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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 081-9769033
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

1 แม่บ้านรายวนั
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ป.2+

ค่าจา้ง !�"/ว

เพศ

นายนิพนธ์  ไชยวุฒิเลศิ

2�/8 หมู่ที� 8: ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- ทาํงานเฉพาะ ส-อ

- เวลา :<.::-82.::น. เตม็
หมดเขต

. ."/ จาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า
โทร. "-. �5-!!!! ต่อ  /!, /.
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

2 =�>8>: ช่างศูนย์บริการ
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง �"""บ

เพศ

บริษัท กจิตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จํากดั

�A� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

โสด,มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เวลาทาํงาน :<..-8=.:: น. , หยุดวนัอาทติย์ เตม็
หมดเขต

. ."/ จาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า
โทร. "-. �5-!!!! ต่อ  /!, /.
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

3 A8�:8: ธุรการขาย/ฝ่าย
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9000+

เพศ

บริษัท กจิตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จํากดั

�A� ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- สถานภาพ โสด

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น.

เตม็
หมดเขต

สกดันํ9ามนัรํา
โทร. ". -!/�""" ต่อ �/
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

4 ���:�: พนักงานขาย (ด่วน)
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-40

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 11000+

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

=> ม.< ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี >A>2:

จบสาขา สัตวศาสตร์,ปฎบิัตงิานนอกพืMนที�ได้

ขบัรถยนต์ได้,ทาํงานเขตภาคอสีานเหนือ

เข้าบริษัท 2

วนั/เดอืน,โอท,ีชุดฟอร์มพนักงาน,คอมมชิชั�น,ค่าเช่ารถ,ค่า

นํMามนัฟรี

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า    18:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

สกดันํ9ามนัรํา
โทร. ". -!/�""" ต่อ �/
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

5 �A8>�: วศิวกรเครื�องกล
ชายจาํนวน 1

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 11,0000 +

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

=> ม.< ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี >A>2:

- จบ ป.ตรี วศิวกรเครื�องกล

- มปีระสบการณ์ทาํงาน

- มเีงนิค่าประจําตาํแหน่ง

เตม็
หมดเขต

สกดันํ9ามนัรํา
โทร. ". -!/�""" ต่อ �/
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

6 411320  Maintenance คอมพวิเตอร์
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี
ค่าจา้ง /","""-//,"""บ

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

=> ม.< ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี >A>2:

- สามารถดูแล ซ่อม อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกได้ เตม็
หมดเขต

สกดันํ9ามนัรํา
โทร. ". -!/�""" ต่อ �/
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

7 <�=>�: เจ้าหน้าที�สูตรอาหาร
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 11,000+

เพศ

บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากดั

=> ม.< ถ.อุบล-กนัทรลกัษ์ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี >A>2:

- จบสาขา สัตวศาสตร์ , วทิยาศาสตร์

- มคีวามรู้ด้านโภชนาการอาหารสัตว์ เตม็
หมดเขต

รับเหมาติดตั9งระบบสื>อสาร
โทร. 086-9229546
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

8 A8�:8: ธุรการบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.บัญชี

ค่าจา้ง �,"""บ

เพศ

บริษัท ท ีเอส โซลูชั�น เน็ตเวริ์ค จํากดั

>=/8 หมู่ที� �8 ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

- มปีระสบการณ์ด้านบัญชีจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น.

- หยุดวนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

 �!�� คา้ปลีก/ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้
โทร. ". -�CD �. ต่อ /"/-/"�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

9 ���:�: พนง.ขายหน่วยรถ(เนสท์เล่)
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 18-35

วฒุิ ม.> - ป.ตรี

ค่าจา้ง 10,000

เพศ

บริษัท โชตริส เอน็ ด ีพ ีจํากดั

>2A ม.8 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข  อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ

>A8�:  ( เยืMองทางเข้าวดัหนองป่าพง )

- ประกนัสังคม,แบบฟอร์มพนักงาน,เบีMยเลีMยง

ดอมมชิชั�น,โบนัสประจําปี,ขบัรถยนต์ได้

มใีบขบัขี�,เดนิทางต่างจังหวดัได้

มคีนคํMาประกนั(ข้าราชการ)  ,เงนิค่าประกนั(�,:::บ)

เวลาทาํงาน :<.::-8=.:: น.

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า    28:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 �!�� คา้ปลีก/ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้
โทร. ". -�CD �. ต่อ /"/-/"�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

10 ���:�: พนักงานขายหน่วยรถ (ยาสีฟันคอลเกต)
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 18-35

วฒุิ ม.>-ป.ตรี
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท โชตริส เอน็ ด ีพ ีจํากดั

>2A ม.8 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข  อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ

>A8�:  ( เยืMองทางเข้าวดัหนองป่าพง )

- ประกนัสังคม,แบบฟอร์มพนักงาน,เบีMยเลีMยง

ดอมมชิชั�น,โบนัสประจําปี,ขบัรถยนต์ได้

มใีบขบัขี�,เดนิทางต่างจังหวดัได้

มคีนคํMาประกนั(ข้าราชการ)  ,เงนิค่าประกนั(�,:::บ)

เวลาทาํงาน :<.::-8=.:: น.

เตม็
หมดเขต

 �!�� คา้ปลีก/ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้
โทร. ". -�CD �. ต่อ /"/-/"�
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

11 A88��: พนักงานคอมพวิเตอร์
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท โชตริส เอน็ ด ีพ ีจํากดั

>2A ม.8 ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข  อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ

>A8�:  ( เยืMองทางเข้าวดัหนองป่าพง )

- มคีวามรู้ด้าน IT , MS office

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

ร้านอาหาร
โทร. 045-245275,081-7909243
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

12 �8��>: กุ๊กครัวไทย
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-50

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง 9,000+

เพศ

ร้านเปปเปอร์เบเกอรี� แอนด์คาเฟ่

��=/�,> ถ.อุปลสีาน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มปีระสบการณ์ด้านประกอบอาหารไทย  , ประกนัสังคม ,

อาหารฟรี 8 มืMอ

ทริป , สามารถทาํงานเป็นกะได้ ( เช้า :<.::-8A.::น.  ,  บ่าย

8A.::-��.::น.)

เตม็
หมดเขต

C/�"" บริการติดตั9งระบบโทรคมนาคมสาร
โทร. 081-9779289
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

13 >88A�: ช่างเทคนิคงานสื�อสารโทรคมนาคม
ชายจาํนวน 4

อายุ 20-40

วฒุิ ปวช.+
ค่าจา้ง �,"""-/.,"""บ

เพศ

หจก.พคีพอย์ท ดาต้าแมท (ประเทศไทย)

A>8/� ม.� ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- จบสาขา ช่างไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์

โทรคมนาคมหรือที�เกี�ยวข้อง

- ขบัรถยนต์ได้ มใีบขบัขี� 

- มปีระสบการณ์ด้านงานสื�อสารจะพจิารณาเป็นพเิศษ

-เดนิทางต่างจังหวดัได้(มคี่าที�พกัค่าเดนิทาง)

-เวลาทาํงาน :�.::-8<.::น. ทาํงานล่วงเวลาได้

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า    38:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 "!"� จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-281291-2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

14 =�>8�: ช่างยางรถบรรทุก
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-45

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง �,"""-/","""บ

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

�<-2A ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

-

มปีระสบการณ์เปลี�ยนยางรถบรรทุกจะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน :<.::-8=.A� น.

เตม็
หมดเขต

 "!"� จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-281291-2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

15 =�>8�: ช่างตัMงศูนย์ถ่วงล้อ
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง /�,"""-/ ,"""บ

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

�<-2A ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

-  มปีระสบการณ์ในการตัMงศูนย์ถ่วงล้อ อย่างน้อย > ปี

- เวลาทาํงาน :<.:: - 8=.A� น. เตม็
หมดเขต

 "!"� จาํหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-281291-2
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

16 ���:�: ผู้ช่วยผู้แทนขายต่างจงัหวดั/เสมยีน
ชายจาํนวน 2

อายุ 23-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง /","""บ

เพศ

หจก.อุบลวบิูลย์

�<-2A ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

- มเีบีMยเลีMยงการเดนิทาง

- มปีระสบการณ์งานขายยางรถยนต์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายนํ9าดื>มบรรจุขวด
โทร. 045245656
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �� พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

17 >8888: ช่างเทคนิค
ชจาํนวน 1

อายุ 25-30

วฒุิ ปวส.ช่างเทคนิค

ค่าจา้ง �""" บ/เดือน

เพศ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั เอม็เคเอม็ พรีเมื�ยม แบรนด์

88/8 ถนนบูรพานอก ตาํบลในเมอืง

อาํเภอเมอืวอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี >A:::

- ทาํงานสัปดาห์ละ 2 วนั หยุดวนัอาทติย์ ต้องดูและ

ระบบไฟฟ้า /เครื�องปัMมนํMา เครื�องจักรในโรงงานผลตินํMา

- เวลาทาํงาน :<.::-8=.:: น.

เตม็
หมดเขต

C.�"! บริการโทรศพัทเ์คลื>อนที>
โทร. "..-�DC-D�"-� ต่อ /"C-/"D
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต !" พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

18 ���:�: พนักงานขาย SIM สาขาอุบลฯ
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 8<->�◌ี

วฒุิ ม.2-ป.ตรี
ค่าจา้ง /!,"""บ

เพศ

บมจ.แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ

>�� ม.> ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมอืง

จ.นครราชสีมา

- จบ ม.2 มปีระสบการณ์ �-Aปี ,

เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- ทาํงานขายภาคสนาม,เดนิทางต่างจังหวดัได้ชั�วคราว

และทาํงานต่างจังหวดัได้ชั�วคราว 

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า    48:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

- ม ีincentive และเงนิพเิศษ เดอืนละ �,:::บ.

- หยุด 8 วนั/สัปดาห์

C.�"! บริการโทรศพัทเ์คลื>อนที>
โทร. "..-�DC-D�"-� ต่อ /"C-/"D
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต !" พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

19 241960 Field Activity Staff,Event Support Staff
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 22-30

วฒุิ ม.2-ป.ตรี

ค่าจา้ง /!,"""บ

เพศ

บมจ.แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ

>�� ม.> ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมอืง

จ.นครราชสีมา

-  ประจําสาขา นครราชสีมา อุบลฯ อาํนาจฯ

และยโสธร,จบสาขาการตลาดหรือที�เกี�ยวข้อง,เพศชายผ่าน

การเกณฑ์ทหารแล้ว,มปีระสบการณ์ด้านการตลาด

จัดงานEvent/กจิกรรมส่งเสริมการขายจะพจิารณาเป็นพเิศ

ษ

- เดนิทางต่างจังหวดัได้ชั�วคราว

- ม ีincentive เงนิพเิศษ เบีMยขยนั

เตม็
หมดเขต

C.�"! บริการโทรศพัทเ์คลื>อนที>
โทร. "..-�DC-D�"-� ต่อ /"C-/"D
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต !" พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

20 522090 Fixed Broadband Sales
ชายจาํนวน 10

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี ทุกสาขา

ค่าจา้ง /!,"""บ

เพศ

บมจ.แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ

>�� ม.> ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมอืง

จ.นครราชสีมา

- มรีถยนต์ส่วนตวั มใีบขบัขี� สามารถนํามาใช้ปฏบิัตงิานได้

,สามารถเดนิทางต่างจังหวดัได้ชั�วคราว,มปีระสบการณ์สิน

ค้าประเภท IT จะพจิารณาเป็นพเิศษ , มเีงนิพเิศษ ,

commission , Incentive/พาหนะ/ค่านํMามนั/ประกนัชัMน

8/ค่าเสื�อมรถ

เตม็
หมดเขต

C.�"! บริการโทรศพัทเ์คลื>อนที>
โทร. "..-�DC-D�"-� ต่อ /"C-/"D
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต !" พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

21 241960 Marketing Office สาขาอุบลฯ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 23-27

วฒุิ ป.ตรี การตลาด
ค่าจา้ง /5,"""บ

เพศ

บมจ.แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ

>�� ม.> ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมอืง

จ.นครราชสีมา

เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

- มปีระสบการณ์ :-> ปี ด้านการตลาด จัดกจิกรรม/Event

หรืองานส่งเสริมการขาย , มทีกัษะการเขยีน การสื�อสารที�ดี

, มใีบขบัขี�สามารถเดนิทางต่างจังหวดัได้ชั�วคราว

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า    58:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.C!/. ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-267663-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต !" พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

22 �8�88:  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 30-50

วฒุิ ม.> +

ค่าจา้ง 5,"""บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

�2: ม.� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี >A8�:

- มปีระกนัสังคม

เตม็
หมดเขต

.C!/. ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-267663-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต !" พ.ย.  � - !" ธ.ค.  �

23 A8>8>: พนักงานคลงัสินค้า
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง �,"""บ

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

�2: ม.� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี >A8�:

- มปีระกนัสังคม

เตม็
หมดเขต

  /"/ บริการห้องเช่า
โทร. 045-262980
ประเภทกจิการ

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

24 �8�8�: แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง !/"บ/ว

เพศ

บริษัท นาถสิริ จํากดั

8=8 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 "/"� โชวร์ูมรถยนต ์HONDA ศูนยบ์ริก
โทร. 045-475555
ประเภทกจิการ

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

25 �A8�>: พนง.ลูกค้าสัมพนัธ์
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,000+

เพศ

บริษัท อุบลพนัธุ์ทอง จํากดั

><� ม.� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- รักงานบริการ ใช้คอมพวิเตอร์ได้เป็นอย่างดี

,มปีระสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพนัธ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น.

เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

26 >A>>�: พนักงานบัญชี/สินเชื�อ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25 - 35

วฒุิ ป.ตรี  บัญชี
ค่าจา้ง /�,"""บ

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

-  มปีระสบการณ์ด้านบัญชี  � ปี จะพจิารณาเป็นพเิศษ

และพดูสื�อสารภาษาองักฤษได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า    68:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

27 �8>�8: โปรแกรมเมอร์/พฒันาเวบ็ไซด์
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- จบสาขา วศิวกรรมคอมฯ , วทิยาการคอมฯ

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ยนิดรีับนักศึกษาจบใหม่

- มคีวามยดืหยุ่นในการทาํงานได้

เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

28 A8>�>: พนักงานธุรการ MRP
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง / ,"""บ

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- จบ สาขา การจัดการทั�วไป หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์ในงานจัดซืMอวสัดุก่อสร้าง

และพดูสื�อสารภาษาองักฤษได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

29 �A8�2: พนักงานจดัเรียง/พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 40

อายุ 21-35

วฒุิ ม.> +

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- สาขาอุบลฯ , รังสิต , พระราม � , บางบัวทอง , เชียงใหม่

ต่างจังหวดัมทีี�พกัฟรี

- จัดเรียงสินค้า แนะนําสินค้า

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

30 A8>8�: พนักงานคลงัสินค้า
ชายจาํนวน 40

อายุ 21-35

วฒุิ ม.>

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- สามารถยกของหนักได้

 สาขาอุบลฯ , รังสิต , พระราม � , บางบัวทอง , เชียงใหม่

ต่างจังหวดัมทีี�พกัฟรี

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า    78:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

31 �82�>: รปภ.
ชายจาํนวน 5

อายุ 25-45

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

สามารถปฏบิัตงิานกะกลางคนืได้ เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

32 �8�8>: แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 5

อายุ 25-40

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

-มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

33 A8>�>: พนักงานจดัซืMอ/ผู้ช่วยจดัซืMอ
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- สามารถพดูสื�อสารภาษาองักฤษได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

34 8�>8�: ผจก.แผนกบัญชีและการเงนิ (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี การบัญชี

ค่าจา้ง 20,000 +

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- มปีระสบการณ์ในตาํแหน่งผู้จัดการด้านบัญชี � ปี

จะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

35 8�>8�: ผอ.แผนกสินเชื�อและบัญชี  (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี การบัญชี
ค่าจา้ง 20,000 +

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- มปีระสบการณ์ในตาํแหน่งผู้จัดการด้านบัญชี �

ปีจะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า    88:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

36 8�>8�: ผจก.แผนกบัญชีทรัพย์สิน  (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี  การบัญชี
ค่าจา้ง 20,000 +

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- มปีระสบการณ์ในตาํแหน่งผู้จัดการด้านบัญชี �

ปีจะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

37 A8�:8: ธุรการนําเข้าสินค้า
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 13,000+

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

-สาขา การจัดการ การเงนิ บัญชี และคอมพวิเตอร์

-มปีระสบการนําเข้าส่งออกสินค้าจะพจิารณาเปผน็พเิศษ เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

38 >8���: พนักงานข้อมูลสินค้า/จดัหมวดหมู่ ECO
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 13,000+

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- จบสาขา การจัดการทั�วไป , คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

-  มคีวามรู้ด้านการใชโปรแกรมต่างๆจะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

39 A8A>>: พนักงานตรวจสอบบทความ
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 13,000+

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

จบสาขา นิเทศสาตร์ สื�อสารมวลชน อกัษรศาสตร์

เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

40 A88�>: พนักงาน visual merchandising
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 13,000+

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- จบสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์  ออกแบบ กราฟฟิกดไีซด์

หรือสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

-

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า    98:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

41 A8>8�: พนักงานตรวจเซ็คสินค้า
ชายจาํนวน 20

อายุ 21-35

วฒุิ ป.ตรี ทุกสาขา
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- ประจําสาขา รังสิต พระราม � บางบัวทอง เชียงใหม่

มทีี�พกัฟรี เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

42 �A8�2: พนักงาน Planogram Shelf
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 13,000+

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- จบ สาขา การจัดการ การบริหาร 

-

มปีระสบการณ์ด้านการออกแบบการจัดเรียงสินค้าจะพจิาร

ณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 �!./ คา้ปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทร. 045-352888
ประเภทกจิการ

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

43 A8���: พนักงานสถิติ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 13,000+

เพศ

บริษัท อุบลวสัดุ จํากดั

37-47(Do Home) ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ >A8�:

- จบสาขา สถิต ิการเงนิ หรือบัญชี และสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์งานสถิติ

งานวเิคาระห์ข้อมูลจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

�"�!/ ผลิตและจดัจาํหน่ายสบู่
โทร. 096-2422355
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

44 �>���: พนักงานฝ่ายผลติ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 22-32

วฒุิ ป.2 +

ค่าจา้ง !�"/ว

เพศ

SOAP VILLAGES โซพ วลิเลจส์

8=: ม.= ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- มปีระสบการณ์ทาํงานโรงงานมาก่อน

- ทาํงานวนัจันทร์ - วนัเสาร์  หยุดวนัอาทติย์  เวลาทาํงาน

:<.::-8=.:: น.

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   108:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

�!� ! ผลิตและจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
โทร. 045-841711-3
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

45 >A>8�: เลขานุการบริหาร
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท บ้านทองคอนกรีต จํากดั

8A8 ม.A ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มทีี�พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนัส เงนิรางวลั คอมมชิชั�น

เตม็
หมดเขต

�!� ! ผลิตและจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
โทร. 045-841711-3
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

46 >A>>�: หน.แผนกบัญชีและการเงนิ
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี การบัญชี
ค่าจา้ง 17,000+

เพศ

บริษัท บ้านทองคอนกรีต จํากดั

8A8 ม.A ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มทีี�พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนัส

เตม็
หมดเขต

�!� ! ผลิตและจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
โทร. 045-841711-3
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

47 >A>>�: เจ้าหน้าที�บัญชีและการเงนิ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ปวส. +  สาขา
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท บ้านทองคอนกรีต จํากดั

8A8 ม.A ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

-- มทีี�พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนัส

เตม็
หมดเขต

�!� ! ผลิตและจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
โทร. 045-841711-3
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

48 A8�:8: เจ้าหน้าที�ธุรการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส. +

ค่าจา้ง 9,000+

เพศ

บริษัท บ้านทองคอนกรีต จํากดั

8A8 ม.A ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มทีี�พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนัส เงนิรางวลั คอมมชิชั�น

เตม็
หมดเขต

�!� ! ผลิตและจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
โทร. 045-841711-3
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

49 <>�A�: รถเทรลเลอร์
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท บ้านทองคอนกรีต จํากดั

8A8 ม.A ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มทีี�พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนัส

- มใีบขบัขี�ประเภท > ขึMนไป (ใช้เครนได้) เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   118:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

�!� ! ผลิตและจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
โทร. 045-841711-3
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

50 <>�A�: พนักงานขับรถมกิซ์
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-50

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บริษัท บ้านทองคอนกรีต จํากดั

8A8 ม.A ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มทีี�พกั ปกส. ชุดฟอร์ม โบนัส

- มใีบขบัขี�ประเภท � ขึMนไป เตม็
หมดเขต

 "."� จาํหน่ายและเช่าซื9อรถจกัรยานยน
โทร. 045-314409,081-9641911
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

51 8�>>�: ผจก.เขตขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง /5,"""บ/ด

เพศ

บริษัท พเีอสมดแดงมอเตอร์ จํากดั สาขาอุบลราชธานี

�A<  ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- ดูแลกจิการสาขา ,ทาํงาน จ-ส , เวลาทาํงาน :=.�:-82.�:

น. เตม็
หมดเขต

 "."� จาํหน่ายและเช่าซื9อรถจกัรยานยน
โทร. 045-314409,081-9641911
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

52 =�>8>: ช่างยนต์
ชายจาํนวน 3

อายุ 20-40

วฒุิ ม.> +
ค่าจา้ง �,"""บ/ด

เพศ

บริษัท พเีอสมดแดงมอเตอร์ จํากดั สาขาอุบลราชธานี

�A<  ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- ช่างซ่อมรถ บริการหลงัการขาย ,ทาํงาน จ-ส , เวลาทาํงาน

:=.�:-82.�: น. เตม็
หมดเขต

 "."� จาํหน่ายและเช่าซื9อรถจกัรยานยน
โทร. 045-314409,081-9641911
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

53 �8�88:  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 30-45

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง �,"""บ/ด

เพศ

บริษัท พเีอสมดแดงมอเตอร์ จํากดั สาขาอุบลราชธานี

�A<  ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

-ทาํความสะอาดโชว์รูมรถ  ,ทาํงาน จ-ส , เวลาทาํงาน

:=.�:-82.�: น. เตม็
หมดเขต

 "."� จาํหน่ายและเช่าซื9อรถจกัรยานยน
โทร. 045-314409,081-9641911
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

54 �82�>: รปภ.
ชายจาํนวน 2

อายุ 36-50

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง �,"""/ด

เพศ

บริษัท พเีอสมดแดงมอเตอร์ จํากดั สาขาอุบลราชธานี

�A<  ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- ดูแลคาวมปลอดภัยโชว์รูมรถ ,ทาํงาน จ-ส , เวลาทาํงาน

เป็นกะได้ เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   128:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

.CC�� ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมี
โทร. 045-210861-2 , 0874563005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

55 ���:8�  พนักงานขายหน้าร้าน/บัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี

ค่าจา้ง �,"""-/ ,"""บ

เพศ

บริษัท ยู-อโกร จํากดั (อุบลราชธานี)

�8< ม.� ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์ จ.อุบลราชธานี >A8�:

- บุคลกิด,ีพดูจาไพเราะ,มคีอมมชิชั�น

มปีระสบการณ์ด้านการขายจะพจิารณาเป็นพเิศษ

สามารถทาํบัญชีได้

- เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น.

เตม็
หมดเขต

.CC�� ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมี
โทร. 045-210861-2 , 0874563005
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

56 ���:>: พนง.ส่งเสริมการขาย
ชายจาํนวน 2

อายุ 22-28

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี
ค่าจา้ง �,"""-/ ,"""บ.

เพศ

บริษัท ยู-อโกร จํากดั (อุบลราชธานี)

�8< ม.� ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรีะวงศ์ จ.อุบลราชธานี >A8�:

- ส่งเสริมการขาย แนะนําสินค้า 

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี� ทาํงานนอกพืMนที�ได้

- มปีระสบการณ์งานส่งเสริมการขายจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องพกั
โทร. 083-5471919
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

57 �8�88: แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท เอส.บี.อ.ี จํากดั (โรงแรมเดอะบลสิอุบล)

� ซ.สุขาอุปถัมภ์ 8� ( ซอยบ่อนไก่)  ถ.สุขาอุปถัมภ์

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ

- ทาํงานเป็นกะได้  อาหารกลางวนัฟรี

- ขยนั ซื�อสัตย์ อดทน

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องพกั
โทร. 083-5471919,045-281919
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

58 <>��8: พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 1

อายุ 18-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท เอส.บี.อ.ี จํากดั (โรงแรมเดอะบลสิอุบล)

� ซ.สุขาอุปถัมภ์ 8� ( ซอยบ่อนไก่)  ถ.สุขาอุปถัมภ์

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ

- ประกนัสังคม , โอท ี, มใีบขบัขี�ประเภท 8 และ �

- ที�พกั อาหารกลางวนัฟรี ทาํงานต่างจังหวดัได้ เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   138:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

โรงแรม ห้องพกั
โทร. 083-5471919,045-281919
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

59 A����: พนักงานต้อนรับ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-28

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท เอส.บี.อ.ี จํากดั (โรงแรมเดอะบลสิอุบล)

� ซ.สุขาอุปถัมภ์ 8� ( ซอยบ่อนไก่)  ถ.สุขาอุปถัมภ์

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ

- ทาํงานเป็นกะได้  อาหารกลางวนัฟรี

- ขยนั ซื�อสัตย์ อดทน

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

โรงแรม ห้องพกั
โทร. 083-5471919,045-281919
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

60 �8�>>: พนักงานเสริฟ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-28

วฒุิ ม.>+
ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท เอส.บี.อ.ี จํากดั (โรงแรมเดอะบลสิอุบล)

� ซ.สุขาอุปถัมภ์ 8� ( ซอยบ่อนไก่)  ถ.สุขาอุปถัมภ์

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลฯ

- ทาํงานเป็นกะได้  อาหารกลางวนัฟรี

- ขยนั ซื�อสัตย์ อดทน

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

61 =�>8�: ช่างเทคนิคยานยนต์
ชายจาํนวน 10

อายุ 19-27

วฒุิ ปวช. - ป.ตรี
ค่าจา้ง 9,000-15,000

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

สาขาช่างยนต์หรือสาขาที�เกี�ยวข้อง,มคีวามรู้ด้านซ่อมบํารุง

รถยนต์  มคีวามตัMงใจ ขยนั อดทน รักงานบริการ,

สามารถขบัขี�รถยนต์ มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

62 �8�8�: แม่บ้านและคนสวน
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 30-40

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

บุคลกิภาพด ีสุภาพเรียบร้อย รักความสะอาด

รักงานบริการ  พดูจาด ี สุภาพเรียบร้อย เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

63 >A8��� พนักงานลูกค้าสัมพนัธ์
หญิงจาํนวน 3

อายุ 19-27

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี

ค่าจา้ง �,"""-/!,"""บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เน็ตได้(พมิพ์

สัมผสัได้) ขบัรถยนต์ได้มใีบอนุญาตขบัขี� บุคลกิภาพดี

ยิMมแย้มแจ่มใส  มนุษย์สัมพนัธ์ด ี รักงานบริการ

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   148:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

64 >A>>�: พนักงานบัญชี
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 19-30

วฒุิ ปวส. - ป.ตรี
ค่าจา้ง 9,000-13,000 +

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- มปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี, สามารถใช้-

โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืMนฐานได้เป็นอย่างดี

บุคลกิภาพด ียิMมแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพนัธ์ดี

เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

65 A8�:8: พนักงานธุรการ
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 19-27

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี
ค่าจา้ง �,"""-/ ,"""บ

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืMนฐานได้

เป็นอย่างด(ีพมิพ์สัมผสัได้) บุคลกิภาพด ียิMมแย้มแจ่มใส

มนุษย์สัมพนัธ์ด ีรักงานบริการ

เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

66 =�8>�� ช่างซ่อมตวัถังและสีรถยนต์
ชายจาํนวน 10

อายุ 19-27

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 9,000-15,000++

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

-มคีวามรู้ด้านซ่อมบํารุง,มคีวามตัMงใจ ขยนั

อดทน รักงานบริการ เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

67 �8A�>: พนักงานล้างรถ ( Car Spa )
ชายจาํนวน 5

อายุ 19-27

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง 9,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

มคีวามอดทน รักความสะอาด รักงานบริการ

บุคลกิภาพด ีมนุษย์สัมพนัธ์ด ีซื�อสัตย์

ขบัขี�รถยนต์ได้ มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

68 A��>�: พนักงาน call center
หญิงจาํนวน 3

อายุ 19-27

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี
ค่าจา้ง �,"""-/!,"""/ด

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เน็ตได้(พมิพ์

สัมผสัได้) ขบัรถยนต์ได้มใีบอนุญาตขบัขี� บุคลกิภาพดี

ยิMมแย้มแจ่มใส  มนุษย์สัมพนัธ์ด ี รักงานบริการ

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   158:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

69 ���:�: พนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 20

อายุ 19-30

วฒุิ ปวช.-ป.ตรี
ค่าจา้ง 9,000-13,000 +

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- ประจําสาขา สํานักงานใหญ่ , พบิูลฯ , เดชอุดม ,

ตระการฯ , บุญฑริก และนํMายนื

-  บุคลกิภาพด ียิMมแย้มแจ่มใส มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี

รักงานบริการ ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

70 >A>8�: เลขานุการ
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 24-30

วฒุิ ป.ตรี ทุกสาขา
ค่าจา้ง 9,000-13,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืMนฐานได้เป็นอย่างดี

- สามารถพดู เขยีน สื�อสารภาษาองักฤษได้

- บุคลกิภาพด ียิMมแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพนัธ์ดี

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

71 �A8�2: พนักงานการตลาด
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 19-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- จบสาขาที�เกี�ยวข้อง

-

สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟฟิกออกแบบได้

ดี

- สามารถวางแผนการตลาด ประสานงาน จัดโปรโมชั�น

เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

72 A8�:8: ธุรการงานก่อสร้าง
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 20-30

วฒุิ ปวช. +

ค่าจา้ง 9,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- จบสาขาก่อสร้าง   หรือมคีวามรู้ด้านงานก่อสร้าง

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ดี

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   168:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

73 >A=8>�  กราฟฟิกดไีซน์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 19-30

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 9,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟฟิกออกแบบได้ดี

และโปรแกรมอื�นๆ เตม็
หมดเขต

 "/"� จาํหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้
โทร. 0-4531-3999 , 089-6363636
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต C ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

74 A8>8>: พนักงานอะไหล่
ชายจาํนวน 2

อายุ 19-30

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี

ค่าจา้ง 9,000-15,000+

เพศ

บริษัท โตโยต้าดเียี�ยม จํากดั

�� ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- จบ ป.ตรี สาขาที�เกี�ยวข้อง , ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี� ,

สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้เป็นอย่างด ี, บุคลกิดี

ยิMมแย้มแจ่มใส มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี

เตม็
หมดเขต

  /"/ บริการห้องเช่า
โทร. 045-262980
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต 5 ธ.ค.  � - !/ ธ.ค.  �

75 A����: พนักงานต้อนรับ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี

ค่าจา้ง !."/ว

เพศ

บริษัท นาถสิริ จํากดั

8=8 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

-มชีุดฟอร์มให้ + ประกนัสังคม

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- ทาํงานเป็นกะได้   หยุด 8 วนั/สัปดาห์

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค
โทร. 092-7878252
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

76 ���:�: พนักงานขาย-เครดติ
ชายจาํนวน 3

อายุ 25-35

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง /�,"""บ.

เพศ

บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

A88/8 ศูนย์การค้าอุบลสแควร์  ห้องเลขที� SH 103

ถ.ชยางกรู  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ,ประสบการณ์อย่างน้อย

8 ปี ขึMนไป ,มใีบขบัขี�/ขบัรถยนต์เกยีร์ธรรมดา เตม็
หมดเขต

.D./! จาํหน่ายปลีก-ส่ง โทรศพัทม์ือถื
โทร. 045-311136,0952502090
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

77 �8�88:  แม่บ้านทาํความสะอาด
หญิงจาํนวน 1

อายุ 20-45

วฒุิ ป.2+

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฟน จํากดั

A</2-= ซ.ธรรมวถิี A ถ.ธรรมวถิี ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี

- ทาํงาน จ-ศ เวลา :�.::-8=.::น.

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   178:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ9นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

78 A8�:�: ฝ่ายบุคคล
ชายจาํนวน 1

อายุ 25-45

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง /","""-/ ,"""บ

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

<�  ม.A  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

-ใช้งานคอมพวิเตอร์ได้ดี

,ใช้ภาษาองักฤษได้คล่อง,มปีระสบการณ์อย่างน้อย >

ปีขึMนไป

- ทาํงาน จ-ส เวลา :<.>: - 8=.>: น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ9นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

79 =8>=8: ช่างไฟฟ้าประจาํโรงงาน
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

<�  ม.A  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- มปีระสบการณ์ > ปี

มคีวามรู้ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ขบัรถยนต์ได้

ใช้คอมพวิเตอร์ได้ ใช้ภาษาองักฤษได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา :<.>:-8=.>: น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ9นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

80 �>���: พนักงานประจาํลานไม้
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-40

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง �,"""-/�,"""บ

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

<�  ม.A  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ี,ใช้ภาษาองักฤษได้ด ี,ขบัรถยนต์ได้ ,

ทาํงานกลางแจ้งได้

- ทาํงาน จ-ส เวลาทาํงาน :<.>::-8=.>:น.

เตม็
หมดเขต

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ9นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

81 ���:�: พนักงานขาย
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง �,"""-�","""บ

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

<�  ม.A  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- ใช้คอมพวิเตอร์ได้ด ี,ใช้ภาษาองักฤษได้ ,มคี่าคอมมชิชั�น

,ขบัรถยนต์ได้

- ทาํงาน จ-ส เวลา :<.>:-8=.>:น.

เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   188:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ผลิตไมแ้ปรรูปและชิ9นไมส้บัจากไมเ้บญ
โทร. 092-9397377 , 089-9005538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

82  =�>8�: ช่างเครื�องยนต์และเครื�องจกัร
ชายจาํนวน 1

อายุ 20-35

วฒุิ ม.2+

ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท ว ีกรีน อะกริคลัเจอร์ จํากดั

<�  ม.A  ต.สระสมงิ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- มปีระสบการณ์ A ปีขึMนไป

มคีวามรู้เรื�องเครื�องจักรกลการเกษตร ขบัรถยนต์ได้

ใช้คอมพวิเตอร์ได้

- ทาํงาน :<.>:-8=.>: น.

เตม็
หมดเขต

 /�"" ศูนยก์ระจายสินคา้,คา้ส่ง
โทร. 045-312438
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

83 �8>>�: พี�เลีMยงเดก็(ประจาํ)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 23-35

วฒุิ ม.> +
ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บริษัท อุบล ด.ีซี. จํากดั

>> ซ.ชยางกรู �A ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- มทีี�พกั อาหารฟรี

- มบีุคคลคํMาประกนั � คน เตม็
หมดเขต

 /�"" ศูนยก์ระจายสินคา้,คา้ส่ง
โทร. 045-312438
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

84 ���:�: ผู้ช่วยพนักงานขาย
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 23-30

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง �,"""บ.

เพศ

บริษัท อุบล ด.ีซี. จํากดั

>> ซ.ชยางกรู �A ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ,มเีบีMยเลีMยง

,ค่าคอมมชิชั�น เตม็
หมดเขต

"/.C� ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

85 ��8>�: นักวชิาการส่งเสริม(สุกร)
ชายจาํนวน 1

อายุ 21-28

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

2�/�-A ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น. เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   198:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

"/.C� ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

86 ���:�: จนท.ฝ่ายขาย
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 21-28

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

2�/�-A ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น. เตม็
หมดเขต

"/.C� ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

87 >A>>�: จนท.บัญชี/ธุรการ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-28

วฒุิ ป.ตรี การบัญชี
ค่าจา้ง / ,"""บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

2�/�-A ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น. เตม็
หมดเขต

"/.C� ปศุสตัวค์รบวงจร
โทร. 045-285382-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

88 8��A�: ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-28

วฒุิ ป.ตรี ที�เกี�ยวข้อง
ค่าจา้ง / ,"""บ

เพศ

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากดั

2�/�-A ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น. เตม็
หมดเขต

 �!./ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

89 8�>8�: ผู้จดัการบัญชีและการเงนิ
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-50

วฒุิ ป.ตรี

ค่าจา้ง 40,000+

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�=: ม.= ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มปีระสบการณ์ด้านบัญชี � ปีขึMนไป ,บริหารจัดการงาน

แนะนํา พฒันางานด้านระบบบัญชีการเงนิได้ เตม็
หมดเขต

 �!./ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

90 >A>>�: แผนกบัญชี
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-40

วฒุิ ป.ตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�=: ม.= ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- มปีระสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า > ปี

- สามารถคุมการปฏบิัตงิานด้านบัญชี เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   208:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 �!./ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

91 A8>8�: หัวหน้าคลงัสินค้า
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 20,000+

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�=: ม.= ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- บริหารจัดการงานคลงัสินค้าได้

- มปีระสบการณ์ด้านงานคลงัสินค้า เตม็
หมดเขต

 �!./ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

92 ���:�: พนักงานขายส่งออก (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�=: ม.= ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ดาํเนินกจิกรรมการขายให้เป็นไปตามแผนงานที�วางไว้

,พฒันาและผลกัดนัการเตบิโตของยอดขาย เตม็
หมดเขต

 �!./ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

93 522090
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส.+

ค่าจา้ง 12,000+

เพศ

บริษัท โฮมฮับ จํากดั

�=: ม.= ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย

,บริหารกาํลงัคนและพืMนที�ขาย ,จัดการ stock

สินค้าให้ตรงกบัระบบ ,

มปีระสบการด้านหัวหน้า/การบริหารธุรกจิปลกีย่อยน้อย �

ปี

เตม็
หมดเขต

.C!/. ตวัแทนจาํหน่ายนมโฟร์โมสต,์คารา
โทร. 045-267663-4
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

94 A88>�: พนง.คยี์ข้อมูล
หญิงจาํนวน 2

อายุ 25-35

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง 9000+

เพศ

หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป

�2: ม.� ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

จ.อุบลราชธานี >A8�:

- สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
โทร. 089-4250679
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

95 �A8�2: พนักงานส่งเสริมการขาย
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.-ป.ตรี

ค่าจา้ง /�,"""บ.

เพศ

หจก.อะไหล่พนัธุ์ทพิย์ อุบล

�8�/< สุนีย์ฯ (ห้อง DR305-308) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- จบสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์ คอมพวิเตอร์/ไอท/ีมอืถือ  � ปี

- เวลาทาํงาน :�.>:-�:.::น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
โทร. 089-4250679
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

96 ���:8� พนักงานขายหน้าร้าน
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช-ป.ตรี
ค่าจา้ง 9,500+

เพศ

หจก.อะไหล่พนัธุ์ทพิย์ อุบล

�8�/< สุนีย์ฯ (ห้อง DR305-308) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- จบสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์ คอมพวิเตอร์/ไอท/ีมอืถือ  8 ปี

- เวลาทาํงาน :�.>:-�:.::น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
โทร. 089-4250679
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

97 8>8A8: ผู้จดัการร้าน
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 30-40

วฒุิ ปวช.-ป.ตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

หจก.อะไหล่พนัธุ์ทพิย์ อุบล

�8�/< สุนีย์ฯ (ห้อง DR305-308) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- จบสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์ คอมพวิเตอร์/ไอท/ีมอืถือ  � ปี

- เวลาทาํงาน :�.>:-�:.::น.

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
โทร. 089-4250679
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /. ธ.ค.  � - /" ม.ค. C"

98 �A8�2: พนักงานการตลาด
ช/ญจาํนวน 4

อายุ 18-35

วฒุิ ปวช.-ป.ตรี

ค่าจา้ง 9,500+

เพศ

หจก.อะไหล่พนัธุ์ทพิย์ อุบล

�8�/< สุนีย์ฯ (ห้อง DR305-308) ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง

อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- จบสาขาที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์ คอมพวิเตอร์/ไอท/ีมอืถือ  � ปี

- เวลาทาํงาน :�.>:-�:.::น.

เตม็
หมดเขต

บา้นส่วนบุคคล
โทร. 086-2513986
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /C ธ.ค.  � - /C ม.ค. C"

99 �8>>�: ดูแลผู้สูงอายุ(ประจาํ)
หญิงจาํนวน 1

อายุ 40+

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง 5,"""บ

เพศ

นายอมัพร  เงนิพทิกัษ์กลุ

8< ม.= ต.ธาตุ อ.วาริน จ.อุบลราชธานี

- ดูแลผู้ป่วย/สูงอายุ ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้

  สถานที�ทาํงาน จ.สระบุรี เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   228:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

/.//  ผลิตเสื9อผา้กีฬาส่งออก
โทร. 0 4526 8661-2 , 085-7679571
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /C ธ.ค.  � - /  ม.ค. C"

100 �A8�>: เจ้าหน้าที�พฒันาระบบ(IE)
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 20-35

วฒุิ ปวส.-ป.ตรี
ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

8:8� ม.� ต.โนนผึMง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี >A8�:

- จบสาขา การจัดการอุตสาหกรรม และสาขาอื�นที�เกี�ยวข้อง

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

/.//  ผลิตเสื9อผา้กีฬาส่งออก
โทร. 0 4526 8661-2 , 085-7679571
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /C ธ.ค.  � - /  ม.ค. C"

101 <�2>�: พนักงานเยบ็ผ้า (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 300

อายุ 18-45

วฒุิ ป.2+
ค่าจา้ง .""-C""บ/ว

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

8:8� ม.� ต.โนนผึMง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี >A8�:

- พนักงานตดัเยบ็ตามที�ได้รับมอบหมาย

เตม็
หมดเขต

/.//  ผลิตเสื9อผา้กีฬาส่งออก
โทร. 0 4526 8661-2 , 085-7679571
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /C ธ.ค.  � - /  ม.ค. C"

102 <�2>�: หัวหน้าแผนกเยบ็ผ้า (ด่วน)
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 25-45

วฒุิ ป.2+

ค่าจา้ง 15,000+

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

8:8� ม.� ต.โนนผึMง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี >A8�:

- มปีระสบการณ์ด้านหัวหน้างานเยบ็ผ้าอย่าน้อย � ปี

เตม็
หมดเขต

/.//  ผลิตเสื9อผา้กีฬาส่งออก
โทร. 0 4526 8661-2 , 085-7679571
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /C ธ.ค.  � - /  ม.ค. C"

103 A8�:�: หน.HRD
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ป.ตรี +

ค่าจา้ง 15,000 +

เพศ

บริษัท เวอร์เทก็ซ์ แอพพาแรล จํากดั

8:8� ม.� ต.โนนผึMง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี >A8�:

- มปีระสบการณ์งานสรรหา อย่างน้อย � ปี ขึMนไป

เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายอะไหล่รถยนต์
โทร. 045-241173
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /C ธ.ค.  � - /  ม.ค. C"

104 <>�8�: พนักงานขับรถ
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง �,"""-/�,"""บ

เพศ

ร้าน สหอุปกรณ์

< ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- ขบัรถจักรยานยนต์ได้ และจักยานยนต์ มใีบขบัขี�

- ทาํงาน :=.>:-8<.>:น. เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   238:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

จาํหน่ายอะไหล่รถยนต์
โทร. 045-241173
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /C ธ.ค.  � - /  ม.ค. C"

105 ���:�: พนักงานขาย
ชายจาํนวน 2

อายุ 20-30

วฒุิ ปวช/ปวส

ค่าจา้ง �,"""-/�,"""บ

เพศ

ร้าน สหอุปกรณ์

< ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

-  มใีบขบัขี�รถยนต์และจักรยานยนต์

- เวลาทาํงาน :=.>:-8<.>:น. เตม็
หมดเขต

จาํหน่ายอะไหล่รถยนต์
โทร. 045-241173
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /C ธ.ค.  � - /  ม.ค. C"

106 A88>�: เสมยีน
หญิงจาํนวน 3

อายุ 20-30

วฒุิ ปวช.+

ค่าจา้ง �,"""-/�,"""บ

เพศ

ร้าน สหอุปกรณ์

< ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- มคีวามรับผดิชอบในหน้าที�

- เวลาทาํงาน :=.>:-8<.>:น. เตม็
หมดเขต

ผลิตและจาํหน่ายหมูปิ9 ง  ( ปตท.บา้นก่
โทร. 085-5538676
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

107 522020 Barista
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 20-30

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง 5,"""บ/ด

เพศ

บริษัท ครัวคุณย่า อนิเตอร์ฟู๊ด จํากดั

�<A/A ม.< ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

34190

- ทาํงานเป็นกะได้

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต

 "/"� ขายรถยนต์
โทร. ". -�5!C�/-D ต่อD/","5C-..5C5!C
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

108 288>2: คนสวน
ชายจาํนวน 2

อายุ 21-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

�2� ม.8< ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- ดูแลสวนและทาํความสะอาดบริเวณบริษัท

- ประจําสาขาวารินฯ เตม็
หมดเขต

 "/"� ขายรถยนต์
โทร. ". -�5!C�/-D ต่อD/","5C-..5C5!C
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

109 �8A�>: พนักงานล้างรถ
ชายจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

�2� ม.8< ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- ขบัรถยนต์ได้

- ประจําสาขา อุบลฯ / วารินชําราบ เตม็
หมดเขต

20/12/2 หน้า   248:� ม.< ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.:-A��:-2��2-< http://www.doe.go.th/ubon Email : ubn@doe.go.th
ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 "/"� ขายรถยนต์
โทร. ". -�5!C�/-D ต่อD/","5C-..5C5!C
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

110 ���:�:  ที�ปรึกษาการขาย (สาขาอุบลราชธานี)
ช/ญจาํนวน 10

อายุ 20-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

�2� ม.8< ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

-  มคีอมมชิชั�น+Incentive

- ทาํยอดขายตามเป้าหมายที�บริษัทกาํหนด

- ตดิต่อประสานงานกบัไฟแนนซ์เรื�องการทาํสัญญาเช่าซืMอ

- มชีุดพนักงาน,ประกนัสังคม

เตม็
หมดเขต

 "/"� ขายรถยนต์
โทร. ". -�5!C�/-D ต่อD/","5C-..5C5!C
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

111 ���:�: ที�ปรึกษาการขาย (สาขาวารินฯ)
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 20-35

วฒุิ ม.> +

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

�2� ม.8< ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี�

- มคีอมมชิชั�น+Incentive

- ทาํยอดขายตามเป้าหมายที�บริษัทกาํหนด

- ตดิต่อประสานงานกบัไฟแนนซ์เรื�องการทาํสัญญาเช่าซืMอ

- มชีุดพนักงาน,ประกนัสังคม

เตม็
หมดเขต

 "/"� ขายรถยนต์
โทร. ". -�5!C�/-D ต่อD/","5C-..5C5!C
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

112 �A8�2: เจ้าหน้าที�การตลาด
ช/ญจาํนวน 3

อายุ 21-35

วฒุิ ปวส. +
ค่าจา้ง �,"""บ +

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

�2� ม.8< ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- จบสาขาการตลาดหรือสาขาที�เกี�ยวข้อง

- วางแผนทางการตลาด เพิ�มยอดขาย เจรจาต่อรอ เตม็
หมดเขต

 "/"� ขายรถยนต์
โทร. ". -�5!C�/-D ต่อD/","5C-..5C5!C
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

113 >A>>�:  พนักงานบัญชีการเงนิ
หญิงจาํนวน 2

อายุ 21-35

วฒุิ ป.ตรี  บัญชี

ค่าจา้ง �,"""บ.

เพศ

บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากดั

�2� ม.8< ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  ผู้สนใจสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที�สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี



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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

 �!�/ จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครื>อ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

114 >A>>�: พนักงานบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส. บัญชี

ค่าจา้ง �,"""+/ด

เพศ

หจก.ลํMาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

8�� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 �!�/ จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครื>อ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

115 >A>>�: หัวหน้าบัญชี
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-45

วฒุิ ปวส. สาขาบัญชี

ค่าจา้ง //"""บ

เพศ

หจก.ลํMาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

8�� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 �!�/ จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครื>อ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

116 �8��>: กุ๊ก (ประจาํรีสอร์ท)
ชายจาํนวน 1

อายุ 30-50

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง /�,"""บ

เพศ

หจก.ลํMาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

8�� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- ทาํงานที� สปป.ลาว

- ที�พกั อาหาร ฟรี

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 �!�/ จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครื>อ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

117 A8�:8: จนท.ฝ่ายประสานงาน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส. สาขา

ค่าจา้ง �,"""-/�,"""บ

เพศ

หจก.ลํMาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

8�� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เตม็
หมดเขต

 �!�/ จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน,เครื>อ
โทร. 045-246006
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

118 8�>>>: จนท.ฝ่ายการตลาด(ออนไลน์)
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 25-35

วฒุิ ปวส. สาขา
ค่าจา้ง 9,000+

เพศ

หจก.ลํMาฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชั�นเนอรี�

8�� ถ.ผาแดง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี >A:::

- มคีวามรู้ด้านการขายสินค้าออนไลน์ 

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ เตม็
หมดเขต
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ตาํแหน่งงานประจาํเดอืน  ธันวาคม ����
ที� ตาํแหน่ง เงื�อนไข/สวสัดกิาร ชื�อสถานประกอบการ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั

ตดัเสื9อผา้และสูท
โทร. 095-9761538
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

119 <�2>�: ช่างเยบ็ผ้า
ช/ญจาํนวน 5

อายุ 25-35

วฒุิ ไม่จํากดั

ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

ห้างสูทสาคร

���/�-> ถ.พชิิตรังสรรค์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี >A:::

- มปีระสบการณ์เยบ็กางเกง  มทีพีกั อาหารฟรี

◌์,ทาํงานเวลา <.>:-8=.>: น. เตม็
หมดเขต

ตดัเสื9อผา้และสูท
โทร. 045-240533
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต /� ธ.ค.  � - /5 ม.ค. C"

120 �8�88:  แม่บ้าน
หญิงจาํนวน 1

อายุ 30-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง !""/ว

เพศ

ห้างสูทสาคร

���/�-> ถ.พชิิตรังสรรค์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จังหวดัอุบลราชธานี >A:::

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

- เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น. เตม็
หมดเขต

ให้เช่าแบบเหล็ก-นั>งร้านและอุปกรณ์ก
โทร. 092-6731408
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �" ธ.ค.  � - /� ม.ค. C"

121 �>���: คนงานทั�วไป
ชายจาํนวน 2

อายุ 25-40

วฒุิ ไม่จํากดั
ค่าจา้ง ! "/วนั

เพศ

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทูลส์เรนทลั

>:� ม.= ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี

34000

- ลกัษณะงาน ยก แบก หาม

- มเีบีMยขยนั 

- เวลาทาํงาน :<.::-8=.::น. , หยุด วนัอาทติย์

เตม็
หมดเขต

โรงพิมพ์
โทร. 045-244611-2,045-265789
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �" ธ.ค.  � - /� ม.ค. C"

122 �>>��: พนักงานทั�วไป
ช/ญจาํนวน 1

อายุ 18-35

วฒุิ ม.>+

ค่าจา้ง !""บ/ว

เพศ

เจ เจ พริMนติMง

เจ เจ พริMนติMง �=<-�<:  ถ.สรรพสิทธิ� ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- เวลาทาํงาน :<.>:-8=.>: น.

เตม็
หมดเขต

โรงพิมพ์
โทร. 045-244611-2,045-265789
ประเภทกจิการ

วนัที�แจ้ง-หมดเขต �" ธ.ค.  � - /� ม.ค. C"

123 >A=8>: พนักงานกราฟฟิกดไีซน์
ช/ญจาํนวน 2

อายุ 18-35

วฒุิ ม.2 +
ค่าจา้ง 10,000+

เพศ

เจ เจ พริMนติMง

เจ เจ พริMนติMง �=<-�<:  ถ.สรรพสิทธิ� ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.อุบลราชธานี >A:::

- สามารถออกแบบสื�อสิ�งพมิพ์ด้วยโปรแกรม illustrator ,

photoshop ได้เป็นอย่างดี

- :<.>:-8=.>: น.

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

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอุบลราชธานี ในจงัหวดั
ต่างจงัหวดั
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