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...โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้...

สารบัญ

“การดารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา
การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง

ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย
เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ ”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครู
และนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

กาลังแรงงานมีงานทาถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564
Full Employment for all Ages 2021

 พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว
ประหยัด และให้การคุ้มครองแรงงาน
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจกรม
 พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแลการทางานของคน
ต่างด้วยให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก

ภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทางานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์

เรื่อง
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 มัธยต้น………………….........................7
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พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้าสาขา
แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ลาพูน
 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
 นานาสาระ
 ประโยชน์ของมังคุด
 นานาอาชีพ
 เต้าฮวยน้าขิง
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 การไปทางานประเทศมาเลเซียโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
 ภาพกิจกรรมสานักงาน

...บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทา...

การบริการจัดหางานในประเทศ
ผลการบริการจัดหางานในประเทศของสานักงานจัดหา
งานจังหวัดสระบุรีเป็ นข้ อมูลจากระบบ Online มาทาการศึกษา
วิเคราะห์ตลาดแรงงานของจังหวัดสระบุรี สรุปได้ ดงั นี ้
1. ความต้องการนายจ้าง

2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ผู้มาใช้บ ริการเพื่อหางานทาของส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสระบุรีจานวน 466 คน เพศชาย 256 คน คิดเป็นร้อยละ
54.70 เพศหญิง 210 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 45.06 ของผู้ส มัค ร
งานโดยเป็น ผู ้ล งทะเบีย นสมัค รงานใหม่ จ านวน 106 คน
เพศชาย 106 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.64 เพศหญิ ง 88 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.36 ของผู้สมัครงานใหม่
ผู้ ส มั ค รงานสมั ค รงานในต าแหน่ ง แรงงาน มากที่ สุ ด
แรงงานด้ านการประกอบ จ านวน 64 คน คิด เป็น ร้อ ยละ32.99
รองลงมาเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานอื่ น ๆ จ านวน 29 คน คิ ด เ ป็ น
ร้ อ ย ล ะ 14.95 และช่ างไฟฟ้ าอาคารและอุ ป กรณ์ไ ฟฟ้ าอื่ น ๆ
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.82 ของผู้ส มัค รงานใหม่

นายจ้างแจ้ง ความต้องการแรงงาน จ านวน 568 อัตรา
เพศชาย 186 อั ตรา คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 32.75 เพศหญิ ง 28 อั ต รา
คิด เป็ น ร้อ ยละ 4.93 และไม่ร ะบุ จ านวน 354 อั ตรา คิ ดเป็ น
ร้อยละ 62.32 ของความต้องการแรงงาน
ตาแหน่ง งานที่นายจ้างแจ้งความต้องการมากที่สุด คือ
แรงงาน ด้ า นการประกอบ จ านวน 198 อั ต รา คิ ด เป็น ร้ อ ยละ
34.86 รองลงมา แรงงานบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านวน 94 อั ต รา
คิดเป็นร้อยละ 16.55 และ พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงาน
สาธิตสินค้า จานวน 32 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.63 ของความ
ต้องการแรงงาน
ระดับการศึกษาที่นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานมาก
ที่สุดคือ มัธยมศึกษา จานวน 220 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 38.73
รองลงมา ปวส. – อนุปริญญา จานวน 128 อัตราคิด เป็น ร้อ ยละ
22.54 และ ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 115 อัตรา คิดเป็นร้อย
ละ 20.25 ของความต้องการแรงงาน
ช่วงอายุที่นายจ้างแจ้งความต้องการมากที่สุด คือ 18-24
ปี จ านวน 306 อัตรา คิ ดเป็นร้อยละ 50.37 รองลงมาช่วงอายุ
25-29 ปี จานวน 139 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 24.47 และช่วงอายุ
30-39 ปี จานวน 90 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.85 ของความ
ต้องการแรงงาน

ระดับการศึก ษาของผู้ส มั ค รงานอยู่ใ นระดั บมัธยมศึกษา
มากที่สุด จ านวน 68 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.05 รองลงมา ปวส.
จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 34.02 และปริญญาตรี จานวน 35 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.04 ของผู้สมัครงานใหม่
ระดับอายุ ของผู้ส มั ค รงานใหม่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี
มากที่สุด จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 61.34 รองลงมาช่วงอายุ
25-29 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 และช่วงอายุ 30-39
ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 ของผู้ส มัค รงานใหม่
3. การบรรจุงาน
ผู้ได้รับการบรรจุงานมี จานวน 261 คน โดยเป็นเพศชาย
จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 58.24 เพศหญิง จานวน 109
คน คิดเป็นร้อยละ 41.76 ของการบรรจุงาน
ตาแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุง านมากที่สุด คือแรงงาน
ด้านการประกอบ จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 69.73 รองลงมา
แรงงานด้านบรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41
และเจ้าหน้าที่สานักงาน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 ของ
การบรรจุงาน
ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด
คือมัธยมศึกษา จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 รองลงมา
ปวส.-อนุ ปริ ญ ญา จ านวน 63 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 24.14 และ
ประถมศึก ษาและต ากว่า จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49
ของการบรรจุงาน
ระดับอายุของผู้ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด อยู่ใ นช่วง
อายุ 30-39 ปี จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 34.87 รองลงมาช่วง
อายุ 18-24 ปี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 27.97 และช่วงอายุ
40-49 ปี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 ของการบรรจุงาน

จานวนตาแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
รวม
568
1. ประถมศึกษาและต่ากว่า
115
2. มัธยมศึกษา
220
3. ปวช.
70
4. ปวส. -อนุปริญญา
128
5. ปริญญาตรี
35
6. ปริญญาโท
-

ผู้สมัครงาน
194
7
68
18
66
35
-

การบรรจุงาน
261
30
117
26
63
25
-

จานวนตาแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
จาแนกตามประเภทอาชีพ
ประเภทอาชีพ
(ตาแหน่งงานว่าง)
รวม
1.แรงงานด้ านการประกอบ
2.แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
3.พนักงานขายของหน้ าร้ านและพนักงานสาธิต
สินค้ า
4.เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ า
5.เจ้ าหน้ าที่สานักงานอื่นๆ
6.อื่น ๆ

ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
568
198
94
32

ผู้สมัครงาน
(คน)
194
64
11
3

การบรรจุงาน
(คน)
261
182
35
4

12
31
201

3
29
84

2
8
30

จานวนตาแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
จาแนกตามระดับช่ วงอายุ
ระดับช่วงอายุ
รวม
1.15 – 17 ปี
2. 18 – 24 ปี
3.25 – 29 ปี
4.30 – 39 ปี
5.40 – 49 ปี
6.50 – 59 ปี
7.60 ปี ขึ ้นไป

ตาแหน่งงาน
568
4
306
139
90
29
-

ผู้สมัครงาน
194
119
25
28
15
7
-

การบรรจุงาน
261
73
35
91
44
17
1

ตารางจาแนกลาดับตามประเภทอาชีพ ระดับการศึกษา และระดับอายุ
ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
ตาแหน่งงานความต้องการของ
นายจ้าง
ตาแหน่งงาน

ผู้สมัครงาน

การบรรจุงาน

สมัครงานในตาแหน่ง

ตาแหน่งงานที่บรรจุ

1. แรงงานด้านการประกอบ
2. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
3. พนักงานขายของหน้าร้านและ
พนักงานสาธิตสินค้า

1. แรงงานด้านการประกอบ
2. เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ
3. ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้า
อื่นๆ

1. แรงงานด้านการประกอบ
2. แรงงานด้านบรรจุผลิตภัณฑ์
3. เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ

ความต้องการนายจ้าง
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ปวส. – อนุปริญญา
3. ประถมศึกษาและต่ากว่า

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ปวส. – อนุปริญญา
3. ปริญญาตรี

การบรรจุงาน
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ปวส. – อนุปริญญา
3. ประถมศึกษาและต่ากว่า

ความต้องการนายจ้าง
ระดับอายุ
1. 18-24 ปี
2. 25-29 ปี
3. 30-39 ปี

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับอายุ
1. 18-24 ปี
2. 25-29 ปี
3. 30-39 ปี

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

ข่าวตาแหน่งงานว่างประจาเดือน มิถุนายน 2560
สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอส่งตาแหน่งงานว่างมาเพื่อประชาสัมพันธ์
ลาดับ

1.

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

พนักงานบัญชี

1

หญิง

29-35

ปวส.-ป.ตรี

099-3854593

อัตรา

ปี

10000-170000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาจีน

2

036-313045

อัตรา

ช/ญ

18 ปี

ป.ตรี

ขึ้นไป

15000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

2

081-9919420

อัตรา

ช/ญ

25-35

ป.ตรี

ปี

4.

5.

081-9919420
ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วิศวกรเครื่องกล
036-358303-4/092-2671617
ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พนักงานธุรการ

6.

094-9644965/098-8259239

2

ช/ญ

อัตรา
1

25-35

20-45

อัตรา
1

ป.ตรี

ปี
ชาย

อัตรา

18-45

ป.ตรี

ป.ตรี

ปี

3

036-275353-5

อัตรา

ชาย

036-275353-5

ป.ตรี

บ.พลูโตเทค จากัด

ปี

ไฟฟ้า

ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า

22000 บาท/เดือน
3

ชาย

อัตรา

25-35

ป.ตรี

ปี

เครื่องกล

9.

036-218600 (639)

1

3

อัตรา

20-40

ปวส./ป.ตรี

ปี

บ.ทองใหญ่ กรุ๊ป จากัด

12000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

10

02-9753501-10

อัตรา

ต.บางปะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า

เป็นบริษัทในเครือโรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่ สระบุรี

ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

10.

บ.พลูโตเทค จากัด
22000 บาท/เดือน

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี

หัวหน้าช่างซ่อมบารุง

บ.ออลมาร์เก็ตติ้ง จากัด

25-35

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี

8.

ตู้แช่/เครื่องเย็น
15000 บาท/เดือน

15000 บาท/วัน

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง
จากัด

ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย เซี่ยงไฮ โตโร่ ฯลฯ

ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

7.

หจก.ว.วาณิชกรณื

ขายวัสดุรับเหมา
10000-15000 บาท/เดือน

เครื่องกล

หญิง

หจก.ว.วาณิชกรณื

ขายวัสดุรับเหมา
10000-15000 บาท/เดือน

ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พนักงานการตลาด

บ.ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตภัรฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี

3.

บ.92 คาอิ่ม จากัด (ร้านพั๊พ สติ๊ก )
ผลิตขนม

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

2.

บริษัท/ประเภทกิจการ

ช/ญ

21 ปี
ขึ้นไป

ม.6-ป.ตรี

บ.เสริมสุข จากัด (สาขาสระบุรี)
ผลิตและจาหน่ายน้าดื่ม น้าอัดลมครบวงจร

12000 บาท/เดือน

ลาดับ

11.

ตาแหน่งงาน

จานวน

พนักงานบัญชี

1

099-3854593

อัตรา

เพศ

อายุ

หญิง 28-35

วุฒิการศึกษา
ปวส.-ป.ตรี

ปี

10000-15000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

1

036-313045

อัตรา

ชาย

18 ปี

ปวส.

13.

036-358303-4/092-2671617

2

ชาย

อัตรา

ผลิตภัรฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

20-45

ปวส.

308 บาท/วัน
บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง
จากัด

ปี

ไฟฟ้า

ตู้แช่/เครื่องเย็น

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เจ้าหน้าที่แผนกประกอบชิ้นส่วน
14.

036-374107-10 ต่อ 251

12000 บาท/เดือน
1

ชาย

35-45

ปวส.

อัตรา

15.

086-3224032/036-358773

15000 บาท/เดือน
1

หญิง

อัตรา

35 ปี

ปวส.-ป.ตรี

ขึ้นไป

13500 บาท/เดือน มีประกันสังคม โบนัส

พนักงานขาย

1

081-3493542

อัตรา

หญิง

18 ปี

ปวส.-ป.ตรี

ขึ้นไป

คอมฯ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

เจ้าหน้าที่Call Center
17.

036-670022

2
อัตรา

หญิง 18-30

ปวส.

ปี

10

036-670022

อัตรา

หญิง 18-30
ปี

ปวส.
ไฟฟ้า/อิเล็ก

036-218600 (639)

2
อัตรา

ช/ญ 25-40

ปวส.-ป.ตรี

ปี

เจ้าหน้าที่ออกแบบ เขียนแบบ
036-218600 (639)

ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

บ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน)

บ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน)
สื่อสารโทรคมนาคม

โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ สระบุรี
โรงเรียน

9000 บาท/เดือน ขึ้นไป

ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

20.

10000 บาท/เดือน มีค่าคอม โบนัส ประกันสังคม

10000 บาท/เดือน

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

19.

โครงการหมู่บ้าน

10000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

เจ้าหน้าที่IT

บ.บ้านสวยพร๊อพเพอร์ตี้ สระบุรี

สื่อสารโทรคมนาคม

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

18.

บ.ยิปซั่มคนอฟไพเบอร์บอร์ด จากัด
ผลิตแคลเซี่ยม ออกไซด์

ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

16.

บ.คุมิ ไทยแลนด์ จากัด
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานบัญชี

บ.ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จากัด

ขึ้นไป

ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี

ช่างซ่อมบารุง

บริษัท 92 คาอิ่ม จากัด
ทาขนม ฟั๊ฟสติกส์

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

12.

บริษัท/ประเภทกิจการ

1
อัตรา

ช/ญ 25-45
ปี

ปวส.-ป.ตรี

บ.ทองใหญ่ กรุ๊ป จากัด
เป็นบริษัทในเครือโรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่ สระบุรี

12000 บาท/เดือน

ลาดับ

21.

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ

อายุ

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

1

ช/ญ

18-45

094-9644965/098-8259239

อัตรา

วุฒิการศึกษา
ม.6

ปี

22.

094-9644965/098-8259239

308 บาท/วัน

1

ชาย

อัตรา

18-45

ม.6 ขึ้นไป

ปี

23.

094-9644965/098-8259239

308 บาท/วัน

1

ชาย

อัตรา

18-45

ม.6 ขึ้นไป

บ.ออลมาร์เก็ตติ้ง จากัด

ปี

ขับรถยนต์ได้

ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย เซี่ยงไฮ โตโร่ ฯลฯ

ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

พนักงานการขายและการตลาด
24.

036-670022

4

หญิง

อัตรา

18-30

มีใบขับขี่

308 บาท/วัน

ม.6-ปวส.

บ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน)

ปี

สื่อสารโทรคมนาคม

10000 บาท/เดือน

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

25.

พนักงานขาย

2

036-231111

อัตรา

ช/ญ

25 ปี

ปวช ขึ้นไป

9000 บาท/เดือน มีค่าคอมฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

1

036-218600 (639)

อัตรา

3

20-39

ม.6/ปวส./ป.ตรี

ปี

27.

036-218600 (639)

12000 บาท/เดือน
1

3

อัตรา

20-40

ปวช./ปวส./ป.ตรี

ปี

28.

036-374587

12000 บาท/เดือน
1

ชาย

อัตรา

20-30

ปวช.

ปี

29.

036-387112

10000 บาท/เดือน ขึ้นไป
2

หญิง

อัตรา

20-35

ปวช.-ปวส.

ปี

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC
036-387112

ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

บ.โกลบอล เมทัล เพ้นท์ติ้ง กรุ๊ป จากัด
ทางาน จ-ส/มีรถรับส่ง/ยูนิฟอร์ม/ประกันสังคม/โบนัส

10000-15000 บาท/เดือน

ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

30.

บ.สลิค (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตขาตั้งกล้อง

ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานบัญชี

บ.ทองใหญ่ กรุ๊ป จากัด
เป็นบริษัทในเครือโรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่ สระบุรี

ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

ช่างเทคนิค CNC

บ.ทองใหญ่ กรุ๊ป จากัด
เป็นบริษัทในเครือโรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่ สระบุรี

ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

โฟร์แมน

หจก.สุวรรณพงษ์ ออโตเมชั่น 2000

ขึ้นไป

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

26.

บ.ออลมาร์เก็ตติ้ง จากัด
ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย เซี่ยงไฮ โตโร่ ฯลฯ

ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

พนักงานตรวจสอบ

บ.ออลมาร์เก็ตติ้ง จากัด
ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย เซี่ยงไฮ โตโร่ ฯลฯ

ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

พนักงานคลัง

บริษัท/ประเภทกิจการ

2
อัตรา

ชาย

25-35

ปวช.-ปวส.

บ.โกลบอล เมทัล เพ้นท์ติ้ง กรุ๊ป จากัด
ทางาน จ-ส/มีรถรับส่ง/ยูนิฟอร์ม/ประกันสังคม/โบนัส

10000-15000 บาท/เดือน

ลาดับ

ตาแหน่งงาน
พนักงานฝ่ายผลิต/QA

31.

036-313045

จานวน

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

2

หญิง

18 ปี

ม.3 ขึ้นไป

อัตรา

ขึ้นไป

32.

094-9644965/098-8259239

308 บาท/วัน

1

ชาย

อัตรา

18-45

ม.3 ขึ้นไป

ปี

33.

094-4900776

308 บาท/วัน

1

ชาย

อัตรา

25-50

ม.3-ปวส.

ปี

34.

094-4900776

10000 บาทเดือน มีประสบการณ์
1

ชาย

อัตรา

25-50

ม.3-ปวส.

ปี

35.

036-218600 (639)

9000 บาทเดือน ไม่ต้องมีประสบการณ์
2

ช/ญ

อัตรา

20-45

ม.3 ขึ้นไป

ปี

9000 บาท/เดือน ขึ้นไป

พนักงานขับรถ

2

036-218600 (639)

อัตรา

ช/ญ

25-45

ม.3 ขึ้นไป

ปี

37.

036-376300-49 ต่อ 705

9000 บาท/เดือน ขึ้นไป
จานวน

ช/ญ

มาก

18-35

ป.6/ม.3/ม.6

ปี

38.

02-5162209 ต่อ 106/107

308 บาท/วัน ขึ้นไป
จานวน

ช/ญ

ปี

18-30

ม.3 ขึ้นไป

ปี

จ่ายค่าจ้างทุกๆ15 วัน/ประกันชีวิต/ประกันสังคม/โบนัส

พนักงานขับรถ Forklife

3

037-239239 ต่อ 2687/2700

อัตรา

ชาย

18-35

ม.3

ปี

พนักงานฝ่ายผลิต
037-239239 ต่อ 2687/2700
ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

บ.กระทิงแดง จากัด
ผลิตเครื่องดื่มชูกาลัง
308 บาท/วัน ขึ้นไป

ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

40.

ร้าน Texas Chicken
อาหารฟ้าดฟู้ด

ประจาปั๊ม ปตท.

39.

บ.โสสุโก้ เซรามิค จากัด
ผลิตสุขภัณฑ์

ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานประจาร้าน (เต็มเวลา)

โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ สระบุรี
โรงเรียน

ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ สระบุรี
โรงเรียน

ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

36.

บ.เฟอร์เฟค แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จากัด
เครื่องทาความเย็น

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

แม่บ้านทาความสะอาด

บ.เฟอร์เฟค แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จากัด
เครื่องทาความเย็น

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ผู้ช่วยช่างเทคนิค

บ.ออลมาร์เก็ตติ้ง จากัด
ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย เซี่ยงไฮ โตโร่ ฯลฯ

ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

หัวหน้าช่างเทคนิค

บ.ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตภัรฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานขับรถ

บริษัท/ประเภทกิจการ

50
อัตรา

ช/ญ

18-35

ม.3

บ.กระทิงแดง จากัด
ผลิตเครื่องดื่มชูกาลัง
308 บาท/วัน ขึ้นไป

ลาดับ

ตาแหน่งงาน
คนสวน

41.

036-383500 ต่อ 336

จานวน เพศ
2

อายุ

ช/ญ 18-45 ปี

วุฒิการศึกษา
ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

42.

036-358303-4/092-2671617

320 บาท/วัน
1

ชาย

20-45ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

43.

036-358303-4/092-2671617

308 บาท/วัน
2

ชาย

20-45ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

44.

036-358303-4/092-2671617

308 บาท/วัน
2

ชาย

20-45ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

45.

036-358303-4/092-2671617

308 บาท/วัน
2

ชาย

20-45ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

46.

036-358303-4/092-2671617

308 บาท/วัน
10

ชาย

20-45ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

47.

036-358303-4/092-2671617

308 บาท/วัน
10

ชาย

20-45ปี

ไม่จากัดวุฒิ

อัตรา

308 บาท/วัน

พนักงานฝ่ายผลิต

จานวน ช/ญ 18-50 ปี

089-8800769/098-6524868

มาก

ไม่จากัดวุฒิ

305-450 บาท/วัน

พนักงานติดรถ

20

02-9753501-10

อัตรา

ชาย

18 ปี

ป.4-ม.6

ขึ้นไป

พนักงานขับรถสายส่ง
02-9753501-10
ต.บางปะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

บ.เสริมสุข จากัด (สาขาสระบุรี)
ผลิตและจาหน่ายน้าดื่ม น้าอัดลมครบวงจร

9240 บาท/เดือน

ต.บางปะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

50.

บ.สหฟาร์ม จากัด

แปรรูปเนื้อไก่สาเร็จรูปเพื่อส่งออก

ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

49.

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จากัด

ตู้แช่/เครื่องเย็น

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
48.

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จากัด

ตู้แช่/เครื่องเย็น

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พนักงานคลังวัตถุดิบ(สโตร์)

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จากัด

ตู้แช่/เครื่องเย็น

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พนักงานฝ่ายผลิต

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จากัด

ตู้แช่/เครื่องเย็น

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พนักงานเชื่อมท่อทองแดง/ตัดเฟรม

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จากัด

ตู้แช่/เครื่องเย็น

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พนักงานประกอบ(ห้องน้า)

บ.เอเชียโมเดอร์นเวอร์คแอนด์พาวเดอร์โค้ทติ้ง จากัด

ตู้แช่/เครื่องเย็น

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ช่างเชื่อมอาร์กอน

บ.สยามสตีลเกรตติ้ง จากัด สาขา 1
โครงสร้างเหล็ก

ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

พนักงานควบคุมเครื่องTP

บริษัท/ประเภทกิจการ

10
อัตรา

ชาย

18 ปี
ขึ้นไป

ป.6-ม.6

บ.เสริมสุข จากัด (สาขาสระบุรี)
ผลิตและจาหน่ายน้าดื่ม น้าอัดลมครบวงจร

9240 บาท/เดือน

ความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานพระราชดาริ ใ ห้พิจ ารณาวางโครงการและก่อสร้ า งระบบ
ชลประทานตามล าน้ าสาขาต่ า ง ๆ ของแม่ น้ าปิ ง ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอ
จอมทอง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
เพื่อจัดหาน้าสาหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรให้แก่ ราษฎร
พร้ อมทั้ งอนุ รั กษ์ ป่ า ต้ นน้ าเหนื อ อ่า งเก็บ น้าต่า ง ๆ ให้ มีส ภาพสมบู ร ณ์
ตลอดจนจัดสรรพื้นที่ป่าละเมาะให้ราษฎรทาการเกษตร
สถานที่ดาเนินการ อาเภอจอมทอง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
โครงการพัฒ นาเบ็ ดเสร็ จ ลุ่ม น้าสาขาแม่น้าปิ ง อันเนื่อ งมาจาก
พระราชดาริ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๗๙,๕๐๑ ไร่ แบ่งเป็นเขต
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ป ระมาณ ๑๐๗,๗๙๑ ไร่ เป็ น เขตไร่ น า ชุ ม ชน ประมาณ
๑๗๑,๗๑๐ ไร่ มีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาสูงชันด้านตะวันออกโดยมี
พื้นที่ ร าบและค่ อนข้ า งราบบริ เวณใกล้เคียงล าห้ว ยและริ ม ฝั่งแม่น้าปิ ง
สภาพดินมีค วามอุดมสมบูรณ์ต่า พื้นที่ที่ ทาการเกษตรเป็นป่ าเสื่อมโทรม
สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเสื่อมโทรม กึ่งป่าค่อนข้างสมบูรณ์จึงเหมาะสมที่
จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เพื่อการอนุรักษ์ไว้เป็น พื้นที่ต้นน้าลา
ธารต่อไป
การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้า
ดาเนินการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้าจากอ่างเก็บน้าในเขตโครงการรวม
๓ แห่ง พร้อมซ่อมแซมอาคารประกอบด้านท้ายฝาย บ้านห้วยปุ๊ จานวน
๑ แห่ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อสร้างฝายต้นน้าลาธาร บริเวณลาห้วยแสง และห้วยคอควาย
จานวน ๔๐ แห่ง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ๔๐๐ ไร่ - ก่อสร้าง
โรงสูบน้า บ่ อบาดาล และระบบส่งน้าบ้านโรงวัว บ้านห้วยหนองสูนรวม
๒ แห่ง เพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูก ๔๐๐ ไร่
ก่อสร้างอาคารบังคับน้าบ้านห้วยพัฒนา จานวน ๑ แห่ง พื้นที่
รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ขุดสระน้าพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยส้ม จานวน
๒ แห่ ง ความจุ ๐.๐๗๕ ล้า นลูกบาศก์ เมตรพื้นที่ รับประโยชน์ ๒๔๐ ไร่
ก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยขะหมาหลวงพร้อมระบบส่งน้า ความยาว
๑,๒๕๐ เมตร ความจุ ๐.๔๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขการขาดแคลน
น้า บริเวณแปลงจัดสรรที่ดินทากินของราษฎร บ้านใหม่สารภี บ้านห้ว ย
ฝาง บ้านโรงวัว พื้นที่รับประโยชน์ ๔๕๐ ไร่ ราษฎรจานวน ๙๐ ครอบครัว
ก่ อ สร้ า งระบบส่ ง น้ าฝั่ ง ขวาอ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยสะแพตอนบน
จานวน ๑ แห่ง เพื่อส่งน้าให้กับพื้นที่ เพาะปลูก ๔๐๐ ไร่
ที่มา : http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com

ส าหรั บ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของวั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก หรื อ World
Environment

Day นั้ น จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ในด้ า น

วิ ก ฤตการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น ทั่ ว โลก จึ ง มี ม ติ ใ ห้ จั ด ประชุ ม ใหญ่ ที่ ก รุ ง
สตอกโฮล์ม ระหว่า งวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่ มีรั ฐบาลของ
สวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติ
เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human
Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ

รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คนจากหน่วยงานของรัฐ องค์การ
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ แ ล ะ สื่ อ ม ว ล ช น แ ข น ง ต่ า ง ๆ
ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ
กาลังเผชิญ อยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้ งนั้นได้มีข้อตกลงร่ ว มกันหลาย
อย่า ง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP :
United Nations Environment Programme) ที่มีสานักงานใหญ่อยู่ที่

กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจาก
การประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของ
ตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลาย
ชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ป ระกาศให้วันที่ 5
มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก นอกจากนั้น ยังมีข้อตกลงจาก
การประชุมให้มาดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศ
ของตน ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญ
ของการดาเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ.
2535 ก็ไ ด้มีก ารปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ า งของส านั กงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น 3 หน่วยงาน คือ
1.กรมควบคุมมลพิษ
2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/24504

มังคุด ชื่อภาษาอังกฤษคือ mangosteen มีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่า Garcinia mangostana Linn. ในประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมา
นานแล้วเช่นกัน เพราะมีกล่าวถึง ในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ใน
สมัยรัชกาลที่ 1 นอกจากนั้น ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชยังเคยเป็น

ส่วนผสม เต้าฮวย
• เต้าหู้นิ่ม 1 ถ้วย
• น้าตาลทรายแดง 80 กรัม
• สารให้ความคงตัว (seg) 2 กรัม
• น้าตาลเดกซ์โตรส 40 กรัม
• มอลโตเดกซ์ตริน 40 กรัม
• เกลือ 1 กรัม
ส่วนผสม น้าขิง
• น้าเปล่า 5 ถ้วย
• ขิงแก่เผาไฟ 3-4 ชิ้น
• น้าตาลอ้อย 1 ถ้วย
• เกลือ 1/2 ช้อนชา

ที่ตั้งของวังที่มีชื่อว่า "วังสวนมังคุด" ในจดหมายเหตุของราชทูตจากศรี
ลังกาที่เข้ามาของพระสงฆ์ไทย ได้กล่าวว่ามัง คุดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่นา
ออกมารับรองคณะทูต
ประโยชน์ของมังคุด

 เนื้อมังคุด ช่วยป้องกันการเกิดเนื้อเงอกในร่างกาย มีส่วนช่วย
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ด้วยคุณสมบัติในการลดและ
ควบคุมระดับน้าตาล
 เปลือกมังคุด ช่วยลดการอักเสบและมีฤทธิ์ต้า นเชื้อแบคทีเรีย
ที่ทาให้เกิดหนอง รักษาอาการน้ากัดเท้า แผลเปื่อย
 น้ามังคุด ช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล ช่วยยับยั้งการหลัง
สารฮีสตามีน ลดอาการแพ้ภูมิตนเอง ลดการอักเสบ ในผู้ป่วย
เบาหวาน ตับเสื่อม ไตวาย
ที่มา :
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9
570000083284

วิธีทาเต้าฮวยน้าขิง
1. นาเต้าหู้นิ่ม น้าตาลทรายแดง สารให้ความคงตัว (seg) เดกซ์
โตรส มอลโตเดกซ์ตริน และเกลือใส่อ่างผสมใช้ตะกร้อมือคนให้เข้า
กัน
2. เทน้าร้อนลงไปคนให้เข้ากัน นาไปตั้งไฟอ่อน ๆ ให้พอควันขึ้น
ก็ยกลง เพื่อให้สารคงตัวละลาย
3. ต้มน้าให้เดือด ใส่ขิงลงไป ตามด้วยน้าตาลอ้อยแล้วปล่อยให้
เดือดสัก 5 นาที ยกลง เตรียมไว้
4. ตักเต้าฮวยใส่ถ้วย เทน้าขิงลงไปตามชอบ พร้อมเสิร์ฟ
ที่มา : https://cooking.kapook.com/view162876.html

เรื่อง การไปทางานในประเทศมาเลเซียโดยถูกกฎหมาย
สานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้เคยแจ้งวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ถูก
หลอกลวงมาทางานอยู่ในหลายอาชีพ ทั้งงานนวดหรืองานก่อนสร้าง ส่วนมากจะเป็นการโฆษณาเชิญชวนผ่านทาง Facebook หรือ Line และอ้างว่ามี
ใบอนุญาตทางานหรือ Work Permit แน่นอน รายได้ดี แต่เมื่อเดินทางไปถึงมาเลเซียแล้วกลับกลายเป็นแรงงานเถื่อน ผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาต
ทางาน หรือมีแต่เป็นของปลอม และอาจถูกทางการจับกุมตัว
วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าท่านมาทางานในประเทศมาเลเซียแบบถูกกฎหมายหรือไม่
1.ท่ านต้ องอายุ ไม่ เกิ น 45 ปี (ยกเว้ นแรงงานที่ ได้ รั บในอนุ ญาตประเภทผู้ เชี่ ยวชาญระดั บสู ง ซึ่ ง ถื อใบอนุ ญาตท างานประเภท
Employment Pass)
2.ท่านต้องตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลที่กาหนด ปัจจุบันมีเพียง 3 โรงพยาบาลเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางมา
ทางานที่มาเลเซีย
- โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา (อุดรธานี)
- โรงพยาบาลเอกชัย (สมุทรสาคร)
- โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 (กรุงเทพฯ)
3.ท่านต้องได้รับเอกสารนาจากกรมการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียให้ไปทาวีซ่า เอกสารดังกล่าวเป็นภาษามาเลเซียหัวข้อ Permohonan
Visa Dengan Rujukan หรือที่เรียกว่า Calling Visa ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารนี้อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ภายหลังจากที่ท่านตรวจสุขภาพกับ
โรงพยาบาลตามข้อ 2 แล้ว โดยเอกสารดังกล่าวนี้จะระบุชื่อ-สกุล ตาแหน่งงาน สัญชาติ และเลขหนังสือเดินทางขอท่านอย่างชัดเจน พร้อม
ระบุสถานที่ที่ต้องไปขอวีซ่า
4.ท่านต้องไปทาวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลมาเลเซียประจาประเทศไทยภายหลังจากที่ท่านได้รับหนังสือตามข้อ 3 ท่านต้องไป
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียในกรุงเทพ หรือสถานกงสุลในจังหวัดสงขลา (ตามที่ระบุในหนังสือ) ด้วยตนเอง เพื่อไปขอทา Single Entry
Visa (วีซ่า 3 เดือน)
หากท่านไม่แน่ใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ +603 2145 5868 , +603 2145 6004
หรือ Email : thai_labour_office@yahoo.com
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708 – 9 ในวัน
และเวลาราชการ

http://asean.sueksa.go.th/
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ภาพกิจกรรมสานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนานาเอเชีย-แปซิฟิกมวกเหล็ก สระบุรี
ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ผู้เข้าฟังบรรยาย จานวน 60 คน

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทาความสะอาด
บริเวณรอบสานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการขยายโอกาสมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ณ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 ผู้เข้าร่วมงาน จานวน 558 คน บริษัทที่เข้าร่วมงาน จานวน 39 แห่ง
ทดสอบภาษาอังกฤษ จานวน 6 คน ทดสอบความพร้อมทางอาชีพจานวน 6 คน ผู้พิการสมัครงานจานวน 6 คน
ผู้สูงอายุสมัครงาน จานวน 1 คน

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โครงการสามเณร ปลูกปัญญา ปี 6
เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาวง (ถ้านารายณ์) อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการกิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
ณ อบต เจริญธรรม อ.วิหารแดง จานวน 14 คน วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
ณ เทศบาลตาบลวิหารแดง อ.วิหารแดง จานวน 19 คน วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ณ เทศบาลตาบลหนองหมู อ.ววิหารแดง จานวน 20 คน วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ณ อบต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จานวน 29 คน วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ณ เทศบาลตาบลบางโขม อ.บ้านหมอ จานวน 47 คน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

