
ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 ผู้จัดการคลังสินค้า 1 ช/ญ 22-40 ปริญญาตรี 12,000 -มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1 ปี บรษัิท พี.เอสพีพีระนอง จํากัด

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

โทร. 077-825098

2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด 1 ช/ญ 25-30 ปริญญาตรี 12,000 -ท างานด้านการตลาดเชิงรุก วิเคราะหต์ลาดได้ บรษัิท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

-พูดภาษาองักฤษ ญี่ปุ่นได้ พิจารณาเป็นพิเศษ 260/44 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-จบสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวขอ้ง โทร. 077-825197-8

3 ผู้จัดการฝ่ายQC 1 ช/ญ 30-45 ปริญญาตรี 25,000+ -จบสาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์งานด้านหอ้งเย็นอย่างน้อย 2 ปี

4 ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 25-40 ปริญญาตรี 13,000 -จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขา บรษัิท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

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

-สามารถขบัรถยนต์ได้และมีใบขบัขี่ โทร. 077-822280

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

6 พนักงานคลังสินค้า 1 ช 21-30 ปริญญาตรี 15,000 -ดูแลคลังสินค้า 130/257 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

***อายไุม่เกิน 30 ปี**** โทร. 077-833825-6

7 ผู้ช่วยฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า 2 ช/ญ 35-40 ปริญญาตรี 15,000 -ค่าจ้างขึน้อยู่กบัประสบการณ์ด้านหอ้งพัก บรษัิท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

8 ผู้ช่วยฝ่ายจองหอ้งพัก 1 ช/ญ 35-40 ปริญญาตรี 15,000 -มีประสบการณ์งานด้านฟร้อน 9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
9 ผู้ดูแลฝ่ายรับจองหอ้งพัก 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000 โทร. 077-821484, 081-8942583

10 ผู้จัดการขาย 10 ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000 -ดูแล ควบคุม และต้องผ่านการอบรมใบอนุญาต บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ สาขาระนอง

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

โทร. 077-811706, 095-2261997

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

-ดูแล วางระบบดูแลความปลอดภัย 61/9 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825759

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง 
ประจําวนัที ่16-30 มิถุนายน 2561  (ปริญญาตร)ี

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง



ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง 
ประจําวนัที ่16-30 มิถุนายน 2561  (ปริญญาตร)ี

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

12 เจา้หน้าที่บริการลูกค้า True Shop 5 ช/ญ 23-30 ปริญญาตรี 12,000 -มีค่าครองชีพ, ค่าคอมมิชั่น ประกนัสังคม อื่น ๆ บรษัิท ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จน้ซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

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

14 พนักงานประจ า True Shop 10 ช/ญ 20-28 ปริญญาตรี 12,000+
-ค่าจ้างขึน้อยู่กบัประสบการณ์ โทร. 086-4163985 คุณวภิาวดี สุขมาก

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

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

17 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 2 ช/ญ 20-40 ปริญญาตรี 13,000+

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

19 เจา้หน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ประจ าพื้นที่ 4 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 13,000+
   มีค่าครองชีพ, ค่าคอมมิชั่น ประกนัสังคม อื่นๆ

20 ฝ่ายสนับสนุนจัดกจิกรรม 2 ช/ญ 23-35 ปริญญาตรี 13,000+

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

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

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

24 ผู้จัดการจังหวัด 2 ช/ญ 23-40 ป.ตรี.-ป.โท 13,000+

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

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

โทร. 089-5896696

26 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 35-45 ปริญญาตรี 20,000 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุป๊

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

โทร. 093-5796170,063-0782918

28 ผู้จัดการศูนย์บริการ 1 ช 30-40 ปริญญาตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บรษัิท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุร)ี

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

โทร. 077-822822 



ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง 
ประจําวนัที ่16-30 มิถุนายน 2561  (ปริญญาตร)ี

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

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

9/10 หมู่4 ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

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

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

โทร. 077-823044

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

32 พนักงานขาย 2 ญ 22-40 ป.ตรี-ป.โท 13,000 -ดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 73/3 หมู่2  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

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

70 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 ช่างเทคนิค(ประจ าจงัหวัดระนอง) 1 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 13,000-20,000 -จบสาขาไฟฟา้,คอม บรษัิท ซีพี รเีทลลิงค์ จํากัด

-ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองเย็น เคร่ืองร้อน ฯลฯ 159/30 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

-ปรับเงินเดือนประจ าป,ีโบนัส ฯลฯ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ

สนใจ สมัครผ่านhttp://www.cpretailink.co.th โทร. 02-7926800 ต่อ 693หรอื 084-0754742

2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช 22-30 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านอเิล็กทรอนิกส์ หจก.อี.ท.ีอิเล็กทรอนิกส์

3 ช่างไฟฟา้ 1 ช 22-30 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านไฟฟา้ 172 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
-มีประสบการณ์ในการท างาน โทร. 077-822292

4 พนักงานคลังสินค้า 1 ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 9,300+ -มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร บรษัิท พี.เอสพีพีระนอง จํากัด

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

โทร. 077-825098
5 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี 1 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 9,500 -มีความรู้ด้านบญัชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย บรษัิท เฉวียน ซ่ิง หา่ย หยาง จํากัด

160/12 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 080-5269862,063-0816985

6 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 310บ./วัน -ขายประจ าหน่วยรถ บจก.สมยัการค้า

-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร 73/11 หมู่ที ่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 063-0795413
7 พนักงานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) 3 ช 25-45 ปวช.-ปวส. 9,300 -ตรวจสภาพรถ ต่อทะเบยีน จิรสินคารแ์คร์

-ท าความสะอาดเคร่ืองมือ 15/215 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-5835225 ศุภฤกษ์

8 ช่างเชื่อม 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ พันธุ์ทพิย์ฟารม์

-มีบา้นพกั 78 หมู2่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-4760604

9 ช่างเทคนิค 1 ช 25-45 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -ติดต้ัง ดูแล ตรวจสอบระบบไฟ บรษัิท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

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

โทร. 077-825197-8

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 16-30 มถุินายน 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 16-30 มถุินายน 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

10 พนักงานบญัชี 1 ญ 18-35 ปวส.บญัชี 310บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านงานบญัชีไม่ต่ ากว่า 1 ปี รา้นจิ้นเหง้อะไหล่ยนต์

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

11 พนักงานจัดเรียงสินค้า 4 ช 25-35 ปวช.-ป.ตรี 310บ./วัน -ดูแลข้อมูลสินค้า บรษัิท ย้งเชาว์ จํากัด
19/1 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 077-810263
12 ช่างไฟฟา้ 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 -ประเภทกิจการ โรงงานน้ าด่ืม บรษัิท โกลบอล เบฟเวอเรจ จํากัด

13 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 -สถานทีท่ างานอยู่หลังเทศบาลบางร้ิน 193/4 หมู4่ ต.บางร้ิน อ.เมือง  จ.ระนอง
14 ช่างยนต์ 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 ถ้าสนใจโทรสอบถามเส้นทางก่อนไปสมัคร โทร. 097-9969826 สุพรรณี
15 ช่างก่อสร้าง 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000

16 วิศวกรโยธา 2 ช 20-35 ปวส. 310บ./วัน -ส ารวจงานก่อสร้างและควบคุมการท างาน หจก.อนิรธุการโยธาและก่อสรา้ง

-จบสาขาก่อสร้าง ช่างส ารวจ มีบา้นพกัให้ 51/1 หมู3่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 088-7621133

17 ช่างคุมเคร่ืองจักร 1 ช 30-50 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -คุมเคร่ืองจักรน้ าแข็ง, มีพืน้ฐานการซ่อมเคร่ือง บรษัิท เหมเรอืงเงิน จํากัด

-มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ 207 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

18 พนักงานบญัชี 2 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ โทร. 088-7513836 คุณวรทั

-จบสาขาการบญัชี

19 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 25-40 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -โบนัส หา้งหุน้ส่วนจํากัด สตารก์ารดับเพลิง

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

โทร. 089-5893999

20 ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายส ารองห้องพัก 1 ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ รับจอง/ส ารองหัองพัก บรษัิท แกรนด์อันดามนั จํากัด (อันดามนัคลับ)

21 GRO ประชาสัมพนัธ์ 2 ญ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000+
ผ่านโปรแล้วปรับเงินเดือน 9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

22 demi chef เบเกอร่ี 1 ช 23-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
มีประสบการณ์ด้านเบเกอร่ี โทร. 077-821484, 081-8942583

23 พนักงานสวนเกษตร 1 ช 23-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
จบด้านพชืและสัตว์ 

24 พนักงานบญัชี 1 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000-10,000 -จบสาขาบญัชี บริหาร การเงิน บรษัิท ไท ฟง ฮง จํากัด

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

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



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 16-30 มถุินายน 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

25 ทีป่รึกษาโครงการ 10 ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 9,000 บมจ.เมอืงไทยประกันชีวิต สาขาระนอง

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

โทร. 077-811706, 095-2261997

26 ช่างควบคุมเคร่ืองท าความเย็น 2 ช 18-35 ปวส.-ป.ตรี 11,000 บรษัิท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

93/17-18 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822280

27 ช่างทัว่ไป 1 ช 25-35 ปวช.-ป.ตรี 9,300+
-สามารถซ่อมแอร์ได้ จบสาขาช่างไฟฟา้ โรงแรมทนิิดีระนอง

28 พนักงานรับจองหอ้งพกั 2 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,300+
-สามารถพดูภาษาอังกฤษได้   ด่วน 41/144 ถ.ทา่เมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826003-6

29 ช่างเคร่ือง 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -ดูแลหอ้งเคร่ือง แจ้งซ่อมเคร่ืองทีช่ ารุด โรงนํ้าแข็งวารสีมบูรณ์

41/37 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-874749

30 ช่างบริการ 5 ช 23-30 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -ซ่อมบ ารุง และชี้แจงรายละเอียดการซ่อม บรษัิท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส จํากัด

-ประเภทกิจการ การขายรถจักรยานยนต์ 232 ถ.ทา่เมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

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

32 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 310บ./วัน -พดูเก่ง มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สถานภาพ โสด บรษัิท อีซูซุระนอง จํากัด

-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ 6/49 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821648-9

33 ผู้ช่วยช่าง 1 ช 25-45 ปวส. 310บ./วัน -จบปวส.ไฟฟา้ มีใบประกอบวิชาชีพช่าง นํ้าใส เขาสวย รสีอรท์

34 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20-35 ปวช. 9,300 -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 14/19 ถ.เพิม่ผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-6461444

35 ทีป่รึกษาการขาย 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -มีประกันสังคม คอมมิชชั่น ยูนิฟอร์ม บรษัิท คูโบต้ามติรแทร้ะนอง จํากัด

23/10 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 061-1757997, 083-5947399

36 พนักงานบนัทกึข้อมูลสวน 1 ช 20-30 ปวช.-ป.ตรี 9,300 -บันทึกรายได้และรายจา่ยแต่ละสวน บรษัิท ชิน อิมปอรต์เอ็กซ์ปอรต์ จํากัด

-ติดต่อประสานงานกับพนักงานดูแลสวน 19/9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

-ดูแลอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ช้ในสวน โทร. 077-871101



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 16-30 มถุินายน 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

37 พนักงานต้อนรับโรงแรม 1 ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ ส่ือสารภาษาองักฤษได้พอใช้ จิรสินโฮเทล

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

โทร. 093-5835225 ศุภฤกษ์

38 แคชเชียร์ 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 310-450บ./วัน บรษัิท ฟารม์แหง่ความสุข จํากัด

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

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

41 หวัหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 25-35 ปวช.-ป.ตรี 18,000 -มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ บรษัิท วี ไอ อินเตอรเ์นช่ันแนล จํากัด 

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

โทร. 077-823044

42 หวัหน้าช่าง 3 ช 22-40 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ บรษัิท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

-ประจ าสาขากระบรีุ 225/5 หมู2่ ต.น้ าจืด  อ.กระบรีุ  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

43 ทีป่รึกษาการขาย 1 ช/ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -พดูเก่ง อัธยาศัยดี และสามารถใช้ Internetได้ บรษัิท ระนองฮอนด้าคารส์์ จํากัด 

28/7 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-813336-8

44 ทีป่รึกษาด้านการขาย 2 ช/ญ 27-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000+
-มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ บรษัิท มติรแท-้ชุมพรยานยนต์ จํากัด (ฟอรด์ระนอง)

-ขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 23/4 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีการอบรมและมีชุดยูนิฟอร์มให้ โทร. 077-810955-6  คุณรตัน์ดีวรรณ

45 ช่างไฟฟา้ 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -ผ่านการท างานระบบไฟฟา้เคร่ืองยนต์ บรษัิท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  จํากัด
ไฟฟา้ตัวถัง ระบบไฟสตาร์ท 9/10 หมู4่ ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

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

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

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

49 พนักงานบญัชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -ทกุต าแหน่งมีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ หา้งหุน้ส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป

50 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000-12,000 -ท าบญัชีต้นทนุ/บญัชีการเบกิจ่ายสินค้า 300/209 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

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



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 16-30 มถุินายน 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

52 พนักงานบญัชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านภาษ,ีบญัชีซ้ือ-ขาย หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร ์แอนด์ ซัพพลาย

-มีความละเอียดรอบคอบ มีโอที 312 ถ.ทา่เมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-812692, 087-2792255

53 เซลล์ขาย 1 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 350-450บ./วัน -ขายสินค้า รา้นยี่เฉ่ียว

16/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-8358820 คุณธีรพล
54 หวัหน้างานฝ่ายผลิตปลาปน่ 1 ช 20-45 ปวช.-ป.ตรี 10,000 -มีความรู้เคร่ืองจักรบา้งหรือมีประสบการณ์ บรษัิท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 
55 เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 20-45 ปวช.-ป.ตรี 13,000+

-จบสาขาประมง 73/3  หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง
56 เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 2 ช/ญ 20-45 ปวช.-ป.ตรี 10,000+

-เบกิ จ่ายพสัดุ โทร. 077-811889 ต่อ 305

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

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

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

โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

59 ช่างเทคนิค 1 ช 24-29 ปวส.-ป.ตรี 12,000+
-ซ่อมบ ารุง ติดต้ัง บริการอินเตอร์เน็ต บมจ.ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด์ จํากัด สาขาระนอง

-ท างานเวลา 08.00-17.00 น. จบสาขาช่างไฟฟ้า,อเิล็กทรอนกิส์ 25/15 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-ไมม่ปีระวัติอาชญากรรม หรอืบันทกึประจําวัน โทร. 089-8733159

60 เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 ช 23-30 ปวส.-ป.ตรี 9,900 -จบสาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

-มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

-ไมม่ปีระวัติอาชญากรรม หรอืบันทกึประจําวัน

61 พนักงานการตลาด 1 ญ 23-30 ปวส.-ป.ตรี 9,900 -ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ Part-time

111 อัตรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 ช่างเทคนิค 4 ช 18-35 ม.3-ป.ตรี 9,300 -ติดต้ังจานทรู ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ บริษัท กิตติโรจน์ คอนเวอร์เจนซ์ จํากัด (สาขาท่าเมือง)

2 พนักงานขาย (Direct Sale) 3 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 9,300 -ขายสินค้าในแต่ละอ าเภอ มีค่าคอมมิชชั่น 79/26 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

ประจ าสาขาท่าเมือง 2 คน กระบุรี 1 คน *ด่วน* โทร. 077-822666

3 พอ่ครัว-แม่ครัว 2 ช/ญ 20-45 ม.3-ปวส. 310บ./วัน โรงแรมบ้านหญ้าหมู

4 พนักงานต้อนรับ 3 ช/ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 310บ./วัน 9/19 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-828444

5 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20-40 ม.6-ปวส. 310บ./วัน The B Ranong

6 พอ่ครัว/ผู้ช่วยพอ่ครัว 1 ช/ญ 20-40 ม.3-ปวส. 310บ./วัน 295/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 077-823111 ,081-3262219

7 พนักงานบริการลูกค้า 1 ช/ญ 25-30 ม.3-ปวส. 330บ./วัน -สามารถพดูภาษาเมียนมาได้ บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด สาขาระนอง

666/1 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880220-9 

8 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

9 รูมเมด 1 ญ 25-35 ม.3-ปวส. 9,300+
โรงแรมทินิดีระนอง

10 กุ๊ก 1 ช 25-35 ม.3-ปวส. 9,300+
41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826003-6

11 ผู้ช่วยเซลล์ขายกาแฟ 3 ช 20-40 ม.3-ปวส. 310บ./วัน บจก.สมัยการค้า

73/11 หมู่ที ่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 063-0795413

12 พนักงานขาย (เซลล์) 1 ช 25-35 ม.6-ป.ตรี 10,000+ -มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ บจก.พี บี รัตน์นราทร (ไอศกรีม เนสเล)่

-ผู้จบการศึกษาใหม่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 201/1 หมู6่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีทักษะการพูด โทร. 081-9221497,086-0467224 (คุณไบร์ท)

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-30 มถุินายน 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-30 มถุินายน 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

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

โทร. 077-880621

14 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 25-35 ม.3-ปวส. 12,000 -ท างานเป็นกะ เสริฟอาหาร บริษัท บ้านบลูสกาย จํากัด (เกาะพยาม)
170 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 080-6918916 (คุณชาติ)

15 พนักงานจดัเรียงสินค้า 5 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,300 -รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพนัธ์ดี บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง

16 พนักงานฝ่ายอาหารสด 5 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,300 -สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ 86/9 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

*ด่วน* โทร. 077-982580 ต่อ 104

17 หัวหน้างานแพค็กิ้ง 1 ช/ญ 25-40 ม.6-ป.ตรี 9,300 -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ  **ด่วน** บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

18 เสมียน 1 ญ 25-40 ม.3-ปวส. 9300+
-มีอาหารมื้อกลางวัน 61/9 หมู1่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

19 ช่างประจ าเคร่ือง 3 ช 25-40 ม.6-ปวส. 9300+
-สามารถท างานเป็นกะได้ โทร. 077-823044

20 ธุรการคาร์โก้ 1 ช/ญ 25-40 ม.6-ปวส. 9300+

21 หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 25-40 ม.6-ปวส. 9300+
-มีอาหารมื้อกลางวัน

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

-อยู่เย้ืองด่านศุลกากร 117 หมู1่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

-ลักษณะงานคล้ายกบังานเซ่เว่น โทร. 086-4795318 คุณรัตน์สุณี สวัสด์ิ

23 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

24 พนักงานขาย 2 ญ 18-33 ม.3-ปวช. 310บ./วัน -บริการลูกค้า หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

25 แคชเชียร์ 3 ญ. 18-33 ม.3-ปวช 310บ./วัน -คิดเงิน บริการลูกค้า 87/18 หมู2่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

**ด่วน** โทร. 077-821316



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-30 มถุินายน 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

26 พนักงานประจ าร้าน 2 ช/ญ 25-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -รับช าระสินค้า จดัเรียงสินค้า เช็คสต๊อก หจก.ที.พี แอนด์ ดับเบ้ิลยเูทรดด้ิง (7-11 บางนอน)

-มีประสบการณ์ด้านงานเซเว่น 4/10 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

*ด่วน* โทร. 081-3719755 คุณวิทยา

27 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

28 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 
29 ช่างไฟฟา้/ช่างเชื่อม 1 ช 1 ม.3-ปวส. 9,000+

-มีใบประกอบวิชาชีพ บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด
54/93 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-3373743 คุณอังคณา

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

31 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 9,000+
-จดัเตรียมวัตถุดิบ 311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

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

33 กุ๊ก 1 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 9,000+

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

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

โทร. 077-811522

35 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 

36 พนักงาน QC 2 ญ 20-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -มีเบี้ยเล้ียงต่างจังหวัด ค่าจ้างขั้นต่ า+เบี้ยเล้ียง+ค่าอาหาร บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่16-30 มถุินายน 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

รวม 510 บ.มีทีพ่กัฟรี ค่าเดินทางไป-กลับ 93/17-18 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

37 พนักงานจดัซ้ือวัตถุดิบ 2 ช 20-35 ม.3-ปวส. 10,000 -มีเบีย้เล้ียงต่างจงัหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ โทร. 077-822280

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

39 ยามรักษาการณ์ 1 ญ 25-35 ม.3-ปวส. 10,000 -บันทึกการตรวจรถ,บุคคลเข้าออก มีประสบการณ์ 73/3 หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง
40 พนักงานขับรถ6ล้อฝ่ายจดัซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 25-45 ม.3-ม.6 10,000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413

41 พนักงานขายประจ าหน่วยรถ 1 ช 20-30 ม.3-ม.6 310บ./วัน -สามารถยกของหนักได้ บริษัท ชิน ดิสทริบิวช่ัน จํากัด

-มีความซ่ือสัตย์,สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 100/68 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

-มีที่พกั เบี้ยเล้ียง ค่าคอมมิชชัน่ ท างานต่างจงัหวัดได้ โทร. 077-822800  093-7879191

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

43 พนักงานขาย 1 ญ 20-45 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -ขายสินค้าหน้าร้าน 68/11-14 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822474

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

45 สปาซุปเปอร์ไวเซอร์ 1 ญ 25-35 ม.3 ม.6 300-400บ./วัน -เป็นคนฝึกนวดได้ มีความรู้สอนงานได้ 9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

-มีประสบการณ์ มีใบประกอบวิชาชีพ โทร. 077-821484, 081-8942583

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

47 Driver ระนอง Office 1 ช 18-35 ม.3-ม.6 310บ./วัน -มีใบขับขี่รถยนต์
48 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 23-35 ม.3 ม.6 300-400บ./วัน -ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว ท างานเป็นกะได้

49 พนักงานตรวจสอบสินค้า 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,000-12,000 -ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป

50 พนักงานจดัเรียงสินค้า 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 310บ./วัน 300/209 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

51 พนักงานขับรถกระบะ 2 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,000+
-มีค่าคอมมิชชั่น ขับรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ โทร. 093-5796170,063-0782918

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

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

115 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 กุ๊ก 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000-20,000 -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ Phayamas Private Beach Resort
2 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000 -พูดภาษาองักฤษได้ มีที่พัก อาหาร ยูนิฟอร์ม 47/8 หมู่1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง
3 แม่บ้าน 2 ญ 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000-12,000 โทร. 089-2196116 คุณศุภนิช
4 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

5 รปภ. 1 ช 25-40 ป.6-ม.3 9300+
-มีอาหารมื้อกลางวัน บรษัิท ว ีไอ อินเตอรเ์นช่ันแนล จํากัด 

6 พนักงานขบัรถกะบะ 1 ช 25-40 ป.6-ม.3 9300+
-เบี้ยเล้ียง อาหาร ที่พัก 61/9 หมู่1  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

7 พนักงานขบัรถเทรลเลอร์ 1 ช/ญ 30-44 ป.6-ปวส. 12,000 โทร. 077-823044

8 ช่างแอร์ 2 ช 21-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000-12,000 รา้นไดมอนแอร์

9 ช่างอลูมิเนียม 2 ช 21-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000-12,000 15/66 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 084-8387227

10 แม่บ้าน 2 ญ 18-35 ป.6-ม.6 310บ./วัน -ประกนัสังคม บรษัิท บ้านบลูสกาย จํากัด (เกาะพยาม)

-เซอร์วิสชาร์ต 170 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 080-6918916

11 พนักงานฝ่ายจดัซ้ือ/บคุคล 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ต้องขับรถยนต์ได้ สามารถใช้คอมพวิเตอร์พืน้ฐานได้ The B Ranong

12 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -สามารถท างานเป็นกะได้ 295/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 077-823111 ,081-3262219

13 พนักงานฝ่ายผลิตราย ชม. 6 ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ผลิตสินค้าอาหารทะเล บรษัิท แฮนด้ี อินเตอรเ์นช่ันแนล (ปทท.) จํากัด

61/9 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825759

14 พนักงานขบัรถส่งคอนกรีต 2 ช 21-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน - รักงานบริการ บจก.คอนกรตีซีเพคระนอง

- มีประกนัสังคม เบี้ยขยัน 5/17 ม. 1 ถ.เพชรเกาม ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880111

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่16-30 มิถุนายน 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง



ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่16-30 มิถุนายน 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

15 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -แพ็คสินค้า/ สามารถยกของหนักได้ ฮีโร ่เพ็ท เซ็นเตอร ์(HERO PET CENTER)

-เวลาท างาน 8:00-20:00 30/2 ถ.ก าลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 091-8268488

16 ผู้ช่วยช่าง 1 ช 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -อยู่เย้ืองด่านศุลกากร รา้นอรณุสวสัด์ิ

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

โทร. 086-4795318 คุณรตัน์สุณี สวสัด์ิ

17 ช่างติดต้ังกล้องวงจรปิด 2 ช 20-35 ป.6-ปวส. 10,000 -ติดต้ังกล้องวงจรปิด ท างาน 08.30-17.30 น. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร ์แอนด์ ซัพพลาย

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

โทร. 077-812692, 087-2792255

18 พนักงานขบัรถ6,10ล้อ 2 ช 25-40 ป.6-ม.6 310บ./วัน -มีความรู้ด้านการเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ บรษัิท ชิน อิมปอรต์เอ็กซ์ปอรต์ จํากัด

-มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท2,3 19/9 หมู่5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-871101

19 พนักงานเกบ็ขอ้มูล 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ท างานในไลน์ผลิต          *ด่วน* บรษัิท แดดอง จํากัด

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

โทร. 083-1305515

20 พนักงานขบัรถกระบะ 3 ช 20-40 ป.4-ปวส. 310บ./วัน บจก.สมัยการค้า

73/11 หมู่ที่ 2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 063-0795413

21 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 20-40 ป.6-ปวส. 350-450บ./วัน -ขายสินค้า ยก จัดเรียงสินค้าภายในร้าน รา้นยี่เฉ่ียว

16/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-8358820 คุณธีรพล



ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่16-30 มิถุนายน 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

22 เสมียน 1 ญ 20-30 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ บจก.พี บี รตัน์นราทร (ไอศกรมี เนสเล)่

201/1 หมู่6 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-9221497,086-0467224 (คุณไบรท์)

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

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

โทร. 077-821100,077-810813

25 พนักงานหน้าลาน 3 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

26 พนักงานโกดังสินค้า 2 ช 18-33 ป.6-ม.3 310บ./วัน -ดูแลคลังสินค้า ทุกต าแหน่งสามารถท างานหนักได้ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

27 พนักงานส่งของ 2 ช 18-33 ป.6-ม.3 310บ./วัน -ส่งสินค้าในจังหวัด   **ด่วน** 87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

28 พนักงานขบัรถ 2 ช 22-40 ป.6-ม.3 9,500 -ขบัรถส่งสินค้าในจังหวัด  โทร. 077-821316

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

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

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

31 พนักงานQCรายวัน 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บรษัิท เก้าดาวฟารม์ (2005) จํากัด

104/5 หมู่4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826991-2

32 พนักงานขบัรถน้ าด่ืม 2 ช 18-35 ป.6-ม.6 310บ./วัน -มีใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท2 นํ้าด่ืมเฟส

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

โทร. 077-821343



ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่16-30 มิถุนายน 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

33 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

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

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

โทร. 077-880989

36 พนักงานราย(กก.) 5 ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน บรษัิท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) 

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

โทร. 077-822280

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

38 พนักงานขบัรถ 2 ช 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -มีใบขบัขีป่ระเภท2 78/46 หมู่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-7902438

39 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

40 กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ญ 30-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000 -สามารถนอนพักค้างคืนที่บ้านนายจ้างได้ หจก.พรรณทับทิม

-ประเภทกจิการร้านอาหาร ท างานที่ชลบุรี 15/136 หมู่1 ซ.15 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

41 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ขายสินค้า 11 จังหวัดภาคใต้ โทร. 087-8880288 

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

29/11 หมู่1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-8938593 



ที่ ตําแหน่งงานวา่ง จํานวน เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไขสวสัดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานวา่งจงัหวดัระนอง
ประจําวนัที ่16-30 มิถุนายน 2561 (ไม่จํากัดวฒิุ)

  สํานักงานจดัหางานจงัหวดัระนอง

43 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 30 ญ 18-35 ป.6-ม.6 310บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในที่เย็นได้,ท างานเป็นกะได้ บรษัิท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 

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

45 พนักงานรายวันฝ่ายผลิตบโีบ้ 10 ช/ญ 18-35 ป.6-ม.6 310บ./วัน **ด่วน** โทร. 077-811889 ต่อ 305

46 แม่บ้านโรงอาหาร 1 ญ 30-45 ป.6-ม.6 310บ./วัน

47 พนักงานรายวันฝ่ายผลิตปลาปน่ 10 ช 18-35 ป.6-ม.6 310บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในที่เย็นได้,ท างานเป็นกะได้

48 พนักงานรายวัน 10 ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ท างานทั่วไปในไลน์ผลิตและท า OT ได้ บรษัิท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

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

โทร. 077-825197-8

49 แม่บ้าน 1 ญ 30-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ท าความสะอาดหอ้งพัก ดาหลาเฮาส์

เวลาท างาน 08.00-16.00 น. 323/5  ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

 หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน (อยู่แถวอ าเภอเกา่) โทร. 077-812959

50 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

51 แม่ครัว 1 ญ 20-45 ป.6-ปวส. 9,000+
-มีประกนัสังคม รา้นก๋วยเต๋ียวชักธง 

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

โทร. 077-824956

52 ผู้ช่วยสปา 1 ช/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

157 อตัรา


