
ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 หวัหน้าฝ่าย QC 1 ญ 22-45 ปริญญาตรี 22,000 -ปริญญาตรี สาขา FOOD SCIENCE หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง บรษัิท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

-คิด-วิเคราะหแ์ละแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้ดี 260/44 หมู6่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีความรู้ระบบ GMP , HACCP โทร. 077-825197-8

-สามารถใช้โปรแกรม WORD , EXCEL ได้

-หากผ่านการท างานในโรงงานอาหารทะเล

แช่แข็ง จะพจิารณาเปน็พเิศษ

2 รองหวัหน้าฝ่าย QC 1 ช/ญ 22-45 ปริญญาตรี 12,500 -จบวิทยาศาสตร์บณัฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-มีความรู้ระบบ GMP , HACCP , ISO9001

3 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 310บ./วัน -ค่าจา้งขึน้อยู่กับการผ่านการทดลองงาน และ บรษัิท เดอะรอยัล บลู วิงส์ กรุป๊ โฮเทล จํากัด 

การพจิารณาปรับขึน้อีกคร้ัง 79/32-33 ถ.ทา่เมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-รับจองหอ้งพกั พร้อมบนัทกึข้อมูลลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โทร. 077-880866

4 ผู้จดัการฝ่ายสินค้าบริโภค 1 ญ 22-35 ปริญญาตรี 20,000 -จบสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง บรษัิท สยามแมค็โคร สาขาระนอง จํากัด

-มีทกัษะภาษาอังกฤษ 86/9 ม.2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-982580

5 พนักงานบญัชี 1 ญ 25-34 ปริญญาตรี 12,000 -มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ บรษัิท เค.เอ็น.แอนด์ ที. เอ็กซปอรต์ จํากัด

13/ 1 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-8949160

6 จป.วิชาชีพ(ด้านก๊าซออกซิเจน) 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -ดูแลความปลอดภัย มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ ภูวเดช ออกซิเจน

170/150 ม.1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 094-5799579

7 ผู้แทนขาย 1 ช 21-30 ปริญญาตรี 15,000 -ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ ออกนอกอ าเภอได้ บรษัิท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

***อายุไมเ่กิน 30 ปี**** 130/257 ถ.ทา่เมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-833825-6

8 ผู้จดัการขาย 10 ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000 -ดูแล ควบคุม และต้องผ่านการอบรมใบอนุญาต บมจ.เมอืงไทยประกันชีวิต สาขาระนอง

-ค่าจา้งขึน้อยู่กับการผ่านการทดลองงาน 2/40-41 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

โทร. 077-811706, 095-2261997

9 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 21-35 ปริญญาตรี 15,000 -จบสาขาอาชีวอนามัย บรษัิท แฮนด้ี อินเตอรเ์นช่ันแนล (ปทท.) จํากัด

-ดูแล วางระบบดูแลความปลอดภัย 61/9 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825759

10 เภสัชกร 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 27,000 -ใหป้รึกษาด้านยา บรษัิท ดี.ฟารม์สั จํากัด (รา้นขายยา)

99 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-5896696

11 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 35-45 ปริญญาตรี 20,000 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุป๊

12 หวัหน้าฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000     มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ด่วน** 300/209 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-5796170,063-0782918

13 ผู้จดัการศูนย์บริการ 1 ช 30-40 ปริญญาตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ บรษัิท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

225/5 หมู2่ ต.น้ าจดื  อ.กระบรีุ  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

14 เจา้หน้าที่บริการลูกค้า True Shop 5 ช/ญ 23-30 ปริญญาตรี 12,000 -มีค่าครองชีพ, ค่าคอมมิชัน่ ประกันสังคม อื่น ๆ บรษัิท ทร ูยูนิเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

15 เจา้หน้าที่ชุมชนสัมพนัธ์อาวุโส 5 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 15,000 -มีโบนัส,ประกันสังคม,กองทนุส ารองฯ เปน็ต้น 28/2-3 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์  อ.เมือง  จ.ระนอง

16 พนักงานประจ า True Shop 10 ช/ญ 20-28 ปริญญาตรี 12,000+
-ค่าจา้งขึน้อยู่กับประสบการณ์ โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

17 พนักงานเชียร์สินค้า 2 ช/ญ 20-40 ปริญญาตรี 14,500+

18 Audit Staff ประจ าพื้นที่สุราษฏร์ธานี 2 ช/ญ 20-40 ปริญญาตรี 13,000+

19 เจา้หน้าที่ฝึกอบรม 2 ช/ญ 20-40 ปริญญาตรี 13,000+

20 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรม 1 ช/ญ 20-40 ป.ตรี.-ป.โท 13,000+

21 เจา้หน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ประจ าพื้นที่ 4 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 13,000+
   มีค่าครองชีพ, ค่าคอมมิชัน่ ประกันสังคม อื่นๆ

22 ฝ่ายสนับสนุนจดักิจกรรม 2 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 13,000+

23 Sales Planning 1 ช/ญ 23-35 ป.ตรี.-ป.โท 13,000+

24 Network Planning 1 ช/ญ 23-40 ป.ตรี.-ป.โท 13,000+

25 Operation Management 2 ช/ญ 23-40 ป.ตรี.-ป.โท 13,000+



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

26 ผู้จดัการจงัหวัด 2 ช/ญ 23-40 ป.ตรี.-ป.โท 13,000+

27 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 310บ./วัน -ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน บรษัิท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  จํากัด

9/10 หมู4่ ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

28 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 25,000 -ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน บรษัิท วี ไอ อินเตอรเ์นช่ันแนล จํากัด 

61/9 หมู1่ ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-823044

29 หวัหน้างานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 13,000 -ใช้ Internet ได้ดี อยู่ไลน์ปลา,กุ้ง,ปู บรษัิท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

30 พนักงานขาย 1 ญ 22-40 ป.ตรี-ป.โท 13,000 -ดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 73/3 หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413

65 อัตรา



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 22-45 ปวช.-ปวส. 10,000 -เคยท างานในไลน์ผลิต หอ้งเย็น จะได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

-สามารถท างานล่วงเวลาได้ 260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โทร. 077-825197-8

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2 พนักงานขายออนไลน์ 1 ช/ญ 28-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000+ -ดูแลช่องทางการขาย online lazada/Shopee บริษัท พี.เอสพีพีระนอง จํากัด

-ท าการตลาดโดยใช้ Social Media : Line@,Facebook 119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

- น าเสนอ Promotion ทางการตลาดออนไลน์ โทร. 077-825098

3 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช 18-40 ปวช.-ป.ตรี 9,300 -รับและซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด

3/3 ถ.ดับคดี ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822552

4 พนักงาน Front office 1 ญ 23-35 ปวช.-ปวส. 310 บ./วัน -รับเช็คอนิ-เช็คเอาท์  ท างาน 2 กะ (เช้า,บ่าย)  โรงแรมบ้านชิโน

-พูดภาษาองักฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ 28/8 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-หยุด 1 วัน/สัปดาห์ อยู่ใกล้ Lotus Express โทร. 095-2692494

5 พนักงานขาย 1 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9300+ -มีประกนัสังคมให้ บริษัท ไทยอุดมโฮมมาร์ท จํากัด

6 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9300+ -ค่าจา้งขึ้นอยู่กบัประสบการณ์การท างาน 152/9 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-ท าบัญชีเดบิต เครดิต ออกใบส าคัญจา่ย โทร. 077-833333

-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่จะพจิารณาเปน็พเิศษ

7 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 9,300 -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ เซฟต้ีไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

8 ช่างไฟฟ้า 1 ช 25-40 ปวช.-ปวส. 10,000+ -ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า,ติดต้ังกล้องวงจรปิด 78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-7902438

9 หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า 1 ช 20-40 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จํากัด

-ควบคุมสินค้าเข้า-ออก 104/5 หมู่4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826991-2

10 ช่างเชื่อม 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ พันธุ์ทิพยฟ์าร์ม

-มีบ้านพัก 78 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

โทร. 086-4760604

11 พนักงานบัญชี 1 ญ 18-35 ปวส.บัญชี 310บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่ต่ ากว่า 1 ปี ร้านจิน้เห้งอะไหล่ยนต์

-ปิดงบประมาณได้ 12/3 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-4759698

12 พนักงานจดัเรียงสินค้า 4 ช 25-35 ปวช.-ป.ตรี 310บ./วัน -ดูแลข้อมูลสินค้า บริษัท ยง้เชาว์ จํากัด

-สมัครงานในวันพุธของสัปดาห์ 19/1 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 077-810263

13 ช่างไฟฟ้า 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 -ประเภทกจิการ โรงงานน้ าด่ืม บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จํากัด

14 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 -สถานที่ท างานอยู่หลังเทศบาลบางร้ิน 193/4 หมู่4 ต.บางร้ิน อ.เมือง  จ.ระนอง

15 ช่างยนต์ 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 -ถ้าสนใจโทรสอบถามเส้นทางกอ่นไปสมัคร โทร. 097-9969826 สุพรรณี

16 ช่างกอ่สร้าง 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000

17 หัวหน้าช่างคุมเคร่ืองจกัร 1 ช 30-50 ปวช.-ปวส. 10,000 -คุมเคร่ืองจกัรน้ าแข็ง, มีพื้นฐานการซ่อมเคร่ือง บริษัท เหมเรืองเงิน จํากัด

18 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,300 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 207 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-จบสาขาการบัญชี โทร. 088-7513836 คุณวรัท

19 ผู้จดัการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 25-40 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -โบนัส ห้างหุน้ส่วนจํากัด สตาร์การดับเพลิง

-เงินปันผล 28/32 หมู่4 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-5893999

20 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000-10,000 -จบสาขาบัญชี บริหาร การเงิน บริษัท ไท ฟง ฮง จํากัด

-อยู่ใกล้บจก.ย้งเชาว์  (แปรรูปไม้ยางท่อน) 142 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

-ลงรายรับ รายจา่ย โทร. 093-3299108 , 093-6174400

21 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 10,000+
-จบสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

22 demi chef ครัวไทย 2 ช 23-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-มีประสบการณ์ด้านอาหารไทย 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

23 พนักงานสวนเกษตร 1 ช 23-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-จบด้านพืชและสัตว์ โทร. 077-821484, 081-8942583



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

24 ที่ปรึกษาโครงการ 10 ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 9,300 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาระนอง

2/40-41 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811706, 095-2261997

25 หัวหน้ากะช่างเคร่ืองท าความเย็น 1 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000+
-ดูแล ซ่อมบ ารุงเคร่ืองท าความเย็น บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

-ท างานเป็นกะ 3 กะ (เช้า บ่าย ค่ า) 93/17-18 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 077-822280

26 พนักงานรับจองห้องพัก 2 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,300+
-สามารถพูดภาษาองักฤษได้   ด่วน โรงแรมทินิดีระนอง

41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826003-6

27 ช่างเคร่ือง 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -ดูแลห้องเคร่ือง แจง้ซ่อมเคร่ืองที่ช ารุด โรงนํ้าแข็งวารีสมบูรณ์

41/37 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-874749

28 ช่างบริการ 5 ช 23-30 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -ซ่อมบ ารุง และชี้แจงรายละเอยีดการซ่อม บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

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

29 ช่างอะไหล่ 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 077-811522

30 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 310บ./วัน -พูดเกง่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สถานภาพ โสด บริษัท อีซูซุระนอง จํากัด

-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ 6/49 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821648-9

31 ผู้ช่วยช่าง 1 ช 25-45 ปวส. 310บ./วัน -จบปวส.ไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพช่าง นํ้าใส เขาสวย รีสอร์ท

32 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20-35 ปวช. 9,300 -สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ 14/19 ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-6461444

33 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -มีประกนัสังคม คอมมิชชั่น ยูนิฟอร์ม บริษัท คูโบต้ามิตรแท้ระนอง จํากัด

23/10 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 061-1757997, 083-5947399



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

34 พนักงานต้อนรับโรงแรม 1 ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ส่ือสารภาษาองักฤษได้พอใช้ จริสินโฮเทล

-สามารถท าบัญชีได้ 15/215 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-5835225 ศุภฤกษ์

35 แคชเชียร์ 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 310-450บ./วัน บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จํากัด

36 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22-45 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -ใช้โปรแกรม Express ได้ 311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

37 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 9,300 -สามารใช้โปรแกรม Excel พดูภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ โทร. 077-880945

38 หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 25-35 ปวช.-ป.ตรี 18,000 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

มีอาหารกลางวันบริการ 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-823044

39 หัวหน้าช่าง 3 ช 22-40 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

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

โทร. 077-822822 

40 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -พูดเกง่ อธัยาศัยดี และสามารถใช้ Internetได้ บริษัท ระนองฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 

28/7 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-813336-8

41 ที่ปรึกษาด้านการขาย 2 ช/ญ 27-35 ปวส.-ป.ตรี 9,300 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท มิตรแท-้ชุมพรยานยนต์ จํากัด (ฟอร์ดระนอง)

-ขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 23/4 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีการอบรมและมีชุดยนิูฟอร์มให้ โทร. 077-810955-6  คุณรัตน์ดีวรรณ

42 ช่างไฟฟ้า 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -ผ่านการท างานระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  จํากัด

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

43 ช่างยนต์ 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ โทร. 077-822822 

44 พนักงานรับรถ (S/A) 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

45 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 310บ./วัน



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

46 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -ทกุต าแหน่งมีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป

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

48 หัวหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000-12,000 โทร. 093-5796170,063-0782918

49 พนักงานบัญช/ีการเงิน 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 12,000 -มีความรู้เกีย่วกบัทางด้านภาษ,ีบัญชีซ้ือ-ขาย ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย

-มีความละเอยีดรอบคอบ มีโอที 312 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

50 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -ทุกต าแหน่งต้องมีประสบการณ์การท างาน โทร. 077-812692, 087-2792255

51 เจา้หน้าที่ออกแบบกราฟฟิก 1 ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -อัพเดตสินค้าในเว็บไซต์ Lazada ตกแต่งภาพสินค้า

-ท างาน 08.30-17.30 น. หยุดวันอาทิตย์

52 ช่างเทคนิค 10 ช 23-28 ปวส.-ป.ตรี 14,000 -มีคอมมิชั่น,ประกนัสังคม,ประกนัสุขภาพ อืน่ ๆ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

28/2-3 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

53 พนักงานการตลาด 1 ญ 23-30 ปวส.-ป.ตรี 9,900 -ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด สาขาระนอง

25/15 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-8733159

54 หัวหน้างานฝ่ายผลิตปลาป่น 1 ช 20-45 ปวช.-ป.ตรี 10,000 -มีความรู้เคร่ืองจกัรบ้างหรือมีประสบการณ์ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 

55 เจา้หน้าที่จดัซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 20-45 ปวช.-ป.ตรี 13,000+
-จบสาขาประมง 73/3  หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

56 เจา้หน้าที่พัสดุ 2 ช/ญ 20-45 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-เบิก จา่ยพัสดุ โทร. 077-811889 ต่อ 305

57 ช่างบริการควบคุมความเย็น 2 ช 20-45 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร , เข้างานเป็นกะ Fax. 077-821413

106 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท จนัทร์สมบีชรีสอร์ท จํากัด

135 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-9581797 คุณวิจติรา

2 พนักงานรายวัน 10 ญ 18-35 ม.3-ม.6 310บ./วัน -ท างานทั่วไปในไลน์ผลิตและท า OT ได้ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

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

โทร. 077-825197-8

3 พนักงานขาย (Direct Sale) 3 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 9,300 -ขายสินค้าในแต่ละอ าเภอ มีค่าคอมมิชชั่น บริษัท กิตติโรจน์ คอนเวอร์เจนซ์ จํากัด (สาขาท่าเมือง)

ประจ าสาขาท่าเมือง 2 คน กระบุรี 1 คน *ด่วน* 79/26 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822666

4 ผู้ช่วยกุก๊ 1 ช/ญ 25-45 ม.3 310บ./วัน -ผ่านการตรวจไวรัสตับอกัเสบ B นํ้าใส เขาสวย รีสอร์ท

14/19 ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-6461444

5 ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ 2 ช 18-35 ม.6-ป.ตรี 310บ./วัน -ทดลองงาน 3 เดือน มีเบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น หจก. อันดามัน กรุ๊ป ออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

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

โทร. 077-880621

6 พนักงานฝ่ายอาหารสด 1 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,300 -รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 86/9 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

*ด่วน* โทร. 077-982580 ต่อ 104

7 หัวหน้างานแพ็คกิง้ 1 ช/ญ 25-40 ม.6-ป.ตรี 9,300 -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ  **ด่วน** บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

8 เสมียนประจ าไลน์ผลิต 1 ญ 25-40 ม.3-ปวส. 9,300+
-มีอาหารมือ้กลางวัน 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

9 ช่างประจ าเคร่ือง 3 ช 25-40 ม.6-ปวส. 9,300+
-สามารถท างานเป็นกะได้ โทร. 077-823044

10 ธุรการคาร์โก้ 1 ช/ญ 25-40 ม.6-ปวส. 9,300+

11 หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 25-40 ม.6-ปวส. 9,300+
-มีอาหารมือ้กลางวัน

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

12 พนักงานขาย 1 ญ 25-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -ขายอะไหล่ เหล็ก จดัเรียงสินค้า ร้านอรุณสวัสด์ิ

-อยู่เย้ืองด่านศุลกากร 117 หมู่1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

-ลักษณะงานคล้ายกบังานเซเว่น โทร. 086-4795318 คุณรัตน์สุณี สวัสด์ิ

13 ผู้จดัการเขต 3 ญ 22-40 ม.6-ป.ตรี 17,900 -ดูแลยอดขาย หาพนักงานขาย บริษัท เบทเตอร์เวย ์จํากัด  (มีสทีน Mistine)

-สามารถขับรถยนต์ได้ 442 ถ.รามค าแหง แขวง สะพานสูง กทม.

*ประจําจงัหวัดระนอง* โทร. 02-9170000 คุณเอกชัย

14 แคชเชียร์ 2 ญ 18-33 ม.3-ปวช 310บ./วัน -คิดเงิน บริการลูกค้า หจก.ตลาดใหม่จุม๋จิม๋พลาซ่า

**ด่วน** 87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

15 ผู้ดูแลลูกค้าประจ าพื้นที่ 20 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 13,000+
-มีค่าครองชีพ,คอมมิชั่น,ประกนัสังคม อืน่ ๆ บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

-ค่าจา้งขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ 28/2-3 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

16 เจา้หน้าที่จป.เทคนิคขั้นสูง 1 ช 18-35 ม.6-ป.ตรี 10,000+
-อยู่ในทีมความปลอดภัย ตรวจสอบความปลอดภัย บริษัท แฮนด้ี อินเตอร์เนช่ันแนล (ปทท.) จํากัด

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

17 ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม 1 ช 1 ม.3-ปวส. 9,300+
-มีใบประกอบวิชาชีพ บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด

54/93 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-3373743 คุณอังคณา

18 พนักงานเสิร์ฟ 4 ช/ญ 23-40 ม.6-ปวส. 300-400บ./วัน บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จํากัด

19 ผู้ช่วยกุก๊ 1 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 9,300+
-จดัเตรียมวัตถุดิบ 311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

20 บาร์เทนเดอร์/บาร์น้ า 2 ช/ญ 22-35 ม.6-ปวส. 310บ./วัน -มีประสบการณ์ท าคอคเทล เคร่ืองด่ืม กาแฟ โทร. 077-880945

21 กุก๊ 1 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 9,300+



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

22 พนักงานขาย 2 ญ 23-30 ม.6-ป.ตรี 310บ./วัน -มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

*อายไุม่เกิน 30 ปี* 232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811522

23 พนักงานขาย 5 ช/ญ 22-35 ม.6-ป.ตรี 310บ./วัน -ขายรถยนต์ หายอดลูกค้าตามเป้า ท าโปรโมชั่น บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

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

24 พนักงานQCรายวัน 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ผลิต วัดอณุหภูมิ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

25 ยามรักษาการณ์ 1 ญ 25-35 ม.3-ปวส. 10,000 -บนัทึกการตรวจรถ,บคุคลเข้าออก มีประสบการณ์ 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

26 พนักงานขับรถ6ล้อฝ่ายจัดซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 25-45 ม.3-ม.6 10,000 จะพจิารณาเปน็พเิศษ โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413

27 พนักงานบัญชี 1 ญ 18-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ หจก.มานิตยร์วมภัณฑ์

28 พนักงานขาย 1 ญ 20-45 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -ขายสินค้าหน้าร้าน 68/11-14 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822474

29 ซุปเปอร์แม่บ้าน 1 ญ 25-40 ม.6-ปวช. 310บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านแม่บ้านโรงแรม บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

30 สปาซุปเปอร์ไวเซอร์ 1 ญ 25-35 ม.3 ม.6 300-400บ./วัน -เป็นคนฝึกนวดได้ มีความรู้สอนงานได้ 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
-มีประสบการณ์ มีใบประกอบวิชาชีพ โทร. 077-821484, 081-8942583

31 order checker 1 ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 310บ./วัน -รับออเดอร์จากลูกค้า มีประสบการณ์ด้านการเสริฟ 

32 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 23-35 ม.3 ม.6 300-400บ./วัน -ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว ท างานเป็นกะได้

33 พนักงานตรวจสอบสินค้า 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,000-12,000 -ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป

34 พนักงานจดัเรียงสินค้า 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 310บ./วัน 300/209 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

35 พนักงานขับรถกระบะ 2 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,300+
-มีค่าคอมมิชชั่น ขับรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ โทร. 093-5796170,063-0782918

36 หัวหน้างานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 310บ./วัน ***ร้านอยูต่รงกันข้ามระนองเบเกอรี่***

37 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 310บ./วัน -มีค่าคอมมิชชั่น

85 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 แม่บ้าน 1 ช/ญ 20-35 ป.4-ม.6 310บ./วัน -มีประสบการณ์ในการท างาน บริษัท จนัทร์สมบีชรีสอร์ท จํากัด

135 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-9581797 คุณวิจติรา

2 รปภ. 1 ช/ญ 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,300+ บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด
6/188,6/199 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 088-7580265

3 พนักงานประจ าร้าน 3 ช/ญ 18-30 ไม่จ ากดัวุฒิ 310 บ./วัน -สามารถท างานเป็นกะได้ ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ีพี แอนด์ ดับเบ้ิลยเูทรดด้ิง
-รักงานบริการ 4/10 ม.3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

**ด่วน** โทร. 081-3719755
4 กุก๊ 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000-20,000 -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ Phayamas Private Beach Resort

5 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000 -พูดภาษาองักฤษได้ มีที่พัก อาหาร ยูนิฟอร์ม 47/8 หมู่1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง

6 แม่บ้าน 2 ญ 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000-12,000 -*ท างานเกาะพยาม* โทร. 089-2196116 คุณศุภนิช

7 พนักงานขับรถ 1 ช 20-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,300+ -สามารถขับรถ6,10ล้อ มีใบอนุญาตขับขี่ บริษัท พี.เอสพีพีระนอง จํากัด

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

โทร. 077-825098
8 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 1 ช/ญ 30-44 ป.6-ปวส. 12,000 -เบี้ยเล้ียง อาหาร ที่พัก บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-823044

9 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -สามารถท างานเป็นกะได้ The B Ranong

295/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 077-823111 ,081-3262219

10 พนักงานฝ่ายผลิตราย ชม. 6 ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ผลิตสินค้าอาหารทะเล บริษัท แฮนด้ี อินเตอร์เนช่ันแนล (ปทท.) จํากัด

61/9 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825759

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

11 ผู้ช่วยช่าง 1 ช 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -อยู่เย้ืองด่านศุลกากร ร้านอรุณสวัสด์ิ

-ลักษณะงานคล้ายกบังานเซ่เว่น 117 หมู่1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-4795318 คุณรัตน์สุณี สวัสด์ิ

12 ช่างติดต้ังกล้องวงจรปิด 2 ช 20-35 ป.6-ปวส. 10,000 -ติดต้ังกล้องวงจรปิด ท างาน 08.30-17.30 น. ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย

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

โทร. 077-812692, 087-2792255

13 พนักงานเกบ็ข้อมูล 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ท างานในไลน์ผลิต          *ด่วน* บริษัท แดดอง จํากัด

น้ าหนักไลน์ผลิต -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 157/22 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 083-1305515

14 พนักงานชงกาแฟ 1 ช/ญ 25-35 ป.6-ปวส. 310บ./วัน -ชง ผสม เคร่ืองด่ืม ต้องมีประสบการณ์ท างาน ร้านจา่จา้ คอฟฟ่ี

15 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช 18-35 ป.6-ปวส. 310บ./วัน 6/29 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821100,077-810813

16 พนักงานหน้าลาน 3 ช 30-45 ป.6-ม.6 320บ./วัน -บริการเติมน้ ามัน บริการลูกค้า ทดลองงาน1สัปดาห์ บริษัท ฮงลี ่ปิโตรเลียม จํากัด (ป๊ัมซลล์บางนอน)

-ท างานเป็นกะ มี 2 กะ (15วันเปล่ียนรอบกะ) 109/10 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

กะ1 05.00-14.00, กะ 2 14.00-23.00 น. โทร. 090-2466289

17 พนักงานขับรถ 2 ช 22-40 ป.6-ม.3 9,500 -ขับรถส่งสินค้าในจงัหวัด  หจก.ตลาดใหม่จุม๋จิม๋พลาซ่า
87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

18 ที่ปรึกษางานบริการ SA 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท อีซูซุระนอง จํากัด

-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ 6/49 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

19 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ทั้งสองต าแหน่งผ่านโปร3เดือนปรับเงินเดือน โทร. 077-821648-9

20 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 5 ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จํากัด

 ! ด่วน สมัครแล้วทราบผลทันที 104/5 หมู่4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-826991-2



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

21 พนักงานขาย 3 ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000+
-มีใบขับขี่รถจกัรยานยนต์ หจก.ประภาทิพยค์อมมูเชียน

-ประเภทกจิการ ขายผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ 17/27 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-อยู่ซอยข้างร้านเจฉ้ายสะพานปลา โทร. 084-7338496

22 ช่างเคาะตัวถัง 1 ช 20-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -บริการซ่อมตัวถังรถยนต์ อู่ยกยอ่งการช่าง

23 ช่างซ่อมช่วงล่าง 1 ช 20-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ซ่อมเคร่ืองยนต์ช่วงล่าง 145/31 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880989

24 พนักงานราย(กก.) 5 ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) 

93/17-18 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-822280

25 พนักงานขาย 7 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000+
-พูดเกง่ ต้ังใจท างาน ขยัน เซฟต้ีไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-7902438

26 พนักงานประจ าฟาร์มสุกร 2 ช/ญ 20-30 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000-15,000 -มีที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ฟาร์มหมูโกสิทธิ์

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

โทร. 081-7196764 คุณพานนท์ เจีย่กุญชร

27 แม่บ้าน 1 ญ 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,300 -สามารถนอนพักค้างคืนที่บ้านนายจา้งได้ หจก.พรรณทับทิม

15/136 หมู่1 ซ.15 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-8880288 

28 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -มีอาหารมือ้เที่ยง อู่ลิม้เจริญยนต์ สาขา2

29/11 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-8938593 

29 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 10 ญ 18-35 ป.6-ม.6 310บ./วัน บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 

30 พนักงานรายวันฝ่ายผลิตบโีบ้ 5 ช/ญ 18-35 ป.6-ม.6 310บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในที่เย็นได้,ท างานเป็นกะได้ 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-811889 ต่อ 305



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

31 ช่างเคร่ือง 2 ช 20-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000 -ท างานเป็นกะ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ โรงนํ้าแข็งณรงค์

14/1 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811911

32 แม่ครัว 1 ญ 20-45 ป.6-ปวส. 310บ./วัน -มีประกนัสังคม ร้านก๋วยเต๋ียวชักธง 

-เร่ิมงาน 08.30-17.00 น 4/15 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-824956

33 ผู้ช่วยสปา 1 ช/ญ 25-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,500-12,000 -มีใบประกอบวิชาชีพ บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

-มีประสบการณ์ท างานด้านสปา 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583

79 อตัรา


