ **ตอ้งมบีคุคลคํ+า
ประกนัเพื อรับรองความ
ประพฤติ

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป 46314 ตัวแทน
จําหน่ายนมโฟร์
โมสต,์คาราบาว
แดง,กาแฟมอค
โคน่า,นํ+าผลไม ้
มาล,ีเพดดกีรี

260 ม.9 ถ.เลี ยง
เมอืง ต.แสนสขุ
 อ.วารนิชาราบ ํ
จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-425010 ณัฐวด ีบตุรนิทร์

68 ขับรถ
(ผูช้วย่
พนักงาน
ขาย)

ชาย 5 25-35 ม.3+ 10,000

-

13,000

บ

- จบ ม.3-ม.6 มใีบขับขี 
รถยนต ์ 
- ขับรถ ดแูลตรวจสภาพ
รถใหอ้ยูใ่นสภาพใชงาน ้
จัดเรบีงสนคา้และเป็นิ
ผูช้วยพนักงานขาย่ 

- เวลาทํางาน 
08.00-17.00น.
- ตอ้งมบีคุคลคํ+าประกนั
เพื อรับรองความประพฤติ

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป 46314 ตัวแทน
จําหน่ายนมโฟร์
โมสต,์คาราบาว
แดง,กาแฟมอค
โคน่า,นํ+าผลไม ้
มาล,ีเพดดกีรี

260 ม.9 ถ.เลี ยง
เมอืง ต.แสนสขุ
 อ.วารนิชาราบ ํ
จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-425010 ณัฐวด ีบตุรนิทร์
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

69 หน.งานโล
จสิตกิส์

ช/ญ 2 25-35 ป.ตรี 12,000

+

จบ ป.ตร ีสาขา ที 
เกี ยวขอ้ง ควบคมุดแูล
งานโลจสิตกิส พัฒนา์
ระบบโลจสิตกิส  ดแูลทมี์
 ประสานงานและงาน
อื นๆที มอบหมาย

หจก.บา้นแพว้กรุ๊ป 46314 ตัวแทน
จําหน่ายนมโฟร์
โมสต,์คาราบาว
แดง,กาแฟมอค
โคน่า,นํ+าผลไม ้
มาล,ีเพดดกีรี

260 ม.9 ถ.เลี ยง
เมอืง ต.แสนสขุ
 อ.วารนิชาราบ ํ
จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-425010 ณัฐวด ีบตุรนิทร์

70 ชางตดิตั +ง่ ชาย 2 21-35 ปวส. 9,750-

12,000

บ

- จบ ปวส. สาขา ไฟฟ้า-
อเิล็กทรอนกิส หรอื์
สาขาที เกี ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทํางานไม่
นอ้ยกวา่ 1  ปี 

- สามารถตดิตั +งและเดนิ
สายสญญาณกลอ้งวงจรั
ปิด และสามารถแกไ้ข
ปัญหาได ้ทํางานเป็นทมี
ได ้

หจก.ย ูซคเซส คอมพวิเตอร์ั จําหน่ายกลอ้ง
วงจรปิด

166 ถ.เขื อนธานี
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

242321,086-

3556143,089-

4820197

นายพยงุศกดิ@ ั
 อรา่มวฒันากลุ

71 พนักงาน
ทั วไป
(ผูช้วยชาง่ ่ )

ชาย 2 20-30 ม.6+ 9,750-

11,500

บ.

-จบ. ม.3 ขึ+นไป ขยัน 
อดทน ทํางานตามระบบ
และเป็นลกูมอืชางเดนิ่
สายสญญาณ ตดิตั +งั
อปุกรณ์ ทํางานรว่มกบั
ผูอ้ ื นได ้ทํางาน
ตา่งจังหวดัได ้
- เวลาทํางาน 
08.30-18.30น.

หจก.ย ูซคเซส คอมพวิเตอร์ั จําหน่ายกลอ้ง
วงจรปิด

166 ถ.เขื อนธานี
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

242321,086-

3556143,089-

4820197

นายพยงุศกดิ@ ั
 อรา่มวฒันากลุ

72 เสมยีน/
ขายหนา้รา้น

ช/ญ 2 20-30 ปวช.+ 9,750-

12,000

บ/ด

- จบ ปวช. ,ปวส. ,ป.ตร ี
สาขา คอมพวิเตอรห์รอื
บัญช หากมีี
ประสบการณ์จะพจิารณา
เป็นพเิศษ

- สามารถใชงาน้
คอมพวิเตอร ์ชอบเรยีนรู ้
งานใหม่ๆ  และทํางาน
เป็นทมีได ้

หจก.ย ูซคเซส คอมพวิเตอร์ั จําหน่ายกลอ้ง
วงจรปิด

166 ถ.เขื อนธานี
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

242321,086-

3556143,089-

4820197

นายพยงุศกดิ@ ั
 อรา่มวฒันากลุ
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

73 พนักงาน
ไอที

ชาย 1 21-35 ปวส. 9,750-

13,000

บ

- จบ. ปวช. ขึ+นไป สาขา
 คอมพวิเตอรห์รอืคอม
ธรุกจิ  ใชคอมพวิเตอร์้
ไดด้ทีั +ง ฮารด์แวร ์
ซอฟแวร์
- สามารถออกสารวจหนา้ํ
งาน เซตระบบอปุกรณ์็
ตา่งๆได ้และชอบการ
เรยีนรูง้านตลอดเวลา

หจก.ย ูซคเซส คอมพวิเตอร์ั จําหน่ายกลอ้ง
วงจรปิด

166 ถ.เขื อนธานี
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-

242321,086-

3556143,089-

4820197

นายพยงุศกดิ@ ั
 อรา่มวฒันากลุ

74 ฝ่ายขาย IT ช/ญ 1 21-35 ปวช.+ 325/

วนั
- จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา 
บรหิาร การตลาด ใช ้
คอมพวิเตอรไ์ดด้ ีขับ
รถยนต/์รถจักรยานยนต์
ได ้
- สามารถดแูลงานขาย
เครื องใชสานักงาน ้ ํ
ตดิตอ่หน่วยงานราชการ
อื นๆ

หจก.ลํ+าฟ้า โอ เอ แอนด ์สเตชนเนอรี ั 52391 จําหน่าย
อปุกรณ์สานักงานํ
,เครื องเขยีน

192 ถ.ผาแดง ต.
ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-246006 

ตอ่ 111

น.ส.นงลักษณ์ 
 ธานี

75 เจา้หนา้ที 
ฝ่ายขาย

ช/ญ 2 25-35 ม.6+ 9,750-

12,000

บ/ด

- จบ ม.6 ขึ+นไป  ใช ้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ไดด้ี
- ลักษณะงาน บรกิาร
ดา้นงานขาย แนะนํา
สนคา้ตดิตอ่ิ
ประสานงาน/ปิดงานขาย
และงานอื นที ไดร้ับ
มอบหมาย

หจก.สนคา้ซเมนตไ์ทยิ ิ (สาขาเมอืงวสัดุ52341 จําหน่าย
วสัดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วา
รนิ-ศรสีะเกษ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208530,045-

208587

น.ส.ศรนิันท ์ ิ
โกกาศก

76 คนงาน
ทั วไป,ฝ่าย
ผลติ

ชาย 3 20-30 ป.6 ขึ+นไป 325/

วนั
- จบ ป.6 ขึ+นไป ขยัน 
อดทน สขุภาพดแีละมี
รา่งกายที แข็งแรง 
- ผลดิตะแกรงวายเมท

หจก.สนคา้ซเมนตไ์ทยิ ิ (สาขาเมอืงวสัดุ52341 จําหน่าย
วสัดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วา
รนิ-ศรสีะเกษ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208530,045-

208587

น.ส.ศรนิันท ์ ิ
โกกาศก
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

77 พนักงาน
ขายนอก
สถานที 

ชาย 2 18-40 ปวช.+ 9,750-

15,000

บ.

- จบ ปวช.ขึ+นไป ทกุ
สาขา มปีระสบการณ์
งานขาย 1-2 ปี ขับ
รถยนตไ์ด ้ใชโปรแกรม้
คอมพวิเตอรไ์ด ้
- สามารถนําเสนอขาย
สนคา้และหาลกูคา้กลุม่ิ
ใหมแ่ละดแูลลกูคา้ราย
เกา่ได ้

หจก.สนคา้ซเมนตไ์ทยิ ิ (สาขาเมอืงวสัดุ52341 จําหน่าย
วสัดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วา
รนิ-ศรสีะเกษ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208530,045-

208587

น.ส.ศรนิันท ์ ิ
โกกาศก

78 คลังสนคา้ิ ชาย 1 20-30 ม.3-ปวส 325/

วนั
- จบ ม.3 - ปวส. ทกุสาขา
 ขับรถโฟคล์ฟิทไ์ด ้ 
- ลักษณะงาน ดแูลงาน
คลังสนคา้ ขึ+นิ -ลงสนคา้ิ
ตามรายการสงซอ ั ื+
จัดเก็บสนคา้ภายในิ
คลังสนคา้ิ

หจก.สนคา้ซเมนตไ์ทยิ ิ (สาขาเมอืงวสัดุ52341 จําหน่าย
วสัดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วา
รนิ-ศรสีะเกษ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208530,045-

208587

น.ส.ศรนิันท ์ ิ
โกกาศก

79 เจา้หนา้ที  IT ชาย 1 25-35 ปวส. 9,700-

15,000

บ/
เดอืน

- จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา 
คอมพวิเตอร ์มี
ประสบการณ์ 1-2 ปี 
- ลักษณะงาน ดแูลระบบ
คอมพวิเตอร ์เน็ตเวริค์ 
ซอฟแวร ์ฮารด์แวร ์การ
ตดิตั +งโปรแกรมตา่งๆ

หจก.สนคา้ซเมนตไ์ทยิ ิ (สาขาเมอืงวสัดุ52341 จําหน่าย
วสัดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วา
รนิ-ศรสีะเกษ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208530,045-

208587

น.ส.ศรนิันท ์ ิ
โกกาศก

80 สถาปนกิ/
ฝ่าย
ออกแบบ

ช/ญ 2 20-40 ปวส.+ 12,000

-

18,000

บ/
เดอืน

- จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา 
ที เกี ยวขอ้ง ดา้นการ
ออกแบบบา้น ขับรถยนต์
ได ้
- ลักษณะงาน ออกแบบ
และนําเสนอขายแบบ

หจก.สนคา้ซเมนตไ์ทยิ ิ (สาขาเมอืงวสัดุ52341 จําหน่าย
วสัดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วา
รนิ-ศรสีะเกษ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208530,045-

208587

น.ส.ศรนิันท ์ ิ
โกกาศก

สานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธาน ีเลขที  ํ 109 หมูท่ี  8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธาน ีโทร.045 206 227-8 ตอ่ 15 ,ubon.doe@gmail.com



ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

81 ธรุการรับเขา้ ช/ญ 1 20-40 ปวช.+ 9,750-

12,000

บ/
เดอืน

- จบ ปวช. ขึ+นไป ทกุ
สาขา ขับรถยนต/์รถจักร
ยายนตไ์ด ้มี
ประสบการณ์ทํางาน 1-2 

ปี 
- ลักษณะงาน ทําการ
รับเขา้สนคา้ิ

หจก.สนคา้ซเมนตไ์ทยิ ิ (สาขาเมอืงวสัดุ52341 จําหน่าย
วสัดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วา
รนิ-ศรสีะเกษ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208530,045-

208587

น.ส.ศรนิันท ์ ิ
โกกาศก

82 ผูจ้ัดการ
การตลาด

ชาย 1 30-45 ป.ตรี 15,000

-

25,000

บ.

- จบ ป.ตร ีการตลาด
,บรหิารธรุกจิ ขับรถยนต์
ได ้ใชโปรแกรม้
คอมพวิเตอรพ์ื+นฐาน มี
ประสบการณ์ทํางาน 2-5 

ปี 

- ลักษณะงาน วางแผน
งาน บรหิารงานการตลาด

หจก.สนคา้ซเมนตไ์ทยิ ิ (สาขาเมอืงวสัดุ52341 จําหน่าย
วสัดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วา
รนิ-ศรสีะเกษ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208530,045-

208587

น.ส.ศรนิันท ์ ิ
โกกาศก

83 หัวหนา้
การตลาด

ช/ญ 1 25-40 ปวช.+ 12,000

-

18,000

บ/ด

- จบ ปวช. ขึ+นไป สาขาที 
เกี ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทํางาน 3-5ปี 

- วางแผนและดแูลงาน
ตลาด

หจก.สนคา้ซเมนตไ์ทยิ ิ (สาขาเมอืงวสัดุ52341 จําหน่าย
วสัดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วา
รนิ-ศรสีะเกษ ต.
หนองกนิเพล อ.
วารนิชาราบ จํ .
อบุลราชธาน ี
34190

045-

208530,045-

208587

น.ส.ศรนิันท ์ ิ
โกกาศก

84 พี เลี+ยงเด็ก
 อยูป่ระจํา

หญงิ 1 25-45 ม.3+ 12,000

-

14,000

บ

- ม.3 ขึ+นไป เคยมี
ประสบการณ์ดแูลเด็กมา
อยา่งนอ้ย 3 ปี หรอืผา่น
การอบรมการดแูลเด็กจะ
พจิารณาเป็นพเิศษ

- สามารถดแูลเด็ก ทํา
ความสะอาดทั วไป ซกผา้ั
 รดีผา้ อา่นนทิานใหเ้ด็ก
ฟัง 

- หยดุ 2 วนั/เดอืน

หจก.อบุลวบิลูย์ 50302 จําหน่าย
ยางรถยนต์

87-87/2  ถ.แจง้
สนทิ ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-311518 น.ส.ญาณี  จี
ระประภา
กาญจน์
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

85 เลขาหญงิ หญงิ 1 20-40 ปวช. 10,000

บ/ด
- จบ ปวช. ขึ+นไป มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี
 ขับรถยนตไ์ด ้มใีบขับขี 
- ลักษณะงาน ไปตดิตอ่
ธนาคาร จัดทําเอกสาร 
พานายจา้งไปตรวจงาน 
สามารถขับรถยนตไ์ป
ตา่งจังหวดัจังหวดัได ้
(ไปกบันายจา้ง)

หจก.อบุลวบิลูย์ 50302 จําหน่าย
ยางรถยนต์

87-87/2  ถ.แจง้
สนทิ ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-311518 น.ส.ญาณี  จี
ระประภา
กาญจน์

86 พนักงาน
จัดเรยีง
สนคา้ิ

ชาย 2 20-35 ไมจ่ํากดั 325-40

0/ว
- ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกษา ึ
สามารถจัดเก็บ เรยีง ยาง
รถยนตใ์หเ้ป็นระบบ 
ระเบยีบเรยีบรอ้ยได ้
- ทํางาน จ-ส เวลา 
08.00-18.00น.

หจก.อบุลหลอ่ยาง ศนูยบ์รกิารซอม่
และจําหน่ายยาง
รถยนต์

472/2 ถ.ชยางกรู
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-313405-7

 ตอ่ 10

นางวรรณรัชต ์
 ประเสรฐิศรี

87 ชางซอม่ ่
ชวงลา่ง่

ชาย 2 18-40 ปวช+ 325/

วนั
- จบ ปวช. ขึ+นไป สาขา
ชางยนต ์่ 

- สามารถเปลี ยนยาง 
ตรวจเชคชวงลา่ง ตั +ง็ ่
ศนูยถ์ว่งลอ้ มี
ประสบการณ์ทํางาน
อยา่งนอ้ย 1 ปี

หจก.อบุลหลอ่ยาง ศนูยบ์รกิารซอม่
และจําหน่ายยาง
รถยนต์

472/2 ถ.ชยางกรู
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-313405-7

 ตอ่ 10

นางวรรณรัชต ์
 ประเสรฐิศรี

88 พนักงาน
ขาย

ช/ญ 2 20-35 ป.ตรี 325/

วนั
- จบ ป.ตร ีสาขาที 
เกี ยวขอ้ง ใชโปรแกรม้
คอมพวิเตอรไ์ดด้ ีมี
ทักษะในการประสานงาน
 การสอสาร และแนะนําื 
สนคา้ ดแูลลกูคา้ได ้ิ

หจก.อบุลหลอ่ยาง ศนูยบ์รกิารซอม่
และจําหน่ายยาง
รถยนต์

472/2 ถ.ชยางกรู
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-313405-7

 ตอ่ 10

นางวรรณรัชต ์
 ประเสรฐิศรี
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

89 พนักงาน
บัญชี

หญงิ 1 20-40 ปวส. บัญชี 325-40

0/วนั
- จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา
บัญชหรอืสาขาอื นที ี
เกี ยวขอ้ง ขับ
รถจักรยานยนตไ์ด ้ใช ้
คอมพวิเตอรไ์ดด้ ี-
สามารถทําบัญชเบื+องตน้ี
 เอกสารการซอื+ -ขาย สง่
ภาษี ภงด.53 ภงด.3 

และภงด.30 ได ้(มกีาร
ทดสอบขอ้เขยีนบัญชี
เบื+องตน้)

- มปีระกนัสงคม ั 

- เวลาทํางาน 
08.00-18.00น

หจก.อบุลหลอ่ยาง ศนูยบ์รกิารซอม่
และจําหน่ายยาง
รถยนต์

472/2 ถ.ชยางกรู
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-313405-7

 ตอ่ 10

นางวรรณรัชต ์
 ประเสรฐิศรี

90 พนักงาน
คลังสนคา้ิ

ชาย 2 20-40 ม.3+ 9,750

บ/ด
- จบ ม.3 ขึ+นไป  มี
ใบขับขี รถยนต ์สามารถ
จัดเตรยีมสนคา้ตามออร์ิ
เดอรใ์หก้บัพนักงานขาย
 ทําหนา้ที เชคสนคา้ ็ ิ
จัดเก็บสนคา้ใหเ้ป็นิ
ระเบยีบเรยีบรอ้ย 
- เวลาทํางาน 
08.00-17.00 น. หยดุ1 

วนั/สปดาห์ั 

- มบีคุคลคํ+าประกนั 
ขา้ราชการ ผูใ้หญบ่า้น
หรอืเงนิคํ+าประกนั

หา้งหุน้สวนจํากดั ธนภทัรคงสน่ ิ ตัวแทนจําหน่าย 
คา้สง นมคาเนชน่ ั 
 ทพีอต

21 ถ.เทศบาล 6
 ต.วารนิชาราบ ํ
อ.วารนิชาราบ ํ
จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-323269 , 

062-9929454

นายกอ้งนภา  
อรณุชยั

91 พนักงาน
ขายหน่วย
รถเงนิสด

ช/ญ 10 25-40 ม.3+ 10,00-

17,000

บ.

- จบ ม.3 ขึ+นไป ขับ
รถจักรยานยนต ์และ
รถยนตไ์ดม้ใีบขับขี   
- มหีนา้ที เสนอขายสนคา้ิ
ตามเขตพื+นที ที บรษิัท
กําหนดและทํายอดขาย
ไดต้ามเป้าหมาย และ
สามารถเก็บเงนิสด วาง
บลิ ได ้
- มบีคุคลคํ+าประกนัฯ

หา้งหุน้สวนจํากดั ธนภทัรคงสน่ ิ  คา้สง่-คา้ปลกี 
(ตัวแทนจําหน่าย)

21 ถ.เทศบาล 6
 ต.วารนิชาราบ ํ
อ.วารนิชาราบ ํ
จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-323269 

,062-9929454

นายกอ้งนภา  
อรณุชยั
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

92 พนักงาน
ขนสงสนคา้่ ิ

ชาย 8 20-40 ม.3+ 9,750

บ/ด
- จบ ม.3 ขึ+นไป ขับ
รถยนต+์ใบขับขี  สง่
สนคา้ตามออรเ์ดอรท์ี ิ
เซลลร์ับออรเ์ดอรม์าจาก
ลกูคา้ไดถ้กูตอ้งครบถว้น 

***มบีคุคลคํ+าประกนั

หา้งหุน้สวนจํากดั ธนภทัรคงสน่ ิ ตัวแทนจําหน่าย 
คา้สง นมคาเนชน่ ั 
 ทพีอต

21 ถ.เทศบาล 6
 ต.วารนิชาราบ ํ
อ.วารนิชาราบ ํ
จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-323269 , 

062-9929454

นายกอ้งนภา  
อรณุชยั

93 การบัญชี ช/ญ 2 21-45 ปวส.+ 10,000

-

15,000

บ.

- จบ ปวส. ขึ+นไป สาขา 
บัญช ใชโปรแกรม ี ้
Express และโปรแกรม
อื นดา้นบัญชได ้ี 

- มคีวามรูด้า้นบัญช ี
จัดเก็บเอกสารและงาน
อื นๆที เกี ยวกบับัญชี

หา้งหุน้สวนจํากดั ธนภทัรคงสน่ ิ ตัวแทนจําหน่าย 
คา้สง นมคาเนชน่ ั 
 ทพีอต

21 ถ.เทศบาล 6
 ต.วารนิชาราบ ํ
อ.วารนิชาราบ ํ
จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-323269 , 

062-9929454

นายกอ้งนภา  
อรณุชยั

94 จนท.
การตลาด

ช/ญ 2 25-30 ป.ตรี 15,000

-

20,000

บ.

- จบ ป.ตร ีการตลาด มี
ประสบการณ์ 5 ปี 
สามารถตดิตอ่
ประสานงานไดด้ ีขับ
รถยนตไ์ดม้ใีบขับขี 
- ลักษณะงาน ตดิตอ่
ประสานงาน ดแูล
การตลาด นําสนอขาย
ผลติภณัฑข์องบรษิัท

หา้งหุน้สวนจํากดั อาร ์เอส ท ีเอเชยแปซฟิค่ ี ิโรงงานผลติ
อปุกรณ์ทาง
การเกษตร

190/1 ม.7 

ตําบลแจระแม 
อําเภอเมอืง 
จังหวดั
อบุลราชธานี

045-311728 คณุปรญิญา  
อนุพรรสวา่ง

95 พนักงาน
ทั วไป

ชาย 5 20-35 ม.3 + 335/ว - ซอสตย ์ขยัน อดทนื ั 

- เวลาทํางาน 
08.00-17.00น. หยดุวนั
อาทติย์

หา้งหุน้สวนจํากดั อบุลอนันตพ์านชิ่ 47525 จําหน่าย
ปลกี-สงอปุกรณ์่
กอ่สรา้ง

473/1 ถ.ชยางกรู
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-317465-7 นายพพิัฒน ์
วนาวนชิยก์ลุ
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ตําแหน่งงานวา่ง จังหวัดอบุลราชธานี
เดอืน ธันวาคม 2563

โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานีํ ลงทะเบยีนสมัครงาน 

ที ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน
(อตัรา)

อาย(ุปี) การศกษาึ คา่จา้ง คณุสมบัติ สถานประกอบการ ประเภทกจิการ ที ตั +ง โทรศพท์ั ผูป้ระสานงาน

96 ผูช้วย่
พนักงาน
จัดซอื+

ช./ญ. 4 22-35 ปวช. - 
ป.ตรี

350 - 

385 

บ./วนั

-โทรเชคใบ ็ PO พมิพ์
รายการสนคา้ที ตอ้งสงซอิ ั ื+ 

-ตดิตอ่กบัเซลลห์รอื
บรษิัทตา่ง ๆ

-สามารถใชคอมพวิเตอร์้
ได ้
-กลา้พูดหรอืเจรจา
ตอ่รองราคาสนคา้ได ้ิ 

-เขา้งาน 09.00 - 19.00 

น. หยดุทกุวนัอาทติย์

หา้งหุน้สวนจํากดั อบุลอนันตพ์านชิ่ 47525 จําหน่าย
ปลกี-สงอปุกรณ์่
กอ่สรา้ง

473/1 ถ.ชยางกรู
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-317465-7 น.ส.ปรยีานุช 
พมิพาหนู

97 แมบ่า้น หญงิ 2 20-50 ไมจ่ํากดั 335/

วนั
- ไมจ่ํากดัวฒุกิารศกษา ึ
มปีระสบการณ์จะ
พจิารณาเป็นพเิศษ

- ลักษณะงาน ทําความ
สะอาด ปัด กวาด เชคถู็ /
ลา้งหอ้งนํ+า/ลา้งจาน

หา้งหุน้สวนจํากดั อบุลอนันตพ์านชิ่ 47525 จําหน่าย
ปลกี-สงอปุกรณ์่
กอ่สรา้ง

473/1 ถ.ชยางกรู
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-317465-7 น.ส.ปรยีานุช 
พมิพาหนู

98 พนักงาน
รับ
สนคา้เขา้สิ
ต๊อก

หญงิ 1 22-35 ปวช.+ 345-35

0บ/วนั
- จบ ปวช ขึ+นไป ทกุ
สาขา ใชคอมพวิเตอรไ์ดด้ี้ 

- ลักษณะงาน พมิพร์ับ
สนคา้ตามใบ ิ PO / พมิพ์
บารโ์ค๊ด / แกร้าคาขาย

- เวลาทํางาน 
09.00-19.00น. หยดุ 1 

วนั/สปดาห์ั

หา้งหุน้สวนจํากดั อบุลอนันตพ์านชิ่ 47525 จําหน่าย
ปลกี-สงอปุกรณ์่
กอ่สรา้ง

473/1 ถ.ชยางกรู
 ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.
อบุลราชธาน ี
34000

045-317465-7 น.ส.ปรยีานุช 
พมิพาหนู

สานักงานจัดหางานจังหวดัอบุลราชธาน ีเลขที  ํ 109 หมูท่ี  8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธาน ีโทร.045 206 227-8 ตอ่ 15 ,ubon.doe@gmail.com


