
ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ
1 เภสัชกร 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 27,000 -ให้ปรึกษาด้านยา บริษัท ด.ีฟำร์มัส จ ำกัด (ร้ำนขำยยำ)

ตดิตอ่สมัครงำนไดท้ี่ร้ำน อุ้ยกวงโอสถ 99 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 089-5896696

2 พนักงานขายและบริการลูกค้า 1 ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -ค่าจา้ง 9,000-10,000+คอมมิชชัน่ บจก.ฟิวเจอร์ชอ็ป แอนด ์คอมมูนิเคชัน่
ประจ ำสำขำบิ๊กซีระนอง -ท างานเป็นกะ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้ 2 ถ.ท่าชนะ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

-ร้าน Samsung ประเภทกิจการ ค้าปลีก-ส่งโทรศัพท์ โทร. 077-216478 ตอ่ 38
3 เจา้หน้าที่ดูแลลูกค้า 1 ช/ญ 22-30 ปริญญาตรี 300บ./วัน -สถานภาพ โสด บจก.อันดำมันทรำเวล เซ็นเตอร์
4 เจา้หน้าที่ธุรการ 1 ช/ญ 22-30 ปริญญาตรี 300บ./วัน 129/5 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-810846
5 ซุปเปอร์ไวเซอร์ไลน์ผลิต 5 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 12,000 -หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานแชเ่ยอืกแขง็ บริษัท โกลดเ์ดน้ซีฟู้ด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด

จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6/188,6/199 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-825002-5 ตอ่ 161, 088-7580265 

6 พนักงาน IT Friend 10 ช/ญ -25 ปริญญาตรี 12,000+
-รักงานบริการ เป็นคนทันสมัย สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ ำกัด (สำขำระนอง)

7 Account Executive 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000+ -ขบัรถยนต์ได้และมีใบขบัขี ่บุคลิกดี 25/15 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
8 จนท.จดักจิกรรมส่งเสริมการขาย 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000+ -จบสาขานิเทศศาสตร์ ขบัรถยนต์ได้มีใบขบัขี่ โทร. 086-4163985 คุณวภิำวด ีสขุมำก
9 เจา้หน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000+ -มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขบัขี ่ใชค้อมฯได้ดี
10 Sale manager (ผู้จดัการ) 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000+ -มีทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการขาย
11 Admin Stock 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000+

-จบสาขาบัญชีการเงิน มีทักษะStock Management

12 Admin Site Acquisition& 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000+ -มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขบัขี ่ใชค้อมฯได้ดี
Estate Management -มีความคิดสร้างสรรค์ มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง

13 Engineering Specialist 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000+
-จบวิศวกรรมศาสตร์ โทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส์

14 พนักงานส ารองห้องพัก 1 ญ 22-35 ปริญญาตรี 11,000-12,000 -พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี รับจองห้องพัก บริษัท แกรนดอั์นดำมัน จ ำกัด (อันดำมันคลบั)

15 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -มีบุคลิก และหน้าตาดี ค่าจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง 
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ปรญิญำตร)ี

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง 
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ปรญิญำตร)ี

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

16 ผู้จดัการศูนยบ์ริการ 1 ช 30-40 ปริญญาตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท โตโยตำ้ระนอง  ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้ จ ำกัด (สำขำกระบุรี)

17 พนักงานการตลาด 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 300บ./วัน -ทุกต ำแหน่งประจ ำสำขำกระบุรี 225/5 หมู่2 ต.น้ าจดื  อ.กระบุรี  จ.ระนอง

18 พนักงานสต๊อกรถยนต์ 2 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 300บ./วัน โทร. 077-822822 

19 จป.วิชาชพี 1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรี 300บ./วัน บริษัท โตโยตำ้ระนอง  ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้  จ ำกัด

9/10 หมู่4 ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

20 ผู้จดัการฝ่ายอาหารแห้ง 1 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 20,000+ -มีประสบกำรณ์  **ดว่น** บมจ.สยำมแม็คโคร สำขำระนอง

86/9 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-982580 ตอ่ 104

21 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 10,000-15,000 -สามารถเดินทางต่างจงัหวัดได้ บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จ ำกัด

-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ ด่วน 119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

22 ผู้จดัการบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปริญญาตรี 20,000 โทร. 077-825098 Fax. 077-811688

23 ครูสอนเคมี 1 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 10,000+ โรงเรียนสรุภำ

24 ครูสอนคณิตศาสตร์ 1 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 10,000+ -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 175 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

(ม.ปลาย) โทร. 081-5373322

25 ครูสอนคณิตศาสตร์ 1 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 10,000+

(ประถมศึกษา-ม.ต้น)

26 ครูสอนวิชาฟิสิกส์ 1 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 10,000+

27 จป.วิชาชพี 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 300บ./วัน -ตรวจสอบความปลอดภยัในการท างาน บริษัท ว ีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด 

28 จนท.วิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 300บ./วัน -คิดค้น และผลิตสินค้าใหม่ๆ 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

29 ผู้จดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 12,000+
-ควบคุมการท างานของพนง.คิวซี ตรวจสอบรายงาน โทร. 077-823044

30 วิศวกรเคร่ืองกล 1 ช 22-35 ปริญญาตรี 15,000 -ดูแลระบบเคร่ืองท าความเยน็



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง 
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ปรญิญำตร)ี

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

31 จนท.วิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 1 ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -วจิยัสินค้าใหม่ๆ  หาสูตร จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร บริษัท สยำมชยัอำหำรสำกล จ ำกัด  

32 เจา้หน้าที่ฝ่ายขาย 1 ช/ญ 22-40 ปริญญาตรี 12,000 -ขายผลิตภณัฑ์ ดูแลลูกค้า 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

-จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร,เศรษฐศาสตร์,การจดัการ โทร. 077-811889 ตอ่ 305 Fax. 077-821413

33 หัวหน้างานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -ใช ้Internet ได้ดี อยูไ่ลน์ปลา,กุง้,ปู

34 อ.สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 250บ./ชม.  ดว่น โรงเรียนรัชดำวทิยำระนอง

35 อ.สอนวิชาเคมี 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 250บ./ชม. -ไม่จ าเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชพีครู 400/2-3 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

36 อ.สอนวิชาฟิสิกส์ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 250บ./ชม. -สอนเด็ก ม.5-ม.6 โทร. 086-4762536 

37 อ.สอนวิชาองักฤษ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 250บ./ชม. -ทุกต ำแหน่งท ำงำนวนัเสำร์-อำทิตย์

38 อ.สอนวิชาชวีะ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 250บ./ชม.
รวม 59 อัตรำ



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ
1 พนักงานตรวจเชค็ห้องพัก 1 ช/ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 10,000+ -ท าความสะอาดห้องพัก เวลา Check in - out บริษัท แกรนดอั์นดำมัน จ ำกัด (อันดำมันคลบั)

-มปีระสบการณ์หอ้งพกั ปทูี่นอน มปีระสบการณ์3ปี 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
2 พนักงานรับออร์เดอร์ 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 9,000+

-รับออร์เดอร์จากพนักงานเสิร์ฟ แนะน ารายการอาหาร โทร. 077-821484, 081-8942583
3 ชา่งประจ าเรือ 2 ช 25-45 ปวช.-ปวส. 12,000+ -มีใบประกอบวิชาชพีชา่งยนต์
4 ชา่งตรวจสภาพรถ 5 ช 18-35 ปวส. 300บ./วัน -ตรวจสภาพรถ งานเสมียน ขายประกนัภยั จริสนิคำร์แคร์

-จบสาขาชา่งยนต์ 15/215 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-5697813 ศุภฤกษ์

5 ชา่งไฟฟ้า 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 9,500 หจก.วำสนำอดศิร
15 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-816248

6 พนักงานบัญชี 2 ญ 30-35 ปวส.-ป.ตรี 12,000-15,000 -ท าบัญชปีิดงบ ท าบัญชกีระแสเงินสด ร้ำน อำหำรเคียงเล
-ออกผังบัญชไีด้ ใชโ้ปรแกรม Express ได้ 123/6 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-9708224 คุณมธุกรณ์
7 ชา่งเทคนิค 2 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000-15,000 -ติดต้ังอินเตอร์เน็ต ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ บมจ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด ์(3BB)

-เดินสายโทรศัพท์ สาย Lan และติดต้ัง Router 15/105 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
-ซ่อมบ ารุงเครือข่าย แกไ้ขเหตุเสียตามที่มอบหมาย โทร. 077-980002

8 ชา่งบริการ 1 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000+ -ซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ปร้ินเตอร์ คอมพิวเตอร์ บริษัท ดำตำ้ โอเอ เซอร์วสิ 2012 จ ำกัด
ประจ ำจงัหวดัระนอง และอปุกรณ์ส านักงาน 68/3 ถ.ฤกษ์เกษม ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่

-ขบัรถยนต์ได้และมีใบขบัขี่ โทร. 075-632590
9 เจา้หน้าที่ฝ่ายจดัซ้ือ 1 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -บันทึกขอ้มูลสินค้า,ประสานงานกบับริษัทลูกค้า บริษัท ชนิ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด 

-ท าบิล เบิกของ 19/9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
โทร. 077-871101-3

10 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -จบสาขาบัญช ีท ารายการบัญชไีด้ บริษัท ภมูิชนก ไอศกรีม จ ำกัด
11 พนักงานประจ าออฟฟิต 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -พิจารณาจากประสบการณ์ มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 291/89 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-830669,084-8387744

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ปวช.-ปวส.)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ปวช.-ปวส.)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

12 พนักงานฝ่ายการเงิน 1 ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -ท าบัญชกีารเงิน จา่ยเชค็ บริษัท สยำมนิสสนัระนอง จ ำกัด
13 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18-35 ปวช. 300บ./วัน 6/52 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821132
14 เจา้หน้าที่ระบบฟาร์ม 1 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -ตรวจระบบฟาร์ม ควบคุมเอกสาร บริษัท อันดำมันซีฟู้ด จ ำกัด

-มีพืน้ฐานคอมพิวเตอร์ สามารถเดินทางต่างจังหวดัได้ 93/28 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
15 ชา่งควบคุมเคร่ืองจกัร 2 ช 25-35 ปวช.-ปวส. 9,000 -ท างานเป็นกะได้ โทร. 077-835579-80

-มีประสบการณ์การท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 พนักงานรับ-ส่งสินค้า 1 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,500 บมจ.สยำมแม็คโคร สำขำระนอง
17 ชา่งไฟฟ้า 2 ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 9,500 86/9 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-982580 ตอ่ 104
18 พนักงานขาย 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -มีประกนัสังคม คอมมิชชัน่ ยนูิฟอร์ม บริษัท คูโบตำ้มิตรแท้ระนอง

-อยูใ่นบริษัท ฟอร์ด ระนอง 23/4 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 061-1757997

19 แคชเชยีร์ 2 ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+ -มียนูิฟอร์ม และอาหาร 2 มื้อ บริษัท ฟำร์มแห่งควำมสขุ จ ำกัด
311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-832707 

20 ชา่งไฟฟ้า 1 ช 22-35 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน ประเภทกจิการ ผลิตน้ ามันปาล์ม บริษัท ประจงกิจปำลม์ออยล ์จ ำกัด
21 ชา่งซ่อมบ ารุง 1 ช 22-35 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน -ซ่อมเคร่ืองจักรกล จบสาขาช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม 139/3 หมู่5 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
22 เจา้หน้าที่ห้องแลป 2 ช/ญ 24-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ตรวจวิเคราะห์น้ ามัน จบสาขาวิทยาศาสตร์ โทร. 077-860030
23 หัวหน้าประชาสัมพันธสิ์นค้า 4 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 14,000+ -บุคลิกดี ขยนั กล้าพูด กล้าแสดงออก บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ ำกัด (สำขำระนอง)
24 ชา่งเทคนิค 10 ช -27 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -จบสาขาอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า ผ่านการเกณฑ์ทหาร 25/15 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
25 Account Executive Route 2 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 17,500+ -ขบัรถยนต์ได้และมีใบขบัขี่ โทร. 086-4163985 คุณวภิำวด ีสขุมำก
26 ชา่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 3 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000 -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หจก.ศิริชยัคอมพิวเตอร์ แอนดเ์ซอร์วสิ

-หากมคีวามรู้ด้านไฟฟา้ หรือติดต้ังกล้องวงจรปดิได้ 44/1 ถ.ก าลังทรัพย ์ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 081-5358055



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ปวช.-ปวส.)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

27 พ.ควบคุมคุณภาพรายเดือน 3 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ตรวจเชค็อณุหภมูิในแต่ละผลิตภณัฑ์ บริษัท ว ีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด 
61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง
โทร. 077-823044

28 หัวหน้าชา่ง 3 ช 22-40 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน บริษัท โตโยตำ้ระนอง  ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้ จ ำกัด (สำขำกระบุรี)
29 ลูกค้าสัมพันธ์ 2 ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน 225/5 หมู่2 ต.น้ าจดื  อ.กระบุรี  จ.ระนอง
30 ประชาสัมพันธ์ 2 ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 077-822822 
31 Call Center 2 ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ทุกต ำแหน่งประจ ำสำขำกระบุรี
32 แคชเชยีร์ 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน

33 พนักงานคลังสินค้า 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จ ำกัด

34 พนักงานฝ่ายบุคคล 2 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน 119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

35 พ.ขายประจ าพืน้ที่สุราษฎร์ธานี 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน โทร. 077-825098 Fax. 077-811688

36 พ.ขายประจ าพื้นที่ภเูกต็ 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน

37 พ.ขายประจ าพื้นที่สงขลา 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน

38 เจา้หน้าที่ธุรการ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 300บ./วัน

39 พนักงานต้อนรับ 3 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 - Check in - check out/ให้ขอ้มูลผู้มาใชบ้ริการ โรงแรมทินิดรีะนอง

40 พนักงานจดัซ้ือ 1 ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+ 41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
41 ชา่งไฟฟ้า 1 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+ โทร. 077-826003-6

42 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน บริษัท โตโยตำ้ระนอง  ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้  จ ำกัด

43 พนักงานรับรถ (BP) 2 ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน 9/10 หมู่4 ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 
44 พนักงานฝ่ายขาย 4 ช/ญ 20-45 ปวช.+ 9,500+ -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ บริษัท บ.ีเอส.เค. ออโตเ้ซลส ์จ ำกัด

-สามารถขบัรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขบัขี่ 16/1 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-826642 



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ปวช.-ปวส.)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

45 เสมียน 1 ญ 22-35 ปวช.+ 300บ./วัน -ใชโ้ปรแกรม Ms.Excel ได้เป็นอยา่งดี ร้ำนทรัพยร์ุ่งเรือง
46 ชา่งซ่อมบ ารุง(เคร่ืองจกัร) 1 ช 30-50 ปวช.+ 400บ./วัน 17 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-810840
47 ชา่งซ่อมรถยนต์ 3 ช 18+ ปวช.+ 300บ./วัน ห้ำงหุ่นสว่นจ ำกัด อนิรุธกำรโยธำและก่อสร้ำง
48 ชา่งควบคุมงาน 2 ช 20+ ปวช.+ 300บ./วัน -สามารถออกนอกสถานที่และนอนพกัต่างจังหวัดได้ 51/1 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 088-7580646,077-862088,077-862048

49 พนักงานบัญชี 2 ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -จดัท าบัญชรีายรับ รายจา่ย บัญชค่ีาแรง บริษัท สยำมชยัอำหำรสำกล จ ำกัด 

50 เจา้หน้าที่พัสดุ 2 ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+ -เบิก จา่ยวัสดุอปุกรณ์ ทั้งในโรงงาน และออฟฟิต 73/3  หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

51 ชา่งบ่อบ าบัดน้ าเสีย 1 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+ -ดูและควบคุมเคร่ืองบ าบัดน้ าเสีย เกบ็ตัวอยา่งน้ า โทร. 077-811889 ตอ่ 305
52 หน.งานฝ่ายผลิตปลาป่น 1 ช 20-34 ปวช.-ป.ตรี 9,000+ -สามารถท างานในฝ่ายผลิตได้ Fax. 077-821413
53 ช่างควบคุมเคร่ืองท าความเย็น 2 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000+ -ประจ าซูริมิ
54 พี่เล้ียงเด็ก 1 ญ 25-45 อนุปริญญา/ปฐมวยั 12,000+

-เล้ียงเด็กอาย5ุเดือน อยูใ่นออฟฟิตจุ๋มจิ๋ม ท างาน 09.00-18.00 น. หจก.ตลำดใหม่จุม๋จิม๋พลำซ่ำ
55 เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล 1 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 **ดว่น** 87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316
56 พนักงานบัญชี 3 ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน ภทัรสรณ์พำณิชย์
57 พนักงานฝ่ายบุคคล 2 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน 300/209 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 084-8495544
รวม 106 อัตรำ



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ
1 เสมียน 1 ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 300บ./วัน -สามารถใชภ้าษาองักฤษได้ อันดำมัน ไดร์ฟทัวร์

-ประเภทกจิการ น าเที่ยว 240/5 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 092-4272149 คุณมนตส์ภุำ 

2 พนักงานสินเชือ่ 3 ช 22-35 ม.3-ปวส. 9,000+ -มีใบขบัขีร่ถมอเตอร์ไซค์ เซฟตีไ้ลฟ์ เซลล ์แอนด ์เซอร์วสิ
78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 093-7902438

3 พนักงานจดัเรียงสินค้า 5 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ท างานเป็นกะได้ ยกของหนัก บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำระนอง
**สือ่สำรภำษำพม่ำได้** 666/1 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

**ดว่น** โทร. 077-880220-2
4 พนักงานการตลาด 2 ช/ญ 20-35 ม.3-ปวส. 9,000+ -ประเภทกจิการ ขายประกนัสุขภาพ บริษัท มำตรฐำนไอ.เอส.ซี จ ำกัด

-สามารถออกพื้นที่ได้ 2/90 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 083-6437425 คุณสณุี ชชูดิ

5 พนักงานQCรายวัน 1 ญ 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน -มปีระสบการณ์ด้านการตรวจเชค็ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท แดดอง (ประเทศไทย) จ ำกัด
-มีความต้ังใจในการท างาน 157/22 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
-ประเภทกิจการ ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โทร. 083-1305515

6 เสมียน 1 ญ 18-35 ม.3-ปวส. 9,000 บริษัท เบสท์ดลีซีฟู้ด โปรดกัส ์จ ำกัด
54/93 หมู่5 ซ.โกแนบ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-3373743  

8 พนักงานขบัรถกระบะจดัซ้ือ 2 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,000+ -มีใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ บริษัท สยำมชยัอำหำรสำกล จ ำกัด  
พนักงาน QC รายวัน 3 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ตรวจเชค็ผลิตภณัฑ์ในไลน์ผลิต วัดอณุหภมูิ 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-811889 ตอ่ 305 Fax. 077-821413
9 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) 1 ช/ญ 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส ์จ ำกัด

260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-825197-8

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ม.6-ม.3)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ม.6-ม.3)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

10 พนักงาน QC รายวัน 2 ญ 19-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน บริษัท ห้องเยน็โชตวิฒัน์หำดใหญ ่จ ำกัด (มหำชน) สำขำระนอง
93/17-18 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-822228

12 เสมียน 2 ญ 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน -ประเภทกจิการ จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง ระนองเคหะภณัฑ์ 
13 พนักงานขาย 2 ญ 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน -ต้องการคนในเขตอ าเภอเมือง เวลาท างาน 07.00-17.00น. 120/34 ซ.ระนองพัฒนา2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822557
14 ผู้จดัการเขต 2 ญ 24-40 ม.6-ป.ตรี 9,000 -ขบัรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขบัขี่ บริษัท เบทเตอร์เวย ์ประเทศไทย จ ำกัด (มิสทีน Mistine)

ประจ ำจงัหวดัระนอง -เป็นงานภาคสนาม มีค่าคอมมิชชัน่ เงินพิเศษ 442 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง กทม.
โทร. 02-9170000

15 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 25-35 ม.6-ป.ตรี 11,000+ -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท ทรัพยส์ ำเภำ จ ำกัด
16 พนักงานห้อง Lab 1 ช/ญ 21-35 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน 155/2 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-873977
17 พนักงานขบัรถขายหน่วยรถ 2 ช 18-35 ม.3-ปวส. 12,000+

-สามารถขับรถบรรทุก6ล้อ และมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 บริษัท ออร์เนท เอสดโีอ จ ำกัด
**ประจ ำจงัหวดัระนอง** 31/237 หมู่2 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 089-8706920, 081-2712662, 081-9580232
18 พ่อครัว/แมค่รัว (อาหารไทยพื้นบ้าน) 1 ช/ญ 25-50 ม.3-ปวส. 11,000-17,000 -ควรมีประสบการณ์ครัวอาหาร ถนัดอาหารไทยพื้นบ้าน ร้ำนอำหำร โสภณ

-เงินเดือนขึ้นอยู่กบัประสบการณ์และความสามารถ 323/7 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
-สามารถท างานเป็นทีมได้ โทร. 096-2643455 คุณณัฐวฒิุ รังสพุิฒิกุล

19 พนักงานขบัรถ10ล้อ 1 ช 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท2 หจก.วรพรนวภณัฑ์
-ขับรถจากเหมือง(หาดส้มแป้น)ไปในตัวเมืองระนอง 48/30-31 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825700
20 เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพนัธ์สินค้า 15 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 13,000+ -มีประสบการณ์ด้านงานขาย บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ ำกัด (สำขำระนอง)
21 พนักงานขายประจ าหน่วยรถ 10 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 9,000+ -ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร รักงานบริการ ส่ือสารได้ดี 25/15 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์งานขายและงานบริการ โทร. 086-4163985 คุณวภิำวด ีสขุมำก



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ม.6-ม.3)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

22 หัวหน้าแผนกแคชเชยีร์ 1 ช/ญ 25-35 ม.6-ปวส. 9,200+ **ดว่น** บมจ.สยำมแม็คโคร สำขำระนอง
23 พนักงานฝ่ายอาหารสด 5 ช/ญ 25-35 ม.6-ป.ตรี 9,200+ **ดว่น** 86/9 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
24 พนักงานจดัสินค้าฝ่ายอาหารแหง้ 2 ช/ญ 25-35 ม.6-ปวส. 9,200+ โทร. 077-982580 ตอ่ 104

25 แคชเชยีร์ 3 ญ 18-33 ม.3-ปวช. 300บ./วัน หจก.ตลำดใหม่จุม๋จิม๋พลำซ่ำ

26 เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ญ 20-33 ม.6-ป.ตรี 9,000 87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

27 ผู้ชว่ยกุก๊ 1 ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 9,000+ -จดัเตรียมอปุกรณ์  ท าอาหารจานเดียว น้ ำใส เขำสวย รีสอร์ท

-ท างานเป็นกะเวลา 10.00 - 17.00 น. 14/19 ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-ท างานแทนเชฟได้ โทร. 077-834888

28 พนักงานคียข์อ้มูล 1 ญ 20-40 ม.6+ 300บ./วัน ร้ำนทรัพยร์ุ่งเรือง

17 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-810840
29 พนักงานบัญชี 1 ญ 18-35 ม.3+ 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ หจก.มำนิตยร์วมภณัฑ์

68/11-14 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-822474

30 พนักงานสินเชือ่ 2 ช 20-40 ม.6 300บ./วัน บริษัท มอเตอร์บิสสเินส จ ำกัด (สำขำระนอง)
404/1-2 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-826167 

31 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 20-35 ม.3+ 300บ./วัน -ถา้มีประสบการณ์เงินเดือนจะปรับสูงขึน้ บริษัท พิชญำ  อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด
32 พนักงานขบัรถกระบะ 2 ช 20-35 ม.3+ 9,000 -ผลิตไส้กรอก และเบคอน ท างานเวลา16.00-01.00 น. 64/13 หมู่1 ซ.บ้านสวน2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท2 โทร. 081-8457830 คุณชญำนิษฐ์  พรพิสทุธิ์

33 เสมียน 1 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ อยู่ประจ าหน้าห้องเย็น บริษัท ว ีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด 

-บันทึกรายการสินค้าเข้าคลัง ตรวจเช็คสินค้าประจ าวัน 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

34 ชา่งทั่วไป 1 ช 25-35 ม.3-ปวส. 9,000+ -ซ่อมบ ารุงทั่วไป ทั้งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองเชือ่ม โทร. 077-823044



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559  (ม.6-ม.3)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

35 พนักงานรับโทรศัพท์ 1 ญ 20-35 ม.6-ปวส. 9,000+ -มีบุคลิกดี และหน้าตาดี บริษัท แกรนดอั์นดำมัน จ ำกัด (อันดำมันคลบั)

36 กุก๊ (ครัวไทย) 1 ช 25-40 ม.3-ม.6 12,000-15,000 -ท าอาหารไทยได้ มีประสบการณ์3ปี 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583
37 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.3.+ 300บ./วัน บริษัท ภมูิชนก ไอศกรีม จ ำกัด

291/89 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-830669,084-8387744

38 พนักงานธุรการบ่อ 3 ช 18-35 ม.3-ปวส. 9,000 -จดน้ าหนักกุง้ เชค็ราคากุง้ที่ขึน้มาแต่ละบ่อกุง้ บริษัท โกลดเ์ดน้ซีฟู้ด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด
39 พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC รายวนั) 2 ช/ญ 18-45 ม.3+ 300บ./วัน -ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด ตรวจเชื้อ 6/188,6/199 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825002-5 ตอ่ 161, 088-7580265 
40 พนักงานตรวจสอบสินค้า 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน ภทัรสรณ์พำณิชย์
41 พนักงานจดัออร์เดอร์จดัเรียง 2 ช/ญ 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน 300/209 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
42 พนักงานขาย (หน่วยรถขาย) 2 ช/ญ 25-35 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ โทร. 084-8495544
43 พนักงานขบัรถกระบะ 2 ช 25-35 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์
44 หัวหน้างานฝ่ายผลิต 1 ช 25-35 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน
45 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 25-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน

รวม 106 อัตรำ



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ
1 พนักงานประจ าร้าน 1 ญ 20-40 ป.6-ปวส. 10,000+ -ท าหน้าที่ติดต่อลูกค้า รับจองทัวร์ด าน้ า ท าบัญชี บริษัท อำลำดนิไดฟ์ ซำฟำรี จ ำกัด

-สนใจกรอกใบสมัครได้ที ่สนง.จัดหางานจังหวดัระนอง 1/43 หมู่2 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง
-ประเภทกจิการ น าเที่ยว โทร. 087-2786908

2 กุก๊ (ครัวญี่ปุ่น) 1 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+ โรงแรมทินิดรีะนอง
3 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน 41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826003-6
4 พนักงานรายชัว่โมง 10 ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -แผนกฝ่ายผลิต คัดแยกกุง้ บริษัท ห้องเยน็โชตวิฒัน์หำดใหญ ่จ ำกัด (มหำชน) สำขำระนอง
5 พนักงานรายชัว่โมง 5 ช 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -แผนกฝ่ายผลิต คัดแยกกุง้ 93/17-18 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
6 พนักงานรายชัว่โมง 1 ช 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -แผนกเคาะกล่อง แพ็คกิง้ ยกของ โทร. 077-822228
7 กุก๊ 1 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -ท าอาหารยโุรป/ฝร่ัง ได้ อันดำมัน ไดร์ฟทัวร์

240/5 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 092-4272149 คุณมนตส์ภุำ 

8 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000+ -พูดเกง่ ต้ังใจท างาน ขยนั เซฟตีไ้ลฟ์ เซลล ์แอนด ์เซอร์วสิ
78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 093-7902438

9 พนักงานขบัรถโฟคลิฟท์ 1 ช 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ท าโอทีได้ บริษัท ก้ำวมังกรพำรำวูด้ จ ำกัด
-อยูห่มูบ่้านหนิช้าง หา่งจากท่าเรือน้ าลึกระนอง ประมาณ 5 กม. 75/1 หมู่3 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
-ประเภทกจิการ โรงเล่ือยไม้ยางพาราแปรรูป โทร. 083-7524269

10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ช 35-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส ์จ ำกัด
(รปภ.) 260/44 หมู6่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825197-8

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559 (ไมจ่ ำกัดวุฒิ)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559 (ไมจ่ ำกัดวุฒิ)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

11 พนักงานขบัรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 ป.6+ 300บ./วัน -ประเภทกจิการ จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ร้ำน กรวภิำบริกำร 
2/137 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 098-6706474

12 พนักงานฝ่ายผลิตสินค้า 6 ญ 18-45 ป.6+ 300บ./วัน -แพ็คปู ห่อปู บริษัท แฮนดี ้อินเตอร์เนชัน่แนล (ปทท.) จ ำกัด
61/9 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-825759

13 ชา่งซ่อมรถจกัรยานยนต์ 1 ช 20-30 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000 -ประเภทกจิการ ขายรถเวสป้า บริษัท ดรำโก้ อันดำมัน จ ำกัด
-อยูใ่กล้โรงเรียนสหายวิทย์ 38/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 062-4524466 คุณสภุมำส  ธรรมำกรนนท์
14 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000 หจก. เดอะ โรม แพปลำ
15 พนักงานคัดปลา 2 ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000 54/103 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
16 พนักงานขับรถน้ า(รถกระบะ) 1 ช 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000 -มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท2 โทร. 098-0461452
17 พนักงานประจ าฟาร์มสุกร 5 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000-15,000 -มีที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ฟำร์มหมูโกสทิธิ์

64 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-7196764 คุณพำนนท์ เจีย่กุญชร

18 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000 -ขบัรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ น้ ำดืม่เฟส
196/28 ซ.2 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821343

19 พนักงานล้างรถ 2 ช 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน บริษัท โตโยตำ้ระนอง  ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้  จ ำกัด
9/10 หมู่4 ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง
โทร. 077-822822 



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559 (ไมจ่ ำกัดวุฒิ)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

20 หัวหน้าทีมขาย 2 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000+ -เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่สูง มีประสบการณ์ บริษัท คชำชำญ จ ำกัด
21 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+ -ประเภทกจิการให้บริการตู้รับช าระเงินอตัโนมัติ 99/3 หมู่3 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชมุพร

**ประจ ำจงัหวดัระนอง** โทร. 084-8396611

22 พนักงานขบัรถ6ล้อ 1 ช 30-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 350บ./วัน -มีใบขบัขีป่ระเภท2 ร้ำนทรัพยร์ุ่งเรือง

23 หัวหน้าคุมงาน 1 ช 30-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 400บ./วัน 17 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-810840

24 พนักงานโกดังสินค้า 5 ช 18-30 ป.6+ 300บ./วัน หจก.ตลำดใหม่จุม๋จิม๋พลำซ่ำ

25 พนักงานส่งสินค้า 5 ช 18-30 ป.6+ 300บ./วัน 87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

26 แม่บ้าน 1 ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -ท างานเชา้-เยน็ มีอาหาร 2 มื้อ สถานภาพ โสด หจก.พรรณทับทิม

27 กุก๊/ผู้ชว่ยกุก๊ 2 ญ 30-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000 -สามารถนอนพักค้างคืนที่บ้านนายจา้งได้ 15/136 หมู่1 ซ.15 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-ประเภทกจิการร้านอาหาร ท างานที่พัทยา โทร. 087-8880288 
28 รปภ. 1 ช 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว บริษัท ว ีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด 
29 ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+

-ควบคุมการผลิต มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง
30 พนง.ขบัรถเทรนเลอร์ 1 ช 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท4 มีประสบการณ์1ปีขึ้นไป โทร. 077-823044
31 พนักงานขบัรถกระบะ 1 ช 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท2 ขบัรถรับ-ส่งติดต่องาน

32 ชา่งยนต์ 1 ช 20+ ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -มีอาหารมื้อเที่ยง อู่ลิม้เจริญยนต ์สำขำ2

29/11 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-8938593 

33 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 50 ญ 18+ ป.6+ 300บ./วัน -สามารถยนือยูใ่นที่เยน็ได้,ท างานเป็นกะได้ บริษัท สยำมชยัอำหำรสำกล จ ำกัด 

-คัดไซต์ ปอก แล่ ชัง่น้ าหนัก 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

**ดว่น** โทร.  077-811889 ตอ่ 305



ที่ ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไขสวสัดกิำร ชือ่สถำนประกอบกำร หมำยเหตุ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดระนอง
ประจ ำวันที ่16-30 กันยำยน 2559 (ไมจ่ ำกัดวุฒิ)

  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

34 พนักงานขบัรถ 3 ช 25+ ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท2 บริษัท ภมูิชนก ไอศกรีม จ ำกัด

291/89 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-830669,084-8387744

35 ชา่งเฟอร์นิเจอร์ (ไม)้ 3 ช 25+ ไม่จ ากดัวุฒิ 300-400บ/วนั บริษัท แกรนดอั์นดำมัน จ ำกัด (อันดำมันคลบั)

36 ชา่งเฟอร์นิเจอร์ (หวาย) 3 ช 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300-400บ/วนั 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583
รวม 142 อัตรำ


