
ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000 -เช็ค Booking บริการลูกค้า ท างานเป็นกะ บจก.เดอะรอยลั บลู วิงส์ กรุ๊ป โฮเทล (โรงแรมดิไอโคนิคระนอง) 

2 บาริสต้า 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 15,000 -ชงกาแฟ และเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 79/32-33 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-8731771 คุณวารุณี

3 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภัย 1 ช/ญ 25-45 ปริญญาตรี 15,000 -มีใบอนุญาตจป.วิชาชีพ ขับรถยนต์ได้ บจก.โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง

(จป.วิชาชีพ) มีใบอนุญาตขับขี่ อยู่ใกล้เหมืองแร่ดินขาว MRD เหมืองแร่ MRD หาดส้มแป้น หมู3่ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

-จบสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย โทร. 095-1027040

4 หัวหน้าแผนกบุคคล 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000 -ท าเงินเดือน. ท าเอกสาร จป. คปอ. คกส. บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

ย่ืนแรงงาน จดักจิกรรมประจ าเดือน 666/1 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

ตามทีส่ านักงานใหญ่ก าหนด โทร. 095 - 2594592

5 ผู้แทนขาย 1 ช 30-35 ปริญญาตรี 15,000 -ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

6 ผู้ช่วยการเงิน 1 ญ 30-35 ปริญญาตรี 15000 -มีความละเอยีดรอบคอบ 130/257 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์บวกค่าประสบการณ์ โทร. 077-833825-6

7 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000 -ท าบัญชีต่างๆ บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

ท างาน 08.00-17.00 หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน 6/188,6/199 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

ยูนิฟอร์ม โบนัทประจ าปี โทร. 088-7580265

8 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 20-35 ปริญญาตรี 310บ./วัน นํ้านองฮอทสปา
1/20 ถ.ชลระอ ุต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-2666333

9 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 30,000 -ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

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

โทร. 077-823044

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

10 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 30-40 ปริญญาตรี 15,000 -ดูแลสัญญาว่าจา้ง เอกสารอบรม บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

และธุรการ รายงานประจ าเดือน 260/44 หมู6่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

11 รองหัวหน้าฝ่ายลิต 1 ช/ญ 24-40 ปริญญาตรี 15,000 -รับ Order เพือ่น ามาวางแผนการผลิตและ โทร. 077-981700

ติดตามงานผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

-ประสานงานเพือ่วางแผนเคร่ืองจกัรกบัแผนก

ซ่อมบ ารุง และแผนกควบคุมคุณภาพ เพือ่

แกไ้ขปัญหาต่างๆ 

12 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25-50 ปริญญาตรี 18,000 -ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด

-จบหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัย 54/93 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-3373743 คุณอังคณา

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

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

โทร. 077-825759

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

9/10 หมู4่ ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

15 จป.วิชาชีพ 1 ช 25-35 ปริญญาตรี 310บ./วัน บจก.ทรัพยส์ําเภา

155/2 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-9487782

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

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

โทร. 077-811706, 082-4386376 (คุณสุภาพร)



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

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

โทร. 089-5896696

18 ผู้จดัการศูนย์บริการ 1 ช 30-40 ปริญญาตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

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

โทร. 077-822822 

19 เจ้าหน้าทีบ่ริการลูกค้า True Shop 5 ช/ญ 23-30 ปริญญาตรี 12,000 -มีค่าครองชีพ, ค่าคอมมิชั่น ประกนัสังคม อื่น ๆ บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

20 เจา้หน้าทีชุ่มชนสัมพนัธ์อาวุโส 5 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 15,000 -มีโบนัส,ประกนัสังคม,กองทุนส ารองฯ เป็นต้น 28/2-3 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์  อ.เมือง  จ.ระนอง

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

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

23 Audit Staff ประจ าพืน้ทีสุ่ราษฏร์ธานี 2 ช/ญ 20-40 ปริญญาตรี 13,000+

24 เจา้หน้าทีฝึ่กอบรม 2 ช/ญ 20-40 ปริญญาตรี 13,000+

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

26 เจ้าหน้าทีชุ่มชนสัมพนัธ์ ประจ าพืน้ที่ 4 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 13,000+
   มีค่าครองชีพ, ค่าคอมมิชั่น ประกนัสังคม อื่นๆ

27 ฝ่ายสนับสนุนจดักจิกรรม 2 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 13,000+

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

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

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

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



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

32 จนท.ข้อมูลฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ 1 ญ 22-35 ปริญญาตรี 13,000 -จบสาขาเคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกข์อืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง สามารถท างานฝ่ายผลิตได้ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

33 หัวหน้างานฝ่ายผลิต F.1 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 13,000 -ใช้ Internet ได้ดี อยู่ไลน์ปลา,กุ้ง,ปู 73/3 หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

34 หัวหน้างานฝ่ายผลิตอาหารบีโบ้ 1 ญ 22-35 ปริญญาตรี 13,000 -จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,ประมง อืน่ๆที่เกีย่วข้อง โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413

35 เจา้หน้าทีข่้อมูลฝ่ายการตลาด 1 ญ 22-35 ปริญญาตรี 13,000 -จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,ประมง อืน่ๆที่เกีย่วข้อง

36 เจา้หน้าทีค่วบคุมคุณภาพ 2 ญ 22-35 ปริญญาตรี 13,000 -ท างานในฝ่ายผลิต เป็นกะ ล่วงเวลาได้

37 เจา้หน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 22-45 ปริญญาตรี 13,000 -จบสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

38 พนักงานบัญชี 1 ญ 22-45 ปริญญาตรี 10,000+
-จบสาขาบัญชี บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583

67 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 ช่างทัว่ไป 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 310 บ./วัน -ซ่อมประปา,ไฟฟา้ หจก.ตลาดสดระนองฟู้ดแลนด์

-ทดลองงาน 3 เดือน ท างานเป็นกะได้ 41/76 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 092-8836660

2 เจา้หน้าที่ฝ่ายป้องกนัการสูญหาย 1 ช 25-40 ปวส.-ป.ตรี 11,000  -ปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมการสูญเสียและสูญหาย บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

รวมทัง้รับผิดชอบในงานรักษาความปลอดภัย 666/1 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ขาย โทร. 095 - 2594592
-ดูแลในเร่ืองของทรัพย์สินของบริษัท

3 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 310บ./วัน -พดูเกง่ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สถานภาพ โสด บริษัท อีซูซุระนอง จํากัด
-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ 6/49 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821648-9

4 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 310 บ./วัน -ขายรถยนต์ใหม่ และเกา่ บริษัท ศูนยพ์รรั้งระนอง จํากัด

5 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 310 บ./วัน 14/8 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

6 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 310 บ./วัน โทร. 088-7580044

7 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 23-35 ปวช.-ปวส. 310 บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ บริษัท เฉวียน ซ่ิง ห่าย หยาง จํากัด

8 พนักงานจดัซ้ือวัตถุดิบหน้าแพ 2 ช 23-35 ปวช.-ปวส. 310 บ./วัน -ค่าจา้งพจิารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ 160/12 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร ขับรถยนต์ได้ โทร. 063-0795398

-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เดินทางไปต่างจงัหวัดได้
9 พนักงานQCรายเดือน 1 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 9,300-12,000 -มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

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

โทร. 077-823044

10 ทีป่รึกษาการเงิน 5 ช/ญ 20-35 ปวช- 15,000 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาระนอง

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

โทร. 077-811706, 082-4386376 (คุณสุภาพร)

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

11 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25-45 ปวช.-ป.ตรี 9,500+ -จบสาขาบัญชี ครัวแมงโก้

-มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 8/31 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-ท างาน 08.30-17.00 น.หยุดวันอาทิตย์ โทร. 089-9280269

12 เสมียน 2 ญ 20-30 ปวช.-ปวส. 9,300 -พูดภาษาพม่าได้ (โสด) ระนองค้าข้าว

13 เซลล์ 1 ช 20-30 ปวช.-ปวส. 12,000 23/11 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-9557596

14 พนักงานขาย 2 ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 310-350บ./วัน -จบสาขาบัญชี หรือมีประสบการณ์งานขาย ร้านระนองเคหะภัณฑ์

-ท างานวันจนัทร์-เสาร์ เวลา 07.30-17.30 น. 120/42 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-ขายของ ออกบิล โทร. 077-822557

15 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -ท างานจนัทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ระนองคอนกรีตการช่าง
-จดัท าบัญชีซ้ือ-ขาย,ใบก ากบัภาษ,ีใบแจง้หนี้ 9/4 หมู3่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-800199
16 หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 15,000 บริษัท สยามแม็คโคร สาขาระนอง จํากัด

17 หัวหน้าแผนกผักและผลไม้ 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 15,000 มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 86/9 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-982580

18 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. 077-825098,093-7409991

19 ช่างไฟฟา้ 1 ช 25-40 ปวช.-ปวส. 10,000+
-มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ เซฟต้ีไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

-ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้,ติดต้ังกล้องวงจรปิด 78/46 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-7902438

20 ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 1 ช 22-30 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ หจก.อี.ที.อิเล็กทรอนิกส์

21 ช่างไฟฟา้ 1 ช 22-30 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านไฟฟา้ 172 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์ในการท างาน โทร. 077-822292



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

22 พนักงานฝ่ายการเงิน 1 ญ 25-45 ปวส.-ป.ตรี 10,000+
-จดัท าบัญชีค่าใช้จา่ยต่างๆ, ย่ืนแบบสรรพากร บริษัท ไทยอุดมโฮมมาร์ท จํากัด
ภาษี ภ.ง.ด. 53 152/9 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

23 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25-45 ปวส.-ป.ตรี 9,300+ -มีประสบการณ์การท างาน โทร. 077-833333
-ท าบัญชีเดบิต เครดิต ออกใบส าคัญจา่ย

-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24 เจา้หน้าทีสั่ตวบาล 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -มีบ้านพกั พันธุ์ทิพยฟ์าร์ม

78 หมู2่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-4760604

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

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

โทร. 086-4759698

26 เจา้หน้าทีด่ าเนินพธีิการศุลกากร 1 ช/ญ 22-35 ปวช.-ป.ตรี 9,500 -ท าเอกสารเกี่ยวน าเข้า ส่งออกสินค้า บริษัท ยง้เชาว์ จํากัด

27 พนักงานจดัเรียงสินค้า 4 ช 21-35 ปวช.-ป.ตรี 9,500 -ดูแลข้อมูลสินค้า สมัครงานในวันพธุของสัปดาห์ 19/1 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 077-810263

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

29 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,300 -มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 207 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-จบสาขาการบัญชี โทร. 088-7513836 คุณวรัท

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

-อยู่ใกล้บจก.ย้งเชาว์  (แปรรูปไม้ยางท่อน) 142 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

-ลงรายรับ รายจา่ย โทร. 093-3299108 

31 ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -จบสาขาอเิล็กทรอนิกส์ บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

32 sale 1 ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-พดูเขียนภาษาองักฤษได้ 9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

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



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

34 ช่างปฏิบัติการเคร่ืองท าความเย็น 1 ช 22-35 ปวส. 11,000 -ท างานเป็นกะ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

35 หัวหน้ากะช่างเคร่ืองท าความเย็น 1 ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 11,000+
-ดูแล ซ่อมบ ารุงเคร่ืองท าความเย็น 93/17-18 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

36 ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายจดัซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 13,000+
-ท างานเป็นกะ 3 กะ (เช้า บ่าย ค่ า) โทร. 077-828412-3

37 ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต 1 ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 13,000+
-มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

38 พนักงานรับจองห้องพกั 2 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,300+
-สามารถพดูภาษาองักฤษได้   ด่วน โรงแรมทินิดีระนอง

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

โทร. 077-826003-6

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

41/37 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-874749

40 ช่างบริการ 5 ช 25-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -ซ่อมบ ารุง และชี้แจงรายละเอยีดการซ่อม บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
-ประเภทกจิการ การขายรถจกัรยานยนต์ 232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

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

42 ผู้ช่วยช่าง 2 ช 25-45 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -จบปวส.ไฟฟา้ มีใบประกอบวิชาชีพช่าง นํ้าใส เขาสวย รีสอร์ท

43 พนักงานบัญชี 2 ญ 28-35 ปวส.-ป.ตรี 9,300 -ดูงานบัญชี และการเงิน 14/19 ถ.เพิม่ผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-6461444

44 ทีป่รึกษาการขาย 2 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -มีประกนัสังคม คอมมิชชั่น ยูนิฟอร์ม บริษัท คูโบต้ามิตรแท้ระนอง จํากัด

23/10 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 061-1757997, 087-8965687 

45 พนักงานต้อนรับโรงแรม 1 ญ 30-45 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ ส่ือสารภาษาองักฤษได้พอใช้ จิรสินโฮเทล

-สามารถท าบัญชีได้ 15/215 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-5835225 ศุภฤกษ์



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

47 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22-45 ปวส.-ป.ตรี 15,000-20,000 -ใช้โปรแกรม Express ได้ มีประสบการณ์ด้านบัญชี 311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

48 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000-15,000 -สามารใช้โปรแกรม Excel พดูภาษาอังกฤษพืน้ฐานได้ โทร. 077-880945

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

-ประจ าสาขากระบุรี 225/5 หมู2่ ต.น้ าจดื  อ.กระบุรี  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

50 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 25-35 ปวส.-ปตรี. 310บ./วัน -พดูเกง่ อธัยาศัยดี และสามารถใช้ Internetได้ บริษัท ระนองฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 

28/7 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-813336-8

51 พนักงานอะไหล่ 3 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,300 -จา่ยอะไหล่ให้ช่าง,ดูแลสต๊อก บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  จํากัด

52 ครูฝึกแผนกขาย 3 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000-12,000 -มีความรู้ด้านรถยนต์ เดินทางไปสาขากระบุรีได้ 9/10 หมู4่ ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

53 พนักงานบัญชี 2 ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,300-11,000 -ท าเอกสารบัญชี โทร. 077-822822 

54 ช่างไฟฟา้ 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -ผ่านการท างานระบบไฟฟา้เคร่ืองยนต์

ไฟฟา้ตัวถัง ระบบไฟสตาร์ท

55 ช่างยนต์ 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์

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

57 ช่างเทคนิค 10 ช 23-28 ปวส.-ป.ตรี 14,000 -มีคอมมิชั่น,ประกนัสังคม,ประกนัสุขภาพ อื่น ๆ บรษัิท ทร ูยูนิเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

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

โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

58 ช่างยนต์ 1 ช/ญ 20-40 ปวช.-ป.ตรี 10,000 -ซ่อมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองใช้ต่างๆ บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

พจิารณาเป็นพเิศษ 6/188,6/199 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 088-7580265



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

59 พนักงานบัญชี/การเงิน 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 12,000 -มีความรู้เกี่ยวกบัทางด้านภาษ,ีบัญชีซ้ือ-ขาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย

60 พนักงานขายของออนไลน์ 1 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000 -มีความละเอยีดรอบคอบ มีโอที 312 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-ทุกต าแหน่งต้องมีประสบการณ์การท างาน โทร. 077-812692, 087-2792255

-ท างาน 08.30-17.30 น. หยุดวันอาทิตย์

-ใช้โปรแกรม Photoshopได้

61 ช่างบริการฝ่ายวิศวกรรม F.1 2 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 10,000+
-จบสาขาช่างไฟฟา้ก าลัง,ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 

62 เจา้หน้าทีพ่สัดุ 3 ช/ญ 20-45 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-เบิก จา่ยพสัดุ 73/3  หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

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

63 หัวหน้าห้องเกบ็ 1 ช 20-45 ปวช.-ปวส. 12,000 -จดัสินค้า ควบคุมสินค้า เบิกจา่ยสินค้า บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จํากัด

64 พนักงานธุรการ 1 ญ 20-45 ปวช.-ปวส. 9,500 - จดัท าเอกสาร ท าบญัชีเบื้องต้น ประสานงานต่างๆ 104/5 หมู4่ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826991-2 , 091-7890797

114 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 พนักงานโรงแรม 1 ช 20-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -ทดลองงาน 3 เดือน มียูนิฟอร์มให้ บริษัท เดอะ กาลล่า จํากัด  (โรงแรมเดอะกาลล่า)

293/88 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-0355595

2 พนักงานขับรถบรรทุก 3 ช 25-40 ม.3-ม.6 9,300 -ท างานเป็นกะ บจก.โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง
3 พนักงานขับรถแบ็คโฮ 2 ช 25-40 ม.3-ม.6 9,300 -ขับรถขุดตักดิน ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว เหมืองแร่ MRD หาดส้มแป้น หมู3่ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 095-1027040
4 แคชเชียร์ 1 ญ 22-35 ม.6-ป.ตรี 9,600-10,000 -มีค่านัง่เคร่ืองแคชเชียร์ 800.-บาท บริษัท สยามแม็คโคร สาขาระนอง จํากัด

5 พนักงานแผนกหมู เนือ้ ไก่ 1 ช 22-35 ม.6-ป.ตรี 9,600-10,000 -ท างานเป็นกะ เติมสินค้าแช่แข็ง 86/9 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-982580

6 แม่บ้าน 1 ช/ญ 22-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

260/44 หมู6่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825197-8

7 เสมียนบัญชี 1 ญ 20-35 ม.3-ปวส. 350บ./วัน -ทดลองงาน 3 เดือน ห้างหุ้นส่วนจํากัด สตาร์การดับเพลิง

-มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 28/32 หมู4่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-ผ่านโปรมีสวัสดิการและปรับเงินเดือน โทร. 084-7461985

8 พนักงานขาย 2 ญ 25-35 ม.6-ปวส. 310บ./วัน บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

9 พนักงานขับรถ 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 310บ./วัน 232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811522

10 ทีป่รึกษาการขาย 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 310บ./วัน -ขายรถยนต์ตามเป้าทีบ่ริษัทก าหนดไว้ บริษัท บี.เอส.เค.ออโต้เซลส์ จํากัด (มาสด้าระนอง)

-มีค่าคอมมิชชั่น 232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

**ประจําสาขากระบุรี** โทร. 077-826642

11 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช 20-35 ม.3-ปวส. 9,300+
-ท างานเป็นกะ มี 2 กะ (เช้า,บ่าย) หยุด1วัน/สัปดาห์ โรงแรมทินิดีระนอง
-ทดลอง4เดือน เกบ็โต๊ะ ท าความสะอาด 41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

12 กุ๊กเบเกอร่ี 1 ช/ญ 23-35 ม.3-ป.ตรี 9,300 -ท าขนมเบเกอร่ี ท างานเป็นกะ (กะเช้า) โทร. 077-826003-6

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

13 พนักงานขาย Fleet 5 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,300 -ขายรถตามหน่วยงานต่างๆ เดินทางไปกระบุรีได้ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  จํากัด

9/10 หมู4่ ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

14 พนักงานรายวัน แผนก Packing 1 ญ 20-30 ม.3-ม.6 310บ./วัน -ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ดี บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง
15 พนักงานรายวัน แผนก QC 3 ญ 18-30 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -เช็คสภาพกุ้ง แผนกรับวัตถุดิบ 93/17-18 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-828412-3

16 พนักงานรายวัน (บรรจภัุณฑ์) 1 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -ทดลองงาน 4 เดือน ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

พจิารณาเป็นพเิศษ 6/188,6/199 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
17 พนักงาน QC 4 ช/ญ 20-30 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์ โทร. 088-7580265
18 แม่บ้าน 1 ญ 20-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ บริษัท จันทร์สมบีชรีสอร์ท จํากัด

135 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-9581797 คุณวิจิตรา

19 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 25-45 ม.3 310บ./วัน -ผ่านการตรวจไวรัสตับอกัเสบ B นํ้าใส เขาสวย รีสอร์ท
14/19 ถ.เพิม่ผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-6461444

20 หัวหน้าแผนกแพค็กิ้ง 1 ช/ญ 25-50 ม.3-ปวส. 9,300-12,000 บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

21 ผู้จดัการฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 30-45 ม.6-ป.ตรี 9,300-20,000 -มีประสบการณ์ด้านการผลิต 61/9 หมู1่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง
22 พนักงานQCรายวัน 1 ช/ญ 20-40 ม.3-ม.6 310บ./วัน โทร. 077-823044

23 ช่างเคร่ือง 1 ช 20-45 ม.6-ปวส. 9,300 -ท างานเป็นกะ มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

24 เจา้หน้าทีส่โตร์ 1 ช/ญ 20-40 ม.3-ปวช. 9,300 -รับ-เบิกจา่ยบรรจภัุณฑ์ กล่อง คีย์สต๊อกสินค้า

-สามารถใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นได้



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

25 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.

*ประจําจังหวัดระนอง* โทร. 02-9170000 คุณเอกชัย

26 ผู้ดูแลลูกค้าประจ าพืน้ที่ 20 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 13,000+
-มีค่าครองชีพ,คอมมิชั่น,ประกนัสังคม อื่น ๆ บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

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

โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

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

61/9 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825759 

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

54/93 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-3373743 คุณอังคณา

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

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

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

32 กุ๊ก 1 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 9,300+

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

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

โทร. 077-822822 



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 ธันวาคม 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

34 พนักงานรายวันฝ่ายซูริมิ 5 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -ท างานในฝ่ายผลิต เป็นกะ มีรถไป-กลับสะดวก บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

35 พนักงานQCรายวัน 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ผลิต วัดอณุหภูมิ 73/3 หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

36 ยามรักษาการณ์ (ฝ่ายบุคคล) 1 ญ 25-35 ม.3-ปวส. 10,000 -บันทึกการตรวจรถ,บุคคลเข้าออก มีประสบการณ์ โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

37 พ.ขับรถยนต์ฝ่ายจดัซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 18-30 ม.3-ม.6 9,500+
-สามารถออกต่างจดัหวัดได้ , มีใบขับขี่รถยนต์

-มีค่าเบีย้เล้ียง ขับรถไปจบักุ้งต่างจงัหวัด

38 ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ช/ญ 25-45 ม.3 ม.6 310บ./วัน -เตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองปรุง บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

39 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 23-35 ม.3 ม.6 300-400บ./วัน -ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว ท างานเป็นกะได้ 9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583

94 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 พนักงานประจ าร้าน 2 ช/ญ 18-35 ป.6-ปวส. 310 บ./วัน -สามารถท างานเป็นกะได้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท.ีพี แอนด์ ดับเบ้ิลยเูทรดด้ิง (เซเวน่)

-รกังานบรกิาร *ประจํา 7-11 สาขาบางนอน* 4/10 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

**ด่วน** โทร. 081-3719755

2 พนักงานขบัรถ 6 ล้อ 1 ช 25-45 ป.6-ม.6 9,500 -มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท2 หจก.โกลเด้นท์ เอส อาร ์ซี

-ท างาน 06.30 น. ขับรถรับส่งขนถ่ายปลาจากหน้าทา่ 90/77 หมู่1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

มาดองที่แพ และช่วยยกของและเช็คดูแลน้ าหนักสินค้า โทร. 081-8917787

-อยู่ติดแพหาดทรายขาวขา้งร้านธงไทยดี

3 พนักงานไลน์ผลิต 30 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน บรษัิท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

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

โทร. 077-825197-8

4 ผู้ช่วยแม่ครัว 1 ช/ญ 25-45 ป.4-ม.6 310 บ./วัน -เตรียมอาหาร (ผัก กุ้ง หมู) รา้นอาหาร "สุก้ีคุณเล็ก"

-ท างาน 10.00-16.30 น. 43/26 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-ทดลองงาน 1 เดือน โทร.081-8916954

5 คนสวน 1 ช 20-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 310 บ./วัน -ดูแล ตกแต่ง  รดน้ า พรวนดิน ต้นไม้ ภายในรีสอร์ท บรษัิท จนัทรส์มบีชรสีอรท์ จํากัด

6 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 310 บ./วัน -ช่วยเตรียมอุปกรณ์ท าอาหาร ท าความสะอาดหอ้งครัว 135 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

7 ช่างทั่วไป 1 ช 20-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 310 บ./วัน -ซ่อมประปา,ไฟฟ้า และงานช่างทั่วไป โทร. 081-9581797 คุณวจิติรา

8 แม่บ้าน 1 ญ 20-40 ป.6-ม.3 310 บ./วัน -ท างานเป็นกะ (มี3กะ) โรงแรมระนองการเ์ด้น

9 กุ๊กครัวไทย 1 ช/ญ 20-50 ป.6-ม.3 310 บ./วัน -ค่าจ้างพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน 6/54 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880876-7

10 พนักงานขบัรถพ่วง 1 ช 30-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 310 บ./วัน -มีบา้นพกัให ้ค่ารายเที่ยวรถ ส่งสินค้าจ.สุราษฎร์ธานี เพียรเรยีมการยาง

11 พนักงานกรีดยาง 2 ช 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 310 บ./วัน -มีการสอนงานให ้ 287 หมู่2 ต.บางหนิ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

โทร. 086-2776630, 089-8834677

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่1-15 ธันวาคม 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง



ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่1-15 ธันวาคม 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

12 พนักงานขบัรถกระบะ/6ล้อ 2 ช 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,500 -มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท2 ทดลองงาน 1 เดือน หจก.เสี่ยงต้ิน
13 พนักงานยกของ 2 ช 21-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,500 -ท างาน 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ 163 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811209, 077-826866
14 พนักงานขบัรถ 10 ล้อ 1 ช 25-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 350บ./วัน -มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท 2 บรษัิท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด

15 ช่างซ่อมรถ 1 ช 25-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000 54/93 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-3373743 คุณอังคณา

16 แม่ครัว/พ่อครัว 1 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัดวุฒิ 10,000+
-สามารถท างานเป็นกะได้ โรงแรมบ้านหญ้าหมู

9/19 หมู่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-828444

17 พนักงานส่งของ 2 ช 18-35 ป.6-ปวส. 310 บ./วัน -ส่งสินค้า บจก.พี บี รตัน์นราทร (ไอศกรมี เนสเล)่

201/1 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-9221497,086-0467224 (คุณไบรท์)

18 พนักงานขบัรถน้ าแขง็ 3 ช 18-40 ป.6-ปวส. 310บ./วัน -มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท 3 บรษัิท เหมเรอืงเงิน จํากัด (โรงนํ้าแข็ง)

-ค่าจ้างพิจารณาจากประสบการณ์ 94/26 หมู่1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-4788881

19 พนักงานชงเคร่ืองด่ืม 1 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 310บ./วัน รา้น NOVEMBERRY CAFÉ (SOOKPARK)

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

โทร. 088-2126446

20 แม่บ้าน 2 ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,300 โรงแรมทินิดีระนอง

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

โทร. 077-826003-6
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ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่1-15 ธันวาคม 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

21 แม่บ้าน 2 ญ 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000-12,000 -*ท างานเกาะพยาม* Phayamas Private Beach Resort

47/8 หมู่1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-2196116 คุณศุภนิช

22 พนักงานขบัรถ 1 ช 20-45 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,300+ -สามารถขบัรถ6,10ล้อ มีใบอนุญาตขบัขี่ บรษัิท พี.เอสพีพีระนอง จํากัด

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

โทร. 077-825098

23 ช่างติดต้ังกล้องวงจรปิด 2 ช 20-35 ป.6-ปวส. 10,000 -ติดต้ังกล้องวงจรปิด ท างาน 08.30-17.30 น. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร ์แอนด์ ซัพพลาย
-มีประสบการณ์ในการท างาน 312 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-812692, 087-2792255

24 พนักงานเกบ็ขอ้มูล 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ท างานในไลน์ผลิต          *ด่วน* บรษัิท แดดอง จํากัด
น้ าหนักไลน์ผลิต -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 157/22 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 083-1305515

25 แม่ครัว 1 ช/ญ 18-35 ป.6-ปวส. 310บ./วัน รา้นจา่จา้ คอฟฟ่ี

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

โทร. 077-821100,077-810813

27 พนักงานหน้าลาน 12 ช 30-45 ป.6-ม.6 320บ./วัน -บริการเติมน้ ามัน บริการลูกค้า ทดลองงาน1สัปดาห์ บรษัิท ฮงลี่ 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

28 ผู้ช่วยคลังสินค้า 4 ช 18-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 320บ./วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บรษัิท เก้าดาวฟารม์ (2005) จํากัด

29 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ท างานในหอ้งเย็น 104/5 หมู่4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

30 พนักงานรายวันหอ้งเกบ็ 1 ช 18-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -สามารถขบัรถโฟล์คลิฟท์ได้ โทร. 077-826991-2
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ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่1-15 ธันวาคม 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

31 พนักงานขาย 3 ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000+
-มีใบขบัขีร่ถจักรยานยนต์ หจก.ประภาทิพยค์อมมูเชียน

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

-อยู่ซอยขา้งร้านเจ้ฉายสะพานปลา โทร. 084-7338496

32 ช่างเคาะตัวถงั 1 ช 20-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -บริการซ่อมตัวถงัรถยนต์ อู่ยกยอ่งการช่าง

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

โทร. 077-880989

34 พนักงานขบัรถ 2 ช 20-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 9,300+
-ท างานต่างจังหวัด (สมุทรสาคร) 1 คน บรษัิท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

-ประจ าจังหวัดระนอง 1 คน มีเบี้ยเล้ียงสวัสดิการ 93/17-18 หมู่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-และที่พัก มีใบอนุญาตขบัขีร่ถประเภท2 โทร. 077-822280

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

78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-7902438

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

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

โทร. 081-7196764 คุณพานนท์ เจี่ยกุญชร

37 แม่บ้าน 1 ญ 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,300 -สามารถนอนพักค้างคืนที่บ้านนายจ้างได้ หจก.พรรณทับทิม

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

โทร. 087-8880288 

38 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -มีอาหารมื้อเที่ยง อู่ลิ้มเจรญิยนต์ สาขา2

29/11 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-8938593 
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ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่1-15 ธันวาคม 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

39 แม่บ้านโรงอาหาร 2 ญ 18-40 ป.6-ม.6 310บ./วัน บรษัิท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 

40 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 10 ญ 18-35 ป.6-ม.6 310บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในที่เย็นได้,ท างานเป็นกะได้ 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

41 พนักงานรายวันฝ่ายผลิตบโีบ้ 5 ช/ญ 18-35 ป.6-ม.6 310บ./วัน โทร. 077-811889 ต่อ 305
42 พนักงานขับรถ 10 ล้อ ฝ่ายปลาปน่ 2 ช 25-45 ป.6-ปวส. 310บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2, มีค่าเที่ยวรถ

43 เสมียนจัดซ้ือสะพานปลา 1 ญ 20-42 ป.6-ปวส. 10,000 -ท างานเช้าได้ ลายมือสวย มีรถไป-กลับ สะดวก *ด่วน*

44 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

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

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

โทร. 077-824956

46 พนักงานสปา 1 ญ 25-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,500-12,000 -มีใบประกอบวิชาชีพ บรษัิท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

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

โทร. 077-821484, 081-8942583

124 อตัรา


