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สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
437/7 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
Facebook : www.facebook/Job.saraburi
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...โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้...
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สารบัญ

“ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อ
แผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง
สองประการนี้ คือคุณลักษณะสาคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมือง
อยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒

กาลังแรงงานมีงานทาถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564
Full Employment for all Ages 2021

 พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว
ประหยัด และให้การคุ้มครองแรงงาน
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจกรม
 พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแลการทางานของคน
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เรื่อง

หน้า

 สถานการณ์แรงงาน...................................3-๕
 ตาแหน่งงานว่างภายในจังหวัดสระบุรี....๖-๑๐
 ปริญญาตรี
 ปวส
 ปวช./มัธยมปลาย
 มัธยต้น
 ประถม/ไม่จากัดวุฒิ
 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ.....................๑๑
 นานาสาระ...................................................๑๒
 มหัศจรรย์แอปเปิลหลากสี
 นานาอาชีพ..................................................๑๒
 กล้วยอบน้าผึ้งทอด
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์...............................๑๓
 ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา
 ภาพกิจกรรมสานักงาน...............................๑4

ต่างด้วยให้มปี ระสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ส่งเสริม สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสูค่ วามสมดุล

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทางานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์

...บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทา...
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การบริการจัดหางานในประเทศ
ผลการบริการจัดหางานในประเทศของสานักงานจัดหา
งานจังหวัดสระบุรีเป็นข้อมูลจากระบบ Online มาทาการศึกษา
วิเคราะห์ตลาดแรงงานของจังหวัดสระบุรี สรุปได้ดังนี้
1. ความต้องการนายจ้าง

นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงาน จานวน 612 อัตรา
เพศชาย 26 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.25 เพศหญิ ง 7 อั ต รา
คิดเป็นร้อยละ 1.14 และไม่ระบุ จานวน 579 อัตรา คิดเป็นร้อย
ละ 92.33 ของความต้องการแรงงาน
ตาแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งความต้อ งการมากที่สุด คื อ
แรงงาน บรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน 256 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 41.83
รองลงมา แรงงานด้านการประกอบ จานวน 220 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 35.95 และ เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ จานวน 30 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 4.90 ของความต้องการแรงงาน
ระดับการศึกษาที่นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ
มัธยมศึกษา จานวน 279 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 45.59 รองลงมา
ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 112 อัตราคิดเป็นร้อยละ 318.30
และ ปวส. – อนุปริญญา จานวน 105 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
17.16 ของความต้องการแรงงาน
ช่วงอายุที่นายจ้างแจ้งความต้องการมากที่สุด คือ 18-24
ปี จานวน 217 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 35.46 รองลงมาช่วงอายุ
25-29 ปี จานวน 147 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 24.02 และช่วงอายุ
30-39 ปี จานวน 133 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.73 ของความ
ต้องการแรงงาน
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2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ผู้ม าใช้บ ริ ก ารเพื่ อหางานท าของส านั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดสระบุรีจานวน 932 คน เพศชาย 381 คน คิดเป็นร้อยละ
40.88 เพศหญิง 551 คน คิดเป็นร้อยละ 59.12 ของผู้สมัครงาน
โ ด ย เ ป็ น ผู้ ล ง ทะ เ บี ย นส มั ค ร งา น ให ม่ จ า น วน 53 8 ค น
เพศชาย 229 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.57 เพศหญิ ง 309 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.43 ของผู้สมัครงานใหม่
ผู้ ส มั ค รงานสมั ค รงานในต าแหน่ ง แรงงาน มากที่ สุ ด
แรงงานบรรจุ ผ ลิต ภั ณฑ์ จานวน 242 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ44.98
รองลงมา แรงงานด้ า นการประกอบ จ านวน 155 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 28.81 และเจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ จานวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.65 ของผู้สมัครงานใหม่
ระดั บการศึ ก ษาของผู้ ส มัค รงานอยู่ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
มากที่ สุ ด จ านวน 339 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.01 รองลงมา
ปริญญาตรีจานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45 และปวชา จานวน
66 คน คิดเป็นร้อยละ 12.27 ของผู้สมัครงานใหม่
ระดับ อายุข องผู้ ส มั ครงานใหม่ อยู่ ในช่ วงอายุ 30-39 ปี
มากที่สุด จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 32.53 รองลงมาช่วงอายุ
40-49 ปี จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และช่วงอายุ 2529 ปี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30ของผู้สมัครงานใหม่
3. การบรรจุงาน
ผู้ได้รับการบรรจุงานมี จานวน 663 คน โดยเป็นเพศ
ชาย จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56 เพศหญิงจานวน 414
คน คิดเป็นร้อยละ 62.44 ของการบรรจุงาน
ตาแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด คือแรงงาน
ด้ า นบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านวน 298 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.95
รองลงมาแรงงานด้านการประกอบ จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ
32.28 และเจ้าหน้ าที่สานัก งาน จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ
4.52 ของการบรรจุงาน
ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด
คือมัธยมศึกษา จานวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 461.24 รองลงมา
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 86 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.97 และ ปวช.
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 11.01 ของการบรรจุงาน
ระดับอายุของผู้ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด อยู่ ในช่วง
อายุ 30-39 ปี จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 38.16 รองลงมา
ช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 และ
ช่วงอายุ 40-49 ปี จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47 ของการ
บรรจุงาน
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จานวนตาแหน่ งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
รวม
612
1. ประถมศึกษาและต่ากว่า
112
2. มัธยมศึกษา
279
3. ปวช.
105
4. ปวส. -อนุปริ ญญา
73
5. ปริ ญญาตรี
43
6. ปริ ญญาโท
-

ผู้สมัครงาน
538
24
339
66
42
67
-

การบรรจุงาน
663
47
406
73
50
86
1

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

ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
612
220
256
12

ผู้สมัครงาน
(คน)
538
155
242
6

การบรรจุงาน
(คน)
663
214
298
19

15
30
79

13
25
97

21
17
94

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
612
1
217
147
133
63
50
1

ผู้สมัครงาน
538
87
120
175
123
29
4

การบรรจุงาน
663
63
164
253
149
32
2
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ตารางจาแนกลาดับตามประเภทอาชีพ ระดับการศึกษา และระดับอายุ
ประจาเดือน มิถุนายน 2560
ตาแหน่งงานความต้องการของ
นายจ้าง
ตาแหน่งงาน

ผู้สมัครงาน

การบรรจุงาน

สมัครงานในตาแหน่ง

ตาแหน่งงานที่บรรจุ

1. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ

1. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3.เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ

1. แรงงานด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

ความต้องการนายจ้าง
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ประถมศึกษาและต่ากว่า
3. ปวช

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ปริญญาตรี
3. ปวช

การบรรจุงาน
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษา
2. ปริญญาตรี
3. ปวช.

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

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับอายุ
1. 30-39 ปี
2. 40-49 ปี
3. 25-29 ปี

การบรรจุงาน
ระดับอายุ
1. 30-39 ปี
2. 25-29 ปี
3. 40-49 ปี
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ข่าวตาแหน่งงานว่างประจาเดือน สิงหาคม 2560
สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอส่งตาแหน่งงานว่างมาเพื่อประชาสัมพันธ์
ตาแหน่งงาน

1.

จานวน เพศ

พนักงานขาย

3

ช/ญ

036-711021

อัตรา

ขึ้นไป

อายุ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

25 ปี

ป.ตรี

2.

086-3661138

15000 บาท/เดือน
1

ช/ญ

อัตรา

22-35

ป.ตรี

ปี

อาชีวอนามัย

ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เจ้าหน้าที่เงินเดือน
3.

081-8174416

มีชุดยูนิฟอร์ม
1

หญิง

อัตรา

18-37

ป.ตรี

ปี

4.

036-231403

5.

ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
Sale Executive
6.

036-370405/036-380294

2

ช/ญ

อัตรา

23-35

ป.ตรี

ปี

7.

8.

1
อัตรา
2

หญิง

หญิง

อัตรา

23-28
ปี

ป.ตรี
บริหารทรัพยากรฯ

28-35

ป.ตรี

ปี

การตลาด/สิ่งพิมพ์

2
อัตรา

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
036-711825

1
อัตรา

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
เจ้าหน้าที่วางแผน
10.

036-263800
ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

บ.กุนธัต (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตตุ๊กตา น้าตาลตกแต่งหน้าเค้ก ของชาร่วย

11000 บาท/เดือน ขึ้นไป
บ.กุนธัต (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตตุ๊กตา น้าตาลตกแต่งหน้าเค้ก ของชาร่วย

20000 บาท/เดือน ขึ้นไป
ชาย

ช/ญ

25-40

ป.ตรี

ปี

ประจาจังหวัดลพบุรี
และอยุธยา

32 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี
การบริหารจัดการ

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
9.

บ.เบตเตอร์ เวิลล์ กรีน จากัด (มหาชน)

10000-15000 บาท/เดือน

036-314945-6
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ผู้จัดกาารสาขา
036-711825

บ.ที เอ็ม เทค รีซอร์สเซส จากัด

รีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม

ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาด

15000 บาท/เดือนขึ้นไป มีค่าครองชีพ/เบีย้ ขยัน

12000-15000 บาท/เดือน มีประกันสังคม

ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
036-370405/036-380294

บ.ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อิสเอเชีย จากัด

รับเหมาแรงงาน

ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค
จนท.ปฎิบัติการวิเคราะห์

บ.ไอโฟร์เทค จากัด
ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท/ประเภทกิจการ

บ.พีแอลวี จากัด
เช่าซื้อรถยนต์
11000 บาท/เดือน ขึ้นไป
บ.แอคทีฟเนชั่น จากัด (ห้างสุขอนันต์ ปาร์ค)

ขายอุปกรณ์กีฬา
15000 บาท/เดือน ขึ้นไป

1
อัตรา
1
อัตรา

ช/ญ

ช/ญ

32 ปี
ขึ้นไป
23 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี
การบริหารจัดการ
ป.ตรี

บ.แอคทีฟเนชั่น จากัด (ห้างสุขอนันต์ ปาร์ค)

ขายอุปกรณ์กีฬา
17000 บาท/เดือน ขึ้นไป
บ.ภัทราพอร์ซเลน จากัด
จาน ชาม เซรามิกส์
9000 บาท/ขึ้นไป

SARABURI PROVINCAIL EMPLOYMENT OFFICE

ลาดับ

11.

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ

อายุ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

พนักงานขาย

5

ช/ญ

25 ปี

ปวส. ขึ้นไป

036-223903

อัตรา

ขึ้นไป

5000+ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

พนักงานขาย

1

036-732197

อัตรา

หญิง

20 ปี

ปวส.-ป.ตรี

ขึ้นไป

13.

036-776673

10000 บาท/เดือน ขึน้ ไป ค่าคอมมิชชั่น/ประกันสังคม

1

ชาย

อัตรา

21-35

ปวส.

ปี

14.

036-776673

9500 บาท ขึ้นไป
1

ชาย

อัตรา

25 ปี

ปวส.-ป.ตรี

ขึ้นไป

วิศวกรรมทั่วไป

พนักงานบัญชี

1

036-731485

อัตรา

หญิง

25-30

ปวส.-ป.ตรี

ปี

บัญชี-การตลาด

ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี
ช่างติดตั้ง
16.

061-5731143 คุณจิโรจน์

17.

036-275100

6

ชาย

อัตรา

20 ปี

ปวช-ปวส.

ขึ้นไป

18.

036-275100

19.

036-711060-2

2

ช/ญ

อัตรา

25 ปี

ปวส.-ป.ตรี

ขึ้นไป

ช่างเทคนิคปรับอากาศ
081-9467331
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

บ.อริสเทล เซ็นทรัล จากัด

บ.พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จากัด
ไม้พาเลท
12000 บาท/เดือน

2

ชาย

อัตรา

25 ปี

ปวส.

ขึ้นไป

บ.พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จากัด
ไม้พาเลท
9800 บาท/เดือน

5

ชาย

อัตรา

18-35

ปวส.ขึ้นไป

ปี

บ.เวิลด์ลีส จากัด
เช่าซื้อและลิสซิ่ง

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
20.

ขนส่ง

9000 บาท/เดือน

ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
พนักงานพิจารณาสินเชื่อ(เช๊กเกอร์)

บ.ณัฐพันธ์วดี

ติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม

ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
เจ้าหน้าCheker

ผลิตแผ่นพื้น-เสาเข็ม-สาเร็จรูป

12000-15000 บาท/เดือน มีประกันสังคม

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ

บ.ดีคอนโปรดักส์ จากัด

16000บาท ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี

ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

15.

บ.ดีคอนโปรดักส์ จากัด
ผลิตแผ่นพื้น-เสาเข็ม-สาเร็จรูป

ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

หัวหน้าฝ่ายผลิต

บ้านสวยพร๊อพเพอร์ตี้ จากัด
อสังหาริมทรัพย์

ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี
จนท.พัสดุ

บ.จึงกงเฮงอีซูซุ
ขายรถยนต์

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

4.

บริษัท/ประเภทกิจการ

12000 บาท/เดือน
2
อัตรา

ชาย

25-40
ปี

ป.6-ปวส.

บ.เฟอร์เฟคท์ แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เครื่องปรับอากาศ
10000 บาท/เดือน
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ตาแหน่งงาน
พนักงานขับรถโมบาย

21.

036-221328

จานวน

เพศ

อายุ

1

ชาย

25-50 ปี

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ม.6

อัตรา

11680 บาท/เดือน (จ้างเหมา ไม่มีประกันสังคม)

พนักงานขาย

10

061-5731143

อัตรา

หญิง

20 ปี

ปวช.

ขึ้นไป

308 บาท/วัน ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม

พนักงานขาย

10

061-5731143

อัตรา

หญิง

20 ปี

ปวช.

ขึ้นไป

308 บาท/วัน ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม

ช่างซ่อมบารุง

5

086-3661138

อัตรา

ชาย

21-35 ปี

25.

061-1789410/081-9681076

ปวช/ปวส.

6

หญิง

อัตรา

ขึ้นไป

23 ปี

เครื่องกล

12000 บาท/เดือนขึ้นไป มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

ปวช.ปวส.

บ.ที แอล แอล โลจิสติกส์ จากัด

ขนส่ง

ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หัวหน้าแผนกอาหารสด
26.

098-5840948/086-5796459

9000 บาท/เดือน ขึ้นไป
3

ช/ญ

อัตรา

25 -40

ม.6 ขึ้นไป

ปี

9000 บาทขึ้นไป

หัวหน้าแผนกสินค้าอุปโภค-บริโภค

3

098-5840948/086-5796459

อัตรา

ช/ญ

25 -40

ม.6 ขึ้นไป

28.

036-776673

9000 บาทขึ้นไป
1

ช/ญ

20-35 ปี

อัตรา

ปวช.-ปวส.

บ.ดีคอนโปรดักส์ จากัด

คอมพิวเตอร์

ผลิตแผ่นพื้น-เสาเข็ม-สาเร็จรูป
10500 บาท ขึ้นไป

ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

29.

พนักงานขาย

3

02-3355678

อัตรา

ช/ญ

18-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ทางานที่ร้านเอสโบ้ ฯ

30.

036-231403
ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี

บ.โพรเฟส ซัน ฟิล พีซี เซอร์วิส
สรรหา จัดจ้าง
9300 บาท/เดือน มีโอที/มีค่าคอมมิชชั่น

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ช่างไฟฟ้า

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) จากัด
ห้างค้าปลีก ค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

จนท.ธุรการจัดส่งแผ่นพื้น

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) จากัด
ห้างค้าปลีก ค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

27.

บ.ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อิสเอเชีย จากัด

ยานยนต์

ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เสมียน

บ.อริสเทล เซ็นทรัล จากัด
ติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

24.

บ.อริสเทล เซ็นทรัล จากัด
ติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

23.

สนง.กศน.สระบุรี
หน่วยงานราชการ

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

22.

บริษัท/ประเภทกิจการ

4
อัตรา

ช/ญ

23-35 ปี

ม.6-ปวส.

บ.เบตเตอร์ เวิลล์ กรีน จากัด (มหาชน)

รีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม
9500 -12000 บาท/เดือน
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31.

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ

อายุ

พนักงานขับรถ

1

ชาย

25 ปี

036-374341-9

อัตรา

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ม.3

32.

036-212110/036-232128

9000 บาทขึ้นไป
2

ชาย

อัตรา

20-45

ม.3-ปวส.

ปี

33.

036-212110/036-232128

308 บาท/วัน ขึ้นไป มีชุกฟอร์ม/เบี่ยขยัน
2

ชาย

อัตรา

20-45

ม.3-ปวส.

ปี

34.

061-1789410/081-9681076

308 บาท/วัน ขึ้นไป มีชุกฟอร์ม/เบี่ยขยัน
15

หญิง

อัตรา

23 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ขึ้นไป

35.

061-1789410/081-9681076

15000-30000 บาท/เดือน ขึ้นไป
10

หญิง

อัตรา

23 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ขึ้นไป

15000-30000 บาท/เดือน ขึ้นไป

พนักงานแผนกอาหารสด

หลาย

098-5840948/086-5796459

อัตรา

ช/ญ

18 -40

ม.3 ขึ้นไป

ปี

308 บาท/วัน

พนักงานจัดเรียงสินค้า

หลาย

098-5840948/086-5796459

อัตรา

ช/ญ

18 -40

ม.3 ขึ้นไป

ปี

308 บาท/วัน

พนักงานแคชเชียร์

หลาย

098-5840948/086-5796459

อัตรา

ช/ญ

18 -40

ม.3 ขึ้นไป

ปี

308 บาท/วัน

พนักงานแผนกเบเกอรี่

หลาย

098-5840948/086-5796459

อัตรา

ช/ญ

18 -40

ม.3 ขึ้นไป

ปี

40.

036-776673
ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.
ลพบุรี

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) จากัด
ห้างค้าปลีก ค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
ช่างซ่อมบารุงโรงงาน

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) จากัด
ห้างค้าปลีก ค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

39.

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) จากัด
ห้างค้าปลีก ค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

38.

บ.สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) จากัด
ห้างค้าปลีก ค้าส่ง

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

37.

บ.ที แอล แอล โลจิสติกส์ จากัด
ขนส่ง

ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

36.

บ.ที แอล แอล โลจิสติกส์ จากัด
ขนส่ง

ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พนักงานขับรถเทเลอร์

บ.เพอร์ เฟค แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บ.เพอร์ เฟค แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
ช่างเทคนิค

.เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จากัด

ขึ้นไป

ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
ผู้ช่วยช่างเทคนิค

บริษัท/ประเภทกิจการ

308 บาท/วัน
1
อัตรา

ชาย

20-40

ม.3-ปวส.

บ.ดีคอนโปรดักส์ จากัด

ปี

ช่างยนต์

ผลิตแผ่นพื้น-เสาเข็ม-สาเร็จรูป
9500 บาท ขึ้นไป
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ตาแหน่งงาน
พนักงานฝ่ายผลิต

41.

036-733648

จานวน

เพศ

อายุ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

30

ชาย

20-45

ป.6 ขึ้นไป

อัตรา

ปี

5

036-733648

อัตรา

ชาย

20-45

ป.6 ขึ้นไป

ปี

086-3661138

308 บาท/วัน
5

ชาย

อัตรา

21-35

ไม่จากัดวุฒิ

44.

063-2678199

308 บาท/วัน มีค่ากะ ค่าโอที เบี้ยขยัน
ไม่

ช/ญ

20 ปี

จากัด

ขึ้นไป

ขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

45.

063-2678199

30% จากยอดขาย
ไม่

ช/ญ

25ปี

จากัด

ขึ้นไป

ขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

46.

095-8384280

30% จากยอดขาย
5

ชาย

อัตรา

25-50

ป.6-ปวส.

ปี

47.

036-776673

300-800 บาท/วัน
3

ชาย

อัตรา

20-40

ป.6-ปวส.

ปี

9500 บาท ขึ้นไป

พนักงานขับรถ

หลาย

036-776673

อัตรา

ชาย

21-35

ไม่จากัดวุฒิ

ปี

มีประสบการณ์ 1 ปี

49.

036-370405/036-380294

4

ชาย

อัตรา

22-39

ป.6-ม.6

ปี

บ.กุนธัต (ประเทศไทย) จากัด

9240 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

2

081-3551196

อัตรา

ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี

ผลิตแผ่นพื้น-เสาเข็ม-สาเร็จรูป

ผลิตตุ๊กตา น้าตาลตกแต่งหน้าเค้ก ของชาร่วยฯ

ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี

50.

บ.ดีคอนโปรดักส์ จากัด

30000 บาท ขึ้นไป มีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป

ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ผู้ช่วยช่างพิมพ์

บ.ดีคอนโปรดักส์ จากัด
ผลิตแผ่นพื้น-เสาเข็ม-สาเร็จรูป

ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

48.

ร้านรุ่งศิลป์ การช่าง
ขายวัสดุก่อสร้างและเหมางาน

ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท
ช่างซ่อมบารุงยานพาหนะ

ปิยธิดา ฟู้ด จากัด
ขาย-ส่ง ไอศครีมเนสเล่ ประเทศไทย)

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
ช่างเทคนิค

ปิยธิดา ฟู้ด จากัด
ขาย-ส่ง ไอศครีมเนสเล่ ประเทศไทย)

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี
หัวหน้างานทีมขาย

บ.ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อิสเอเชีย จากัด

ปี

ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พนักงานขายไอศครีมหน่วยสามล้อพ่วง

บ.สตาร์ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตสุขภัณฑ์

ต.ไผ่ต่า อ.หนองแค จ.สระบุรี

43.

บ.สตาร์ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จากัด

308 บาท/วัน

พนักงาน QC

พนักงานขับรถ Forklift

บริษัท/ประเภทกิจการ

ผลิตสุขภัณฑ์

ต.ไผ่ต่า อ.หนองแค จ.สระบุรี

42.
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ช/ญ

18-50
ปี

ไม่จากัดวุฒิ

หจก.สุจกฤษฎ์ เทรดดิ้ง สระบุรี
ผลิตไม่พาเลท
25000 บาท/เดือน มีพกั ร้อน 6 วัน/ปี ท่องเที่ยวประจาปี
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วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ 12
สิ ง หาคมของทุ ก ปี เ ป็ น วั น แม่
ภาษาอังกฤษ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่
พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กาหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายน
ของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงาน
วันแม่ของสานักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ผู้รับ
มอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493
เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสาเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้
การสนั บ สนุ น จนสามารถขยายขอบข่ า ยของงานให้ ก ว้ า งขวาง
ออกไป
มี ก ารจั ด พิ ธี ก รรมทางพระพุ ท ธศาสนา การประกวดค าขวั ญ วั น
แม่ การประกวดแม่ ข องชาติ เพื่ อ ให้ เ กี ย รติ แ ละตระหนั ก ใน
ความสาคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสาคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจาปีของชาติตามประกาศของ
รัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวัน
แม่ของชาติ
ต่อมาถึง พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวัน
เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คือ วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่
สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่ง
กลิ่ น หอมไปไกลและหอมได้ น าน อี ก ทั้งยั งออกดอกได้ ต ลอดทั้ งปี
เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย
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- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2559 คือ "สอนให้ลูกทั้งหลาย
เดินสายกลาง ทาทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนา
ทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2558 คือ "ดินและน้า ลมและฟ้า
ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สนิ แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์
รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2557 คือ "รักเรียน รู้งาน ถนอม
บ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2556 คือ "คาโบราณว่าดูนางดู
อย่างแม่ คือคาแปลว่าแม่ดีมลี ูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์
เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2555 คือ "มือของแม่นั้นคือมือช่าง
ปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยูท่ ี่
คอยขัดเกลา แต่เบามือ"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2554 คือ "เพลงชาติไทยเตือนไทย
ไว้เช้าค่า ให้จดจาจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดารงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วย
ไทยล้วนหมายรักสามัคคี"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2553 คือ "แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้
ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้าย่าหว่านไถ บารุงดินจนอุดมสมดังใจ หวัง
นาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2552 คือ "แผ่นดินนี้ปู่ยา่ ตายาย
สร้าง เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผัน
แปร เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2551 คือ "เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่น
แผ่นดินไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น หากคนไทยรูต้ อบแทนคุณ
แผ่นดิน จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2550 คือ "ข้าวในนาปลาในน้าคา
โบราณ คือตานานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรัก
แผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2549 คือ "รักในหลวงพร้อมใจใส่
เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สเี ดียวแล้วใจเดียว
กลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย"
- คาขวัญวันเเม่ ประจาปี 2548 คือ "ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐ
บังเกิดเกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่ ทุกคาข้าวคือสินแผ่นดินไทย
ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน"
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/14164/12
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แอปเปิลสี แดงเข้มที่เราเห็นกันอยู่ นี้ เป็ นแอปเปิล
สายพัน ธุ์ที่มีส ารต้านอนุ มูล อิ ส ระมากที่สุ ดซึ่ งเจ้ าสารต้า น
อนุมูล อิส ระเหล่ านี้ จ ะไปทาหน้ าที่ขัดขวางการเติ บโตของ
เซลล์ ม ะเร็ ง ในร่ า งกาย ท าให้ ค วามเสี่ ย งโรคมะเร็ ง ลดลง
รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกัน
การเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้และยังช่วยป้องกันไม่ให้ผิวพรรณ
เกิดริ้วรอยแห่งวัย
แอปเปิลสีเขียว ขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ส าหรับการลด
น้าหนักนอกจากนี้เปลือกเขียว ๆ ของแอปเปิลเขียวก็ยังอัด
แน่นไปด้วยประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นใยอาหารที่มีสูง
ช่วยในระบบขับถ่าย ทาให้ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
ระดับสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงซึ่งช่วยป้องกันโรคมะเร็งและ
ริ้วรอยแห่งวัย รวมทั้งยังช่วยลดความอยากอาหารได้อีกด้วย
แอปเปิลสีเหลืองมีประโยชน์ในเรื่องการบารุงรักษา
ดวงตา หรือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็ งแรง หรือแม้แต่
ป้องกัน การเกิดมะเร็งบางชนิดได้และแอบเปิล สี เหลื องยัง
ช่วยล้างสารพิษที่สะสมในตับออกจากร่างกายได้ด้วย
แอปเปิ ล สี ช มพูอ มแดง มีป ริ มาณของวิต ามินซีใ น
แอปเปิลสีชมพูนั้นมีมากถึง 1 ใน 4 ของปริมาณของวิตามินซี
ที่ควรได้รับต่อวันเลยเชียวละ ซึ่งวิตามินซี นี้ก็มีฤทธิ์เป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการอักเสบ โรคมะเร็ง และริ้ว
รอยแห่งวัย นอกจากนี้ยังช่วยทาให้ผนังของหลอดเลือดฝอย
แข็งแรงมากขึ้น แถมยังลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้ดี
ทีเดียว
ที่มา : https://health.kapook.com/view113045.html
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จากที่ เ คยท ากล้ ว ยทอด ขนมไทยจากกล้ ว ยน้ าว้ า ลอง
เปลี่ยนสไตล์จับกล้วยตากหรือกล้วยอบน้าผึ้งมาทอดกันบ้างดีไหม ขอ
นาเสนอวิธีทากล้วยอบน้าผึ้งทอด หรือกล้วยตากทอด จับไปชุบกับน้า
แป้งผสมกะทิ เสร็จแล้วก็เอาไปทอดจนแป้งสุก ไปซื้อกล้วยตากมา
ลองทากันเลยเพื่อน
ส่วนผสม กล้วยอบน้าผึ้งทอด
• กล้วยอบน้าผึ้ง (หรือกล้วยตาก ตามชอบ)
• แป้งข้าวเจ้า 1/2 ถ้วย
• แป้งสาลีอเนกประสงค์ 1/4 ถ้วย
• น้าตาลทราย 1/4 ถ้วย
• หัวกะทิ 3/4 ถ้วย
• น้าเย็นจัด 1/4 ถ้วย
• เกลือ 1/4 ช้อนชา
วิธีทากล้วยอบน้าผึ้งทอด
1. ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน แป้งสาลีอเนกประสงค์ น้าตาลทราย
หัว กะทิ เกลื อ และงาขาว ในน้ าเย็ นจั ด คนผสมให้ล ะลายเข้ า กั น
2. ใส่น้ามันพืชลงในกระทะ นาขึ้นตั้งไฟปานกลาง รอจนน้ามัน
ร้อนจัด
3. ใส่กล้วยอบน้าผึ้งลงไปเคล้าผสมให้เข้ากันและแป้งเคลือบติด
กล้วยจนทั่ว แล้วค่อย ๆ หยอดกล้วยลงทอดจนเหลืองกรอบ ตักขึ้น
พักบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ามัน พร้อมเสิร์ฟ
ที่มา : https://cooking.kapook.com/view174790.html
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สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ 4 แห่ง จานวน 79 คน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ทต.เสาไห้ จานวน 17 คน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทต.ต้นตาล-พระยาทด อ.เสาไห้ จานวน 30 คน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดเชิงเกาะหวาย อ.วิหารแดง จานวน154 คน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จานวน 26 คน

สานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับชั้น ม.3-ม.6 จานวน 872 คน
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การตอบปัญหาชิงรางวัล
การจัดนิทัศการความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอาชีพ การฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระจานวน 2 อาชีพ
และการทาจิตอาสาดอกไม้จันทน์
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