
ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 พนักงานประจ าสาขา 1 ช/ญ 22-30 ปริญญาตรี 11,000-13,000 -ดูแลเกี่ยวกบัเอกสารสัญญาเช่าและงานขาย บริษัท ไทยอินเตอร์เนช่ันแนล เรนท์ อะ คาร์ จํากัด

-ดูแลสินค้า(รถ) ความสะอาดและคุณภาพ 91 หมู9่ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โทร. 088-7512371

2 เจา้หน้าทีข่าย 1 ช/ญ 23-30 ปริญญาตรี 15,000 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

130/257 ถ.ท่าเมือง ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-833825-6

3 ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน 5 ช/ญ 20-35 ปริญญาตรี 15,000 บจก.เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป (KFC สาขาโลตัสระนอง)

25/15 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-1562200

4 ผู้ช่วยฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า 2 ช/ญ 35-40 ปริญญาตรี 15,000 -ค่าจา้งขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ด้านห้องพกั บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

5 ผู้ช่วยฝ่ายจองห้องพกั 1 ช/ญ 35-40 ปริญญาตรี 15,000 -มีประสบการณ์งานด้านฟร้อน 9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
6 ผู้ดูแลฝ่ายรับจองห้องพกั 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000 โทร. 077-821484, 081-8942583

7 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, 095-2261997

8 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

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

-ประเภทกจิการ เป็นที่ปรึกษาด้านประกนัวินาศภัย 57/8 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 091-8906858 คุณสวัสด์ิชัย ไชยโชติ

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

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

-ค่าจา้งขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

12 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

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

14 หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000 300/209 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-5796170,063-0782918

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

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

16 ซุปเปอร์ไวเซอร์ไลน์คิวซี 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 โทร. 077-825002-5 ต่อ 161, 088-7580265 

17 หัวหน้าช่างไฟฟา้ 1 ช 25-40 ปริญญาตรี 10,000+
- มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

18 ผู้จดัการศูนย์บริการ 1 ช 30-40 ปริญญาตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

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

โทร. 077-822822 

19 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 300บ./วัน -ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  จํากัด

9/10 หมู4่ ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

โทร. 077-822822 

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

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

โทร. 077-823044

21 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ปริญญาตรี 10,000 -จบสาขาบัญชี บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง

22 เจ้าหน้าทีฝ่่ายฐานข้อมูล 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 10,000+
-บริหารฐานข้อมูล,ท างานด้านเอกสาร 86/9 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

23 หวัหน้าแผนกผู้จดัการเจา้หน้าที่ฐานข้อมูล 1 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรี 15,000+
โทร. 077-982580 ต่อ 104

(Supervisor ALC)

    มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ด่วน**



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง 
ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561  (ปริญญาตรี)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

24 หัวหน้างานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 -ใช้ Internet ได้ดี อยู่ไลน์ปลา,กุ้ง,ปู บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

25 เจา้หน้าทีค่วบคุมคุณภาพ 2 ญ 25-45 ปริญญาตรี 13,000 -จบสาขาเคมีวิทยาศาสตร์และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง มีโบนัส OT 73/3 หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

26 พนักงานขาย 2 ญ 22-40 ป.ตรี-ป.โท 15,000 -ดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413

53 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 พนักงานบัญชี 2 ญ 23-35 ปวช.-ปวส. 10,000 -มีประกนัสังคม ห้างหุ้นส่วนจํากัด ระนองคอนกรีตการช่าง

9/4 หมู3่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826877

2 ช่างเคร่ือง 1 ช 25-40 ปวช.-ปวส. 10,000 -ซ่อมเคร่ืองจกัรในโรงงาน บริษัท โกลด์เด้นซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

-ท างาน 08.00-17.00 น. จบสาขาช่างยนต์ 6/188,6/199 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

ช่างไฟฟา้ โทร. 077-825002-5 ต่อ 161, 088-7580265 

3 พนักงานบัญชี 1 ญ 18-35 ปวส.บัญชี 300บ./วัน มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่ต่ ากว่า 1 ปี ร้านจิ้นเห้งอะไหล่ยนต์

12/3 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 086-4759698

4 เสมียน 1 ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -จบสาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชี เพียรเรียม การยาง

287 หมู่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

โทร. 089-8834677 คุณภักดี
5 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ประเภทกจิการ ขายรถยนต์ หจก.โชคอนันต์ออโต้เซลส์
6 ช่างยนต์ 1 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 248/1 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
7 พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน โทร. 089-8711898
8 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ บจก. เฉวียน ซ่ิง ห่าย หยาง

160/1 ม.2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 080-5269862

9 เจา้หน้าทีดู่แลระบบ (Admin) 1 ช 25-35 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน -มีเบีย้เล้ียง ยูนิฟอร์ม บริษัท ยง้เชาว์ จํากัด

10 พนักงานจดัเรียงสินค้า 4 ช 25-35 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน -ดูแลข้อมูลสินค้า 19/1 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 077-810263

11 ช่างไฟฟา้ 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จํากัด

12 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 18-30 ปวช.-ปวส. 9,500-12,000 193/4 หมู4่ ต.บางร้ิน อ.เมือง  จ.ระนอง

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

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

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

15 วิศวกรโยธา 2 ช 20-35 ปวส. 300บ./วัน -ส ารวจงานกอ่สร้างและควบคุมการท างาน หจก.อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง

-จบสาขากอ่สร้าง ช่างส ารวจ มีบ้านพกัให้ 51/1 หมู3่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 088-7621133

16 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-40 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -ท าบัญชีเบือ้งต้น บริษัท เหมเรืองเงิน จํากัด

-ท างานเวลา 08.00-18.00 น. (วันจนัทร์-เสาร์) 207 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

17 ช่างคุมเคร่ืองจกัร 1 ช 30-50 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -คุมเคร่ืองจกัรน้ าแข็ง, มีพืน้ฐานการซ่อมเคร่ือง โทร. 088-7513836 คุณวรัท

-มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

18 หัวหน้าฝ่ายห้องเกบ็ 1 ช 20-45 ปวส.-ป.ตรี 10,000+
-มีประสบการณ์ในการจดัเกบ็สินค้า บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จํากัด

19 หัวหน้าฝ่ายQC/QA 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย3ปี ในส่วนงาน 104/5 หมู4่ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

QA หรือ QC จะพจิารณาเป็นพเิศษ โทร. 077-826991-2

-ท างานในไลน์ผลิต ปฏิบัติงานทีส่าขาหงาว

20 หัวหน้าแพค็กิ้ง 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ
21 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25-40 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -โบนัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด สตาร์การดับเพลิง

-เงินปันผล 28/32 หมู4่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 089-5893999

22 ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายส ารองหอ้งพกั 1 ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-พดู อา่น เขียนภาษาองักฤษได้ รับจอง/ส ารองหัองพกั บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)

9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821484, 081-8942583

23 เจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 5 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -มีรถยนต์ส่วนตัว มีประสบการณ์ 1 ปี บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จํากัด

24 เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 ช/ญ 22-31 ปวส.-ป.ตรี 11,000 - จดัท าเอกสารข้อมูลทัว่ไป 57/8 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 091-8906858 คุณสวัสด์ิชัย ไชยโชติ

25 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 , 093-6174400



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

26 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 7,000 - ค่าคอมมิชชั่น ประจ าสาขากระบุรี บริษัท บี.เอส.เค. ออโต้เซลส์ จํากัด (มาสด้าระนอง)

16/1 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826642 

27 ทีป่รึกษาโครงการ 10 ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 9,000 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาระนอง

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

โทร. 077-811706, 095-2261997

28 ช่างไฟฟา้ 1 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -จบสาขาไฟฟา้,เคร่ืองกล อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง บรษัิท หอ้งเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง

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

โทร. 077-822280

29 พนักงานหน้าฟร้อนท์ 1 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000+
-สามารถพดูภาษาองักฤษได้ ด่วน โรงแรมทินิดีระนอง

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

โทร. 077-826003-6

30 ช่างเคร่ือง 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 9,000 -ดูแลห้องเคร่ือง แจง้ซ่อมเคร่ืองทีช่ ารุด โรงนํ้าแข็งวารีสมบูรณ์

41/37 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-874749

31 ช่างบริการ 5 ช 23-30 ปวช.-ปวส. 9,000 -ซ่อมบ ารุง และชี้แจงรายละเอยีดการซ่อม บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

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

32 ช่างอะไหล่ 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 9,000 -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ โทร. 077-811522

33 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 300บ./วัน -พดูเกง่ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สถานภาพ โสด บริษัท อีซูซุระนอง จํากัด

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

34 เจา้หน้าทีเ่คลม 1 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -มีความรู้เบือ้งต้นต้นเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ โทร. 077-821648-9

-ท าหน้าทีเ่คลมอะไหล่รถยนต์



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

35 เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคล 1 ช/ญ 25-45 ปวส.-ป.ตรี 9,000 นํ้าใส เขาสวย รีสอร์ท

36 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ปวส. 9,000 -จบสาขาบัญชี 14/19 ถ.เพิม่ผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

37 ช่างไฟฟา้ 1 ช 30-40 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -จบสาขาช่างไฟฟา้ มีใบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทร. 087-6461444

38 ทีป่รึกษาการขาย 1 ช 20-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -มีประกนัสังคม คอมมิชชั่น ยูนิฟอร์ม บริษัท คูโบต้ามิตรแท้ระนอง จํากัด

23/10 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 061-1757997, 083-5947399

39 พนักงานบันทึกข้อมูลสวน 1 ช/ญ 20-30 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -บันทึกรายได้และรายจา่ยแต่ละสวน บริษัท ชิน อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด

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

-ดูแลอปุกรณ์ต่างๆทีใ่ช้ในสวน โทร. 077-871101

40 พนักงานต้อนรับโรงแรม 1 ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ ส่ือสารภาษาองักฤษได้พอใช้ จิรสินโฮเทล

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

โทร. 093-5835225 ศุภฤกษ์

41 แคชเชียร์ 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300-450บ./วัน บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จํากัด

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

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

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

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

โทร. 077-823044

45 หัวหน้าช่าง 3 ช 22-40 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)

-ประจ าสาขากระบุรี 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 เมษายน 2561  (ปวช.-ปวส.)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

46 ทีป่รึกษาการขาย 1 ช/ญ 25-35 ปวช.-ปวส. 300บ./วัน -พดูเกง่ อธัยาศัยดี และสามารถใช้ Internetได้ บริษัท ระนองฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 

28/7 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-813336-8

47 ทีป่รึกษาด้านการขาย 2 ช/ญ 27-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000+
-มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ บริษัท มิตรแท้-ชุมพรยานยนต์ จํากัด (ฟอร์ดระนอง)

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

-มีการอบรมและมีชุดยูนิฟอร์มให้ โทร. 077-810955-6  คุณรัตน์ดีวรรณ

48 ช่างไฟฟา้ 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -ผ่านการท างานระบบไฟฟา้เคร่ืองยนต์ บริษัท โตโยต้าระนอง  ผู้จําหน่ายโตโยต้า  จํากัด

ไฟฟา้ตัวถัง ระบบไฟสตาร์ท 9/10 หมู4่ ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง

49 ช่างยนต์ 2 ช 24-35 ปวส.-ป.ตรี 300บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ โทร. 077-822822 

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

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

52 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 -ทกุต าแหน่งมีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภัทรสรณ์ เทรดด้ิง กรุ๊ป

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

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

55 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 10,000 -มีความรู้เกี่ยวกบัทางด้านภาษ,ีบัญชีซ้ือ-ขาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย

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

โทร. 077-812692, 087-2792255

56 หัวหน้างานฝ่ายผลิตปลาป่น 1 ช 20-45 ปวช.-ป.ตรี 9,000 -มีความรู้เคร่ืองจกัรบ้างหรือมีประสบการณ์ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 

57 เจา้หน้าทีจ่ดัซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 20-45 ปวช.-ป.ตรี 12,000+
-จบสาขาประมง 73/3  หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

58 เจา้หน้าทีพ่สัดุ 2 ช/ญ 20-45 ปวช.-ป.ตรี 10,000+
-เบิก จา่ยพสัดุ โทร. 077-811889 ต่อ 305

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



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

60 ผู้ดูแลลูกค้าประจ าพืน้ทีจ่.ระนอง 10 ช/ญ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 15,000+
มีค่าครองชีพ, ค่าคอมมิชั่น ประกันสังคม อื่น ๆ บรษัิท ทร ูยูนิเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

61 ช่างเทคนิค 10 ช 23-28 ปวส.-ป.ตรี 14,000 -มีคอมมิชั่น,ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ อื่น ๆ 28/2-3 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

66 เจา้หน้าทีชุ่มชนสัมพนัธ์ 10 ช/ญ 23-35 ปวส. 13,000 -มีโบนัส,กองทุนส ารองฯ,ประกนัสังคม อื่น ๆ โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

-ค่าจา้งขึ้นอยู่กบัประสบการณ์

62 ช่างเทคนิค 1 ช 18-35 ปวส.-ป.ตรี 12,000+
-ซ่อมบ ารุง ติดต้ัง บริการอนิเตอร์เน็ต บมจ.ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จาํกัด สาขาระนอง

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

-ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือบันทึกประจ าวัน โทร. 089-8733159

132 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 พนักงานจดัส่งเอกสาร 1 ช 21-35 ม.3-ปวส. 11,500 -มีรถยนต์ส่วนตัว บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จํากัด

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร 57/8 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 091-8906858 คุณสวัสด์ิชัย ไชยโชติ

2 เสมียน 1 ญ 18-35 ม.6-ปวส. 9,000 หจก.อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง

51/1 หมู3่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-862088

3 พนักงานต้อนรับ 3 ญ 18-40 ม.3-ปวส. 9,000+
บริษัท โชคอนันต์ทัวร์ระนอง จํากัด

39/24 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811337

4 ผู้ช่วยเซลล์ขายกาแฟ 3 ช 20-40 ม.3-ปวส. 300บ./วัน บจก. สมัยการค้า

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

โทร. 063-0795413

5 พนักงานอะไหล่ 2 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -เช็คของ รับของเข้าสต๊อก จดัเรียงอะไหล่ หจก. อันดามัน กรุ๊ป ออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

6 ช่าง *ประจ าสาขากระบุรี* 1 ช 18-35 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -ทดลองงาน 3 เดือน มีเบีย้ขยัน ค่าคอมมิชชั่น 28/92-101 หมู่ที ่5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880621

7 Supervisor 10 ช/ญ 22-35 ม.6-ปวส. 13,000+
บจก.เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป (KFC สาขาโลตัสระนอง)

8 พนักงานประจ าร้าน *ด่วน* 10 ช/ญ 18-55 ม.3-ปวส. 10,000+
-Full time 25/15 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

9 พนักงานประจ าร้าน *ด่วน* 10 ช/ญ 18-55 ม.3-ปวส. 10,000+
-Part time โทร. 089-1562200

10 พนักงานขาย 1 ช 25-30 ม.6-ป.ตรี 300บ./วัน -ท างานในเขตพืน้ทีร่ะนอง ชุมพร บริษัท ชิน ดิสทริบิวชัน จํากัด

11 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 25-35 ม.3-ปวส. 9,000 -ท างานทุกวันหยุดส้ินเดือนติดต่อกนั 4 วัน 100/68 หมู่ที5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง 

-มีใบขับขี่ประเภทสอง สามารถออกต่างจงัหวัดได้ โทร. 077-822800 

12 พนักงานเสิร์ฟ 1 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. 080-8853289 (คุณลักษณ)์ , 080-6918916 (คุณชาติ)

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

13 พนักงานท าพซิซ่า 5 ช/ญ 17-35 ม.3-ปวส. 40บ./ชม. บริษัท เอ็นเอ็นเอ ฟู้ด จํากัด (THE PIZZA COMPANY)

14 พนักงานส่งของ 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 40บ./ชม. -มีใบอนุญาตขับขี่รถจกัรยานยนต์     พาร์ทไทม์ 25/15 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 083-5246486

15 พนักงานจดัเรียงสินค้า 2 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,200 - รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพนัธ์ดี บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง

16 พนักงานฝ่ายอาหารสด 1 ช 20-35 ม.6-ปวส. 9,200 - สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ 86/9 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-982580 ต่อ 104

17 พนง.ขับรถเทรลเลอร์ 1 ช 25-35 ม.6 9,500 -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท3 มีประสบการณ์1ปีขึ้นไป บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

18 พนักงานขับรถกระบะ 1 ช 20-40 ม.3-ปวช. 9,000 61/9 หมู1่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

19 รปภ. 2 ช 20-35 ม.6-ปวช. 9,000 โทร. 077-823044

20 หัวหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 25-35 ม.6-ปวส. 9,000-12,000 -มีอาหารมื้อกลางวัน, สามารถปฏิบัติงานที่ขอนแกน่ได้

21 พนักงานขาย 1 ญ 25-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ขายอะไหล่ เหล็ก จดัเรียงสินค้า ร้านอรุณสวัสด์ิ

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

-ลักษณะงานคล้ายกบังานเซ่เว่น โทร. 086-4795318 คุณรัตน์สุณี สวัสด์ิ

22 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

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

**ด่วน** 87/18 หมู2่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821316

24 พนักงานประจ าร้าน 2 ช/ญ 25-35 ม.3-ปวส. 300บ./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



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

25 พนักงานขายประจ าพืน้ที ่จ.ระนอง 15 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 13,300+
-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

26 พนักงานขาย 4 ญ 18-30 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ท างานต้ังแต่ 07.00-17.00 น. ระนองเคหะภัณฑ์

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

โทร. 077-822557

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

28 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 กุ๊ก (อาหารญีปุ่น่) 1 ช 25-35 ม.6-ป.ตรี 9,000+
-ผ่านงานด้านอาหารญีปุ่น่โดยตรง โรงแรมทินิดีระนอง

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

โทร. 077-826003-6

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

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

33 บาร์เทนเดอร์/บาร์น้ า 2 ช/ญ 22-35 ม.6-ปวส. 300บ./วัน -มีประสบการณ์ท าคอคเทล เคร่ืองด่ืม กาแฟ โทร. 077-880945

34 กุ๊ก 1 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 9,000+

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

145/94 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821900



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

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

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

36 พนักงานขาย 2 ญ 23-30 ม.6-ป.ตรี 9,000 -มีมนุษยสัมพนัธ์ดี รักงานบริการ บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

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

โทร. 077-811522

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

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

โทร. 077-822822 

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

39 พนักงานจดัซ้ือวัตถุดิบ 1 ช 20-35 ม.3-ปวส. 10,000 -มีเบีย้เล้ียงต่างจงัหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ 93/17-18 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822280

40 พนักงานQCรายวัน 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ผลิต วัดอณุหภูมิ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด  

41 ยามรักษาการณ์ 1 ญ 25-35 ม.3-ปวส. 9,000 -บันทึกการตรวจรถ,บุคคลเข้าออก มีประสบการณ์ 73/3 หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413
42 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 25-35 ม.3-ปวส.

300บ./วัน
-สามารถท างานเป็นกะได้ บริษัท พิชญา อินเตอร์ฟูด จํากัด

-มีประสบการณ์ท างานจะพจิารณาเป็นพเิศษ 64/13 ม.1 ซ.บ้านสวน2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-8457830

43 พนักงานบัญชี 1 ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ หจก.มานิตยร์วมภัณฑ์

68/11-14 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822474

44 หัวหน้าคลังสินค้า 2 ช 25-35 ม.6-ป.ตรี 10,000+
-ดูแลสินค้า นับสต๊อก โหลดสินค้าให้ลูกค้า บริษัท โกลด์เด้นซีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

45 พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC รายวัน) 5 ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทัง้หมด ตรวจเชื้อ 6/188,6/199 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825002-5 ต่อ 161, 088-7580265 
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ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561  (ม.3-ม.6)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

47 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

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. 9,000 300/209 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 9,000 ***ร้านอยู่ตรงกันข้ามระนองเบเกอรี*่**

53 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 9,000 -มีค่าคอมมิชชั่น

140 อตัรา



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

1 พนักงานล้างรถ 1 ช 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -ล้างรถ จิรสินคารืแคร์

-รักงานบริการ 15/61 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-5835225 ศุภฤกษ์

2 พนักงานฝ่ายผลิตราย ชม. 4 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 310บ./วัน -ผลิตสินค้าอาหารทะเล บริษัท แฮนด้ี อินเตอร์เนช่ันแนล (ปทท.) จํากัด

61/9 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-825759

3 พนักงานเครปยาง 1 ช 18-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000 -หยุดทุกวันเสาร์ เพียรเรียม การยาง

-มีทีพ่กัให้ 287 หมู่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

โทร. 089-8834677 คุณภักดี

4 พนักงานขับรถส่งคอนกรีต 2 ช 21-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 300 - รักงานบริการ บจก.คอนกรีตซีเพคระนอง

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

โทร. 077-880111

5 ช่างเสริมสวย 2 ญ 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300 - ท าผม , ท าเล้บ ร้านเกศศิริ

- มีประกนัสังคม ค่าล่วงเวลา 57/7 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

- พดุภาษาพม่าได้จะพจิารณาเป็นพเิศษ โทร. 090-1618693

6 แม่บ้าน 1 ญ 25-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 300 - ท าความสะอาดห้องพกั ซัก รีดผ้าของห้องพกั ทรัพยอ์นันตา รีสอร์ท 

- เวลาท างาน 8:00-17:00 ม.4  ต.ราชกรุด อ.เมือง จ.ระนอง

- ท างาน 6 วัน / สัปดาหื โทร. 098-7893242

7 พนักงานทัว่ไป 2 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300 - แพค็สินค้า/ สามารถยกของหนักได้ ฮีโร่ เพ็ท เซ็นเตอร์ (HERO PET CENTER)

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

โทร. 091-8268488

8 พนักงานยกของ 1 ช 25-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -ขายอะไหล่ เหล็ก จดัเรียงสินค้า ร้านอรุณสวัสด์ิ

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

-ลักษณะงานคล้ายกบังานเซ่เว่น โทร. 086-4795318 คุณรัตน์สุณี สวัสด์ิ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561 (ไมจ่ํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561 (ไมจ่ํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

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

โทร. 077-812692, 087-2792255

10 พนักงานขับรถ6,10ล้อ 2 ช 25-40 ป.6-ม.6 9,000 -มีความรู้ด้านการเกษตรจะพจิารณาเป็นพเิศษ บริษัท ชิน อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด

-มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2,3 19/9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-871101

11 พนักงานเกบ็ข้อมูล 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน ด่วน บริษัท แดดอง จํากัด

12 น้ าหนักไลน์ผลิต 157/22 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 083-1305515

13 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000 -ลาหยุดได้สามวันต่อเดือน บริษัท โชคอนันต์ทัวร์ระนอง จํากัด

39/24 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811337

14 พนักงานขับรถกระบะ 3 ช 20-40 ป.4-ปวส. 300บ./วัน บจก.สมัยการค้า

15 พนักงานจดัเรียงสินค้า 3 ช 20-35 ป.4-ปวส. 300บ./วัน 73/11 หมู่ที ่2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 063-0795413

16 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 25-35 ป.6-ม.3 300บ./วัน -มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ นํ้าใส เขาสวย รีสอร์ท

-ผ่านการตรวจโรคไวรัสตับอกัเสบบี 14/19 ถ.เพิม่ผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-6461444

17 พนักงานทัว่ไป 1 ช/ญ 20-40 ป.6-ปวส. 350-450บ./วัน -ขายสินค้า ยก จดัเรียงสินค้าภายในร้าน ร้านยี่เฉ่ียว

18 พนักงานขาย+ขับรถกระบะ 1 ช 20-40 ป.6-ปวส. 350-450บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ขับรถส่งสินค้า 16/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

ยก จดัเรียงสินค้า โทร. 086-8358820 คุณธีรพล



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561 (ไมจ่ํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

19 พนักงานขับรถขนส่ง 1 ช 23+
ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -ยกลังไอศกรีม บจก.พี บี รัตน์นราทร (ไอศกรีม เนสเล)่

20 เสมียน 1 ญ 20-30 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000 - มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ 201/1 หมู6่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

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

21 พนักงานชงกาแฟ 1 ช/ญ 25-35 ป.6-ปวส. 300บ./วัน -ชง ผสม เคร่ืองด่ืม ร้านจ่าจ้า คอฟฟ่ี

22 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช 18-35 ป.6-ปวส. 300บ./วัน 6/29 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821100,077-810813

23 พนักงานหน้าลาน 3 ช 20-30 ป.6-ม.6 9,000 -บริการเติมน้ ามัน บริการลูกค้า บริษัท ฮงลี่ ปิโตรเลียม จํากัด (ป๊ัมซลล์บางนอน)

109/10 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 090-2466289

24 รปภ. 1 ช 30-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000 - มีเบีย้เล้ียง ยูนิฟอร์ม บริษัท ยง้เชาว์ จํากัด

19/1 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร. 077-810263

25 พนักงานโกดังสินค้า 3 ช 18-33 ป.6-ม.3 300บ./วัน -สามารถท างานหนักได้ หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า

26 พนักงานส่งของ 3 ช 18-33 ป.6-ม.3 300บ./วัน -สามารถท างานหนักได้ 87/18 หมู2่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

27 พนักงานขับรถ 3 ช 22-40 ป.6-ม.3 9,500 -สามารถท างานหนักได้    **ด่วน** โทร. 077-821316

28 ทีป่รึกษางานบริการ SA 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -มีประสบการณ์ท างานจะพจิารณาเป็นพเิศษ บริษัท อีซูซุระนอง จํากัด

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

29 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน ทัง้สองต าแหน่งผ่านโปร3เดือนปรับเงินเดือน โทร. 077-821648-9

30 พนักงานรายวันทัว่ไป 5 ญ 20-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จํากัด

31 พนักงานQCรายวัน 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน 104/5 หมู4่ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-826991-2



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561 (ไมจ่ํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

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

โทร. 077-821343

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

-เวลาท างาน 05.00 -14.00 น. 13/6 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 089-7608514
34 พนักงานขาย 3 ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000+

-มีใบขับขี่รถจกัรยานยนต์ หจก.ประภาทิพยค์อมมูเชียน
-ประเภทกจิการ ขายผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ 17/27 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง
-อยู่ซอยข้างร้านเจฉ้ายสะพานปลา โทร. 084-7338496

35 ช่างเคาะตัวถัง 1 ช 20-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -บริการซ่อมตัวถังรถยนต์ อู่ยกยอ่งการช่าง
36 ช่างซ่อมช่วงล่าง 1 ช 20-50 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -ซ่อมเคร่ืองยนต์ช่วงล่าง 145/31 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-880989

37 พนักงานราย(กก.) 200 ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) 

38 พนักงานขับรถ6,10 ล้อ 1 ช 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -มีใบขับขี่ประเภท 2 93/17-18 หมู5่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-822280
39 ช่างเชื่อมโลหะ 1 ช 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ

300บ./วัน
-หยุดอาทิตย์ละ1วัน ผ่านโปร 3เดือนปรับเงินเดือน บริษัท พิชญา อินเตอร์ฟูด จํากัด

-มีประสบการณ์ท างานจะพจิารณาเป็นพเิศษ 64/13 ม.1 ซ.บ้านสวน2 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-8457830

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

41 พนักงานขับรถ 2 ช 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -มีใบขับขี่ประเภท2 78/46 หมู2่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-7902438

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

-เล้ียงหมู ท าความสะอาด 64 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 081-7196764 คุณพานนท์ เจี่ยกุญชร
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ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561 (ไมจ่ํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

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

-ประเภทกจิการร้านอาหาร ท างานทีช่ลบุรี 15/136 หมู1่ ซ.15 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

44 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -ขายสินค้า 11 จงัหวัดภาคใต้ โทร. 087-8880288 

45 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -มีอาหารมื้อเทีย่ง อู่ลิ้มเจริญยนต์ สาขา2

29/11 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 087-8938593 

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

47 พนักงานรายวันคลังสินค้า 10 ช 18-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน -สามารถยืนอยู่ในทีเ่ย็นได้,ท างานเป็นกะได้ 73/3 หมู2่  ต.บางร้ิน  อ.เมือง  จ.ระนอง

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

49 แม่บ้านออฟฟติปลาป่น 1 ญ 20-35 ป.6-ม.6 300บ./วัน

50 แม่บ้านโรงอาหาร 1 ญ 30-45 ป.6-ม.6 300บ./วัน

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

52 พนักงานรายวัน 10 ญ 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -ท างานทัว่ไปในไลน์ผลิตและท า OT ได้ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด

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

โทร. 077-825197-8

53 ช่างเคร่ือง 2 ช 20-45 ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000 -ท างานเป็นกะ มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ โรงนํ้าแข็งณรงค์

14/1 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-811911

54 แม่บ้าน 1 ญ 25-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน -สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ ส่ือสารภาษาองักฤษได้พอใช้ จิรสินโฮเทล

15/215 หมู1่ ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 093-5835225 ศุภฤกษ์

55 ช่างเชื่อมโลหะ 3 ช 18-50 ป.6-ปวส. 9,000+
-มีประกนัสังคม หยุดวันอาทิตย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อู่อํานาจการช่างระนอง

56 ช่างเคร่ืองโรงน้ าแข็ง 1 ช 18-40 ป.6-ปวส. 9,000+
170/153 ม.1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

57 เสมียน 1 ญ/ช 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000 โทร 077-816291



ที่ ตําแหน่งงานว่าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขสวัสดิการ ช่ือสถานประกอบการ หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที ่1-15 เมษายน 2561 (ไมจ่ํากัดวุฒิ)

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

58 แม่ครัว 1 ญ 20-45 ป.6-ปวส. 9,000+
-มีประกนัสังคม ร้านก๋วยเต๋ียวชักธง 

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

โทร. 077-824956

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

-มีประสบการณ์ท างานด้านสปา 9 หมู5่ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง

โทร. 077-821484, 081-8942583

60 พนักงานต้อนรับ 1 ช 20-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 300บ./วัน The B Ranong

61 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -คิดเงิน และสามารถท าเคร่ืองด่ืมได้ 295/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 

62 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 20-35 ม.3-ปวส. 300บ./วัน -อา่นและเขียน ภาษาไทยได้ รักในงานบริการ โทร. 077-823111 ,081-3262219

ท างานเป็นกะได้

370 อตัรา


