
ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคล 1 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 11,500+
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

-มีความขยัน กระตือรือร้นในการท างาน 260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี โทร. 077-825197-8

-มีความรู้ระบบในระบบคุณภาพ ISO KPI 5ส

2 เจา้หน้าที่วิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ 1 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 11,500+
-มีประสบการณ์ท างานในโรงงานจะพิจารณา

เป็นพิเศษ, ท างานล่วงเวลาได้

3 รองหวัหน้าฝ่ายผลิต 6 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 12,500+

4 ผู้ช่วยผู้จดัการขาย 1 ช/ญ 33-40 ปริญญาตรี 12,000 -ค่าคอมมิชชั่น บริษัท เอ็มจีชุมพร จํากัด

482 หมู่4 ต.วังตะตอ ต.หลังงสวน จ.ชุมพร

โทร.08-8234-3555

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

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

โทร. 077-811706, 095-2261997

6 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 21-35 ปริญญาตรี 15,000 บริษัท แฮนด้ี อินเตอร์เนช่ันแนล (ปทท.) จํากัด

61/9 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825759

7 หวัหน้าทีมขาย 1 ช/ญ 28-39 ปริญญาตรี 14,000 -มีรถยนต์ส่วนตัว มีประสบการณ์ 1-2 ปี บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จํากัด

-ประเภทกิจการ เปน็ที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย 57/8 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจ าชมุพร) 5 ช/ญ 24-37 ปวส.-ป.ตรี 10,000-12,000 -มีรถยนต์ส่วนตัว ค่าจา้ง+คอมมิชชั่น โทร. 091-8906858 คุณสวัสด์ิชัย ไชยโชติ

9 เจา้หน้าทีฝึ่กอบรม 5 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000+
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

10 เจา้หน้าทีชุ่มชนสัมพันธ์อาวุโส 1 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 15,000 -มีประสบการณ์การพฒันาชุมชน ประมง 2 ป ีมีใบขับขี่ 28/2-3 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์  อ.เมือง  จ.ระนอง
-สามารถเดินทางระหว่างจงัหวัด และท างานในพืน้ที่ โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

11 เจา้หน้าทีชุ่มชนสัมพันธ์ 4 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 15,000 -ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะหป์ญัหาท้องถิ่น หาแนวทาง

-แกป้ัญหา จดัท าโครงการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560  (ปรญิญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560  (ปรญิญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

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

โทร. 089-5896696

13 ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 35-45 ปริญญาตรี 20,000 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป

14 หวัหน้าฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000        มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 300/209 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-828386

15 ซุปเปอร์ไวเซอร์ไลน์ผลิต 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานแช่เยือกแข็ง บริษัท โกลด์เด้นซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6/188,6/199 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

16 ซุปเปอร์ไวเซอร์ไลน์คิวซี 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 โทร. 077-825002-5 ต่อ 161, 088-7580265 

17 ผู้จดัการฝ่ายสินค้าปลอดภาษี 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 25,000-30,000 - ค่าจา้งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

18 ผู้ช่วยผู้จดัการต้อนรับ 1 ช/ญ 35-40 ปริญญาตรี 12,000 - ดูแลความเรียบร้อยฝ่ายต้อนรับค่าจา้งขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583

19 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 

20 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 

21 ซุปเปอร์ไวเซอร์ไลน์ผลิต 1 ช/ญ 20-25 ปริญญาตรี 10,000 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

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

โทร. 077-822280

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

23 ผู้จดัการแผนกหมู เนื้อ ไก ่(Butchery) 1 ช/ญ 28-35 ปริญญาตรี 23,000+
-ควบคุมการส่ังซ้ือ บริหารสต๊อก 86/9 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-982580 ต่อ 104



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560  (ปรญิญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

24 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 20,000 -ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

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

โทร. 077-823044

25 หวัหน้างานฝ่ายผลิต 3 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -ใช้ Internet ได้ดี อยู่ไลน์ปลา,กุ้ง,ปู บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

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

รวม 54 อัตรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 ผู้ช่วยเสมียน 1 ญ 20-40 ปวช-ปวส 300บ./วัน -งานบัญชีทัว่ไป บริษัท แดดอง (ประเทศไทย) จํากัด
157/22 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 083-1305515

2 หวัหน้างานฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 9,000-15,000 -ท างานด้านเอกสาร ดูแลงานในไลน์ผลิต บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จํากัด

3 หัวหน้างานฝ่ายแพ็คกิง้ 1 ช/ญ 20-40 ปวช.-ป.ตรี 9,000-15,000 -จดัท าเอกสาร ดูแลความเรียบร้อยพนักงาน 104/5 หมู่4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

4 พนักงานจดัซ้ือ 1 ช/ญ 20-40 ปวช.-ป.ตรี 9,000-15,000 -มีใบอนุญาตขับรถ ขับรถยนต์ได้ 0-7782-6991-2

5 เสมียนแพปลา 1 ช 19-40 ปวช.-ปวส. 10,000 -จดน้ าหนัก เขียนประมูลปลา เกรทเทสต์ฟู้ด
170/72 หมู่2 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.08-1208-7038

6 ช่างเคร่ือง 1 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

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

โทร. 077-822280

7 หวัหน้าฝ่ายสโตร์ 1 ช/ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 12,500+
-พิจารณาตามประสบการณ์งานด้านสโตร์ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

8 เจา้หน้าทีธุ่รการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 21-35 ปวส.-ป.ตรี 11,500+
-จบสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

9 ช่างเทคนิค 3 ช 18-35 ปวส.-ป.ตรี 11,500+
-จบสาขาไฟฟ้าก าลัง,อิเล็กทรอนิกส์,เคร่ืองกล โทร. 077-825197-8

หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง

10 ช่างเชื่อม 1 ช 18-40 ปวช.-ปวส. 9,000-12,000 บริษัท สหประมงปลาป่นระนอง จํากัด

2/4 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-0117977,077-823145

11 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 18-35 ปวส.-ป.ตรี 400บ./วัน -ตรวจสอบเคร่ืองจกัรทัว่ไป จดัท าระบบเอกสาร บริษัท แฮนด้ี อินเตอร์เนช่ันแนล (ปทท.) จํากัด

61/9 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825759

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

12 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -คิดค่าแรงพนักงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจา่ย บริษัท ทรัพย์สําเภา จํากัด

155/2 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-873977

13 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน บริษัท สยามนิสสันระนอง จํากัด

6/52 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821132

14 พนักงานหน้าฟร้อนท์ 1 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+
-สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ด่วน โรงแรมทินิดีระนอง

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

โทร. 077-826003-6

15 พนักงานบัญชี 2 ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 350บ./วัน -ซอยอยู่ทางเข้าสุวิทย์การก่อสร้าง ระนองเคหะภัณฑ์

-จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 120/42 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822557

16 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

17 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เซฟต้ีไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

18 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านบัญชี 78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-จบสาขาบัญชี โทร. 093-7902438

19 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

20 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน -พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สถานภาพ โสด บริษัท อีซูซุระนอง จํากัด
-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ 6/49 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821648-9



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

21 พนักงานบัญชี 1 ญ 18-25 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -ใช้โปรแรมคอมพิวเตอร์ได้ สิริภัณฑ์ (ขายส่งผลิตภัณฑ์นม)

ท าบัญชีสต๊อกสินค้า หยุดเสาร์-อาทิตย์ 57/11 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

เริ่มงาน 08.00-16.30 น. โทร. 084-0613067

22 หวัหน้าแคชเชียร์ 1 ญ 25-37 ปวช.-ป.ตรี 9,500 -ควบคุมงานฝ่ายแคชเชียร์ ประจ าจดุประชาสัมพันธ์ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

23 ผู้ช่วยช่าง 1 ช 30-40 ปวส. 300บ./วัน  -จบสาขาช่างไฟฟ้า นํ้าใส เขาสวย รีสอร์ท

24 พนักงานจดัซ้ือ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ค่าจา้งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 14/19 ถ.เพิม่ผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

 -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ โทร.087-6461444

25 ผู้ช่วยแม่บ้าน 1 ช/ญ 35-45 ปวช.-ป.ตรี 15,000 -ผ่านงานแม่บ้านโรงแรม บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

26 พนักงานรับออเดอร์ 1 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000-12,000 -มีประสบการณ์ด้านโรงแรมเร่ืองอาหาร โทร. 077-821484, 081-8942583

27 พนักงานขาย 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -มีประกันสังคม คอมมิชชั่น ยูนิฟอร์ม บริษัท คูโบต้ามิตรแท้ระนอง จํากัด

28 ช่างบริการ 2 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -ซ่อมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 23/10 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 061-1757997, 083-5947399

29 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์สินค้า 1 ญ 20-33 ปวช.-ป.ตรี 9,000 หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

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

31 พนักงานช่างยนต์ 1 ช/ญ 18-35 ปวส. 400บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์ มีความรู้เร่ืองตรวจสภาพรถ 15/215 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

32 พนักงานช่างยนต์ 1 ช/ญ 18-35 ปวช. 350บ./วัน 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 กรกฎาคม 2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

34 ผู้จดัการร้านอาหาร 1 ช/ญ 32-40 ปวส.-ป.ตรี 13,000 สามารถใช้โปรแกรม excel พูดอังกฤษได้ 311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

35 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -สามารใช้โปรแกรม Excel พดูภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ โทร. 077-880945

36 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-40 ปวช.-ปวส. 9,000 -จบสาขาบัญชี หรือมีประสบการณ์ บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

37 ผู้จดัการวิศวกรรม 1 ช 30-39 ปวช.-ป.ตรี 15,000+
-ควบคุมเคร่ืองจกัร ท าเอกสารรายงาน 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

38 หวัหน้าช่าง 2 ช 25-35 ปวช.-ปวส. 10,000+
-ควบคุมช่างซ่อมเคร่ืองจกัรกล โทร. 077-823044

39 หวัหน้าช่าง 3 ช 22-40 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

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

โทร. 077-822822 

40 พนักงานคลังสินค้า 1 ช/ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -ตรวจสอบระบบสินค้า ควบคุมการเข้า-ออกของคลังสินค้า บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จํากัด

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

โทร. 077-825098 Fax. 077-811688

41 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. 097-9212229 คุณสุณี ชูชิด

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

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

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

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

44 ช่างยนต์ 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ 9/10 หมู่4 ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

45 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 24-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน โทร. 077-822822 

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

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



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

48 ทีป่รึกษาด้านการขาย 5 ช/ญ 20-45 ม.6-ป.ตรี 9,000+
-ประจ าสาขาระนอง 2 คน สาขากระบุรี 3 คน บรษัิท บี.เอส.เค. ออโต้เซลส์ จํากัด (มาสด้าระนอง)

-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 16/1 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826642 

49 เสมียน 2 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -งานเอกสารทั่วไป ออกนอกพื้นที่ในจังหวัดได้ ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปรีดาสุทธิ์การก่อสร้าง

-มีใบขับขี่รถจกัรยานยนต์ 27/68-71  หมู่4 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880996

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

51 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

52 หวัหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000-12,000 โทร. 077-828386

53 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านภาษี,บัญชีซ้ือ-ขาย ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย

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

54 ช่างติดต้ังกล้องวงจรปิด 1 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -มีความรู้ในการเดินสายไฟเบือ้งต้น โทร. 077-812692, 087-2792255

55 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -สามารถพดู อา่น ภาษาองักฤษ ได้เป็นอย่างดี จิรสินโฮเทล&อพาร์ทเม้นท์

15/215  หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821279

56 หวัหน้างานฝ่ายผลิตปลาป่น 1 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -มีความรู้เคร่ืองจกัรบ้างหรือมีประสบการณ์ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 

57 เจา้หน้าทีพ่ัสดุ 3 ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-จบสาขาคอมพิวเตอร์ 73/3  หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

58 ช่างบอ่น้ าเสียฝ่ายพฒันาโครงการ 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000+
-จบสาขาไฟฟา้,ช่างยนต์หรือมีประสบการณ์งานด้านไฟฟา้ โทร. 077-811889 ต่อ 305

59 ช่างควบคุมเคร่ือง ประจ าTUNA 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000+
-จบสาขาไฟฟ้าหรือมีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า Fax. 077-821413

60 เจา้หน้าทีจ่ดัซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 20-45 ปวช.-ป.ตรี 12000+
-จบสาขาประมง

-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถออกต่างจงัหวัดได้

61 ช่างควบคุมเคร่ืองท าความเย็น 2 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 9,000+
-ประจ าซูริมิ



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

62 เสมียนบัญชี 2 ญ 21-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -เขียนใบก ากับภาษี ดูบัญชีเจา้หนี้ ห้างหุน้ส่วนจํากัด ระนองคอนกรีตการช่าง

63 ช่างเขียนแบบ 1 ช 22-35 ปวส.ก่อสร้าง 300บ./วัน -เขียนแบบ คุมงานก่อสร้าง ดูเร่ืองแบบเป็นหลัก 9/4 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

** ทุกตําแหน่งค่าจา้งข้ึนอยูกั่บประสบการณ*์* โทร.077-826877

รวม 100 อัตรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 พนักงานส่ง Order 2 ช/ญ 20-30 ม.3-ปวส. 320บ./วัน -มีค่าเทีย่วว่ิง ประกันอุบัติเหตุ บจก.เซ็นทรัล เรสเตอร์รองส์ กรุ๊ป (KFC บ๊ิกซีระนอง)

666/1 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.06-3225-6811

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

3 แม่บ้าน 1 ญ 20-40 ม.3-ปวส. 300บ./วัน - ดูแลความสะอาดหอ้งพัก THE ELE (ดิเอลฟ์)
-มีประสบการณ์งานด้านแม่บ้านโรงแรม 15/96 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.08-0699-2292

4 หวัหน้าฝ่ายขาย 2 ช/ญ 28-32 ม.6-ปวส. 8,000 -ค่าคอมมิชชั่น บริษัท เอ็มจีชุมพร จํากัด ( สมัครงาน KR แมนช่ัน)
5 ทีป่รึกษาการขาย 10 ช/ญ 25-35 ม.6-ปวส. 6,000 -ค่าคอมมิชชั่น 482 หมู่4 ต.วังตะตอ ต.หลังสวน จ.ชุมพร

ประจําจังหวัดระนอง โทร.08-8234-3555

6 พนักงานปฏิบัติการร้านเบทาโกรช็อป 1 ช/ญ 20-29 ม.3-ปวส. 9,000 -ดูแลความสะอาด จดัเรียงสินค้า บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จํากัด
-OT วันละ 1 ชั่วโมง 130/257-258 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 085-2536447
7 ทีป่รึกษาทางการเงิน 10 ญ 25-35 ม.6-ปวส. 10,000 -แนะน าผลิตภัณฑ์ ต้องผ่านการอบรมใบอนุญาต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาระนอง

2/40-41 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-811706, 095-2261997

8 แคชเชียร์ 5 ญ 18-33 ม.3-ปวช. 300บ./วัน หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

9 พนักงานประจ าร้าน 1 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

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

10 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 13,300+
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

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

โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

11 ทีป่รึกษาการขาย 5 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,000 -ขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บริษัท มิตรแท้-ชุมพรยานยนต์ จํากัด (ฟอร์ดระนอง)

23/4 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-810955-6  คุณรัตน์ดีวรรณ

12 พนักงานฝ่ายอาหารสด 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,200+
-ท างานเป็นกะได้ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง

13 พนักงานจดัเรียงสินค้า 1 ช 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,200+
-ท างานเป็นกะได้    **ด่วน** 86/9 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

14 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 10,000+
โทร. 077-982580 ต่อ 104

15 พนักงานแผนกอาหารแหง้ 1 ช 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,200+

16 หวัหน้างานฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 25-40 ม.6-ป.ตรี 9,000+
-ต้องมีประสบการณ์1ปี ผ่านงานมาก่อน บริษัท ทรัพย์สําเภา จํากัด

17 พนักงาน QC รายวัน 1 ช/ญ 25-40 ม.3-ม.6 300บ./วัน -ควบคุมการท างานของฝ่ายผลิต จดัท ารายงาน 155/2 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-873977

18 พนักงานขาย 2 ญ 18-30 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ท างานต้ังแต่ 07.00-17.00 น. ระนองเคหะภัณฑ์

-ขายของ ออกบิล 120/42 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822557

19 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. 077-810752

20 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-40 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -สนทนาเก่ง,ซ่ือสัตย์,บุคลิกภาพดี บริษัท สยามนิสสันระนอง จํากัด

6/52 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821132



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

21 เจา้หน้าทีจ่ป.เทคนิคขั้นสูง 1 ช 18-35 ม.6-ป.ตรี 10,000+
บริษัท แฮนด้ี อินเตอร์เนช่ันแนล (ปทท.) จํากัด

22 พนง.ฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC) 1 ช/ญ 18-45 ม.3-ม.6 37.5บ./ชม. -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า บันทึกลงรายงาน 61/9 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825759

23 เสมียนไลน์ผลิต 1 ญ 18-35 ม.3-ปวส. 9,000+
บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด

54/93 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-3373743 คุณอังคณา

24 สจว๊ต (พนักงานล้างจาน) 1 ช 25-35 ม.3-ป.ตรี 9,000+
โรงแรมทินิดีระนอง

25 กุ๊ก (อาหารญีปุ่น่) 1 ช 25-35 ม.6-ป.ตรี 9,000+
-ผ่านงานด้านอาหารญีปุ่น่โดยตรง 41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826003-6

26 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช 20-35 ม.3-ปวส. 300-400/วัน -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง ท างานเป็นกะ บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จํากัด

27 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

โทร. 077-880945

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

ต้องมีประสบการณ์ท างาน 86/160 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-8663469 

29 พนักงานประจ าร้านกาแฟ 3 ช/ญ 18-45 ม.3-ปวส. 300บ./วัน มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ เดอะฮิดเด้น รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์

145/94 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821900

30 พนักงานขาย 3 ญ 23-30 ม.6-ป.ตรี 9,000 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

อายุห้ามเกิน 30 ปี 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 กรกฎาคม 2560  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

31 พนักงานขาย 5 ช/ญ 22-35 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -ขายรถยนต์ หายอดลูกค้าตามเป้า ท าโปรโมชั่น บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

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

โทร. 077-822822 

32 ผู้ช่วยไลน์ผลิต 2 ช/ญ 21-40 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -เก็บข้อมูลน้ าหนัก วัตถุดิบ ต้ังแต่รับเข้าจนเสร็จ บริษัท แดดอง (ประเทศไทย) จํากัด

33 ผู้ช่วยคิวซี 2 ช/ญ 21-41 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน **ด่วน** 157/22 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

34 พนักงานQCรายวัน 3 ญ 20-35 ม.3-ม.6 300บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านการตรวจเช็ค ตรวจสอบคุณภาพสินค้า โทร. 083-1305515

35 พนักงาน QC 2 ญ 20-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน มีเบีย้เล้ียงต่างจงัหวัด บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

36 พนักงานจดัซ้ือวัตถุดิบ 2 ช 20-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน มีเบีย้เล้ียงต่างจงัหวัด 93/17-18 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822280

37 พนักงานQCรายวัน 5 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ผลิต วัดอุณหภูมิ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

38 พนักงานขับรถ6ล้อฝ่ายจัดซ้ือ 1 ช 20-45 ม.3-ม.6 9,000+
73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

39 พนักงานขับรถ10ล้อปลาป่น 2 ช 20-45 ม.3-ม.6 9,000+
-ขับรถดรัมได้ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413

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 ซุปเปอร์แม่บ้าน 1 ญ 25-40 ม.6-ปวช. 9,000 -มีประสบการณ์ด้านแม่บ้านโรงแรม บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

42 แคชเชียร์ 3 ญ 20-40 ม.3-ปวช. 300บ./วัน 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583
43 พนักงานคลังสินค้า 5 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 400บ./วัน -มีประสบการณ์ท างานในโรงงานจะได้รับการพจิารณาเปน็พเิศษบริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

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

44 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



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

45 พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC รายวัน) 5 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตรวจเชื้อ บริษัท โกลด์เด้นซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

46 เช็คเกอร์วางแผน 1 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 

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

48 พนักงานจดัเรียงสินค้า 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 9,000 300/209 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

49 พนักงานขับรถกระบะ 2 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,000+
-มีค่าคอมมิชชั่น ขับรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ โทร. 077-828386

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

51 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 9,000 -มีค่าคอมมิชชั่น
รวม 133 อัตรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 ช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์ 1 ช 20-35 ม.6-ปวส. 300บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท อันดามันกรุ๊ป ออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

28/92-101 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880621-3

2 ผู้ช่วยครัว/เสริฟ 1 ช/ญ 25-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 9000 -ผู้ช่วยครัวทีส่ามารถเสริฟได้ในบางเวลา ร้านอาหาร มาม่าคาเฟ่
323/7 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 096-2643455 คุณณัฐวุฒิ รังสิพุฒิกุล

3 พนักงานทัว่ไป 3 ช 20-45 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -มีบ้านพัก+ประกันสังคม บริษัท สหประมงปลาป่นระนอง จํากัด
-สามารถยกของหนักได้ 2/4 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-0117977,077-823145

4 พนักงานขับรถ 1 ช 20-45 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,000+
มีใบขับขี่ประเภท2 บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จํากัด

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

โทร. 077-825098 Fax. 077-811688

5 พนักงานโกดังสินค้า 5 ช 18-33 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -สามารถท างานหนักได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

6 พนักงานประจ าร้าน 2 ช 18-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 350-400/วัน -ขายสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า ร้านยี่เฉียว

- ขยัน อดทน รักงานบริการ 16/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานินเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

7 พนักงานขับรถ 1 ช 18-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 350-400/วัน -มีใบขับขี่,ขับรถขายสินค้า โทร.086-835-8820
8 พนักงานขับรถ 1 ช 25-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 9000 -มีค่าเที่ยวใหก้รณีออกต่างจงัหวัด,มีใบขับขีป่ระเภท 2 บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จํากัด

104/5 หมู่4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
0-7782-6991-2

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

9 ช่างควบคุมเคร่ืองจกัร 3 ช 25-45 ป.6-ปวช. 300บ./วัน -เป็นกิจการ รีไซเคิล ทรัพย์รุ่งเรือง

-อยู่ใกล้ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 17 หมู่3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

ระนอง โทร. 081-9065409 คุณดวงสุดา

10 พนักงานขับรถน้ าด่ืม 2 ช 18-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 นํ้าด่ืมเฟส

196/28 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821343

11 พนักงานขับรถกระบะ 1 ช 25-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บริษัท ทรัพย์สําเภา จํากัด

-ขับรถรับ-ส่งพนักงาน ติดต่องาน 155/2 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-873977

12 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-50 ป.6-ปวส. 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 วิมลรัตน์นํ้าด่ืม สาขากระบุรี

118/8 หมู่4 ต.น้ าจดื อ.กระบุรี จ.ระนอง

โทร. 086-2686161

13 พนักงานขาย 2 ช 20-35 ป.6-ปวส. 350บ./วัน -ขายน้ าแข็ง น้ าด่ืม ส่งของลูกค้า โรงนํ้าแข็งแสนบริการ

-เวลาท างาน 05.00 -14.00 น. 13/6 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-7608514

14 พนักงานขาย 3 ญ 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 10,000+
-มีใบขับขี่รถจกัรยานยนต์ หจก.ประภาทิพย์คอมมูเชียน

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

-อยู่ซอยข้างร้านเจฉ้ายสะพานปลา โทร. 084-7338496

15 พนักงานรายวัน 200 ช/ญ 18-40 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 



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

16 ช่างก่อสร้าง 5 ช 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 400-500บ./วัน หจก.รุ่งชัยการไฟฟ้าและก่อสร้าง

17 คนงานก่อสร้าง 10 ช 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 300-400บ./วัน 130/223 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-983966

18 ช่างเคาะตัวถัง 1 ช 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -บริการซ่อมตัวถังรถยนต์ อู่ยกย่องการช่าง

19 ช่างซ่อมช่วงล่าง 1 ช 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -ซ่อมเคร่ืองยนต์ช่วงล่าง 145/31 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880989

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

21 พนักงานราย(กก.) 6 ญ 18-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน 93/17-18 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822280

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

23 พนักงานสินเชื่อ 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -เก็บเงินค่าสินค่า 78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

24 พนักงานขับรถ 1 ช 20-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน มีใบขับขี่ประเภท2 โทร. 093-7902438

25 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

26 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,000+
-ประเภทกิจการใหบ้ริการตู้รับช าระเงินอัตโนมัติ บริษัท คชาชาญ จํากัด

**ประจําจังหวัดระนอง** 99/3 หมู่3 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

โทร. 084-8396611

27 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

28 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -ขายสินค้า 11 จงัหวัดภาคใต้ (ยกเว้น 3 จงัหวัดภาคใต้) โทร. 087-8880288 



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

29/11 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-8938593 

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

31 พนักงานขับรถ10ล้อ 2 ช 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

32 รปภ. 2 ช 25-45 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน โทร. 077-823044

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

34 พนักงานรายวันคลังสินค้า 10 ช 18-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในทีเ่ย็นได้,ท างานเป็นกะได้ 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

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

36 พนักงานรายวันฝ่ายผลิตโฟรเซ่น 3 ญ 18-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในทีเ่ย็นได้,ท างานเป็นกะได้

37 พนักงานรายวันฝ่ายผลิตปลาปน่ 10 ช 18-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในทีเ่ย็นได้,ท างานเป็นกะได้

38 ผู้ช่วยทัว่ไป 1 ช 25-50 ป.6-ปวส. 10,000 -คุมลูกน้อง ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย หจก.ปลาทองอุตสาหกรรม

95/16 หมู่1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077816611-3

39 พนักงานรายวัน 50 ญ 18-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -ท างานทัว่ไปในไลน์ผลิตและท า OT ได้ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

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

โทร. 077-825197-8

40 คนงานเครปยาง 8 ช/ญ 18-40 ป.4-ปวส. 500 บ./วัน ค่าแรงขึ้นอยู่กบัปริมาณงาน มีบ้านพักพนักงานให้ เพียรเรียม การยาง

ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์ (มีการสอนงานให)้ 287  หมู่ 2  ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

โทร. 089-8834677 คุณภักดี



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-31 กรกฎาคม 2560 (ไม่จํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

41 ช่างยนต์ 1 ช 30-45 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,000+
-ดูแลและซ่อมแซมรถยนต์ บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด

54/93 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-3373743 คุณอังคณา

42 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

43 ช่างเคร่ือง 2 ช 20-45 ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000 -ท างานเป็นกะ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ โรงนํ้าแข็งณรงค์

14/1 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811911

44 เจา้หน้าทีป่ระจ าฟิตเนส 1 ช/ญ 23-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน ผ่านทดลองงานปรับค่าจา้งเป็นรายเดือน IRON FIT (ใกล้กับโรงแรมเดอะบี)

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

โทร. 093-6399944

45 กุ๊ก 1 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน -มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ เดอะฮิดเด้น รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์

46 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 300บ./วัน ** ค่าจ้างข้ึนอยู่กับประสบการณ์ ** 145/94 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821900

47 ช่างเฟอร์นิเจอร์ (ไม้) 3 ช 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 300-400บ/วัน บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

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

49 ซุปเปอร์สปา 1 ญ 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 300-400บ/วัน -มีใบประกอบวิชาชีพ โทร. 077-821484, 081-8942583

50 รปภ. 3 ช 25-40 ไม่จ ากัดวุฒิ 300-400บ/วัน

รวม 449 อัตรา


