
ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบคุคล 1 ช 20-35 ป.ตรี 10,000+ -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ บรษัิท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด

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

-เงินเดือนขึน้อยู่กับประสบการณ์ โทร. 097-0096451 (ฝ่ายบุคคล)

2 ผู้จัดการโรงงาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี บจก.ครสิตัล ระนอง ซีฟู้ด

-ขับรถยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ 7/88 ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 085-7936232

3 พนักงานฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีความรู้เร่ืองกฏหมายแรงงาน
-ขับรถยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

4 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
-ขับรถยนต์ได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ

5 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ป.ตรี 380 -สามารถใช้คอมพวิเตอร์พื้นฐานได้ดี หจก.ทรงสกุลวนาค้าวัสดุก่อสรา้ง

บ./วัน -มีประสบการร์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 291/10-12 ม.3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน รอบคอบ โทร. 095-6954165

6 สมุหบ์ัญชี /หวัหน้างาน 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 25,000+ -สามารถเปิดงบบัญชีได้ บรษัิท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด
ฝ่ายบัญชี บ./เดือน -สามารถใช้โปรแกรมบัญชี express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี โทร.077-981700 , 062-2453522 

7 ผู้จัดการฝ่ายควบคุม 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 35,000 -วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ด้านคุณภาพ
คุณภาพ บ./เดือน -มีประสบการร์ด้าน QC ในโรงงานและผลิตอาหาร

-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้
-มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้น า

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปริญญาตรี)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปริญญาตรี)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

8 หวัหน้าฝ่ายจัดซ้ือทั่วไป 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000-25,000 -ตรวจสอบพิจารณาการส่ังซ้ือโดยละเอยีดและรอบคอบ
บ./เดือน -ติดต่อส่ังซ้ือสินค้า บรษัิท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
-ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี โทร.077-981700 , 062-2453522 

9 หัวหน้าฝ่ายสโตร์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000-25,000 -รับสินค้า ตรวจสอบสินค้าใหถ้กูต้อง
บ./เดือน -ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย

-เช็คสต๊อคคงเหลือทุกคร้ัง
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
-ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

10 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
บ./เดือน -มีประสบการณ์การด้านบัญชีต้นทุนการผลิต

-สามารถใช้โปรแกรมบัญชี express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ตรวจสอบการบันทึกรับวัตถดิุบประจ าเดือน

11 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 30,000 -ควบคุมดูแลงานที่เกีย่วกบั hr
บุคคลและธุรการ บ./เดือน -มีภาวะการเป็นผู้น า

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

12 หัวหน้างานฝ่ายผลิต 4 ญ 22-28 ป.ตรี 13,000 -รับผิดชอบในหน้าที่ มีความเป็นผู้น า บรษัิท สยามชัยอาหารสากล จ ากัด

บ./เดือน -อา่นเขียน องักฤษได้ดี จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร 73/3 ม.2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-วางแผนการท างานในแผนกที่รับผิดชอบ โทร. 077- 989860 ต่อ 305 (ฝ่ายบุคคล)

-ควบคุมดูแลงานและพนักงานใต้บังคับบัญชา

-สอนงานและจัดงานให้กบัผู้ใต้บังคับบัญชา
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ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปริญญาตรี)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

13 เซลล์ประจ าท่า 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000 -สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ บรษัิท ยนิูต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด (แอดไวซ์)

บ./เดือน -มีรถยนต์ส่วนตัวในการท างาน 999/32-34 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

-มีความรู้ความสามรถด้านไอที ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 

-รักงานบริการ ขยัน อดทน โทร. 080-3291495 คุณเอ๊ะ

14 เจ้าหน้าที่อาวุโส 4 ช/ญ 22-40 ป.ตรี
15,000

-เป็นพนักงานประจ า บรษัิท ทรดิูสทรบิิวช่ัน จ ากัด มหาชน

ดูแลลูกค้าประจ าพื้นที่ -มีโบนัส 28/3 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-กองทุนส ารองเล้ียงชีพ โทร.064-1966232 / 086-4163985

15 Account Executive 10 ช/ญ ไม่เกนิ ป.ตรี 13,000+ ค่าคอมมิชั่น+ประกนัสังคม+ประกนัสุขภาพ บรษัิท ทรดิูสทรบิิวช่ัน จ ากัด มหาชน

Prepaidดูแลช่องทางซิม 40 28/3 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

16 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 5 ช/ญ ไม่เกนิ ป.ตรี 15000+ ค่าคอมมิชั่น+ประกนัสังคม+ประกนัสุขภาพ โทร.064-1966232 / 086-4163985

True Shop 35

17 เลขานุการ 1 ญ 28-30 ปริญญาตรี 10,000 -ติดต่อประสานงานลูกค้า -พักอาศัยในเขตอ าเภอเมือ บรษัิท กรงุเทพประกันชีวติ จ ากัด

บ./เดือน -มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารอย่างน้อย 3 ปี 130/260 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โทร.089-7280044 คุณภัทรชนก

-มีพาหนะส่วนตัวในการปฎิบัติงาน
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ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปริญญาตรี)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

18 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 25-45 ปริญญาตรี 15,000-25,000 -มีประสบการณ์งานขาย 2 ปี บรษัิท กรงุเทพประกันชีวติ จ ากัด

บ./เดือน -ผ่านทดลองงาน 3 เดือน 130/260 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประกนัสังคมให้ โทร.089-7280044 คุณภัทรชนก

-ท างานจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

19 หวัหน้าแผนก หมู เนื้อ ไก่ 1 ช 25+ ปริญญาตรี 15,000 -ก ากบัดูแลเคร่ืองใช้ไฟฟ้า บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาระนอง

บ./เดือน
-มีความรู้เกี่ยวกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 86/9 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-982580 ต่อ 104,105/096-8056954 

20 พนักงานบัญชี 1 ญ 30-40 ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาบัญชีการโรงแรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง บรษัิท โกลบอล เบฟเวอเรจ จ ากัด

-สามารถปิดงบได้ 88/8 หมู4่ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี โทร.093-7901919

รวม 39 อัตรา  
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1 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 20+ ปวส.+ 11,000 บ./เดือน -สามารถท างานเป็นกะได้ บ๊ิกซีสาขาระนอง

-มีประสบการรืจะพจิารณาเป็นพเิศษ 666 ถ.เพชรเกษม ต.เขานิเวสน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยภายในบริษทั โทร.077-880220 ต่อ 2108

-มีประกนัสังคมและยูนิฟอร์มให้

2 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 25-35 ปวส.+ ตามตกลง -รักงานบริการ ย้ิมแย้มแจม่ใส โรงแรมเดอะกาลล่า

-ท างานเป็นกะได้ 293/88 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวสน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-บุคลิกภาพดี โทร.086-0355595

-มีประกนัสังคมให้

3 บาร์เทนเดอร์ 1 ญ 20+ ปวช.+ 9450 บ./เดือน -รักงานบริการ ร้านอาหาร Ano Yakitori

22 ถ.ผาดาด ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

4 พนักงานเสิร์ฟ 1 ญ 18+ ปวช.+ 9,450+ บ./เดือน -รักงานบริการ โทร.094-5966256

5 บาร์เทนเดอร์ 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9450 บ./เดือน -รักงานบริการ บริษัท แบ่งปันสุข จ ากัด (ร้านอาหารเคียงเล)

6 บาริสต้า 1 ญ 18+ ปวช.+ 9450 บ./เดือน -รักงานบริการ มีใบประกาศท ากาแฟสามารถท าค็อกเทลได้ 123/6 ม.5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

พจิารณาเป็นพเิศษ โทร.094-5966256

7 แคชเชียร์ 1 ญ 20+ ปวช.+ 9450 บ./เดือน รักงานบริการ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปวช.-ปวส.)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง
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ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปวช.-ปวส.)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

8 พนักงานฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25-45 ปวส.-ป.ตรี 315 บ./วัน -สามารถใช้คอมพวิเตอร์พื้นฐานได้ / แต่งกายสุภาพในการสมัคร น้ าใส เขาสวย รีสอร์ท 

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

-ขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ และมีความรับผิดชอบในงาน โทร.087-6461444 

9 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช 23+ ปวส.+ 10,000 -มีความรู้ความสามรถด้านไอที บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด (แอดไวซ์)

ประจ าสาขาระนอง บ./เดือน -รักงานบริการ ขยัน อดทน 999/32-34 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 080-3291495 คุณเอ๊ะ

10 โฟร์แมน 2 ช 25-45 ปวส.-ป.ตรี 10000+ -รับผิดชอบในการปฏิบติังานก่อสร้าง บจก.ไทยอุดมการโยธา

บ./เดือน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ 37/7 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-810525 / 085-0222679

11 พนักงานสินเชื่อ 1 ช/ญ 22-35 ปวส-ป.ตรี 12,000 บ./เดือน -ปล่อยสินเชื่อ และเกบ็เงินสินเชื่อ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย (สาขาระนองธานี)

-เงินเดือน ,ค่าน้ ามัน, Incentive , ประกนัสังคม 41/194 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.088-8963246

12 Guest Service Agent 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,450 บ./เดือน -สามารถใช้คอมพวิเตอร์พื้นฐานได้ ฟาร์มเฮาส์ระนอง

-มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 311/1 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-สามารถใช้ภาษาองักฤษได้ดี โทร.094-5966256
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ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปวช.-ปวส.)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

13 บาร์&บาริสต้า 1 ญ 20+ ปวช.+ 9,450+ บ./เดือน -รักงานบริการ ฟาร์มเฮาส์ระนอง

-รักงานบริการ มีใบประกาศท ากาแฟสามารถท าค็อกเทลได้ 311/1 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

จะพจิารณาเป็นพเิศษ โทร.094-5966256

14 พนักงานเสิร์ฟ 1 ญ 18+ ปวช.+ 9,450+ บ./เดือน -รักงานบริการ

15 พนักงานบัญชี 2 ญ 20+ ปวช.+ 9,450 ย./เดือน -สามารถใช้ปรแกรม Excel และ express ได้

16 Front Office Manager 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 20,000 บ./เดือน -สามารถใช้ภาษาองักฤษได้ดี

-มีประสบการณ์ด้านโรงแรม

17 Admin+Graphic 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000+ บ./เดือน -ใช้แอพแต่งรูปในมือถือได้ , photoshop , AI , Word , Excel

-รักงานบริการ มีโน๊ตบุ้ค

18 พนักงานหน้า shop 1 ญ 22-35 ปวส.+ 320 บ./วัน -สามารถใช้คอมพวิเตอร์พื้นฐานได้ บจก.ซูเลียนระนอง

-มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 71/27-28 ม.5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน โทร.097-9954689 / 077-810939

-ท างาน 09.00 -19.00 น.

-ผ่านการทดลองงานมีการปรับเงินเดือน

19 พนักงานออฟฟศิท าบัญชีได้ 1 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 9500 บ./เดือน -ท างานเวลา 08.00-17.00 น. บจก.ดิวัน เรียลเอสเตท

130/21 ถ.ท่าเมือง ต.เขานืเวศน์ น อ.เมือง จ.ระนอง

20 ผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง 1 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 10,000+ -ทดลองงาน 4 เดือนมีการปรับเงินเดือน โทร.098-6850740 / 099-9021104

บ./เดือน
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ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปวช.-ปวส.)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

21 ช่างไฟฟา้ 1 ช 20+ ปวช.+ 350-500 บ./วัน -ท างานเวลา 08.00-17.00 น. หจก.รุง่ชัยการไฟฟ้าและก่อสร้าง

41/139 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

22 คนงานกอ่สร้าง 5 ช 20+ ไม่จ ากดัวุฒิ 350-500 บ./วัน โทร.081-0874637

23 พนักงานบริการเทคนิค 1 ช/ญ 21-35 ปวส-ป.ตรี 10,000 บ./เดือน -จบสาขากอ่สร้าง หรือวิศวกรโยธา ไถ่เชียงระนอง

-รักงานบริการ 78/88 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-ออกหน้างานได้ โทร.085-7870290

-ให้ค าปรึกษาแบบประมาณการเบื้องต้นได้

24 พนักงานแปนกรับสินค้า 1 ช 25+ ปวส.-ป.ตรี 10,000+ -ตรวจรับสินค้าอาหารสด แหง้ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาระนอง

บ./เดือน -ท างานเปน็กะ 86/9 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-982580 ต่อ 104,105/096-8056954 ฝ่ายบุคคล

25 พนักงานขาย 1 ช 20-35 ปวช. 315 -มีความรู้ด้านการขาย และยกของหนักได้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสี่ยงต้ิน

บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านการขาย ซ่ือสัตย์ 163 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ โทร.077-811209,077-826866 คุณมงคล

26 พนักงานบาริสต้า 2 ช/ญ 23-29 ปวส.+ 9,450 -ผสมและชงเคร่ืองด่ืมใหก้ับลูกค้า โรงแรม The Iconic Hotel Ranong

บ./เดือน -มีใจรักงานบริการ ย้ิมแย้มแจม่ใส 79/32-33 ถ.ท่าเมือง  ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ โทร. 077-880866 (คุณณฐมน)(หลังธนาคารไทยพาณิชย)์
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  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

27 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 25-30 ปวส.+ 9,450 -ต้อนรับลูกค้า โรงแรม The Iconic Hotel Ranong

บ./เดือน -มีใจรักงานบริการ ย้ิมแย้มแจม่ใส 79/32-33 ถ.ท่าเมือง  ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ โทร. 077-880866 (คุณณฐมน)(หลังธนาคารไทยพาณิชย)์

28 เจา้หน้าที่ทั่วไป 1 ญ 23+ ปวช.+ 10,000-20,000 -จบสาขาบญัชี ระนองโฟร์เซ่นฟู้ดส์

บาท/เดือน -ขายสินค้าในร้านค้าโรงงาน 260/44 ม.6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-สรุปยอดขายประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี โทร.077-981700, 062-2453522

-ท างบลูกหนี้ งบยอดขาย บญัชีพื้นฐานได้

29 หวัหน้าคลังสินค้า 1 ช 28+ ปวส.+ 10500 บ./เดือน -มีความละเอียดรอบคอบ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

-ท างานคล่องตัว มีประสบการณือย่างน้อย 2 ปี 84/2 หมู่ที่ 2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

30 ผู้จดัการสาขา 3 ช/ญ 30-45 ปวส.+ ไม่ระบุ -มีความละเอียดรอบคอบในสายงาน
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
-ช านาญการใช้คอมพิวเตอร์

31 หวัหน้าคลังสินค้า 1 ช 28+ ปวส.+ ไม่ระบุ -มีความละเอียดรอบคอบในสายงาน
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
-ช านาญการใช้คอมพิวเตอร์

32 เจา้หน้าที่การตลาด 1 ช/ญ 30+ ปวส.+ ตามตกลง -ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี

-มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

33 เจา้หน้าที่จดัซ้ือ 1 ญ 30+ ปวส.+ ตามตกลง -ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี -มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ
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  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

34 วิศวกรโยธา/โฟร์แมน 2 ช 25-40 ปวช.-ป.ตรี ตามโครงสร้าง -ท างานประจ าไซต์งานก่อสร้างในจงัหวัดระนอง บริษัท สหโยธาสถาปัตย ์จ ากัด

บริษัท  ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง (ข้างศาลากลางจงัหวัดระนอง)

โทร.088-7663180 , 086-2832537

35 เจา้หน้าที่ควบคุมการผลิต 1 ช 22-35 ปวช.-ปวส. 380 -จบสาขาก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรพรนวภัณฑ์ (สาขา1)

คอนกรีตผสมเสร็จ บ./วัน -ดูแลงานผลิตอิฐ/งานก่อสร้างอื่นๆได้ 224/29 หมู2่ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการร์อย่างน้อย 1 ปี โทร.089-5916224

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

36 เจา้หน้าที่สโตร์ 1 ช/ญ 25-45 ปวช.+ 10000+ -ควบคุมการเบกิจา่ย บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด

-ท ารายงานสต็อคคงเหลือของสโตร์ 260/44 หมู6่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี โทร.077-981700 , 062-2453522 

37 เจา้หน้าที่จดัซ้ือ 1 ช/ญ 25-45 ปวช.+ 10000+ -เปดิ PR จดัซ้ือสินค้าตามรายการ

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

38 ช่างยนต์ 1 ช 25+ ปวช.-ปวส. ตามโครงสร้าง -จบสาขาช่างยนต์ -มีประสบการร์จะพิจารณาเปน็พิเศษ บริษัท ชินชนะ ดินขาว จ ากัด

บริษัท -มีความซ่ือสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ 7/11 หมู1่ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.064-9302214
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39 พนักงาน QC 1 ช/ญ 25-40 ปวช.-ปวส. 320-350 -ตรวจคุณภาพสินค้า บริษัท เก้าดาวฟาร์ม 2005 จ ากัด

บ./วัน -ท างานจนัทร์.-เสาร์ 08.00-17.00 น. 104/5 หมู4่ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ โทร.077-826991

40 ช่างเทคนิค 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ บ./เดือน -มีความรู้เกี่ยวกับการเช็คระยะ เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง บริษัท บี.เอส.เค ออโต้เซลล์ จ ากัด (มาสด้าระนอง)

-มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมรถ 16/1 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โทร.077-826642

41 โฟร์แมน 1 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี 15,000 บ./เดือน -มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง บริษัท เอส เจ เจ เอ็ม บี จ ากัด

42 เสมียนไซส์งาน 1 ช/ญ 25+ ปวช. 10,000+ -ท างานเอกสาร และจดัซ้ือของ สามารถขับรถได้มีใบขับขี่ 10/14 ซ.จดัสรร10 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.081-4989261

43 พนักงานขับรถ 1 ช 25-35 ปวช. 10,000 -ขับรถรับส่งของงานก่อสร้าง

44 ช่างดูแลและควบคุม 1 ช 25-35 ปวช.-ปวส. 10,000+ -จบสาขาช่างกล บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จ ากัด

เคร่ืองจกัร บ./เดือน -ดูแลเคร่ืองจกัรภายในไลน์ผลิต /สามารถท างานเปน็กะได้ 88/8 หมู4่ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

-มีความรับผิดชอบ,ขยัน โทร.093-7901919

45 หวัหน้าแผนกควบคุม 1 ช 25-40 ปวส. 10,000+ -ดูแลระบบท าความเย็น บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

ความเย็น -มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ 6/188,6/199 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 097-0096451 (ฝ่ายบุคคล)

46 ช่างควบคุมเคร่ืองท า 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000+ -จบสาขาช่างควบคุมเคร่ืองท าความเย็น มีประสบการณ์

ความเย็น ทางสายงานนี้

-ท างาน 12 ชั่วโมง และท างานเปน็กะ
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47 ผู้ช่วยช่าง 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 315-350บ./วัน          ค่าจา้งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท างาน ร้านจิ้นเห้ง กระจกรถยนต์

48 พนักงานรับรถ 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 315-350บ./วัน          มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 12/3 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

49 ช่างฟิล์ม 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 315-350บ./วัน          ผ่านงาน 3 เดือน มีชุดยูนิฟอร์ม  มีประกันสังคม โทร. 077-825581,077-880588 (คุณสุดารัตน์)

50 เสมียน 1 ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 315-350บ./วัน          ต้องการคนย้ิมแย้มแจม่ใส สามารถบริการลูกค้าเวลาเข้ามาใช้บริการได้

51 ช่างระบบไฟรถยนต์ 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 315-350บ./วัน

52 หวัหน้าช่าง 3 ช 22-40 ปวส.-ป.ตรี 315 บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์หรือมีประสบการณืพิจารณาเปน็พิเศษ บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด (สาขากระบุร)ี

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

-มีใบอนุญาตขับขี่และสามารถขับขี่รถยนต์ได้ โทร. 077-822822 

53 ครูฝึกแผนกขาย 3 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000-12,000 -จบสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

-ฝึกอบรมใหก้ับพนักงานขาย/จดัอบรมใหก้ับฝ่ายขาย 90/10 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีความรู้ด้านรถยนต์ เดินทางไปท างานต่างสาขาได้ โทร. 077-822822 

-มีวิศัยทัศน์เชิงบวก บริหารทีมงานได้ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

54 ช่างไฟฟ้า 2 ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 315 บ./วัน -ผ่านการท างานระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ไฟฟ้าตัวถัง ระบบไฟสตาร์ท

-ผ่านการท างานระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ไฟฟ้าตัวถัง ระบบไฟสตาร์ท

-ตรวจสอบ ดูแลซ่อมบ ารุงไฟฟ้าเคร่ืองยนต์



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปวช.-ปวส.)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

55 ช่างยนต์ 5 ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 315 บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

-บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์/ซ่อมเคร่ืองยนต์/เปล่ียนอะไหล่ 90/10 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

รถยนต์ต่างๆได้ และเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง โทร. 077-822822 

56 เจา้หน้าที่การตลาด 2 ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 315 บ./วัน -จบสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ปรับกลยุทธ์การตลาดใหท้ันกับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย

-มีค่าคอมมิชชั่น -ออกบทูประชาสัมพันธ์ใหก้ับกลุ่มเปา้หมาย

57 เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 ญ 22-35 ปวช.-ป.ตรี 315 บ./วัน -ต้อนรับลูกค้า -รักงานบริการ ย้ิมแย้มแจม่ใส

-ใหบ้ริการลูกค้าเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์และตอบข้อซักถามเบือ้งต้น

58 Graphic designer 2 ช/ญ 18-45 ปวส.+ 10,000+ บ./เดือน บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

90/10 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

59 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-45 ปวช.+ 315 บ./วัน โทร. 077-822822 

60 ช่างไฟฟ้า 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 - ติดต้ังไฟฟ้า, เดินสายไฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิยมการไฟฟ้า

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 50/4 ม.3 ต.ม่วงกลวง อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-5378859 (คุณอมร)

61 ที่ปรึกษาทางการเงิน 5 ช/ญ 25-35 ปวส-ป.ตรี 12,000+ - บริหารงานทั้งหมด บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาระนอง

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

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการลงทุน การวางแผนจะพิจารณาเปน็พิเศษโทร. 081-3975737 (คุณรัตติลาวัณณ)์

-เงินเดือน+ค่าคอม+ค่าบริหารงาน+โบนัสระหว่างไตรมาส

- ท างานวันจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปวช.-ปวส.)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

62 พนักงานอะไหล่ 1 ช 23+ ปวส.+ 315 -ละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ บริษัท อีซูซุ ระนอง จ ากัด

บ./วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ 6/49 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 077-821648-9

63 เจา้หน้าที่จดัซ้ือวัตถุดิบ 3 ช 18-40 ปวช.-ป.ตรี 10000+ - จบสาขาประมงหรือมีประสบการณ์เฉพาะทาง บริษัท สยามชัยอาหารสากล จ ากัด

- ดูสภาพวัตถุดิบรายงานต่อผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือวัตถุดิบ 73/3 ม.2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

- ออกส ารวจวัตถุดิบ และเย่ียมเยียน SUPPLIER โทร. 077- 989860 ต่อ 305 (ฝ่ายบุคคล)

- ท าสรุปการจดัซ้ือวัตถุดิบประจ าวันรายงานต่อผจก.ฝ่ายฯ

- เดินทางออกต่างจงัหวัดได้,ผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เดือน

- มีรถไป-กลับสะดวก,มีใบขับขี่รถยนต์

- มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร,มีภูมิล าเนาจ.ระนองจะพิจารณาเปน็พิเศษ

64 เสมียน 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10000 บ./เดือน โรงเค็มแพดวงดี

303/9 ม.5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.061-2590770 (คุณภุมรัตน์)

65 Sale (ฝ่ายขาย) 1 ช 18+ ปวช.+ 315 บ./วัน บจก.อัยธนา ระนอง

44/55 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

            -มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถกระบะได้ โทร.077-810777 (คุณกนกวรรณ) ตรงข้ามโลตัส

-มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อสายงาน 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-บางต าแหน่งท างานไม่เป็นเวลาแล้วแต่หน้างาน 

-มีวันหยุดประจ าสัปดาห์ 1 วัน 
-มีประกันสังคม 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ปวช.-ปวส.)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

66 บาริสต้า 1 ช/ญ 25-30 ปวส.+ 315 บ./วัน -ย้ิมแย้มแจม่ใส รักงานบริการ มีประสบการณ์จะพิจารณา  บจก.อีเก้ิลเทรดด้ิง


เปน็พิเศษ 13/1 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.062-4453509 / 081-8949160 คุณจันทนา

67 ช่างเทคนิค 20 ช ไม่เกิน ปวส.-ป.ตรี 15,000+ ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ+สวัสดิการอื่นๆ บริษัท ทรูดิสทริบิวช่ัน จ ากัด มหาชน

35 28/3 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.064-1966232 / 086-4163985

รวม 125 อัตรา



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 พนักงานขับรถกระบะ 1 ช 30-45 ม.3+ 9,450 บ./เดือน -ขับรถส่งพนักงาน บริษัท แดดอง ประเทศไทยจ ากัด

-ดูแลตรวจเช็คสภาพรถอยู่เสมอ 157/22 ม.2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีวันหยุด 2 วัน/เดือน โทร.064-2498994

2 พนักงานรายวันแพ็คกิ้ง 1 ญ 18+ ม.3+ 315 -แพ็คสินค้าในไลน์ผลิต บริษัท สยามชัยอาหารสากล จ ากัด

ซูริมิ บ./วัน 73/3 ม.2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077- 989860 ต่อ 305 (ฝ่ายบุคคล)

3 พนักงานขับรถกระบะ 1 ช 25-45 ม.3+ 315 บ./วัน -สามารถขับรถ 6 ล้อได้มีใบขับขี่ บจก.คริสตัล ระนอง ซีฟู้ด

-สามารถท างานล่วงเวลาได้ 7/88 ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 085-7936232

4 พนักงานประจ าร้าน 5 ช/ญ 20+ ม.3-ป.ตรี 9,450 -สามารถท างานเปน็กะได้ รักงานบริการ บจก.พรนับสโตร์

บ./เดือน 90/117 ม.1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-5398858

5 ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน 1 ช/ญ 25+ ม.6-ป.ตรี 10,000 -สามารถท างานเปน็กะได้ รักงานบริการ

บ./เดือน

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ม.3-ม.6)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร 



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ม.3-ม.6)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

6 พนักงานแผนกจดัเรียงสินค้า 1 ช 23+ ม.6+ 9,450 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาระนอง

 อาหารแห้ง บ./เดือน 86/9 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

7 พนักงานแผนกการตลาด 1 ญ 23+ ม.6+ โทร.077-982580 ต่อ 104,105/096-8056954 ฝ่ายบุคคล

8 พนักงานแผนกจดัเรียงสินค้า 1 ช/ญ 23+ ม.3+

อาหารทะเล

9 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 5 ช 20+ ม.3+ 9,500 บ./เดือน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ไถ่เชียงระนอง

-ได้รับการฉีดวัคซีน covid-19 ครบ 2 เข็ม 78/88 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.085-7870290

10 พนักงานจา่ยสินค้า 2 ช 20+ ม.3+ 9,500 บ./เดือน -มีใบรับรองขับขี่โฟล์คลิฟท์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

-ได้รับการฉีดวัคซีน covid-19 ครบ 2 เข็ม

11 ผู้ช่วยพนักงานขับรถ 5 ช 18+ ม.3+ 9,500 บ./เดือน -ได้รับการฉีดวัคซีน covid-19 ครบ 2 เข็ม

12 พนักงานหน้าลาน 3 ช/ญ 18-40 ม.3-ปวส. 9,450 บ./เดือน -มีใจรักงานบริการ บจก.พรนับพันปิโตรเลียม

-มีชุดยูนิฟอร์ม ประกนัสังคม 113/1 ม.8 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์จ.ระนอง

-สามารถท างานเป็นกะได้ โทร. 081-5398858

13 เจา้หน้าที่รับรถ 2 ช/ญ 20-40 ม.3-ป.ตรี. 315-350 บ./วัน -สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ บริษัท ศูนยพ์รรัง้ ระนอง จ ากัด

-ย้ิมแย้มแจม่ใสรักงานบริการ 9/1 ม.3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 080-8215828

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร 
-จัดเรียงสินค้าในแผนก 
-ติดป้ายราคาสินค้า 
-ท างานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ม.3-ม.6)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

14 ช่างประจ าสาขากระบุรี 2 ช 20-40 ม.3-ปวส. 315 บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์ บจก.ตันปุ้นเซลล์แอนด์เซอร์วิส

-ย้ิมแย้มแจม่ใส รักงานบริการ 232 ถ.ท่าเมือง  ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 077-821970

-ผ่านการทดลองงานมีการปรับเงินเดือน

15 พนักงานประจ าร้าน 1 ช 18+ ม.6+ 350 บ./วัน บ้านนาการเกษตร

50 ม.6 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

โทร.062-9648965

16 พนักงานประจ าร้าน 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 350 บ./วัน -รับช าระเงิน จดัเรียงสินค้าภายในร้าน หจก.ที.พี.แอนด์ดับเบ้ิลย ูเทรดด้ิง 7-11 บางนอน

-สามารถท างานเป็นกะได้ 4/10 ม.3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-ขยัน อดทน มีวันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ โทร.081-3719755

17 แม่บา้น 1 ญ 25+ ม.3+ 315 บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านสายงานแม่บา้นจะพิจารณา น้ าใส เขาสวย รีสอร์ท 

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

โทร.087-6461444 

-มีประกันสังคม / ค่าล่วงเวลา 
-ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
-ยกของหนักได้ 



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ม.3-ม.6)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

18 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 25-40 ม.3+ 9,450 -สามารถท างานเปน็กะได้ บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จ ากัด

บ./เดือน 88/8 หมู่4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.093-7901919

19 เสมียนบญัชี 1 ญ 25+ ม.6-ปวส. 315 -จบสาขาบญัชีโดยตรง โรงน้ าแข็งเคไอ

บ./วัน -มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ป ีขึ้นไป 63/1 ม.2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีโอทีและประกันสังคม โทร. 089-6487025

20 พนักงานขับรถ 1 ช 21-35 ม.3+ 315 บ./วัน -สามารถขับรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อได้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสี่ยงต้ิน

4 ล้อ , 6 ล้อ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ 163 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-811209,077-826866 คุณมงคล

21 พนักงานประจ าร้านขายยา 1 ญ 25-35 ม.6+ 315 บ./วัน -แนะน าใหค าปรึกษากับลูกค้า ฟาร์มาเฮาส์เซ็นเตอร์

-จดัเรียงสินค้ภายในร้าน 46/21 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-แนะน าใหค าปรึกษากับลูกค้า Walk in โทร. 081-5358902 (ข้างแม็คโครระนอง)

-ขยัน อดทน ซ่ือสัตย์



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ม.3-ม.6)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

22 พนักงานเสิร์ฟ 1 ญ 20-35 ม.6+ 315 บ./วัน -ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ร้านฟาร์มสุข cafe

-มีประสบการร์ด้านแคชเชียร์กรือการบริการในร้าน 46/21 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

อาหารจะมีการพิจารณาเปน็พิเศษ โทร. 081-5358902

-ขยัน รักงานบริการ บคุลิกภาพดี ย้ิมแย้ม

-มีอาหารมื้อเที่ยงให ้

23 พนักงานต้อนรับ 2 ญ ไม่จ ากัด ม.3-ม.6 315 บ./วัน -สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โรงแรมบ้านหญ้าหมู

-สามารถท างานเปน็กะได้ 9/19 ม.3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการร์ในการท างาน สมัครงานได้ที่โรงแรมบ้านหญ้าหมูโดยตรง

24 พนักงานออฟฟิศ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 315 บ./วัน -สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ บริษัท วีไอ อินเตอร์เนช่ันแนล

(คนพิการ) -มีความรับผิดชอบต่องาน 61/9 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีความละเอียดรอบคอบในงาน โทร. 077-823044 คุณสร้อยสุดา

-มีประกันสังคม เร่ิมงาน 08.00-17.00น.

-ท างานจนัทร์-เสาร์

25 พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 ญ 23+ ม.3+ 315
-มีประสบการณ์ท างาน / ท าโอทีได้ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด

ในไลน์ผลิต บ./วัน
260/44 หมู6่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-981700 , 062-2453522 



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ม.3-ม.6)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

26 ผู้จดัการฝ่ายขาย 2 ช/ญ 25+ ม.6+ 30,000 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ บริษัท โคเวย ์ประเทศไทย จ ากัด

บ./เดือน -มีภาวะความเปน็ผู้น า มั่นใจ 17/2 ม.4 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-บริหารงานใหบ้รรลุเปา้หมาย โทร. 098-0379155

27 ตัวแทนขาย 10 ช/ญ 22+ ม.3+ 15,000 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

บ./เดือน -เรียนรู้งานได้ไว มีไหวพริบ

28 พนักงาน QC LINE 1 ญ 18+ ม.3+ 315 บ./วัน -มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเปน็พิเศษ ระนองโฟร์เซ่นฟู้ดส์

260/44 ม.6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-981700, 062-2453522

29 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 18+ ม.3+ 9,450 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเปน็พิเศษ บริษัท ทรัพยส์ าเภา จ ากัด

บ./เดือน 155/2 ม.5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.086-2767422

30 เจา้หน้าที่สรรหาร้านค้า True 10 ช/ญ ไม่เกิน ม.6-ป.ตรี 10,000+ ค่าคอมมิชั่น+ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ บริษัท ทรูดิสทริบิวช่ัน จ ากัด มหาชน

Smart Merchant Executive 40 28/3 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

31 เจา้หน้าที่บริหารพื้นที่ขาย 20 ช/ญ ไม่เกิน ม.6-ป.ตรี 10000+ ค่าคอมมิชั่น+ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ โทร.064-1966232 / 086-4163985

และดูแลลูกค้า 40



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ม.3-ม.6)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

32 ที่ปรึกษาด้านการขาย 5 ช/ญ 20-35 ม.6+ 9,450+ -มีค่าคอมมิชชั่น บริษัท บี.เอส.เค ออโต้เซลล์ จ ากัด (มาสด้าระนอง)

บ./เดือน
-ติดต่อลูกค้า แนะน าและใหข้้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ

16/1 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-รักงานขายและงานบริการ โทร.077-826642

-มีประสบการณ์ท างานจะพิตชจารณาเปน็พิเศษ

33 ผู้จดัการ 3 ช/ญ 21-60 ม.6-ป.ตรี 12,000+ - บริหารงานทั้งหมด บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาระนอง

-เงินเดือน+ค่าคอม+ค่าบริหารงาน+โบนัสระหว่างไตรมาส 2/40-41 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

- ดูแลบคุลากร ออกเย่ียมลูกค้า มีประกันสังคม โทร. 081-3975737 (คุณรัตติลาวัณณ)์

- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ/มีประกันสังคม

- ท างานวันจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

34 เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์ 10 ช/ญ 21-60 ม.6-ป.ตรี 9,500 - ประชาสัมพันธ์สินค้า , ออกพบลูกค้า บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาระนอง

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

- มีค่าคอมมิชชั่น+เงินเดือน/มีประกันกลุ่ม/โบนัส โทร. 081-3975737 (คุณรัตติลาวัณณ)์



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ม.3-ม.6)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

35 พนักงานขาย Fleet 10 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,450 -ขายรถตามหน่วยงานต่างๆ เดินทางไปกระบรีุได้ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จ าหน่ายโตโยต้า  จ ากัด

9/10 หมู่4 ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

36 พนักงานขาย 5 ช/ญ 22-35 ม.6-ป.ตรี 315บ./วัน -ขายรถยนต์ หายอดลูกค้าตามเปา้ ท าโปรโมชั่น
บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด (สาขากระบุรี)

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

โทร. 077-822822 
37 ผู้ช่วยโกดัง 1 ช 25+ ม.6+ 315 บ./วัน -สามารถใช้โปรแกรม excel ได้ ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

84/2 หมู่ที่ 2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

38 พนักงานโอนสินค้า 1 ญ 25-35 ม.6+ 350 บ./วัน -มีความละเอียดรอบคอบ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

39 พนักงานทั่วไป 3 ช/ญ 20-45 ม.3+ 315 บ./วัน -ประกันสังคม
(คนพิการ) -วันหยุดประจ าปี

40 พนักงานจดัเรียงสินค้า 4 ช/ญ 18-35 ม.3+ 315 บ./วัน -มีความซ่ือสัตย์ ขยัน และยกของหนักได้
ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

41 พนักงานจดัเรียงสินค้า 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง 84/2 หมู่ที่ 2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

สาขา กม.30 โทร. 077-821316



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจ าวนัที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 (ม.3-ม.6)

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

42 พนักงานส่งสินค้า 1 ช 18-30 ม.3+ ตามตกลง ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

84/2 หมู่ที่ 2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

43 พนักงานแคชเชียร์ 1 ญ 22+ ม.6+ ตามตกลง โทร. 077-821316

44 พนักงานออนไลน์ 1 ญ 23-35 ม.6+ ตามตกลง -มีความช านาญด้านคอมพิวเตอร์

45 พนักงานหน้าร้าน 2 ช 18-30 ม.3+ ตามตกลง
35 ช่างติดต้ังอินเทอร์เน็ต 6 ช 22+ ม.6-ปวส. 10,000+ -มีค่าโอทีและค่าคอมมิชชั่นให้ หจก.พี เค.แซทเทิลไวท์ 

True online -เดินสาย internet และ ติดต้ัง wifi 206/4 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-983971

46 พนักงานประจ าหน้าลาน 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 315 บ./วัน -ขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ รักงานบริการ หจก.ตันปุ้นระนอง (ป้ัมน้ ามัน ปตท.ปากน้ า)

90/115 ม.1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 098-0138332 (คุณจรุจิตต์) 

47 พนักงานส่ง pizza (Driver) 3 ช 18+ ม.3+ 42 บ./ชม. -มีค่าเที่ยวว่ิงส่งออเดอร์ ทราบเส้นทางในระนอง The Pizza Company (สาขาโลตัสระนอง)

-ท างาน 8 ชม.และเข้างานเปน็กะได้ 25/15 หมู่ที่ 1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีใบขับขี่รถจกัรยานยนต์ และพรบ. โทร. 099-5030356 (คุณปุ้ม)

48  พนักงานบริการ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 40 บ./ชม. -รักงานบริการ ย้ิมแย้มแจม่ใส ท างานเปน็กะได้



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 พนักงานจัดเกบ็ข้อมูล 1 ญ 22+ ไม่จ ากดัวุฒิ ตามตกลง -ใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ หจก.วาสนา อดิศร

-มีประกนัสังคมให้ 89/235 ม.1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.094-2353956 /077-816248

2 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 1 ช 30-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 10000+ -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 หจก.อนิรธุการโยธาและก่อสรา้ง

บ./เดือน -มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 51/1 ม.3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.088-7621515 / 088-7621212

3 กุก๊ 1 ช/ญ 25-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 350+ บ./วัน -มีประสบการณ์ในสายงาน hideaway รา้นอาหารโสภณ

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

-สามารถปรุงและท าอาหารไทย/ยุโรปได้บ้าง โทร.096-2643455 คุณนัท

หรือมีความรู้ด้านเบเกอร่ีจะพจิารณาเป็นพเิศษ

4 บาริสต้า 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 320+ บ./วัน -มีประสบการณ์ในสายงาน

-ท างานเป็นกะได้

-บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส

5 ผู้ช่วยกุก๊ 1 ช/ญ 25-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 315+ บ./วัน -มีประสบการณ์ในสายงาน

-ท างานเป็นกะได้

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (ไม่จ ากัดวุฒิ)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (ไม่จ ากัดวุฒิ)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

-ช่วยปรุงอาหาร จัดเตรียมวัตถุดิบ และอปุกรณ์ hideaway รา้นอาหารโสภณ

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

6 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 315+ บ./วัน -มีประสบการณ์ในสายงาน โทร.096-2643455 คุณนัท

-ท างานเป็นกะได้

-บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส

7 ผู้ช่วยท าความสะอาด 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 315+ บ./วัน -รักงานบริการ

-ดูแล ท าความสะอาดทั่วไปภายในร้าน

8 ผู้ช่วยกุก๊ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดัวุฒิ 10000+ -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 รา้นอาหาร Ano Yakitori

บ./เดือน -มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 22 ถ.ผาดาด ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.094-5966256

9 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 1 ช 30-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 10000+ -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 บจก.ไทยอุดมคอนกรตี 1993 

บ./เดือน -มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 43 ม.3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-810525 / 094-3107856

10 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี Tin Cafe Ranong

และมีความอดทน 107/3 ม.1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 065-4035959



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (ไม่จ ากัดวุฒิ)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

11 พนักงานขับรถ 1 ช 25-55 ไม่จ ากดัวุฒิ 430 -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บจก.พี บี รตัน์นราทร (ไอศกรมีเนสเล)่

บ./วัน -มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 201/1 ม.6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน โทร. 065-9419265 / 086-0467224

12 พนักงานขับรถ 1 ช 25-55 ไม่จ ากดัวุฒิ 430 -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โรงน้ าแข็งแสนบรกิาร

บ./วัน -มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 13/6 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน โทร.089-7608514

13 พนักงานขับรถกระบะ 1 ช 22+ ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000 -มีใบอนุญาตขับขีร่ถยนต์  หจก.วาสนา อดิศร

บ./เดือน -มีประกันสังคมให้ 89/235 ม.1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

14 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 22+ ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000 โทร.093-9824024

15 พอ่บา้น roomboy 1 ช 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ 315 บ./วัน -สามารถใช้คอมพวิเตอร์พื้นฐานได้ น้ าใส เขาสวย รสีอรท์ 

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

-ขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ และมีความรับผิดชอบในงาน โทร.087-6461444 

16 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 18-55 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -เงินค่าต าแหน่งพเิศษ บรษัิท ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  สาขาชุมพร

รายวันทั่วไป -มีบ้านพกัและอาหารราคาพนักงาน 88/8 ม.1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร

-มีโอที / ประกนัสังคม โทร. 093-6123805



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (ไม่จ ากัดวุฒิ)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

17 ผู้ช่วยกุก๊ 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -จัดเตรียมวัตถุดิบในการปรับปรุงอาหาร รา้นฟารม์สุข cafe

-มีประสบการร์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 46/21 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีอาหารมิเ้ที่ยงให้ โทร. 081-5358902

18 บาริสต้า 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -ผสมและชงเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟได้

-รับออเดอร์ลูกค้า

-มีประสบการร์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

-มีอาหารมิเ้ที่ยงให้

19 แม่บ้าน 2 ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -ท าความสะอาด โรงแรมบ้านหญ้าหมู

-จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 9/19 ม.3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

สนใจต าแหน่งใดสามารถสมัครได้ที่โรงแรม

20 กุก๊ 1 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ บ้านหญ้าหมูโดยตรง

21 บาริสต้า 1 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -ชงเคร่ืองด่ืม

-จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

22 พนักงานขนส่งสินค้า 4 ช 21-30 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 -สามารถยกของหนักได้ มีสุขภาพแข็งแรง บรษัิท ไทยอุดมคอนกรตี (1993) จ ากัด

บ./วัน -สามารถเดินทางไปกบัรถขนส่งสินค้าได้ 43 ม.3 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-810525 (คุณวีณา) 

เยือ้งทางหลวงชนบท



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (ไม่จ ากัดวุฒิ)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

23 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดัวุฒิ 9000+ -ขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ บรษัิท เซฟต้ีไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอรว์ิส

บ./เดือน -ท างานขาย Direct Sales 78/46 หมูบ่้านทักษิณ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีค่าคอมมิชชั่น -ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการร์ โทร.093-7902438 คุณทัศนา

24 พนักงานทั่วไป 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน - มีประกนัสังคม บรษัิท วีไอ อินเตอรเ์นช่ันแนล

คนพิการ - มีที่พกั และ อาหารกลางวันให้ 61/9 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-ท างานเวลา 08.00-17.00 น. โทร. 077-823044 คุณสร้อยสุดา

25 ช่างควบคุมเคร่ือง 1 ช 20+ ไม่จ ากดัวุฒิ 9,450 -สามารถท างานเป็นกะได้

ท าความเย็น บ./เดือน

26 พนักงานทั่วไปรายวัน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -มีบัตรประจ าตัวคนพกิาร ระนองโฟรเ์ซ่นฟู้ดส์
***คนพิการ*** -สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 260/44 ม.6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประกนัสังคม ท างานจันท-์เสาร์ โทร.077-981700, 062-2453522
27 พนักงานในไลน์ผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -สามารถท างานในที่มีความเย็นได้

(ท าหมึก) -เลิกงานดึกได้ มีโอที สุขภาพร่างกายแข็งแรง
28 พนักงานรายกโิล 10 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -สามารถท างานในห้องเย็นได้ เลิกงานดึกได้

29 ช่างเคร่ืองยนต์ในเรือ 10 ช 20-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -ค่าจ้างขึ้นอยู่กบัความสามารถในการท างาน สมาคมประมงระนอง

30 ลูกเรือในเรือประมง 10 ช 20-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน 170/26 หมู1่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-816020



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (ไม่จ ากัดวุฒิ)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

31 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-35 ป.4-ป.ตรี 315 บ./วัน -โบนัสประจ าเดือน ทุนการศึกษาบุตร ศูนยน์มเมจิ ระนอง

-ประกนัอบุัติเหตุ ประกนัรายได้ 15,000บาท 63/1 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

-มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว โทร. 081-9706606,092-7144128

32 พนักงานขับรถส่งของ 2 ช 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน - มีประกนัสังคม/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บจก.พี บี รตัน์นราทร (ไอศรมีแนสเล)่

- ขยันซ่ือสัตย์มีความรับผิดชอบในการท างาน 201/1 หมูท่ี่ 6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

- ท างานวันจ-ศ เวลา 08.00-18.00 น. โทร. 065-9419265, 086-0467224

และวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00 น.

33 พนักงานขาย 2 ช 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -ขายสินค้า

34 แรงงานทั่วไป 10 ช 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 330 บ./วัน - ขุดหลุมปักเสาไฟได้ หจก.นิยมการไฟฟ้า

50/4 ม.3 ต.ม่วงกลวง อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-5378859

35 พนักงานไลน์ผลิต 50 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 -ท างานเวลา 08.00-17.00น.H. บรษัิท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด

บ./วัน -เวลาเข้างานขึ้นอยู่กบัวัตถุดิบในแต่ละวัน 155/2 ม.5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

-มีค่าโอที
โทร.086-2767422



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (ไม่จ ากัดวุฒิ)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

36 พนักงานช่างซ่อมคอมพวิเตอร์ 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร ์แอนด์ ซัพพลาย

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

โทร.077-826200 (คุณเพ็ญศร)ี

37 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 25-45 ป.6-ม.6 10,000+ -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี บรษัิท สยามชัยอาหารสากล จ ากัด

บ./วัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในบริษัท 73/3 ม.2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077- 989860 ต่อ 305 (ฝ่ายบุคคล)

38 เชฟ 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากดัวุฒิ 25,000 -จัดเตรียมวัตถุดิบในการท าอาหาร รา้นอาหารเคียงเล

บ/เดือน -ประกอบอาหารตามออเดอร์ลูกค้า 123/6 ม.5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง  

-มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ โทร.094-5966256(คุณนนท)์

39 ผู้ช่วยกุก๊ 1 ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -เตรียมส่วนประกอบอาหาร จัดเตรียมวัตถุดิบ รา้นฟารม์สุข Cafe 

-ขยัน รักงานบริการ ช่วยกุก๊ปรุงอาหารได้ 46/21 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง  

-มีอาหารมือ้เที่ยงให้ ท างานเวลา 08.00-17.00 น. โทร.081-5358902

40 ตนสวน 1 ช 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 315 บ./วัน -ดูแลงานตัดหญา้ ตัดแต่งต้นไม้
-มีความรู้เร่ืองการดูแลต้นไม้
-มีอาหารมือ้เที่ยงให้ ท างานเวลา 08.00-17.00 น.



ที่ ต าแหน่งงานว่าง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงือ่นไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจ าวันที่ 1 - 31 ธนัวาคม 2564 (ไม่จ ากัดวุฒิ)

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

41 พนักงานขับรถ 1 ช 25+ ไม่จ ากดัวุฒิ 315 -มีใบขับขี่ประเภท 2 โรงน้ าแข็งเคไอ

บ./วัน -สามารถขับขี่รถยนต์ และรถสิบล้อได้ 63/1 ม.2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประกนัสังคม / โอที โทร. 089-6487025

รวม 194 อัตรา


