
ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคล 1 ญ 28-40 ปริญญาตรี 12,000 -ดูแลควบควมพนักงาน หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

-งานเอกสารสวัสดิการต่างๆ 87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-สรรหาบุคลากร โทร. 077-821316

2 พนักงานบัญชี 1 ช 25-35 ปริญญาตรี 300บ./วัน -จบสาขาบัญชี จดัท าบัญชีได้ บริษัท ชิน อินปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด

19/9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-871101
3 การเงิน 1 ช/ญ 22-30 ปริญญาตรี 300/วัน -ออกเช็คติดต่อประสานธนาคาร บมจ.วิยะประกันภัย ศูนย์สาขาระนอง

399/122-123 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.094-4903263

4 เจา้หน้าทีค่ลังสินค้า 2 ช 23-30 ปริญญาตรี 15,000 -เช็คสินค้าเข้า-ออก บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (สาขาระนอง)

130/297-298 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-833825
5 เภสัชกร 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 27,000 -ใหป้รึกษาด้านยา บริษัท ดี.ฟาร์มัส จํากัด (ร้านขายยา)

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

6 ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 35-45 ปริญญาตรี 20,000 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป
7 หวัหน้าฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000            มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 300/209 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-834516
8 ซุปเปอร์ไวเซอร์ไลน์ผลิต 2 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 12,000 -หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานแช่เยือกแข็ง บริษัท โกลด์เด้นซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

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

9 พนักงานส ารองหอ้งพัก 1 ญ 22-35 ปริญญาตรี 11,000-12,000 -พดู อา่น เขยีนภาษาองักฤษได้ดี รับจองห้องพกั บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

10 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -มีบคุลิก และหน้าตาดี ค่าจา้งขึน้อยู่กับประสบการณ์ 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

11 ผู้ช่วยผู้จดัการต้อนรับ 1 ช/ญ 35-40 ปริญญาตรี 12,000 - ดูแลความเรียบร้อยฝ่ายต้อนรับค่าจา้งขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ โทร. 077-821484, 081-8942583

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560  (ปรญิญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560  (ปรญิญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

12 ผู้จดัการศูนย์บริการ 1 ช 30-40 ปริญญาตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

225/5 หมู่2 ต.น้ าจดื  อ.กระบุรี  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

13 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 300บ./วัน -ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  จํากัด

9/10 หมู่4 ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

14 ผู้จดัการฝ่ายอาหารแหง้ 1 ช/ญ 28-35 ปริญญาตรี 23,000+
-บริหารและจดัการแผนกอาหารแหง้ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง

 ควบคุมสต๊อกสินค้า ส่ังซ้ือสินค้า 86/9 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี  **ด่วน** โทร. 077-982580 ต่อ 104

15 ผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ 1 ช/ญ 30-35 ปริญญาตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านการจดัซ้ือ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

16 วิศวกรอุตสาหกรรม 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 300บ./วัน มีความรู้เกี่ยวกับระบบระบบเคร่ืองจกัร 260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

17 ผู้จดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 30-35 ปริญญาตรี 300บ./วัน -มีความรู้ความเข้าใจระบบGMP/HACCP โทร. 077-825197-8

18 ผู้จดัการบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 20,000 บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จํากัด

119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825098 Fax. 077-811688

19 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 9,000+
-ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

20 ผู้ช่วยซุปเปอร์ไวเซอร์ 6 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 9,000+
61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-823044

21 เจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 2 ญ 22-40 ปริญญาตรี 12,000 -ขายผลิตภัณฑ์ ดูแลลูกค้า บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

22 หวัหน้างานฝ่ายผลิต 3 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -ใช้ Internet ได้ดี อยู่ไลน์ปลา,กุ้ง,ปู 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

23 เจา้หน้าทีค่วบคุมคุณภาพ 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เคมี,ชีววิทยา,หรือสาขาอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413

รวม 33 อัตรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 พนักงานหน้าฟร้อน 1 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+

-สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โรงแรมทินิดีระนอง
**ด่วน** 41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826003-6
2 พนักงานบัญชี 2 ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 350/วัน -ซอยอยู่ทางเข้าสุวิทย์การก่อสร้าง ระนองเคหะภัณฑ์

-จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 120/42 ถ.ท่าเมือง อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-822557

3 เสมียน 2 ญ 25-35 ปวส.-ปตรี 300บ./วัน -ทดลองงาน 3 เดือนปรับเงินเดือนเป็นรายเดือน หจก.สตาร์การดับเพลิงระนอง
-มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 28/32 หมู่4 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
-ขับรถส่งสินค้าระนอง,ชุมพร,พังงา โทร. 077-834343

4 เสมียน 1 ญ 20-30 ปวช.-ปวส. 9,000 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หจก.เอส เอ็ม พี ระนองเทรดด้ิง/ขนส่ง
-สามารถเข้างาน 07.30 ได้ 94/17 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-834343
5 ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 2 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 20,000+

-ควบคมดูแลระบบวิศวกรรมทัง้หมด บริษัท โกลด์เด้นซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด
6/188,6/199 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-825002-5 ต่อ 161, 088-7580265 

6 พนักงานควบคุม Dryer m/c 1 ช/ญ 20-30 ปวช.-ปวส. 9,000 -ควบคุมเคร่ืองจกัร บจก. มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์
-จดัท ารายงาน ส านักงานเหมือง ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
-ติดต่อประสานหน่วยงานต่างๆ โทร. 077-862440-1

7 เสมียน 2 ญ 20-35 ปวช-ป.ตรี 300+บ./วัน -มีประกันสังคม หจก.ปลาทองอุตสาหกรรม
-ประเภทกิจการ โรงงานปลาป่น 95/16 หมู่1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-816612
8 พนักงานบัญชี 2 ญ 32-45 ปวช.-ปวส. 320บ./วัน -ทดลองงาน 3 เดือน บจก.เอช ระนอง กรุ๊ป

-ตรวจสอบบิลกับหน้างาน 303/79 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-9686208

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

9 ช่างเคร่ือง 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 9,000 -ดูแลหอ้งเคร่ือง แจง้ซ่อมเคร่ืองทีช่ ารุด โรงนํ้าแข็งวารีสมบูรณ์
41/37 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-874749

10 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปร้ินเตอร์ หจก.ระนองออนไลน์
32/72 ถ.ก าลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-813237-8
11 ผู้ช่วยฝ่ายจดัซ้ือ 1 ญ 22-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -ส่ังสินค้า บันทึกข้อมูลสินค้าทีส่ั่งซ้ือ บริษัท ชิน อินปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด

19/9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-871101

12 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 300-350บ./วัน -ทดลองงาน 3 เดือน หจก.กระบุรีคอนกรีต

-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า 43 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-862111
13 พนักงานบัญชี 2 ญ 23-30 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -ท าบัญชีรายรับ-รายจา่ย ภาษี หจก.ระนองคอนกรีตการช่าง
14 โฟร์แมน 1 ช 22-35 ปวส-ป.ตรี 9,000+

-จบก่อสร้าง 9/4 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
15 เสมียน 1 ญ 21-35 ปวช.-ป.ตรี 300+บ./วัน โทร. 077-862076-77
16 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เซฟต้ีไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
17 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านบัญชี 78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-จบสาขาบัญชี โทร. 093-7902438
18 ช่างบริการ 5 ช 23-30 ปวช.-ปวส. 9,000 -ซ่อมบ ารุง และชี้แจงรายละเอียดการซ่อม บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

-ประเภทกิจการ การขายรถจกัรยานยนต์ 232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811522



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

19 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน -พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สถานภาพ โสด บริษัท อีซูซุระนอง จํากัด
20 ทีป่รึกษางานบริการ 2 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 9,000+

-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 6/49 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
21 ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขาย/ธุรการ 1 ช/ญ 20-35 ปวช-ป.ตรี 9,000 โทร. 077-821648-9
22 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -มีประสบการณ์การท าบัญชี บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

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

23 พนักงานบันทึกข้อมูล 1 ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000 -บันทึกข้อมูลฝ่ายสโตร์ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า
24 หวัหน้าแคชเชียร์ 1 ญ 25-37 ปวช.-ป.ตรี 9,500 -ควบคุมงานฝ่ายแคชเชียร์ ประจ าจดุประชาสัมพันธ์ 87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316
25 ช่างไฟฟ้า 1 ช 25-45 ปวช.-ปวส. 9,000 -มีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด
26 ช่างเชื่อม 1 ช 25-45 ปวช.-ปวส. 9,000 -มีใบประกอบวิชาชีพช่างเชื่อม 54/93 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
27 เสมียน 1 ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 9,000 -ท างานในไลน์ ท างานในหอ้งเย็น โทร. 086-3373743 คุณอังคณา
28 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 28-35 ปวช.-ปวส. 9,000 -ดูแลระบบไฟฟา้ แอร์ เปล่ียนหลอดไฟ ซ่อมปั๊มน้ า นํ้าใส เขาสวย รีสอร์ท
29 พนักงานบุคคลและบัญชี 1 ช/ญ 28-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -มีประสบการณ์งานบุคคลและบัญชี รับท าค่าจา้ง 14/19 ถ.เพิม่ผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

รับสมัครงาน สัมภาษณ์งาน สรุปวันลา/รายได้ โทร. 077-834888
30 ช่างกราฟฟิค 1 ช/ญ 25-45 ปวส.-ป.ตรี 12,000+

-จบคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบได้ บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

31 พนักต้อนรับสปา 1 ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -บุคภาพดี หน้าตาดี 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

32 ช่างประจ าเรือ 2 ช 25-45 ปวช.-ปวส. 12,000+
-มีใบประกอบวิชาชีพช่างยนต์ โทร. 077-821484, 081-8942583

33 พนักงาน ตรอ. 1 ช 18-45 ปวส. 350บ./วัน -ตรวจสภาพรถ งานเสมียน ขายประกันภัย จิรสินคาร์แคร์

-จบสาขาช่างยนต์ มีความรู้เร่ืองตรวจสภาพรถ 15/215 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
 ท าความสะอาด ดูแลเคร่ืองมือ ต้องใหบ้ริการ โทร. 093-5835225 ศุภฤกษ์
ตอนเทีย่ง และพักกลางวัน ช่วงเวลาอื่นแทน



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

34 ช่างบริการ 1 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000+
-ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปร้ินเตอร์ คอมพิวเตอร์ บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 จํากัด

ประจําจังหวัดระนอง และอุปกรณ์ส านักงาน 68/3 ถ.ฤกษ์เกษม ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่
-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ โทร. 075-632590

35 พนักงานขาย 1 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -มีประกันสังคม คอมมิชชั่น ยูนิฟอร์ม บริษัท คูโบต้ามิตรแท้ระนอง

36 ช่างบริการ 2 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -ซ่อมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 23/4 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 061-1757997

37 แคชเชียร์ 2 ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-มียูนิฟอร์ม และอาหาร 2 มื้อท างานเป็นกะได้ บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จํากัด

38 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-ท าบัญชีเบือ้งต้น บัญชีรายรับรายจา่ย 311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-บัญชีสต็อคสินค้า โทร. 077-880945

39 พ.ควบคุมคุณภาพรายเดือน 2 ช/ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -ตรวจเช็คอุณหภูมิในแต่ละผลิตภัณฑ์ บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

40 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+
-จบสาขาบัญชี ท ารายการบัญชีได้ 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

41 ผู้จดัการวิศวกรรม 1 ช 30-39 ปวช.-ป.ตรี 15,000+
โทร. 077-823044

42 ซุปเปอร์ไวเซอร์(QC) 2 ช/ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 9,500+

43 หวัหน้าช่าง 2 ช 25-35 ปวช.-ปวส. 10,000+

44 พนักงานธุรการช่าง 1 ช/ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -บันทึกข้อมูลและงานเอกสาร

45 หวัหน้าช่าง 3 ช 22-40 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บรษัิท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุร)ี

46 ประชาสัมพันธ์ 2 ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ทุกตําแหน่งประจําสาขากระบุรี 225/5 หมู่2 ต.น้ าจดื  อ.กระบุรี  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 
47 หวัหน้าคลังสินค้า 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จํากัด
48 พนักงานธุรการ 1 ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
49 พนักงานคลังสินค้า 1 ช/ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -ตรวจสอบระบบสินค้า ควบคุมการเข้า-ออกของคลังสินค้า โทร. 077-825098 Fax. 077-811688



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

50 พนักงานการตลาด 4 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000+
-ประเภทกิจการ ขายประกันสุขภาพ บริษัท มาตรฐานไอ.เอส.ซี จํากัด

-ขายสินค้า ออกเย่ียมลูกค้าในพืน้ที ่บริการเคลม 2/90 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 083-6437425 คุณสุณี ชูชิด

45 ทีป่รึกษาการขาย 2 ช/ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -พูดเก่ง อัธยาศัยดี และสามารถใช้ Internetได้ บริษัท ระนองฮอนด้าคาร์ส จํากัด 

-มีอาหารกลางวัน ทดลองงาน 3 เดือน ผ่านPro 28/7 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

อบรมทีก่ทม. มีกองทุนเดือนละ 300 บาท โทร. 077-813336-8

46 ช่างไฟฟ้า 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ผ่านการท างานระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  จํากัด

ไฟฟ้าตัวถัง ระบบไฟสตาร์ท 9/10 หมู่4 ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

47 ช่างยนต์ 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ โทร. 077-822822 

48 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 24-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน

49 พนักงานรับรถ (S/A) 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

50 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน

51 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ท างานด้านเอกสารทัว่ไป หจก.วรพรนวภัณฑ์

52 พนักงานขายประจ าร้าน 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน 48/30-31 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825700

53 ทีป่รึกษาด้านการขาย 4 ช/ญ 20-45 ม.6-ป.ตรี 9,000+
-ประจ าสาขาระนอง 2 คน สาขากระบุรี 2 คน บรษัิท บี.เอส.เค. ออโต้เซลส์ จํากัด (มาสด้าระนอง)

54 ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขาย/ธุรการ 1 ญ 21-40 ม.6-ป.ตรี 9,000+
-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 16/1 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826642 

56 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 - ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป

57 Marking Cost Control 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000-12,000 -ท าบัญชีต้นทุน/บัญชีการเบิกจา่ยสินค้า 300/209 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

58 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000-12,000 โทร. 077-834516

59 หวัหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000-12,000



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

60 เจา้หน้าทีจ่ดัซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 18-40 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -สามารถออกต่างจงัหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 

61 พนักงานบัญชี 2 ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -จดัท าบัญชีรายรับ รายจา่ย บัญชีค่าแรง 73/3  หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

62 เจา้หน้าทีพ่ัสดุ 3 ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+
-เบิก จา่ยวัสดุอุปกรณ์ ทัง้ในโรงงาน และออฟฟิต โทร. 077-811889 ต่อ 305

63 ช่างควบคุมเคร่ืองท าความเย็น 3 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000+
-ประจ าซูริมิ Fax. 077-821413

64 ช่างบ่อน้ าเสียฝ่ายพัฒนาโครงการ 2 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+
-จบสาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า

65 เสมียนสะพานปลาฝ่ายจัดซ้ือวัตถดิบ 1 ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000+
-สามารถท างานกะเช้าได้ ลายมืออ่านง่าย

66 ช่างควบคุมเคร่ืองฝ่ายซูริมิ 2 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000+
-จบสาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า

67 ช่างควบคุมเคร่ือง ประจ าTUNA 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000+
-จบสาขาไฟฟ้าหรือมีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า

รวม 101 อัตรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 พนักงานขาย (เซลล์) 1 ช 20-35 ม.3-ปวส. 9,000 - มีโบนัส ค่าคอมมิชชั่น บริษัท ชิน อินปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด

- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 500 บาท 19/9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-871101

2 พนักงานขาย 2 ญ 18-30 ม.3-ปวส. 300/วัน ระนองเคหะภัณฑ์
 120/42 ถ.ท่าเมือง อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822557

3 พนักงานขาย 10 ช 20-35 ม.3-ปตรี 300บ./วัน -ขายสินค้าในต่างจงัหวัด มีค่าคอมมิชชั่น หจก.สตาร์การดับเพลิงระนอง
-มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 28/32 หมู่4 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
-ขับรถส่งสินค้าระนอง,ชุมพร,พังงา โทร. 077-834343

4 แม่บ้าน 1 ญ 25-45 ม.3-ม.6 300บ./วัน บริษัท ระนองฮอนด้าคาร์ส จํากัด 
28/7 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-813336-8

5 พนักงานหน้าฟร้อน 2 ช/ญ 22-35 ม.3-ป.ตรี 9,000 -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พธูท์รีสอร์ท
17/27 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 084-7338496

6 พนักงานหน้าฟร้อนท์ 1 ช/ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 14,000+
-พูดภาษาอังกฤษได้ บริษัท บ้านบลูสกาย จํากัด
-ใหบ้ริการรับ-จองหอ้งพัก 170 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-873958
7 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ท างานเป็นกะ คัดแยกปลา หจก.ปลาทองอุตสาหกรรม
8 ผู้จดัการทัว่ไป 2 ช 30-45 ม.6-ป.ตรี 300+บ./วัน -ขับรถยนต์+จกัรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ 95/16 หมู่1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-816612
9 พนักงานธุรการทัว่ไป 1 ช 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,000+

-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ หจก.เอ.วัน ไดร์ฟวิ่ง ระนอง เซ็นเตอร์
-พูดภาษาอังกฤษได้ 256 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-8915510,086-7683818 คุณป้องพล

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

10 ผู้จดัการเขต 1 ญ 24-40 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -ขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว บรษัิท เบทเตอรเ์วย ์ประเทศไทย จํากัด (มิสทีน Mistine)

ประจําจังหวัดระนอง -มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี 442 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง กทม.
โทร. 02-9170000

11 พนักงานรับรถ 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 300บ./วัน บริษัท สยามนิสสันระนอง จํากัด
12 แคชเชียร์ 1 ญ 20-35 ม.6-ปวส. 300บ./วัน 6/52 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
13 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-40 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -สนทนาเก่ง,ซ่ือสัตย์,บุคลิกภาพดี โทร. 0-7782-1132
14 พนักงานควบคุมสินค้า(QC) 1 ช/ญ 18-45 ม.3-ม.6 300บ./วัน -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท แฮนด้ี อินเตอร์เนช่ันแนล (ปทท.) จํากัด

61/9 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-825759

15 ช่างไม้ 2 ช 25-35 ม.3-ม.6 9,000 -ติดต้ังป้าย ร้านทําป้ายไวนิล ระนองอ๊ิงค์เจ็ท 
16 ช่างเหล็ก 1 ช 25-35 ม.3-ม.6 9,000 -เชื่อมป้ายเหล็ก ท างานต้ังแต่ 08.30-18.30 น. หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-หยุดทุกวันอาทิตย์ อยู่ใกล้ร้านแอมเวย์ โทร. 077-823800, 081-5351869 คุณรุวัยดา
17 พนักงานประจ าร้าน 2 ช/ญ 18-30 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -รับช าระสินค้า จดัเรียงสินค้า เช็คสต๊อก หจก.ท.ีพี แอนด์ ดับเบ้ิลยูเทรดด้ิง (7-11 บางนอน)

-มีประสบการณ์ด้านงานเซเว่น 4/10 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-3719755 คุณวิทยา

18 พนักงาน Fitness 1 ญ 20-35 ม.3-ม.6 9,000+
-มีความรู้อุปกรณ์ออกก าลังกาย โรงแรมทินิดีระนอง

19 แม่บ้าน 2 ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 9,000+
-สามารถปูเตียงนอนได้ ดูแลหอ้งพัก 41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

20 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 20-35 ม.3-ปวส. 9,000+
-รักงานบริการ โทร. 077-826003-6

21 พนักงานเสิร์ฟ 4 ช 20-35 ม.3-ปวส. 300-400/วัน -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง ท างานเป็นกะ บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จํากัด
22 บาร์เทนเดอร์/บาร์น้ า 2 ช/ญ 22-35 ม.6-ปวส. 300บ./วัน -มีประสบการณ์ท าคอคเทล เคร่ืองด่ืม กาแฟ 311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
23 พนักงานต้อนรับ/ขับรถตู้ 1 ช 20-35 ม.3-ปวส. 300-400/วัน -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง รักงานบริการ โทร. 077-880945

24 ช่างแอร์/ช่างซ่อมตู้เย็น 2 ช 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ซ่อมตู้เย็น เคร่ืองท าความเย็น ร้านภักดีเครื่องเย็น

86/160 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-8663469 



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

25 พนักงานขาย 5 ญ 23-30 ม.6-ป.ตรี 9,000 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
26 พนักงานต้อนรับ 5 ช/ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 9,000 -ประเภทกิจการ การขายรถจกัรยานยนต์ 232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811522
27 พนักงานขาย 5 ช/ญ 22-35 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -ขายรถยนต์ หายอดลูกค้าตามเป้า ท าโปรโมชั่น บรษัิท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

225/5 หมู่2 ต.น้ าจดื  อ.กระบุรี  จ.ระนอง
โทร. 077-822822 

28 แคชเชียร์ 5 ญ 18-33 ม.3-ปวช. 300บ./วัน -คิดเงิน บริการลูกค้า หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า
87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821316

29 ล่ามแปลภาษาพม่า 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 400บ./วัน -ค่าจา้งยังไม่รวมรายได้และสวัสดิการอื่นๆ บมจ.บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระนอง
30 พนง.แผนกประชาสัมพันธ์ 1 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 9,000 -มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์จะ 666/1 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

พิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 077-880220-2 # 108, 085-0462310
31 พนักงานQCรายวัน 3 ญ 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านการตรวจเช็ค ตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท แดดอง (ประเทศไทย) จํากัด

**ด่วน** 157/22 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 083-1305515

32 พนักงาน QC รายวัน 3 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ผลิต วัดอุณหภูมิ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

33 พนง.ขับรถบรรทุกปลาป่น 1 ช 25-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -สามารถท างานเป็นกะได้ มีใบขับขี่ประเภท2 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

34 พนักงานรายวันฝ่ายบีโบ้ 5 ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -สามารถท างานกะเช้าได้ ท างานในฝ่ายผลิต โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413
35 เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) 5 ช/ญ 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด
36 เสมียน 5 ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน -จดน้ าหนัก ท ารายงาน 260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825197-8



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

37 พนักงานขับรถขายหน่วยรถ 2 ช 18-35 ม.3-ปวส. 12,000+
-สามารถขับรถบรรทุก6ล้อ และมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จํากัด

**ประจําจังหวัดระนอง** 31/237 หมู่2 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 089-8706920, 081-2712662, 081-9580232

38 พอ่ครัว/แม่ครัว (อาหารไทยพื้นบา้น) 1 ช/ญ 25-50 ม.3-ปวส. 11,000-17,000 -ควรมีประสบการณ์ครัวอาหาร ถนัดอาหารไทยพื้นบา้น ร้านอาหาร โสภณ

-เงินเดือนขึน้อยู่กบัประสบการณ์และความสามารถ 323/7 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-สามารถท างานเป็นทีมได้ โทร. 096-2643455 คุณณัฐวุฒิ รังสิพุฒิกุล

39 พนักงานขับรถ10ล้อ 1 ช 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 หจก.วรพรนวภัณฑ์

-ขับรถจากเหมือง(หาดส้มแปน้)ไปในตัวเมืองระนอง 48/30-31 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825700

40 พนักงานบัญชี 1 ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ หจก.มานิตย์รวมภัณฑ์

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

โทร. 077-822474

41 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 20-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ถ้ามีประสบการณ์เงินเดือนจะปรับสูงขึ้น บริษัท พิชญา  อินเตอร์ฟู้ด จํากัด

42 พนักงานขับรถกระบะ 2 ช 20-35 ม.3-ม.6 9,000 -ผลิตไส้กรอก และเบคอน ท างานเวลา16.00-01.00 น. 64/13 หมู่1 ซ.บ้านสวน2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 โทร. 081-8457830 คุณชญานิษฐ์  พรพิสุทธิ์

43 หวัหน้าQC 1 ช/ญ 25-35 ม.6-ปวส. 9,000+
-ควบคุมการท างานของพนง.คิวซี ตรวจสอบรายงาน บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

44 ช่างทัว่ไป 3 ช 25-35 ม.3-ปวส. 9,000+
-ซ่อมบ ารุงทัว่ไป ทัง้เคร่ืองยนต์ เคร่ืองเชื่อม 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-823044

45 พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 ช 21-40 ม.3-ปวส. 9,000 -ยืนประจ าแต่ละจดุ ตรวจกระเป๋า ตรวจร่างกาย บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

46 พนักงานขับรถกระบะ 1 ช 25-40 ม.3-ปวช. 9,000 -มีใบขับขี่ประเภท2 เซฟต้ีไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
-ขับรถบรรทุกสินค้าไปกับ Sale 78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
(อยู่ใกล้กับปัม๊ PT บางร้ิน) โทร. 093-7902438

47 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-35 ม.3.-ม.6 300บ./วัน บริษัท ภูมิชนก ไอศกรีม จํากัด

291/89 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-830669,084-8387744

48 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช 20-45 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -มีทีพ่ัก, ประกันสังคม โรงแรมระนองการ์เด้น

6/54 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880876 

49 พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC รายวัน) 1 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 9,000 -ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตรวจเชื้อ บริษัท โกลด์เด้นซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

50 เช็คเกอร์ 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน 6/188,6/199 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825002-5 ต่อ 161, 088-7580265 

51 ช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์ 2 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,000 -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท อันดามันกรุ๊ป ออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

28/92-101 หมู่ 5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880621-3

52 พนักงานตรวจสอบสินค้า 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,000-12,000 -ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป

53 พนักงานจดัเรียงสินค้า 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 9,000 300/209 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

54 พนักงานขับรถ 2 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,000+
-มีค่าคอมมิชชั่น โทร. 077-834516

55 หวัหน้างานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 9,000

56 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 9,000 -มีค่าคอมมิชชั่น

รวม 115 อัตรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 พนักงานขาย 3 ญ 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 10,000+

-มีใบขับขี่รถจกัรยานยนต์ หจก.ประภาทิพย์คอมมูเชียน
17/27 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 084-7338496

2 พนักงานรายวัน 200 ช/ญ 18-35 ป.6-ม.6 300บ/วัน -ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตรวจเชือ้ บริษัท โกลด์เด้นซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด
6/188,6/199 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-825002-5 ต่อ 161, 088-7580265 

3 แม่บ้าน 1 ญ 18-45 ป.6-ม.6 300บ./วัน -มีประกันสังคม บริษัท อีซูซุระนอง จํากัด
6/49 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821648-9

4 คนงานก่อสร้าง 10 ช 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 300-400บ./วัน หจก.รุ่งชัยการไฟฟ้าและก่อสร้าง
130/223 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-983966

5 ช่างเคาะตัวถัง 1 ช 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -บริการซ่อมตัวถังรถยนต์ อู่ยกย่องการช่าง
6 ช่างซ่อมช่วงล่าง 1 ช 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -ซ่อมเคร่ืองยนต์ช่วงล่าง 145/31 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880989
7 พนักงานขับรถ10ล้อ 2 ช 25-40 ป.6-ม.6 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 หจก.ระนองคอนกรีตการช่าง

9/4 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-862076-77

8 พนักงานขับรถTrailer 1 ช 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 บริษัท ย้งเชาว์ จํากัด
19/1 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-810263

9 พนักงานขาย (Sale) 1 ช 30-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 10,000-12,000 -ติดต่อลูกค้า ขายน้ า และส่งน้ า นํ้าด่ืมเฟส
10 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 1 ช 30-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,000 -มีใบขับขี่ประเภท2 ขับรถบรรทุกน้ าจากบ่อ 196/48 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-ท างานเวลา 07.30-18.00 น. โทร. 077-821343 คุณศิริวัฒน์

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

11 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20-35 ป.6+
300บ./วัน -พูดภาษาอังกฤษได้ ร้านอาหาร โสภณ

323/7 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 096-2643455 คุณณัฐวุฒิ รังสิพุฒิกุล
12 ช่างยนต์ 2 ช 20-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,000-17,000 -ถ้ามีประสบการณ์ในการซ่อมเคร่ืองยนต์จะ อู่บุญสุข @ เกิดเพ็ชร์

พิจารณาเป็นพิเศษ 88/29 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 084-4581573, 095-0170005 คุณอรพรรณ

13 ช่างก่อสร้าง 10 ช 30-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 400บ./วัน -รับเหมาก่อสร้าง บริษัท เอส.พี.ไดมอนด์โฮมการโยธา จํากัด
14 กรรมกร 20 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน 99 หมู่1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-6294600
15 พนักงานโกดังสินค้า 10 ช 18-33 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -ดูแลคลังสินค้า ยกของ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า
16 พนักงานส่งสินค้า 10 ช 18-33 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -สามารถท างานหนักได้ ส่งสินค้าในจงัหวัด 87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

17 พนักงานรายวัน 6 ญ 18-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

18 พนักงานQC 6 ญ 18-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน 93/17-18 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822228

19 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 10,000+
-พูดเก่ง ต้ังใจท างาน ขยัน เซฟต้ีไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-7902438

20 พนักงานประจ าฟาร์มสุกร 5 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,000-15,000 -มีทีพ่ัก ค่ารักษาพยาบาล ฟาร์มหมูโกสิทธิ์

-เล้ียงหมู ท าความสะอาด 64 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-7196764 คุณพานนท์ เจี่ยกุญชร

21 หวัหน้าทีมขาย 2 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000+
-เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นสูง มีประสบการณ์ บริษัท คชาชาญ จํากัด

22 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,000+
-ประเภทกิจการใหบ้ริการตู้รับช าระเงินอัตโนมัติ 99/3 หมู่3 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

**ประจําจังหวัดระนอง** โทร. 084-8396611



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

23 กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ญ 30-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 10,000 -สามารถนอนพักค้างคืนทีบ่้านนายจา้งได้ หจก.พรรณทับทิม

-ประเภทกิจการร้านอาหาร ท างานทีพ่ัทยา 15/136 หมู่1 ซ.15 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-8880288 

24 พนง.ขับรถเทรลเลอร์ 1 ช 25-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท4 มีประสบการณ์1ปขีึ้นไป บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

25 พนักงานขับรถกระบะ/10ล้อ 2 ช 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 ขับรถรับ-ส่งติดต่องาน 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

26 พนักงานรายวันไลน์ผลิต 5 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน โทร. 077-823044

27 พนักงานรายเหมาไลน์ผลิต 20 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน

28 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -มีอาหารมื้อเทีย่ง อู่ลิ้มเจริญยนต์ สาขา2

29/11 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-8938593 

29 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 30 ญ 18-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในทีเ่ย็นได้,ท างานเป็นกะได้ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 

30 พนักงานรายวันคลังสินค้า 5 ช 18-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในทีเ่ย็นได้,ท างานเป็นกะได้ 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

31 พนักงานรายวันฝ่ายผลิตบีโบ้ 10 ช/ญ 18-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน **ด่วน** โทร.  077-811889 ต่อ 305

32 พนักงานรายวัน 20 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -ท างานทัว่ไปในไลน์ผลิต บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825197-8

33 พนักงานขับรถ 3 ช 25+
ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 บริษัท จันทร์สมบีชรีสอร์ท จํากัด

135 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821576,081-9581797

34 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 30-45 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,000+
-มีใบขับขี่ประเภท2 บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด

35 ช่างยนต์ 1 ช 30-45 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,000+
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 54/93 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-ดูแลและซ่อมแซมรถยนต์ โทร. 086-3373743 คุณอังคณา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 มีนาคม 2560 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

36 พนักงานขับรถ 3 ช 25+
ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 บริษัท ภูมิชนก ไอศกรีม จํากัด

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

37 ช่างเฟอร์นิเจอร์ (ไม้) 3 ช 25+
ไม่จ ากัดวุฒิ 300-400บ/วัน บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

38 ช่างเฟอร์นิเจอร์ (หวาย) 3 ช 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 300-400บ/วัน 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

39 กุ๊ก (ครัวไทย) 1 ช 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000-15,000 -ท าอาหารไทยได้ มีประสบการณ์3ปี โทร. 077-821484, 081-8942583

40 กุ๊ก (ครัวจนี) 1 ช 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000-15,000 -ท าอาหารจนีได้

รวม 217 อัตรา


