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สารบัญ

“ความเจริญของคนทั้งหลาย ย4อมเกิดมาจากประพฤติชอบ
และการหาเลี้ยงชีพชอบ เป8นหลักสําคัญ

ผูทีจ่ ะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น
ย4อมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา

เพราะสิ่งแรกเป8นป=จจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน สิ่งหลัง
เป8นป=จจัยสําหรับส4งเสริมความประพฤติ

และการปฏิบัติงานใหชอบคือใหถูกตองและเป8นธรรม”

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู4หัว พระราชทาน
แก4ครูโรงเรียนราษฎรCสอนศาสนาอิสลาม

๔ จังหวัดภาคใต จังหวัดป=ตตานี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙

เปนองคกรหลักที่มีประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมการมีงานทํา
คุมครองคนหางาน
และใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

•

จัดหางานในประเทศ
จัดสงไปทํางานตางประเทศ

•

แนะแนวอาชีพ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

•

และรับงานไปทําที่บาน
•

ตรวจและคุมครองคนหางาน

•

จัดระบบแรงงานตางดาว

เรื่อง

หนา
สถานการณแรงงาน....................................1-3
ตําแหนงงานวางภายในจังหวัดสระบุรี
• ปริญญาตรี.........................................4
• ปวส...................................................5
• ปวช./มัธยมปลาย..............................6
• มัธยตน………………….........................7
• ประถม/ไมจํากัดวุฒิ..........................8
โครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
• โครงการชั่งหัวมัน
13 - 15 เมษายน วันสงกรานต
นานาสาระ
• นมถั่วเหลืองยิ่งดื่มยิ่งดี
นานาอาชีพ
• ขาวแช
ภาพกิจกรรมสํานักงาน

สถานการณตลาดแรงงานจังหวัดสระบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2560
การบริการจัดหางานในประเทศ
ผลการบริการจัดหางานในประเทศของสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดสระบุรีเป1นข2อมูลจากระบบ Online มาทําการศึกษา
วิเคราะห:ตลาดแรงงานของจังหวัดสระบุรี สรุปได2ดังนี้
1. ความต(องการนายจ(าง

นายจ2างแจ2งความต2องการแรงงาน จํานวน 747 อัตรา
เพศชาย 79 อั ตรา คิด เป1น ร2อยละ 10.58 เพศหญิ ง 21 อั ตรา
คิดเป1นร2อยละ 2.81 และไมKระบุ จํานวน 647 อัตรา คิดเป1นร2อย
ละ 86.61 ของความต2องการแรงงาน
ตําแหนKงงานที่นายจ2างแจ2ง ความต2อ งการมากที่สุด คื อ
แรงงาน ด2 า นการประกอบ จํ า นวน 474 อั ต รา คิ ด เป1 น ร2 อ ยละ
63.45 รองลงมา แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ: จํานวน 45 อัตรา คิด
เป1น ร2อ ยละ 6.02 และ พนัก งานขายของหน2 าร2 านและพนัก งาน
สาธิตสินค2า จํานวน 24 อัตรา คิดเป1นร2อยละ 3.21 ของความ
ต2องการแรงงาน
ระดับการศึกษาที่นายจ2างแจ2งความต2องการแรงงานมาก
ที่สุดคือ มัธยมศึกษา จํานวน 321 อัตรา คิดเป1นร2อ ยละ 42.97
รองลงมา ประถมศึกษาและต่ํากวKา จํา นวน 283 อัต ราคิด เป1น
ร2อ ยละ 37.88 และ ปวส. – อนุป ริญ ญา จํานวน 65 อัตรา คิดเป1น
ร2อยละ 8.70 ของความต2องการแรงงาน
ชKวงอายุที่นายจ2างแจ2งความต2องการมากที่สุด คือ 18-24
ปW จํานวน 329 อัตรา คิดเป1นร2อยละ 44.04 รองลงมาชKวงอายุ
25-29 ปW จํานวน 150 อัตรา คิดเป1นร2อยละ 20.08 และชKวงอายุ
30-39 ปW จํานวน 114 อัตรา คิดเป1นร2อยละ 15.26 ของความ
ต2องการแรงงาน

2. ผู(ลงทะเบียนสมัครงาน
ผู2 ม าใช2 บ ริ ก ารเพื่ อ หางานทํ า ของสํ า นั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดสระบุรีจํานวน 869 คน เพศชาย 423 คน คิดเป1นร2อยละ
48.68 เพศหญิง 446 คน คิด เป1น ร2อ ยละ 51.32 ของผู2ส มัค ร
ง า น โ ด ย เ ป 1น ผู 2ล ง ท ะ เ บ ีย น ส ม ัค ร ง า น ใ ห ม K จํ า น ว น
485 คน เพศชาย 233 คน คิดเป1นร2อยละ 48.04 เพศหญิง 252
คน คิดเป1นร2อยละ 51.96 ของผู2สมัครงานใหมK
ผู2สมัครงานสมัครงานในตําแหนKงแรงงาน มากที่สุด แรงงาน
ด2 านการประกอบ จํ า น ว น 334 ค น คิด เ ป1น ร2อ ย ล ะ 68. 8 7
รองลงมาแรงงานการบรรจุผ ลิ ต ภัณ ฑ: จํ า นวน 28 คน คิ ด เ ป1 น
ร2 อ ย ล ะ 5.77 และเจ2 า หน2 า ที่ สํ า นั ก งานอื่ น ๆ จํ า นวน 21 คน
คิดเป1นร2อยละ 4.33 ของผู2สมัครงานใหมK
ระดับการศึกษาของผู2สมัครงานอยูKในระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุดจํานวน 209 คน คิดเป1นร2อยละ 43.09 รองลงมา ประถม
และต่ํ า กวK า ศึ ก ษา จํ า นวน 158 คน คิ ด เป1 น ร2 อ ยละ 32.58 และ
ปวส.- อนุปริญญา จํานวน 53 คน คิดเป1นร2อยละ 10.93 ของผู2สมัครงานใหมK
ระดับอายุของผู2 สมัครงานใหมKอ ยูKในชKวงอายุ 18-24 ปW มากที่สุ ด
จํานวน 127 คน คิดเป1นร2อยละ 26.19 รองลงมาชKวงอายุ 30-39 ปW
จํานวน 110 คน คิดเป1นร2 อยละ 22.68 และชK วงอายุ 40-49 ปW
จํานวน 97 คน คิดเป1นร2อยละ 20.00 ของผู2สมัครงานใหมK
3. การบรรจุงาน
ผู2ได2รับการบรรจุงานมี จํานวน 626 คน โดยเป1นเพศชาย
จํา นวน 295 คน คิด เป1น ร2อ ยละ 47.12 เพศหญิง จํา นวน 331
คน คิดเป1นร2อยละ 52.88 ของการบรรจุงาน
ตําแหนKงงานที่ได2รับการบรรจุงานมากที่สุด คือแรงงาน
ด2านการประกอบ จํานวน 429 คน คิดเป1นร2อยละ 68.53 รองลงมา
แรงงานด2านบรรจุผลิตภัณฑ: จํานวน 42 คน คิดเป1นร2อยละ 6.71
และเจ2าหน2าที่คลังสินค2า จํานวน 15 คน คิดเป1นร2อยละ 2.40 ของ
การบรรจุงาน
ระดั บ การศึ ก ษาของผู2 ไ ด2 รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด
คือมัธยมศึกษา จํานวน 291 คน คิดเป1นร2อยละ 46.49 รองลงมา
ประถมศึกษาและต่ํากวKา จํานวน 210 คน คิดเป1นร2อยละ 33.55
และปวส.-อนุ ป ริ ญ ญา จํ า นวน 63 คน คิ ด เป1 น ร2 อ ยละ 10.06
ของ ก ารบรรจุงาน
ระดับอายุของผู2ได2รับการบรรจุงานมากที่สุด อยูKในชKวง
อายุ 30-39 ปW จํานวน 177 คน คิดเป1นร2อยละ 28.27 รองลงมาชKวง
อายุ 40-49 ปW จํานวน 151 คน คิดเป1นร2อยละ 24.12 และชKวง
อายุ 18-24 ปW จํานวน 101 คน คิดเป1นร2อยละ 16.13 ของการ
บรรจุงาน

จํานวนตําแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงาน
รวม
". ประถมศึกษาและตํ'ากว่า
!*
!. มัธยมศึกษา
*!"
*. ปวช.
!
. ปวส. -อนุปริ ญญา
*"
. ปริ ญญาตรี
. ปริ ญญาโท
"

ผู้สมัครงาน
"
!23
"
*

การบรรจุงาน
!
!"2
!3"
"
*

-

-

จํานวนตําแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
จําแนกตามประเภทอาชีพ
ประเภทอาชีพ
(ตําแหน่งงานว่าง)
รวม
".แรงงานด้ านการประกอบ
!.แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
*.พนักงานขายของหน้ าร้ านและพนักงานสาธิตสินค้ า
4.เจ้ าหน้ าทีค
' ลังสินค้ า
.เจ้ าหน้ าที'สาํ นักงานอื'นๆ
.อื'น ๆ

ตําแหน่งงานว่าง
(อัตรา)

ผู้สมัครงาน
(คน)

!
"
"
"2

**
!
"*
!"
3

จํานวนตําแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
จําแนกตามระดับช่ วงอายุ
ระดับช่วงอายุ
รวม
"." – " ปี
2. 18 – 24 ปี
*.! – !3 ปี
.*2 – *3 ปี
. 2 – 3 ปี
. 2 – 3 ปี
. 2 ปี ขึ @นไป

ตําแหน่งงาน

*!3
"2
""
*
2

ผู้สมัครงาน

""2
3

การบรรจุงาน
!
!
"2"
3"
"
""

"

"

"
"!

การบรรจุงาน
(คน)
!
!3
!
"*
"
""
""

ตารางจําแนกลําดับตามประเภทอาชีพ ระดับการศึกษา และระดับอายุ
ประจําเดือน มีนาคม 2560
ตําแหน2งงานความต(องการของ
นายจ(าง
ตําแหนKงงาน

ผู(สมัครงาน

การบรรจุงาน

สมัครงานในตําแหนKง

ตําแหนKงงานที่บรรจุ

1. แรงงานด2านการประกอบ
2. แรงงานด2านการบรรจุผลิตภัณฑ:
3. พนักงานขายของหน2าร2านและ
พนักงานสาธิตสินค2า

1. แรงงานด2านการประกอบ
2. แรงงานด2านการบรรจุผลิตภัณฑ:
3. เจ2าหน2าที่สํานักงานอื่นๆ

1. แรงงานด2านการประกอบ
2. แรงงานด2านบรรจุผลิตภัณฑ:
3. เจ2าหน2าที่สํานักงานอื่นๆ

ความต(องการนายจ(าง
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ประถมศึกษาและต่ํากวKา
3. ปวส.- อนุปริญญา

ผู(ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ประถมศึกษาและต่ํากวKา
3. ปวส. – อนุปริญญา

การบรรจุงาน
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ประถมศึกษาและต่ํากวKา
3. ปวส.- อนุปริญญา

ความต(องการนายจ(าง
ระดับอายุ
1. 18-24 ปW
2. 25-29 ปW
3. 30-39 ปW

ผู(ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับอายุ
1. 18-24 ปW
2. 30-39 ปW
3. 40-49 ปW

การบรรจุงาน
ระดับอายุ
1. 30-39 ปW
2. 40-49 ปW
3. 18-24 ปW

ขาวตําแหนงงานวางประจําเดือน เมษายน 2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
ขอสงตําแหนงงานวางมาเพื่อประชาสัมพันธ%
ตําแหน2งงาน

ผู(จัดการฝ8ายผลิต

1.

036-275100

จํานวน

เพศ

อายุ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

1

ช/ญ

35 ปW

ป.ตรีหรือสูงกวKานั้น

ขึ้นไป

วิศวกรรมศาสตร:

อัตรา

ต.ต2นตาล อ.เสาไห2 จ.สระบุรี
เจ(าหน(าทีป่ ลอดภัย (จป.)

2.

02-2950901

มีประสบการณ: 3 ปW
2

ชาย

23-35 ปW

อัตรา

ป.ตรี
สิ่งแวดล2อม/อาชีวอนามัย

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
พนักงานบริการลูกค(าสินเชื่อ

3.

083-9049310

4.

089-1616919
ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.
สระบุรี
วิศวกรโยธา

5.

084-9056685

5

ช/ญ

20-30 ปW

ป.ตรี

อัตรา

6.

036-731724

7.

036-731724

1

ช/ญ

อัตรา

20 ปW

ปวส-ปตรี

9.

2

ชาย

25-35 ปW

ป.ตรี

อัตรา

บ.เอเอ็ม แคปป>ตอล เซอรวิส จํากัด แก2งคอย

หจก.สระบุรีทอย

หจก.ชลบุรี เมทัล
งานปูน งานเหล็ก งานโครงสร2าง
15000-20000 บาท/เดือน

1

ชาย

23-28 ปW

อัตรา

2

ชาย

25-35 ปW

อัตรา

ป.ตรี
วิศวกรรมศาสตร:/
เครื่องมือ

บ.ทีพีไอ ออลซีซั่น จํากัด
ผลิตฟ\ล:มโพลKา

ระบบควบคุม

18000 บาท/เดือนขึ้นไป

ป.ตรี

บ.ทีพีไอ ออลซีซั่น จํากัด

เคมี/เทียบเทKา

ผลิตฟ\ล:มโพลKา
18000 บาท/เดือนขึ้นไป

2

081-9919429

อัตรา

วิศวกรไฟฟUา

2

088-8066606

อัตรา

088-8066606

ผลิตจําหนKายคอนกรีตและเหล็กกล2า

10000 บาท/เดือน ขึ้นไป

พนักงานขาย

10. วิศวกรโลหะ

บ.น่ําเฮง สตีล จํากัด

ขึ้นไป

ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบุรี

8.

18000 บาท/เดือนขึ้นไป

10000-15000 บาท/เดือน เดินทางตKางจังหวัด

ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบุรี
QA Supervisor

แปรรูปไม2

ให2บริการสินเชื่อ

ต.ห2วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
Instrument engineer

บ.พาเลท เมกเกอร กรุ9ป จํากัด

16000-18000 บาท/เดือน

ต.ตาลเดี่ยว อ.แกKงคอย จ.สระบุรี
ช2างศิลป@ ตําแหน2งกราฟฟ>ก

บริษัท/ประเภทกิจการ

3
อัตรา

ช/ญ

25-40 ปW

ปวส.-ป.ตรี
ทุกสาขา

ชาย

24 ปW

ป.ตรี วิศวกร ไฟฟ^า

ขึ้นไป
ชาย

25 ปW
ขึ้นไป

หจก.ว.วาณิชยกรณ
10000-15000 บาท/เดือน
บ.เหล็กทรัพย จํากัด
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก/17000 บาท/เดือน

ป.ตรี วิศวกร โลหะ

บ.เหล็กทรัพย จํากัด
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก/17000 บาท/เดือน

ข2าวตําแหน2งงานว2างประจําเดือน เมษายน 2560
ปวส.
ลําดับ

11.

จํานวน

เพศ

อายุ

เงื่อนไขและ
สวัสดิการ

เจ(าหน(าที่ไอที

1

ชาย

20 ปW

ปวช/ปวส.

036-389911-3

อัตรา

ตําแหน2งงาน

ขึ้นไป

12.

308 บาท/วัน ขึ้นไป
ไมKจํากัด

ช/ญ

21-35 ปW

036-337778

ปวส.ขึ้นไป

บ.ไคลแอนทส จํากัด

การตลาด

เครื่องมือเครื่องใช2อุตสาหกรรม

ต.ห2วยจรเข2 อ.หนองแค จ.สระบุรี
13.

15000 บาท/เดือน

เจ(าหน(าทีบ่ ัญชี

1

036-275100

อัตรา

ช/ญ

25 ปW

ปวส.-ป.ตรี

ขึ้นไป

บัญชี

ต.ต2นตาล อ.เสาไห2 จ.สระบุรี
14.

1

036-387112

อัตรา

หญิง

25 ปW

ปวส.-ป.ตรี

ขึ้นไป

บัญชี

ต.โคกแย2 อ.หนองแค จ.สระบุรี
15.

036-387112

16.

036-670022

5

ชาย

อัตรา

20 ปW

ปวส.-ป.ตรี

ขึ้นไป

บัญชี

2

หญิง

18-30 ปW

ปวส.

อัตรา

5

036-670022

อัตรา

036-670022

ชาย

18-30 ปW

ปวส.
ไฟฟ^า/อิเล็กฯ

19.

036-670022

1

หญิง

18-30 ปW

อัตรา

ปวส.
สื่อสาร/อิเล็กฯ

20.

036-305978-81
ต.โคกแย2 อ.หนองแค จ.สระบุรี

บ.ทริปเป>ลที บริดแบนด จํากัด (มหาชน)

บ.ทริปเป>ลที บริดแบนด จํากัด (มหาชน)
สื่อสารโทรคมนาคม

บ.ทริปเป>ลที บริดแบนด จํากัด (มหาชน)
สื่อสารโทรคมนาคม
12000 บาท/เดือน

2

หญิง

18-30 ปW

อัตรา

ปวส.
คอมพิวเตอร:/บัญชี

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
เจ(าหน(าที่ไอที

ขึ้นรูปโลหะและพKนสี

12000 บาท/เดือน

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
เจ(าหน(าทีบ่ ริการลูกค(า

บจก.โกลบอล เมทัล เพ(นทติ้ง จํากัด

สื่อสารโทรคมนาคม

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
18.

ขึ้นรูปโลหะและพKนสี

10000 บาท/เดือน

ช2างเทคนิค

พนักงาน Corperate Sale

บจก.โกลบอล เมทัล เพ(นทติ้ง จํากัด

9000-12000 บาท/เดือน

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
17.

แปรรูปไม2

9000-15000 บาท/เดือน

ต.โคกแย2 อ.หนองแค จ.สระบุรี
เจ(าหน(าที่ Call center

บ.พาเลท เมกเกอร กรุ9ป จํากัด

12000 บาท/เดือนขึ้นไป

พนักงานบัญชี

ช2างอุตสาหกรรม

ฉัตรชัยแพทยแผนโบราณ จํากัด
ผลิตและจําหนKายยาสมุนไพร

ต.ห2วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
พนักงานฝ8ายขาย

บริษัท/ประเภทกิจการ

1
อัตรา

ชาย

18-35 ปW

ปวส.

บ.ทริปเป>ลที บริดแบนด จํากัด (มหาชน)
สื่อสารโทรคมนาคม
12000 บาท/เดือน
บ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน)
กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
12000 บาท/เดือน

ข2าวตําแหน2งงานว2างประจําเดือน เมษายน 2560
ปวช. - มัธยมปลาย
ลําดับ

ตําแหน2งงาน
พนักงานฝ8ายผลิต

21.

จํานวน

เพศ

อายุ

เงื่อนไขและ
สวัสดิการ

ไมKจํากัด

ช/ญ

21-35 ปW

ปวช.-ปวส..

036-337778

ชKางกลโรงงาน

ต.ห2วยจรเข2 อ.หนองแค จ.สระบุรี
พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ
22.

097-9965444

23.

036-670022

5

ชาย

อัตรา

25 ปW

ม.6-ป.ตรี

ขึ้นไป

24.

036-332877/091-8906095

4

หญิง

18-30 ปW

ม.6-ป.ตรี

อัตรา

สื่อสารโทรคมนาคม

3

ชาย

อัตรา

23 ปW

ม.6 ขึ้นไป

ขึ้นไป

11500 บาท/เดือน มีเบีย้ นขยันให2 2000 บาท
หลาย

036-305111-20

อัตรา

089-9026767

ชาย

18-35 ปW

ม.3/ม.6 ขึ้นไป

27.

082-7268979

10500 บาท/เดือน
2

ชาย

20-30 ปW

ปวช.-ปวส..

อัตรา

10000-14000 บาท/เดือน
2

ชาย

อัตรา

18 ปW

ปวช.-ป.ตรี

ขึ้นไป

9240 บาท/เดือน

พนักงานฝ8ายผลิต

100

036-251680

อัตรา

ช/ญ

18-38 ปW

ป.4-ม.6

อุตสาหกรรมเซรามิก

1

036-203033-5

อัตรา

ชาย

21-50 ปW

ปวช.ขึ้นไป

บ.น่ําเฮง สตีล จํากัด

ชKางกลโรงงาน

โรงโมK บด ยKอย หิน

ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
30.

036-214444
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

บ.รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน)
308 บาท/วัน

พนักงานกลึง

เจ(าหน(าที่อะไหล2

หจก.โชคชัยซมิล
โรงสีข2าว

ต.ตาลเดี่ยว อ.แกKงคอย จ.สระบุรี
29.

บ.เฟอรโร(ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตและจําหนKายเคลือบกระเบือ้ งเคมีภัณฑ:

ต.พุแค อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
28.

บ.สยามซานิทารีแวร อินดัสทรี จํากัด
สุขภัณฑ:

ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
พนักงานคลังสินค(า

บ.ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด
นายหน2าประกันภัย

ต.โคกแย2 อ.หนองแค จ.สระบุรี
26.

บ.ทริปเป>ลที บริดแบนด จํากัด (มหาชน)
10000 บาท/เดือน

แรงงานการผลิต

ช2างไฟฟUา

บ.ไมด(า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

16500 บาท/เดือน

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
25.

เครื่องมือเครื่องใช2อุตสาหกรรม

ขายเครื่องใช2ไฟฟ^า

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
พนักงานส2งเอกสาร

บ.ไคลแอนทส จํากัด
15000 บาท/เดือน

ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี
พนักงานการขายและการตลาด

บริษัท/ประเภทกิจการ

300 บาท/วัน ขึ้นไป
1
อัตรา

ชาย

18 ปW
ขึ้นไป

ปวช-ปวส.

บจก.สระบุรีจรูญรัตน
ขายรถยนต:
300 บาท/วัน ขึ้นไป

ข2าวตําแหน2งงานว2างประจําเดือน เมษายน 2560
มัธยมต(น
ตําแหน2งงาน

จํานวน

เพศ

อายุ

เงื่อนไขและ
สวัสดิการ

พนักงานตรวจสอบควบคุมเครื่องจักร

1

ชาย

20 ปW

ม.3/ม.6/ปวช.

ลําดับ

31.

036-389914

อัตรา

ขึ้นไป

32.

02-9091180

308 บาท/วัน ขึ้นไป
3

ชาย

25-35 ปW

ม.3-ป.ตรี

11000 บาท/เดือน (คKาคอม/สวัสดิการ/เบี้ยเบี้ยง)

ช2างเทคนิค

2

036-212110

อัตรา

ชาย

20-35 ปW

ม.3-ปวช.

34.

036-212110

350 บาท/วัน
2

ชาย

20-35 ปW

ม.3-ปวช.

อัตรา

300 บาท/วัน

พนักงานเก็บเงิน

5

097-9965444

อัตรา

ชาย

23 ปW

ม.3-ป.ตรี

ขึ้นไป

12000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

20

036-240591

อัตรา

ช/ญ

20-45 ปW

ม.3 ขึ้นไป

37.

036-390453

308 บาท/วัน
3

ชาย

20-50 ปW

ม.3-ปวส.

38.

036-203033-5

350 บาท/วัน
1

ชาย

21-35 ปW

ม.3

อัตรา

300 บาท/วัน ขึ้นไป

พนักงานระเบิด

1

036-203033-5

อัตรา

ชาย

21 ปW

ม.3

ขึ้นไป

40.

089-6913229 คุณไกรสิทธิ์
ต.บ2านครัว อ.บ2านหมอ จ.สระบุรี

บ.น่ําเฮง สตีล จํากัด
โรงโมK บด ยKอย หิน

ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
พนักงานทั่วไป

บ.น่ําเฮง สตีล จํากัด
โรงโมK บด ยKอย หิน

ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
39.

หจก.สุ.สุรสกุล เอ็นจิเนียริ่ง 2009

อัตรา

ต.ห2วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
พนักงานควบคุมเครื่องจักร

บ.โตโยต(าสระบุรี จํากัด
ขาย/บริการ รถยนต:

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
ช2างแอร

บ.ไมด(า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ขายเครื่องใช2ไฟฟ^า

ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี
36.

บ.เพอรเฟค แอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องปรับอากาศ

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
35.

บ.เพอรเฟค แอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องปรับอากาศ

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
ผู(ช2วยช2างเทคนิค

บจก.เดอเบล

อัตรา

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
33.

ฉัตรชัยแพทยแผนโบราณ จํากัด
ผลิตและจําหนKายยาสมุนไพร

ต.ห2วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
ผู(ช2วยพนักงานขาย

บริษัท/ประเภทกิจการ

300 บาท/วัน ขึ้นไป
10
อัตรา

ชาย

20-40 ปW

ม.3-ปวช.

หจก.เกิดทองดี
รับจ2างทําของ
340-400 บาท/วัน

ข2าวตําแหน2งงานว2างประจําเดือน เมษายน 2560
ไม2จํากัดวุฒิ - ประถม
ลําดับ

ตําแหน2งงาน
ช2างปูน

41.

036-226150/036-226150

จํานวน

เพศ

อายุ

เงื่อนไขและ
สวัสดิการ

7

ชาย

20-55 ปW

ไมKจํากัดวุฒิ

อัตรา

ช2างไม(
036-226150/036-226150

335 บาท/วัน
7

ชาย

20-55 ปW

ไมKจํากัดวุฒิ

อัตรา

43.

036-226150/036-226150

335 บาท/วัน
7

ชาย

20-55 ปW

ไมKจํากัดวุฒิ

อัตรา

44.

02-5943316-7

335 บาท/วัน
4

ชาย

อัตรา

18 ปW

ไมKจํากัดวุฒิ

ขึ้นไป

45.

02-5943316-7

12000 บาท/เดือน
1

ชาย

อัตรา

18 ปW

ไมKจํากัดวุฒิ

ขึ้นไป

46.

02-5943316-7

12500 บาท/เดือน
1

ชาย

25-45 ปW

ไมKจํากัดวุฒิ

อัตรา

47.

036-351795-7

10000 บาท/เดือน
1

หญิง

35-55 ปW

ม.3

อัตรา

48.

093-6695248

9000 บาท/เดือน
6

ชาย

23-38 ปW

ไมKจํากัดวุฒิ

อัตรา

300-400 บาท/วัน

พนักงานฝ8ายผลิต

100

036-733648-51

อัตรา

ชาย

18-40 ปW

ป.6-ม.6

50.

036-364027
ต.คําพราน อ.วังมKวง จ.สระบุรี

บ.สตาร ซิทารีแวร (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตสุขภัณฑ:

ต.ไผKต่ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี
พนักงานจัดส2งคอนกรีตผสมเสร็จ

หจก.บวรรัชไฟศาลฯ เอ็นจิเนี่ยริ่ง
ติดตั้ง ประกอบ Insulation

ต.กมลไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสิน
49.

บ(านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
หนKวยงานราชการ

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
พนักงานติดตั้ง Insulation

บ.ซีบี เวิลด 95 จํากัด
รับเหมากKอสร2าง

ต.ไทรม2า อ.เมือง จ.นนทบุรี
แม2ครัว

บ.ซีบี เวิลด 95 จํากัด
รับเหมากKอสร2าง

ต.ไทรม2า อ.เมือง จ.นนทบุรี
โฟรแมน

บ.ซีบี เวิลด 95 จํากัด
รับเหมากKอสร2าง

ต.ไทรม2า อ.เมือง จ.นนทบุรี
พนักงานขับรถแม9คโคร

บ.ซับบอน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
รับเหมาทั่วไป

ต.ทับกวาง อ.แกKงคอย จ.สระบุรี
พนักงานขับรถบรรทุก6-10 ล(อ

บ.ซับบอน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
รับเหมาทั่วไป

ต.ทับกวาง อ.แกKงคอย จ.สระบุรี
ช2างเชื่อม

บ.ซับบอน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
รับเหมาทั่วไป

ต.ทับกวาง อ.แกKงคอย จ.สระบุรี
42.

บริษัท/ประเภทกิจการ

308 บาท/วัน 119 วันบรรจุเป1นพนักงาน
10
อัตรา

ชาย

20-50 ปW

ไมKจํากัดวุฒิ

สหชัยธุรกิจก2อสร(าง 1993 จํากัด
ผลิตและจําหนKายคอนกรีตผสมเสร็จ
12000 บาท/เดือน

โครงการชั่งหัวมัน

วันสงกรานตC

สําหรับ "โครงการชั่ง หัว มัน ตามพระราชดํา ริ" ตั้ง อยูK ที่
หมูKบ2านหนองคอกไกK หมูKที่ 5 ตําบลเขากระปุก อําเภอทKายาง จังหวัด
เพชรบุรี เดิมบริเวณนี้เป1นพื้นที่แห2งแล2ง เกษตรกรสKวนใหญKนิยมปลูก
พืชไรK แตKด2วยแนวคิดอันยิ่งใหญKจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ2าอยูKหัวรัชกาลที่ 9 ทําให2พลิกฟnoนผืนดินที่แห2งผากหวนคืนสูK
ความอุดมสมบูรณ:อีกครั้ง เพื่อประโยชน:สุขของพสกนิกร
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ กับจุดเริ่มต2น เมื่อปW พ.ศ.
2551 พระบาทสมเด็จพระเจ2าอยูKหัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอKาง
เก็บน2า หนองเสือ ประมาณ 120 ไรK และตKอมาปW พ.ศ. 2552 ทรง
ซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไรK รวมเนื้อที่ทั้งหมดเป1น 250 ไรK
โดยมีพระราชดําริให2ทําเป1นโครงการตัวอยKางด2านการเกษตรรวบรวม
พัน ธุ: พื ชเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ อํา เภอทKา ยาง จั ง หวัด เพชรบุ รี และพื้ น ที่
ใกล2เคียงมาปลูกไว2ที่นี่ ซึ่งเดิมที่ดินบริเวณนี้มีความแห2งแล2งมาก และ
ได2เริ่มดําเนินการตั้งแตKวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป1นต2นมา
พร2อมกันนี้ได2มีชาวบ2านนํามันเทศที่ปลูกมาทูลเกล2าฯ ถวายจึง
ได2ทรงมีพระราชดําริให2ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินสKวนนี้ แตKเมื่อ
เสด็จกลับมิได2ทรงนํามันหัวนั้นไปด2วย ครั้นพระองค:เสด็จฯ กลับ มาอีก
ครั้งทรงพบวKามันหัวนั้นงอกเป1นต2น จึงมีพระราชดํารัสวKา "มันอยูKที่
ไหนก็งอกได2" จึงมีพระราชดําริให2จัดเป1นพื้นที่เพาะปลูกพืชตKาง ๆ โดย
เน2นที่พืชท2องถิ่นของเพชรบุรี เชKน มะพร2าว, ชมพูKเพชร, มะนาว,
กะเพรา, สับปะรด, ข2าวไรKพันธุ:ตKาง ๆ และพระราชทานพันธ:มันเทศ ซึ่ง
นํามาจากหัวมันที่ตั้งโชว:ไว2บนตาชั่งภายในห2องทรงงานที่วังไกลกังวล ให2
นํามาปลูกไว2 พร2อมกันนี้ยังทรงพระราชทานชื่อ "โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดําริ" พร2อมทั้งพัฒนาให2เป1นแหลKงทKองเที่ยว และเป1นศูนย:
การเรียนด2านการปลูก พืชเกษตรในพื้นที่แห2ง แล2งในปsจจุบันอีกด2วย
ที่มา : https://travel.kapook.com/view158880.html

สําหรั บคํ าวK า "สงกรานต: " มาจากภาษาสัน สกฤต
วKา "สํ -กรานต" ซึ่งแปลวK า ก2 าวขึ้น ยK างขึ้น หรือการย2 ายที่
เคลื่อนที่ โดยหมายความอีกนัยหนึ่งวKาเป1นการเข2าสูKศักราช
ราศีใหมK หรือวันขึ้นปWใหมKนั่นเอง สKวนเทศกาลสงกรานต:นั้น
เป1นประเพณีเกKาแกKของคนไทยสืบทอดกันมาตั้งแตKโบราณคูK
กั น ม า กั บ ป ร ะ เ พณี ต รุ ษ จี น จึ ง มี กา ร เ รี ย ก ร ว ม กั น
วKา "ประเพณีตรุษสงกรานต:" ซึ่งหมายถึง ประเพณีสKงท2ายปW
เกKา ต2อนรับปWใหมK นั่นเอง
ทั้งนี้ วันหยุดสงกรานต: เป1นวันหยุดราชการแบKง
ออกเป1น3วันได2แกK
วันที่ 13 เมษายน เรียกวKา วันมหาสงกรานต:
วันที่ 14 เมษายน เรียกวKา วันเนา
วันที่ 15 เมษายน เรียกวKา วันเถลิงศก
สKวนกิจกรรมหลักๆที่ทําในชKวงเทศกาลสงกรานต: ก็
จะเป1นการทําความสะอาดบ2านเรือนการรKวมกันทําบุญ ทํา
ทาน สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผู2ใหญK และเลKนสาดน้ําคลาย
ร2อนกัน เป1นต2น

ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/21047
ทีมา : https://hilight.kapook.com/view/21047

** นานาสาระ **
นมถั่วเหลือง ยิ่งดืม่ ยิ่งดี

นมถั่วเหลือง เป1น อี กหนึ่ งอาหารที่คนรั กสุ ขภาพ
นิยมทาน เพราะอุดมไปด2วยคุณประโยชน:หลากหลายด2าน
วันนี้เราจึงมี ประโยชน:เน2นๆ เมื่อทานนมถั่วเหลือง
มานําเสนอ รับรองถูกใจคนรักสุขภาพแนKนอน
ลดเสี่ยงโรคร(าย
การดื่มนมถั่วเหลืองเป1นประจําทุกวันชKวยลดอัตรา
เสี่ยงจากการเป1นโรคหัวใจ และตKอให2ดื่มทุกวันก็ไมKต2องหKวง
วKาจะอ2วน เพราะในนมถั่วเหลืองมีโปรตีนที่ยKอยงKาย ไมKมี
คอเลสเตอรอล แถมปริมาณไขมันก็ต่ํา เหมาะสําหรับผู2ที่
ต2องการควบคุมน้ําหนัก
ชะลอวัย
ในนมถั่วเหลืองนั้นมีสารต2านอนุมูลอิสระไอโซฟลาโวน
ที่สามารถชะลอวัยและยังชKวยลดความเหี่ยวยKนของผิวอีก
ด2วย อยKางนี้รีบหยิบมาดื่มเลยดีกวKา
กระดูกแข็งแรง
การดื่มนมถั่วเหลืองเป1นประจํา ทําให2กระดูกของเรา
แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเป1นโรคกระดูกพรุน เพราะนม
ถั่วเหลืองไมKเพียงมีแคลเซียมสูง แตKยังมีวิตามินดีที่ชKวยในการ
ดูดซึมแคลเซียมอีกตKางหาก
ดื่มนมถั่วเหลื องกัน เถอะเพราะเราอยากเห็นทุ ก
คน มีสุขภาพดีจึงชวนมาดื่มนมถั่วเหลืองกันเพียงวันละแก2ว
หรือถ2าอยากสะดวกและประหยัดเวลาก็เลือกดื่มนมถั่วเหลืองชนิด
กลKอง ซึ่งเหมาะและตอบโจทย:กับการใช2ชีวิตที่เรKงรีบของ
หนุKมสาววัยทํางานอยKางเราได2ดีทีเดียว
ที่มา : http://www.thaihealth.or.th

** นานาอาชีพ **
ข(าวแช2

ข2าวแชK เป1นอาหารที่มีต2นกําเนิดมาจากชาวมอญ
ชาวมอญถื อเอาข2 าวแชK เ ป1 น อาหารสํา คั ญในประเพณี
วั น สงกรานต: โดยในวันที่ 13 เมษายนของทุกๆ ปW หรือวัน
มหาสงกรานต:จะต2องจัดข2าวแชKครบชุดไปถวายพระ และ
ถวายแดKเทพีสงกรานต: เพื่อความเป1นสิริมงคล

รายละเอียดวัตถุดิบ
ระยะเวลาที่ใช2ในการประกอบ น้ําลอยข2าวแชK ใช2เวลาประมาณ 1 คืน
สKวนตัวข2าวแชKใช2เวลาประกอบประมาณ 45 นาที
1. ข2าวสารเกKา 1 ถ2วย
2. น้ํามะนาว 1 ซีก
3. น้ําฝนหรือน้ําประปา กรองทิ้งไว21คืน
วิธีทําข(าวแช2
1. ซาวข2าวผึ่งไว2ในกระชอนให2สะเด็ดน้ํา
2. ตั้งน้ําพอเดือด ใสKข2าว มีหน2ามะนาว ป\ดฝาพอเดือด ลด
ไฟรอให2เมล็ดข2าวรอบนอกสุก แตKยังไมKบานข2างในเป1นแกน
อยูKเล็กน2อย เทใสKตระแกรงมาวางบนอKางน้ําเย็นแชKเมล็ดข2าว ให2
ลอยอยูKในตระแกรง ใช2มือขัดสีเมล็ดข2าวกับตะแกรง เบาๆ
ให2ข2าวหมดเมือก ล2างน้ําเปลKาจนหมดเมือกจึงนําไปนึ่งใน
ลังถึง ปูผ2าขาวบางที่ใสKน้ํากั้นรังถึงที่ใสKน้ําใสKใบเตย 4-5ใบ
หรือไมKใสKก็ได2 นึ่งข2าวให2สุกไมKเป1นไต พอระอุดียกลง นึ่งให2
เย็นจึงเก็บใสKกลKองไว2ในตู2เย็น
ที'มา : http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/96542.html

ภาพกิจกรรมสํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร2อมแกKกําลังแรงงาน กิจกรรมสร2างเครือขKายการแนะแนวอาชีพ
ณ บริษัท อายิโนะโมะโตvะ (ประเทศไทย) จํากัด วันที่ 2 มีนาคม 2560ผู2เข2ารKวมสัมมนา
ได2แกKครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 65 คน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี บรรยายให2ความรูเ2 กี่ยวกับการสมัครงานแกKนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วันที่ 8 มีนาคม 2560 จํานวนนักศึกษาจํานวน 1,318 คน

นายมงคล สงคราม จัดหางานจังหวัดสระบุรีพร2อมด2วยเจ2าหน2าที่ เข2ารKวมงานวันสตรีสากลจังหวัดสระบุรี ณ เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช
ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี วันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีนายบัณฑิตย: เทวีทิวารักษ: ผู2วKาราชการจังหวัดสระบุรี
เป1นประธานในงานดังกลKาว

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตามอําเภอตKางๆในจังหวัดสระบุรี เพื่อหาค2นหาผู2ที่มีทักษะพิเศษในด2านตKางๆ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี รKวมกับเจ2าหน2าทีต่ ํารวจงานสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรี ตรวจสอบการทํางาน
คนตKางด2าว เรKขายของแยKงอาชีพคนไทย ณ ตลาดสิบศิริพัฒนา อ.เมือง จ.สระบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2560
จับกุมแรงงานตKางด2าวสัญชาติเมียนมา 2 คน สัญชาติกัมพูชา 1 คน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ออกให2บริการชุมชนเข2มแข็ง/รถโมบายยูนิต ประจําเดือนมีนาคม 2560 จํานวน 3 แหKง
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอบ2านหมอ 18 คน เทศบาลตําบลบางโขมด 20 คน โครงการบําบัดทุกข: บํารุงสุขสร2างรอยยิ้ม
ให2ประชาชน วัดปwาลานหินดาด อําเภอวังมKวง 17 คน รวมทั้งหมด 55 คน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์คนพิการทีใ่ ช2สิทธิ์และผูด2 ูแล จํานวน 68 คน ตามอําเภอตKางๆ
ในจังหวัดสระบุรี ตามมาตรา 35 ตามพระราชบัญญัตสิ Kงเสริมและการพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ.2550

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี บรรยายให2ความรูเ2 กี่ยวกับการสมัครงานแกKนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
ณ ศูนย:การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแกKงคอย วันที่ 12 มีนาคม 2560 นักศึกษาจํานวน 150 คน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเตรียมความพร2อมแกKกําลังแรงงาน กิจกรรมสKงเสริมการประกอบอาชีพ
ให2ทหารกองประจําการที่จะปลดเป1นทหารกองหนุน ณ โรงเลี้ยง ม.พัน.5 กรมทหารม2าที่ 4 รักษาพระองค:ฯ วันที่ 14 มีนาคม 2560
ผู2เข2ารKวมโครงการ จํานวน 205 คน มีการสาธิตและฝxกปฏิบตั ิอาชีพอิสระ จํานวน 4 อาชีพ ได2แกK การทําโบโลไทด:
การทํากระเปzาใสKเศษสตางค: การทําที่ซKอนพวงกุญแจรูปวัว การทําที่แขวนผ2าเช็ดมือ

