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ปีที่ 11 ฉบับที่ 6/2561

ประจาเดือน มิถุนายน 2561

ทักทายก่อนอ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
อาชีพอิสระ
เกร็ดน่ารู้
ภาษาอังกฤษเรื่องง่ายสาหรับทุกคน
กิจกรรมประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดหางาน
ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ตาแหน่งงานว่างต่างจังหวัด
ตาแหน่งงานว่างคนพิการ

นางทัศนีย์ พงษ์ภู่
นายมนูญ นุกูลรัตน์
นายอานนท์ เกิดเกตุ

บรรณาธิการ
คณะทางาน
คณะทางาน

นางสาวดรุณี
นายวรปรัชญ์
น.ส.รัชชาสร
น.ส.รัชนก

สวั ส ดี คะท่ า นผู้ อ่ า นวารสารจั ด หางานจัง หวั ด สุ โ ขทั ยทุ ก ท่ า น
พบกันอีกเช่นเคยนะคะ สาหรับวารสารประจาเดือนมิถุนายน 2561
ฉบั บ นี้ เ ราก็ มี ข่ า วสารแรงงาน และสาระดี ๆ มาฝากกั น
อีกเช่นเคย อาทิ เกร็ดน่ารู้ “ทาอย่างไรให้หายเบื่อกับ 7 วิธีแก้อาการ
เบื่ออย่างได้ผล” ภาษาอังกฤษเรื่องง่ายสาหรับทุกคน “8 วิธี Say No
แบบถนอมน้าใจ” กิจกรรมประจาเดือน พฤษภาคม 2561 รวมถึง
อาชีพอิสระที่น่าสนใจ “กล้วยพันแป้งสูตรขวัญดาว”
ส าหรั บ ผู้ ว่ า งงานและต้ อ งการหางานท า วารสารฉบั บ นี้ ยั ง มี
ตาแหน่งงานมากมายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดรอท่านอยู่ สามารถ
เปิดดูตาแหน่งงานว่างที่ท้ายเล่มได้เลยค่ะ หรือถ้ายังไม่มีงานที่ถูกใจ
ท่ า น ส า ม า ร ถ ดู ต า แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.doe.go.th/sukhothai หรือ Facebook : สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรองานล่วงหน้า
ได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob

มีสวัสดิ์
สิงหาบุตร
แห่ชู
จันคา

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

น.ส.พิไลวรรณ
น.ส.สุกญ
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นางสาวสุภาภรณ์
นายวรพล

รู้คุณ
คาจันทร์ต๊ะ
โตงิ้ว
พุ่มสิโล
หลาภักดี

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุโขทัย

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

285 หมู่ 14 ถ.สุโขทัย – กาแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-0218-9 โทรสาร 0-5561-0219
www.doe.go.th/sukhothai E-mail : sti@doe.go.th facebook : สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์จัดหางาน สาขาสวรรคโลก ที่ว่าการอาเออสวรรคโลก หหลังเก่า ชั้น 2
พบเห็นการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายแจ้งได้ที่...สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5561 0218 ต่อ 19 หรือ www.doe.go.th/sukhothai

อาชีพอิสระ
สูตรต้นฉบับได้กล้วยทอด 20 ชิ้น
* กล้ว ยเล็บมือ นาง จะใช้กล้ ว ยชนิดอื่นแล้ว มาแบ่งเป็นชิ้นเล็ กๆ
ก็ได้นะ แต่กล้วยเล็บมือนางขนาดกาลังดีค่ะ ทอดแล้วอร่อยจัง
* แป้งสาลีอเนกประสงค์ 360 กรัม
* น้าตาล 50 กรัม (ปรับได้เล็กน้อย ตามความชอบและความหวาน
ของกล้วยนะคะ)
* วานิลา extract 1 ชช (ใช้วานิลาผงแทนค่ะ)
* เกลือ 1/2 ช้อนชา
* มาการีน 125 กรัม
* น้าเปล่า 150 ml (ใช้จริงๆไม่ถึง ใช้ไปประมาณครึ่งเดียว)
* น้ามัน สาหรับทอด ใช้น้ามันปาล์ม

วิธีทำ
1. แป้ง น้าตาล เกลือ ผงวานิลา ใส่โถคนให้เข้ากันใส่
มาการีนลงไปนวดๆ จนส่วนผสมเข้ากัน จะได้แป้งเป็น
เม็ดๆ
2. ค่อยๆเต็มน้าลงไปแล้วนวดๆ อย่าเติมครั้งเดียว
พรวดนะคะ เพราะสูตรที่ให้น้ามาเยอะเกิน พอได้แป้งที่
นุ่มๆหยุ่นๆรีดแล้วเป็นอันใช้ได้
3. น้ามันตั้งไฟปานกลาง ถนัดทอดในหม้อค่ะ ปริมาณ
น้ามันกะให้ท่วมกล้วย รอให้ร้อนๆ
4. ขณะรอน้ามันร้อน นาแป้งมารีดให้เป็นแผ่นยาว
ตอนที่ทากะความยาวเท่าเขียงที่รองค่ะ ไม่ได้วัดเลย
แต่พยายามให้ยาวไว้เพราะเราจะเอามาพันกล้วย
ความบางแล้วแต่ชอบค่ะ สูตรนี้แป้งกรอบอร่อย
5. กรีดแป้งที่รีดไว้กว้างประมาณ 3-4 cm แล้วเอาไปพัน
กล้วยที่ปอกเปลือกแล้ว ทาจนแป้งหมด ได้กล้วย 9-10
ชิ้น
6. ทอดได้เลยค่ะ ทอดไม่นานก็สุกแล้ว ตักขึ้นมาพักไว้

ขอบคุณวิธีทำและรูปภำพจำก
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock

เกร็ดน่ารู้
ทําอย่างไรให้หายเบื่อกับ 7 วิธีแก้อาการเบื่ออย่างได้ผล
อาการเบื่อนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์แทบจะทุกคนนะคะ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะทาให้สูญเสียความ
กระตือรือร้น ไม่อยากทาอะไร หรือไม่รู้ว่าควรจะทาอะไรดี ส่วนใหญ่พบได้ในผู้ที่กาลังทากิจกรรมหนักๆ เช่น เรียนหนัก ทางาน
หนัก ตลอดจนผู้ที่อยู่ว่างๆ และไม่มีอะไรทาด้วยเช่นกัน วันนี้เรามีวิธีหาอะไรทาแก้เบื่อมาฝากกันค่ะ
1. หากไม่มีอะไรทา ควรหากิจกรรมทาแก้เบื่อ เช่น อาจจะหารายการทีวีที่ชอบดู หรือหาเกมโปรดมาเล่นสัก 1 หรือ
2 ชั่วโมง แค่นี้ก็จะทาให้อาการเบื่อหายไปได้แล้ว หรือถ้าใครไม่ชอบกิจกรรมภายในร่ม อาจจะออกไปหากีฬาทานอกบ้านก็ได้
เช่น วิ่ง หรือว่ายน้า หรือกีฬาที่ต้องเล่นกันเป็นทีม รับรองว่าหายเบื่อได้แน่ๆ ค่ะ
2. เข้าสู่โลกสังคมออนไลน์ เช่น เขียนบล็อก หรือเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆ ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพราะโลกของสังคม
ออนไลน์นั้นกว้างไกล และมีอะไรน่ารู้อีกเยอะแยะ รับรองว่าเราจะสนุกจนลืมคาว่าเบื่อไปเลย
3. อ่านหนังสือ ควรเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเบาๆ เช่น นิยายหรือนิทาน ความเพลิดเพลินที่ได้จะช่วยทาให้เราหายเบื่อ
แต่แนะนาว่าไม่ควรเป็นหนังสือเรียนหรือหนังสือวิชาการเชียวนะคะ เดี๋ยวจะเบื่อหนักกว่าเดิม
4. ไปเที่ยวนอกบ้าน แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ได้เลยว่าชอบเที่ยวแบบไหน จะเที่ยวภูเขาทะเลหรือปาร์ตี้กับเพื่อน บางครั้ง
เหนื่อยหรือเบื่อจากงานก็สามารถขับรถไปเที่ยวที่พัทยาได้ การได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่มีความผ่อนคลายสบายตา ทาให้ลดความ
เบื่อลงได้เยอะ
5. เดินเล่น บางครั้งเราก็อยู่ในสถานะที่ไม่อาจปลีกตัวไปไหนได้ เช่นอยู่ในที่ทางานหรือโรงเรียน และหากเกิดอาการ
เบื่อขึ้นมาแล้วแนะนาให้ออกมาเดินเล่นสูดอากาศสัก 10 นาที จะช่วยให้สมองโล่งขึ้นได้เยอะ แก้เบื่อได้แยะเชียวค่ะ
6. ทางานอดิเรก เช่น ต่อโมเดล จิ๊กซอ หรืองานฝีมือ วิธีนี้จะช่วยทาให้สมาธิของคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทาตรงหน้า
และไม่มีเวลาว่างพอที่จะเบื่อนั่นเอง
7. หาอาชีพเสริมทา ในกรณีที่คุณมีเวลาว่างอย่างเหลือเฟือ แนะนาให้หาอะไรมาทาแก้เหงาเพลินๆ กันดีกว่า
ไม่ว่าจะเป็นงานพาร์ทไทม์ หรืออาชีพเสริมอื่นๆ การได้ตั้งอกตั้งใจกับงานพวกนี้ จะช่วยให้ตัวเหงานั้นห่างไกลจากคุณได้นั่นเอง
อันที่จริงกิจกรรมที่ทาเพื่อแก้เบื่อนั้นมีมากมาย ซึ่งทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตของ
ตนเองอย่างอิสระ ซึ่งก็มีหลักไม่ต่างกันมาก คือเป็นการเบนความสนใจของคุณให้อยู่กับสิ่งที่ทาตรงหน้า จะได้ไม่มีเวลาไปเบื่อ
นั่นเอง

การ Say No หรือการตอบปฏิเสธนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ลองคิดดูสิคะ ว่าขนาดเป็นภาษาไทย เวลาเราจะบอกปฏิเสธใคร เรา
จะตอบแค่ “ไม่” แล้วจบไปแบบนี้ได้ตลอดเหรอคะ? เราก็ไม่สามารถทาได้ค่ะ เพราะจะทาให้ดูห้วน ไม่สุภาพ และดูแข็งกระด้างสุดๆ บางคน
แก้ปัญหา หลีกเลี่ยงการ Say No แบบแล้งน้าใจ ด้วยการ Say Yes ไปหมดเสียทุกสิ่ง แบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะ

ดังนั้น เราจะมาแนะนาวิธีการ Say No แบบที่พูดแล้วดูดี ถนอมน้าใจอีกฝ่าย ทาให้ทั้งคนพูดและคนฟังยังมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะ
1. I can’t give you an answer right now, will you check back with me?
ฉันไม่สามารถให้คาตอบคุณตอนนี้ได้ ไว้ค่อยกลับมาถามอีกทีได้ไหมคะ
2. I want to, but I can’t.
ฉันก็อยากทาอยู่นะ แต่ว่าฉันไม่ว่างน่ะสิ
3. I’m not able to commit to that right now.
ฉันไม่สะดวกจะรับปากตอนนี้นะ
4. I really appreciate you asking me, but I can’t do it.
ขอบคุณที่ถามนะคะ แต่ฉันไม่สะดวกที่จะทาจริงๆ
5. No, I can’t do that, but here’s what I can do…
ฉันทาไม่ได้หรอกค่ะ แต่ว่าฉันทา…นี้ได้นะคะ
6. I’m going to say no for now. I’ll let you know if something changes.
ตอนนี้ฉันต้องขอตอบปฏิเสธก่อนนะคะ แต่ถ้าฉันเปลี่ยนใจแล้วจะบอกอีกทีนะคะ
7. I’m honored that you would ask me, but my answer is no.
ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณเอ่ยชวน แต่ว่าฉันคงต้องขอปฏิเสธนะคะ
8. No, I can’t do that, but here’s what I can do…
ฉันทาไม่ได้หรอกค่ะ แต่ว่าฉันทา…นี้ได้นะคะ

ช่องทางหางาน หาคนงาน ตาแหน่งงาน ดาวน์โหลด Application Smart Job

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนำยน 2561
กิจกรรม
แนะแนวในสถานศึกษาครั้งที่ 4

แนะแนวในสถานศึกษาครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ดาเนินการ

1 มิถุนายน 2561

โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
หมู่ 1 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

8 มิถุนายน 2561

โครงการขยายโอกาสมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้
ผู้สูงอายุรุ่นที่ 1/2561
12 – 13 มิถุนายน 2561
การทาไม้กวาดดอกหญ้าแฟนตาซี
หน่วยบริการจัดหางานเคลื่อนที่ร่วมกับ
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย

14 มิถุนายน 2561

โครงการขยายโอกาสมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้
ผู้สูงอายุรุ่นที่ 2/2561
19 -20 มิถุนายน 2561
การผูกผ้างานพิธีต่างๆ

โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
หมู่ที่ 9 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

ศาลาเอนกประสงค์วัดท่าต้นธง ม.1
ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
ม.1 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ศาลาเอนกประสงค์ ม.1
ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โทร.055-610218-9

กรมการจัดหางาน ให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.doe.go.th/smartjob

072061407

กิจกรรมเด่นประจำเดือน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย
ณ วัดเชตุพน ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 7 – 18 พฤษภาคม 2561 เปิดศูนย์ OSS เพื่อลงทะเบียนการทางานของคนงานต่างด้าวระยะที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ตามกิจกรรมการมีงานทาชุมชนเข้มแข็ง
ร่วมกับหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่สาน
ม. 6 ต.แม่สา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

1

ชื่อสถานประกอบการ
ร้านรถเกรดเอ สุโขทัย

ตาแหน่งงาน

จานวน

ช่างบริการ

2

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
ช 18-30

ม.6+

9,000

3

ร้านสุรินทร์ เบาะพรม

ช่างเย็บทําเบาะ

56 ถ.วิเชียรจํานงค์ ต.ธานี อ.เมือง สท

รถยนต์

โรงสีคลองเรือ

บัญชี

2

ช 20+ ไม่จํากัด

2 ช/ญ 20+

ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
4

เอส สุโขทัย การรังวัด (รังวัดเอกชน)

ปวช.+

ขายรถ

มีใจรักงานบริการ

จักรยานยนต์

มีประสบการณ์ / ชํานาญงาน

ทําผ้าใบ

ในการเย็บเบารถยนต์

กัดสาด เบาะรถ

ตกลง

- มีประกันสังคม

โรงสีข้าว

25 เม.ย. 61

300/ว

อ่านหนังสือออก

สํารวจพืน้ ที่

25 เม.ย. 61

ทํางานในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสุโขทัย

ออกโฉนด

300/ว.

หจก.วรรณรัตน์วัสดุก่อสร้าง
127/2 ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง สท

6

บ.แคชแวนแมนเนจเม้นท์

เด็กลากเส้น

3

ช 20+

ป.6+

พนักงานขับรถ

2

ช 18+ ไม่จํากัด

300/ว

เบีย้ ขยัน 600บาท / เดือน

ขายวัสดุ

พนักงานส่งสินค้า

2

ช 18+ ไม่จํากัด

300/ว

มีประกันสังคม โบนัสประจําปี

ก่อสร้าง

พนักงานทัว่ ไป

1

ช 18+

310+

ตรวจสอบการผลิต

ผลิตวัสดุ

คอนกรีต

ก่อสร้าง

- ขับรถได้ + ไปกลับพิษณุโลก

ศูนย์กระจาย

(ส่งของทีพ่ ิษณุโลก)

สินค้า

มีประสบการณ์

ขายเครื่องใช้

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ไฟฟ้า

ม.3+

221 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง สท
7

บ.เอส พี แวน จํากัด

พนักงานส่งสินค้า

3

ช 20-35 ม.ปลาย+

9,000

64/4 ม.4 ต.ยางซ้าย อ.เมือง สท.
8

บ.เอส วี พลาซ่า สุโขทัย
92/19 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง สท

25 เม.ย. 61
25 เม.ย.61

สาขาบัญชี

33/77 ซ.รุ่งเรือง ต.ธานี อ.เมือง สท
5

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

- สามารถซ่อมรถได้

1/4-1/5 ถ.จรดวิถีถ่องต.ธานี อ.เมือง สท (ซ่อมจักรยานยนต์)

2

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช่างไฟฟ้า

1

ช 20+ ปวช.ไฟฟ้า ตกลง

พ.ขายหน้าร้าน

1 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด

ตกลง

ช่างคอมฯ

1 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด

ตกลง

1

ตกลง

จนท.ศูนย์บริการ

ช 20+ ไม่จํากัด

25 เม.ย.61
25 เม.ย.61
25 เม.ย.61
25 เม.ย.61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

9

ชื่อสถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

บ.ง่วนฮงหลีเครื่องจักรกลการเกษตร จก. พนักงานเอกสาร/สินเชื่อ 1

ญ 25+

ป.ตรี

9,500

- มีประกันสังคม

จําหน่าย

394 ม.11 ต.บ้านสวน อ.เมือง สท.

รถแทรคเตอร์

10 บ้านแบบบ้านป้าย
144/3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย
11 เอส สุโขทัย การรังวัด(รังวัดเอกชน)
33/77 ต.ธานี อ.เมือง สท.
12 หจก.พิณแอดไว ซอรี่

พนักงานทัว่ ไป

1

ญ 25+

ป.ตรี

9,500

- มีประกันสังคม

พนักงานฝ่ายขาย

1

ญ 25+

ม.6+

9,500

- มีประกันสังคม

ช่างออกแบบกราฟฟิค 1 ช/ญ 20+

ม.3+

ป.ตรี

- ต้องมีประสบการณ์

ทําสื่อ

ยกของตัดป้าย ขับรถยนต์ มีใบขับขี่

ไวนิล

พนักงานทัว่ ไป

5 ช/ญ 20+

พ.ประจําเครื่องพิมพ์ 2
พนักงานทัว่ ไป

3

ม.3+

ช 20+
ช 20-40

2 ช/ญ 20+

29/51 ถ.วิเชียรจํานงค์ ต.ธานี

ป.6+

300

ปวส.+

350+

บัญชี

เลขที่ 2 ถ.มหาราช ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย
14 โรงเรียนมัชฉิมา
34/13 ม.12 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย

อ่านหนังสือออก

สํารวจพืน้ ที่

25 เม.ย.61

ทํางานในจังหวัดสุโขทัย

ออกโฉนด

- มีประกันสังคม

ตรวจสอบบัญชี

25 เม.ย.61

กลึง เชื่อม

25 เม.ย. 61

- มีประสบการณ์ จะพิจาณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.สุโขทัย
13 โรงกลึงสแตนดาร์ด

25 เม.ย. 61

ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์

(เด็กลากเส้น)
พนักงานบัญชี

25 เม.ย.61

- ทําภาษี / ปิดงบ
ช่างกลึง ช่างเชื่อม
ช่างเครื่องยนต์

1 ช/ญ 20-35

ปวช.+

300+

1

ปวช.+

300+

ช 20-35

(บ่าวาล์ว)

ตรงต่อเวลา ขยัน

มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์
โลหะทุกชนิด
มีพื้นฐานงานกลึงและเชือ่ มจะพิจารณาพิเศษ

ครูปฐมวัย

2 ช/ญ ไม่ระบุ ปริญญาตรี 8,000+

มีการสอน/มีวุฒิครู

ศูนย์เด็ก

ครู

2 ช/ญ ไม่ระบุ ปริญญาตรี 8,000+

มีการสอน/มีวุฒิครู

ก่อนวัยเรียน

แม่ครัว

1

ญ 35+ ไม่จํากัด

8,000+

ทําอาหารเลี้ยงเด็ก 1 มื้อ เบรก 1 มื้อ

25 เม.ย.61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

15 โรงพยาบาล รวมแพทย์สุโขทัย

ตาแหน่งงาน

จานวน

ผู้ช่วยกุ๊ก/ส่งอาหาร

1

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
ญ 20-

151 ม.1 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง สท
16 หจก.เสนาะบีทาเก้นสุโขทัย

ป.6+

305/วัน

พนักงานขาย

10 ช/ญ

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.สุโขทัย
55/35 ม.12 ต.บ้านกล้วย

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

-

โรงพยาบาลเอกชน 25 เม.ย.61

45

28/45 ถ.วิเชียรจํานงค์ ต.ธานี
17 ร้านครอสโรด คาเฟ่

เงื่อนไข/สวัสดิการ

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขายนม

มีใจรักงานบริการ พูดจาสุภาพ

บีทาเก้น

25 เม.ย.61

มีความอดทน ขยัน
แม่ครัว

1

ญ 20+ ไม่จํากัด

12,000

อ่านหนังสือได้

พนักงานพาร์ทไทม์

1

ญ 20+

250/ว

พนักงานจัดเรียงสินค้า 2

ช 20-35

ปวส.+

9,150

สามารถเข้ากะได้

2

ช 30-35

ปวส.+

9,150

เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทต้นสังกัด

1

ช 25-45 ไม่จํากัด

9,000

ทํางานช่วงเวลา 16.00 - 08.00 น.

ร้านอาหารและ

25 เม.ย.61

เครื่องดื่ม

อ.เมือง จ.สุโขทัย
18 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุโขทัย

236 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย PC ขายสินค้า
19 ร้าน หสม.MUT อินเตอร์ กรุ๊ป

รปภ.

17 ม.4 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง สท.
20 โรงน้ําแข็งอมตะไอซ์

บริการ

25 เม.ย..61

อาหาร/เครื่องดื่ม
พนักงานขับรถ

10

ช 20+ ไม่จํากัด

ตกลง มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 ขึ้นไป รูเ้ ส้นทางในพื้นที่ ขายส่งน้ําแข็ง

44/7 ม.4 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย
21 บริษัท วิเศษพานิช มีท จํากัด

ขายส่ง ขายปลีก 25 เม.ย.61

25 เม.ย.61

มีประกันสังคมให้
แคชเชียร์

19/5 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย พนักงานขายหน้าร้าน

แม่บ้าน

2 ช/ญ 20+

ม.6+

10,000 เงินเดือน เบีย้ เลี้ยง โอที

จําหน่ายเนื้อ

2 ช/ญ 20+

ม.6+

10,000 ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัสประจําปี

สัตว์อนามัย

1 หญิง

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

9,150

25 เม.ย.61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

22 นายถาวร อ่อนฤทธิศ์ ิลา

ตาแหน่งงาน
เลี้ยงผู้สูงอายุ

จานวน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

1 หญิง

ไม่จํากัด

3/90 ม.9 ต.ปากแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย
23

ไม่จํากัด ตามตกลง ดูแลผู้สูงอายุ 77 ปี พิการอัมพฤกษ์ ขี่รถจักรยานยนต์ได้

22-27

ป.ตรี

12,000

ส่วนบุคคล

25 เม.ย.61

มีที่พักให้ มีประกันสังคม มีค่าคอมมิชชั่น สามารถไปทํางาน

บริการสินเชื่อ

25 เม.ย.61
25 เม.ย.61

ต่างจังหวัดได้ (ภาคเหนือ , ภาคกลาง)

22/76-77 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

พนักงานขาย

25 ช/ญ

25-45

ไม่จํากัด 12,000 มีค่าคอมมิชชั่น

ขายตรง

5 ช/ญ

25-45

ไม่จํากัด

6,000

ขายส่ง

ช่างซ่อมรถยนต์

2

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ตกลง มีประสบการณ์ซ่อมรถยนต์อย่างน้อย 1 ปี จําหน่ายรถยนต์ 25 เม.ย.61

พนักงานต้อนรับ

2 ช/ญ 18-40 ไม่จํากัด 300-400 - พูด/ อ่าน / เขียนภาษาอังกฤษได้ รักงานบริการ บริการห้องพัก

39/6 ถนนบาลเมือง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย พนักงานติดรถขาย

25 เจริญสวรรค์

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

อ่านหนังสือได้

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) พนักงานวิเคราะห์สนิ เชื่อ 5 ชาย

24 บจก.คอฟฟีล่ ี่ สาขาสุโขทัย

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช

58/43 ถนนบายพาส ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

26 บลูเฮ้าส์ สุโขทัย
295/34 ม.7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
27 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จํากัด
16/2-3 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง สท.
28 สุทธนาปิโตรเลียม
2/58 ม. 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

29 บริษัทสุโขทัยฮกอันตึ้ง
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

แม่ครัว

1

ญ 25-45 ไม่จํากัด 300-400

พนักงานสินเชื่อ

2

ช 20-35

ปวส.+

ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดเก็บ

1

ช 20-35

ปวส.+

ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์ 1 ช/ญ 22+

ปวส.+

300/วัน - ทํางานเกี่ยวกับโปรแกรม เอ็กเซล

พนักงานบัญชี

1

ญ 22+

พนักงานบัญชี

2

ญ

ทีป่ รึกษาการขาย

ปวส.+

25 ปวช-ป.ตรี

25 เม.ย..61

สินเชื่อ

25 เม.ย.61

ปัม้ น้ํามัน

25 เม.ย.61

ขายรถยนต์

25 เม.ย.61

มีประกันสังคม ทํางานวันจันทร์ - ศุกร์
9,000 - ประกันสังคม

5 ช/ญ 25 ปวช.-ป.ตรี 9,000 - ประกันสังคม

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ชื่อสถานประกอบการ

ลาดับที่

30 โรงแรมศรีวิไล
214/4 ม.2 ต.เมือง อ.เมือง จ.สุโขทัย
31 ไทย ไทย เกรสเฮ้าส์

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

ฝ่ายบุคคล

1

ญ 25+

แม่บ้าน

2

ญ 30+ ไม่จํากัด

ป.ตรี

ตกลง

68 ม.1 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย
33 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสุโขทัย
88 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

34 ภาฝัน นวดเพือ่ สุขภาพและความงาม
99/14-15 ต.เมือง อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย

กุ๊ก

2 ช/ญ 30+

ม.3+

ตกลง

พนักงานต้อนรับ

3 ช/ญ 22+

ป.ตรี+

ตกลง ไม่จํากัด/ภาษาอังกฤษได้ดี

1386 ถนนเทศบาลดําริ1 ต.เมืองฯ
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

โรงแรม

25 เม.ย. 61

บริการห้องพัก

25 เม.ย. 61

ค้าส่ง

25 เม.ย.61

ใช้คอมฯ ได้
พนักงานขาย

1 ช/ญ 20+

ม.3+

ตกลง ขับรถยนต์ได้ รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี

พนักงานธุรการ
พนักงานขับรถ

1
1

ญ 20+
ช 20+

ปวช.+
ม.3

ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9,500 มีใบขับขี่ ท.2 เข้างาน 8.30-17.30 น.

จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 25 เม.ย..61

พนักงานขาย

1

ช 20+

ม.3+

9,500

และของตกแต่งบ้าน

พนักงานนวด

4

ญ 20+ ไม่จํากัด

พนักงานทําสปาหน้า 1
พนักงานต้อนรับ

2

พนักงานทําความสะอาด 2

35 ร้านสมมาส

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

ตกลง

95/8 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง สท
32 บริษัท ชมวรรัตน์ จํากัด

เงื่อนไข/สวัสดิการ

บริกร

2

ประกันค่ามือ

มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป มีใบประกาศ 150 ชม.

ญ 20+

ม.3+

มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป มีใบประกาศ 150 ชม.

ญ 20+

ปวช.+

สือสารภาษาอังกฤษได้ดี มีใจรักบริการ

ญ 20+ ไม่กําหนด
ญ 20+

ม.3+

นวดสปา

25 เม.ย..61

ร้านอาหาร

25 เม.ย.61

มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
ตกลง - รักงานบริการ

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

36 โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท
999 ม.2 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

37 อู่ไพรัชการช่าง
91/9 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง สท
38 บ้านไม้หอม
ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
39 หจก.ทองประศาสตร์ คอนกรีต

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ 1 ช/ญ 20+

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ไม่ระบุ

ตกลง - มีประสบการณ์ในตําแหน่งงานไม่ต่ํากว่า 1 ปี

พนักงานต้อนรับ

2 ช/ญ 20+

ไม่ระบุ

ตกลง - ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้

พนักงานเสริฟ

2 ช/ญ 20+

ไม่ระบุ

ตกลง - ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หัวหน้าช่าง

1

ช

20+

ไม่ระบุ

ตกลง มีใบรับรอง

ช่างไฟฟ้า/ช่างทัว่ ไป

4

ช

20+

ช่างยนต์

3

ไม่ระบุ
ตกลง มีใบรับรอง
ช 20+ ปวช.ช่างยนต์ ตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชี

1

ญ 20+

กัปตัน
พนักงานเสริฟ
กรรมกร

ปวช.+

4 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด

ตกลง มีใจรักงานบริการ

5

ตกลง ยก แบก หาม

21/5 ต.บ้านหลุม อ.เมือง สท.
40 หจก.จรูญทรัพย์มอเตอร์
191/7 ม.7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
41 ร้านสามัคคีการช่าง
143/1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

42 โรงแรมธาราบุรี
321/3 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

โรงแรม

25 เม.ย..61

อู่ซ่อมรถ

25 เม.ย.61

ร้านอาหาร

25 เม.ย..61

ผลิตและ

25 เม.ย.61

ตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารเป็นพิเศษ

2 ช/ญ -40 อ่านหนังสือได้ ตกลง มีใจรักงานบริการ
ช 20+ ไม่จํากัด

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

จําหน่ายวัสดุ
พนักงานขาย

1 ช/ญ 30-50 ปวช. +

ประจําสาขาใหญ่
ช่างเชื่อมไฟฟ้า

2

ช

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ช่างประตูเหล็ก

ตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

จําหน่ายรถ

มีประกันสังคม

จักรยานยนต์

ตกลง มีประสบการณ์ ไม่ต้องออกจากจังหวัด

25 เม.ย.61

โรงกลึง

25 เม.ย..61

โรงแรม

25 เม.ย..61

มีประกันสังคม, ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

พนักงานเสริฟ

1 ช/ญ

20-30

ม.3+

ตกลง - สื่อสารภาษาอังกฤษได้

พนักงานต้อนรับ

1 ช/ญ 25-35

ป.ตรี

ตกลง - ใช้ภาษาอังกฤษได้

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

จานวน

ช่างไฟฟ้า ,อิเล็คทรอนิคส์ 1
43 บริษัท เอมาสเตอร์ จก.
54/9 ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

44 บ.โตโยต้า เอ็กซ์ เซลเลนท์ จก.
199 ม.12 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

ทีป่ รึกษาการขาย

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
ช

25+

ปวส.+
อิเลค, ไฟฟ้า,คอม

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

ตามวุฒิ ติดตัง้ ,ซ่อมแซม เครื่องสือ่ อุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์ จําหน่ายสินค้า 25 เม.ย..61
เกี่ยวกับการศึกษา

20 ช/ญ 25-30 ไม่จํากัด

305/ว - มีคา่ คอมมิชชัน่ มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

เจ้าหน้าที่ IT

1 ช/ญ 25+

ปวส.+

พ.ขับรถส่งเอกสาร

1 ช/ญ 25+

ม.6+

ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9,150 ประกันสังคม /ชุดพนักงานชํานาญเส้นทางใน

ขายรถยนต์

25 เม.ย.61

เครื่องสําอาง

25 เม.ย.61

จังหวัดสุโขทัย
45

บ.เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ประจําจ.สุโขทัย)

ผู้จัดการเขต

442 ถ.รามคําแหง เขตสะพานสูง กทม.

(ประจํา จ.สุโขทัย)

46 บจ.โตโยต้าสุโขทัย
105/1 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

47 บจก.ชัยศิริเบฟเวจเรจ
43/2 ม.12 ต.ยางซ้าย
อ.เมือง จ.สุโขทัย

พนักงานขาย

2

ญ 25 -

ปวส. +

17,900 โบนัสประจําปี รถประจําตําแหน่ง ประกันอุบตั ิเหตุ

40

ท่องเทีย่ วประจําปี

20 ช/ญ 25+

ปวช.

เงินเดือน+คอมฯ

เงินเดือน - คอมมิชชั่น

พนักงานรับรถบริการ 5 ช/ญ 25+

ปวช.

เงินเดือน+คอมฯ

เงินเดือน - คอมมิชชั่น

พนักงานคอลเซนเตอร์ 5

ญ 25+

ปวช.

เงินเดือน+คอมฯ

เงินเดือน - คอมมิชชั่น

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 5

ญ 25+

ปวช.

เงินเดือน+คอมฯ

เงินเดือน - คอมมิชชั่น

พนักงานการตลาด

5 ช/ญ 25+

ปวช.

เงินเดือน+คอมฯ

เงินเดือน - คอมมิชชั่น

พนักงานบัญชี

2 ช/ญ 25+

ปวช.

ตกลง

คนสวน

2

ช

30+

ม.6

ตกลง เงินเดือน - เบีย้ พิเศษ

คนขับรถ

4

ช 20+

ม.6+

ตกลง - มีใบขับขี่รถยนต์

4 ช/ญ 20+

ม.6+

ตกลง - มีใจรักงานบริการ มีมษุย์สัมพันธ์ดี

พนักงานขาย

- มีประกันสังคมให้ ทํางาน จันทร์ - เสาร์

ตัวแทนจําหน่าย 25 เม.ย.61
รถยนต์

ขายปลีก-ส่ง

25 เม.ย..61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

48 หจก.ลานหอยหินอ่อน
34/13 หมู่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

49 บ.ศักดิ์สยาม พาณิชย์ ลิสซิ่ง

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

พนง. ทัว่ ไป

4

วิศวกรโยธา

3 ช/ญ 25+

ผจก.บัญชี

1 ช/ญ 25+ ตรงตามสาขา ตกลง

ช 20+

ไม่ระบุ
ป.ตรีโยธา+ก่อสร้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ตกลง มีประกันสังคม เบีย้ ขยัน

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง
รับเหมาก่อสร้าง 25 เม.ย..61

305/วัน

พ.วิเคราะห์สินเชื่อ

30

ช 22-30 ปวส. +

13,000 - มีประกันสังคม

ช่างยางรถยนต์

2

ช

20-40

-

ตกลง เป็นคนรับผิดชอบงานดี มีโอที เบีย้ ขยัน

ช่างซ่อมรถยนต์

4

ช 20-40

-

ตกลง ถอดยาง ใส่ยาง ช่างซ่อมมีประสบการณ์

ช

ไม่เกิน 50

-

350/วัน - มีประกันสังคม

ช

ไม่เกิน 50

-

500/วัน

สินเชื่อ

25 เม.ย61

155/14 ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

50 หจก.ช. ศรีอรุณการยาง
99/2 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
51 หจก.ไกรลาศโยธาการ

พนักงานขับรถหกล้อ 5

167/3 ม.12 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย พนักงานขับรถพ่วง

2

พนักงานขับรถไถ

52 โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท
18/3 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

2 ช ไม่เกิน 60
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 2 ช/ญ 25+
พนักงานจัดเลี้ยง/เสริฟ 2 ช/ญ 25+

ปวส.+

400/วัน
9,150 อาหาร + ชุดฟอร์ม

ม.3+

9,150 อาหาร + ชุดฟอร์ม

แม่บ้านห้องพัก

3

ญ 25+

ม.3+

9,150 อาหาร + ชุดฟอร์ม

แม่บา้ นทําความสะอาดทั่วไป

2

ญ 25+

ม.3+

9,150 อาหาร + ชุดฟอร์ม

หัวหน้าช่างซ่อมบํารุง 1

ช 30+

ปวส.+

9,150 อาหาร + ชุดฟอร์ม

ช 25+

ม.3+

9,150 อาหาร + ชุดฟอร์ม

2 ช/ญ 25+

ปวช.+

9,150 อาหาร + ชุดฟอร์ม

ช่างปูน ช่างไม้
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายขาย

2

จําหน่ายยางรถยนต์ 25 เม.ย..61

รับเหมาก่อสร้าง 25 เม.ย.61

โรงแรม

25 เม.ย..61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

53 บริษัทมัลติเทเลคอม (ทํางานในจังหวัดสุโขทัย)

ตาแหน่งงาน

จานวน

ช่างเทคนิค

1

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
ช 22-30

57/74-75 ม.11 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

54 บริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ปทท.) จํากัด
96/5 ม.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

อิเลค, ไฟฟ้า,คอม

ช่างติดตั้ง
พนักงานขาย
ช่างแอร์

55 ร้านชาบูอินดี้
ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
56 บจ.เอส เอ็น เอ็น ลิสซิ่ง

2

121/2 ม.3 ชุมชนลิไท ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

58 ร้านต้องแวะมินิมาร์ท
ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
59 ร้านรวมกิจปิโตรเลียม
397 ม.11 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

10,000 ทํางานในจ.สุโขทัย อยูอ่ .ศรีสําโรง พิจารณาพิเศษ

2 ช/ญ 20+ ม.6 - ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1

สื่อสาร

25 เม.ย..61

ขายเครื่องคอมฯ 25 เม.ย..61
กล้องวงจรปิด

ช 20+ ม.6 - ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดเตรียมอาหาร(ครัว)

1 ช/ญ 20+

ม.3

พนง.เสริฟ

1 ช/ญ 20+

ม.3

พนง.ล้างจาน

1 ช/ญ 20+

ม.3

สินเชื่อและการตลาด 10

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

ไม่กลัวความสูง สามารถทํางานกลางคืนได้,ออกตจว.บ้าง

ช 20+ ม.6 - ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช 23-35

191/4 ม. 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
57 บริษัท เลอ ชาร์แดง เดอ สุขโข จํากัด

ปวส.+

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ป.ตรี

ตกลง มีใจรักงานบริการ

ร้านชาบู

25 เม.ย..61

9,000 ทํางานที่ สท/ตาก/กําแพง มีทพี่ ัก

สินเชื่อ

25 เม.ย..61

ไม่จํากัดสาขา

แปลภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส

1 ช/ญ 25+

ป.ตรี

16,000 ทํางานจันทร์ - ศุกร์

บริการแปลภาษา 25 เม.ย.61

1 ช/ญ 25+ ตรงตามสาขา

พนักงานจัดเรียงสินค้า 1

ญ 20+ ไม่จํากัด

7,000 - มีประกันสังคม มีโอที มีพิเศษให้

พนักงานส่งสินค้า

1

ช 20+ ไม่จํากัด

7,000 - มีใบอนุญาตขับรถยนต์,มอเตอร์ไซค์

พนักงานทัว่ ไป

2

ช

-30

ม.3+

ตกลง - บรรจุก๊าซ ขับรถ มีใบขับขี่ ประเภท 2

1

ญ 20-30

ปวส.+

ตกลง - เช็คของ เอกสาร เก็บเงิน

ขายส่ง-ปลีก

25 เม.ย.61

ขายแก็ส

25 เม.ย..61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

60 หจก. สุโขทัยฮอนด้า คาร์ส
76/11 ม. 4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

61 ร้านเดอะ อัญชนา สปา
340/15 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ตาแหน่งงาน

จานวน

ลูกค้าสัมพันธ์

2

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ญ 20+

ปวช. +

ตกลง เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

2 ช/ญ 20+

ปวช. +

ตกลง

บัญชี

1

ญ 20+

ปวช. +

ตกลง

ช่างซ่อมรถยนต์

2

ช 20+

ปวช. +

ตกลง

อะไหล่

2 ช/ญ 20+

ปวช. +

ตกลง

เจ้าหน้าที่ IT

1 ช/ญ 20+

ปวช. +

ตกลง

พนักงานสปา

4

ญ

มีใบนวดแผนไทย 150 ชม.

ตกลง

พนักงานบัญชี

1

ญ 20+

ม.6

5 ช/ญ 18+

ม.6+

10,000+

ทีป่ รึกษาประกันชีวิต 10 ช/ญ 20+

ปวช.+

ฝ่ายขาย

62 บ.ปาริชาติ แอสเซท แอนด์ คอนสตรัคชั่น ช่างไฟฟ้า/ช่างทัว่ ไป

25-40

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง
ขายรถยนต์

25 เม.ย.61

ประกันสังคม ค่าคอมฯ วันหยุด เบีย้ ขยัน โบนัสรายเดือน โบนัสรายปี

นวดสปา

25 เม.ย..61

มีประสบการณ์ 2 ปี ปวส.ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์

ดูแลระบบไฟฟ้า

25 เม.ย.61

ตกลง รักงานบริการ ขยัน มุ่งมั่น

ขายประกัน

25 เม.ย..61

300+ ใช้คอมฯเบือ้ งต้นได้ มีประกันสังคมฯ เบีย้ ขยัน

จําหน่ายวัสดุ

25 เม.ย..61

44/81 ซ.ปาริชาติ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

63 บมจ. ไทยประกันชีวิต
109/2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

64 เตียเปงเซ้งวัสดุ

พนักงานขาย

1

ญ 18+

ม.6+

แม่บ้าน,พีเ่ ลี้ยง

2

ญ -40

ไม่จํากัด

พนักงานสินเชื่อ

2

ช

20 - 30

ปวช.+

300/วัน ไปทํางานต่างอําเภอได้ มีที่พักค่าน้ํา/ค่าไฟฟรี

39/5 ม.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

จนท. การเงิน

4

ช

20 - 30

ปวส.+

มีประกันสังคม,มีค่าคอมฯ มีปสก.จะพิจารณาพิเศษ

66 บริษัทสแทรตทีจี้ แอนด์คอร์ปอเรชั่นจํากัด

พนักงานบริการ

1

ช 21+

186/4-5 ถ.จรดวิถี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

65 บ.ศรีสวัสดิ์เพาเวอร์ 1979 จก.

222/77-79 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง สท

ม.3+

ก่อสร้าง

320/วัน ประกันสังคม เบีย้ ขยัน กองทุนกู้ยืม

สินเชื่อ

25 เม.ย. 61

ผลิตประตูเหล็ก 25 เม.ย..61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

67 บจ. ชัยฤทธิ์ ลิสซิ่ง 58

ตาแหน่งงาน

จานวน

แม่บ้าน

1

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

ญ -50 ไม่จํากัดวุฒิ 12,000/ด - มีประสบการณ์ผ่านงานครัวมาแล้ว

119 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 1 ช/ญ -35
วิเคราะห์สินเชื่อ

ป.ตรี สาขาที่เกีย่ วข้อง

76/12 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ลบ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

คนงานทัว่ ไป

4

ช่างสํารวจ

1 ช/ญ 20+

ช 35+ ไม่จํากัด

วิศวกรคุมงาน

5 ช/ญ

ไม่จํากัด

เซอร์เวย์

5 ช/ญ

ไม่จํากัด

ล่ามประสานงาน

ปวส.+

25 เม.ย..61

12,000 เป็นงานทั่วไป งานสวน เชื่อมได้บ้าง ขับรถยนต์
12,000 ทํางานทุกอําเภอในจังหวัดสุโขทัย

พนักงานขาย

2

รับเหมาก่อสร้าง 25 เม.ย.61

ปวช.+ โยธา ตกลง

ช/ญ

ไม่จํากัด

-

ช

ไม่จํากัด

เข้าใจภาษาพม่า

ตกลง ประกันสังคม เบีย้ เลี้ยง ทีพ่ ัก
ตกลง ล่ามภาษาพม่า เดินทางต่างประเทศได้

2 ช/ญ 25-45 ไม่จํากัด 15,000+ มีโบนัส 13 เดือน,มีประกันชีวิต,ค่ารักษาพยาบาล จําหน่ายนมเปรี้ยว 25 เม.ย.61
ทุนการศึกษาบุตร

พ.ต้อนรับ

2 ช/ญ 18-40

ม.6+

10 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
72 ศูนย์ไอศกรีมแมกโนเลีย

ก่อสร้างถนน

-มีค่าที่พัก เบี้ยงเลี้ยง เดินทางตจว.ได้ มีรถและคนขับรถประจําตําแหน่ง

ป.ตรี โยธา ตกลง มีประกันสังคม,เบีย้ เลี้ยง รถยนต์

94/14 ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

71 โรงแรมอนันดา

25 เม.ย..61

มีใบขับขี่รถยนต์

ช่างซ่อมบํารุง ช่างเครื่อง 2

70 หจก. ดีไลท์เซลล์

สินเชื่อ

2 ช/ญ -35 ป.ตรี บัญชี 13,000/ด - ประจําสํานักงานใหญ่ (แยกกระชงค์)

113 ม.7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
69 หจก.พิษณุดีพร้อม

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

13,000/ด - ประจําสํานักงานใหญ่ (แยกกระชงค์)

ตรวจสอบบัญชีสาขา 10 ช/ญ -35 ป.ตรี บัญชี 13,000
68 สุโขทัยแอทฟัสด์

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ตกลง - มีอาหาร,ชุดฟอร์ม, บุคลิกดี,ใจรักบริการ

โรงแรม

25 เม.ย..61

มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ
พนักงานขายไอศกรีม 3 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด

3/101 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย (สามล้อพ่วงข้าง)

ตกลง สามารถขับรถสามล้อพ่วงข้างได้ มีประกันอุบัติเหตุ ขายไอศครีม
มีประกันสังคม มีรางวัลให้ทุกเดือน บ.มีรถให้

25 เม.ย..61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ชื่อสถานประกอบการ

ลาดับที่

73 บ.ซูซูกิ สุโขทัย ออโต้โมบิล จก.

ตาแหน่งงาน

จานวน

ช่างยนต์

2

99/9 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย ทีป่ รึกษาการขาย

74 บ.มิตซูสุโขทัย จํากัด
99 ถ.บายพาส ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
ช 20+

300/วัน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ช/ญ 25+ ไม่จํากัด

9,000 ค่าคอมฯ การขาย ขับรถยนต์ได้พิจารณาพิเศษ

2 ช/ญ 20-35 ปวช. +

ตกลง มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

พนักงานบัญชี

2

ญ 20-35 ปวช.+ (บ/ช) ตกลง มีประสบการณ์ด้าน ป/ช จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลูกค้าสัมพันธ์

2

ญ 20-35 ปวช.+ (บ/ช) ตกลง เสียงเพราะ มนุษยสัมพันธ์ดี

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ 10 ช/ญ 20-35

75 บริษัทไมด้า จํากัด

ปวช.+

เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขาย

ม.6+

10 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด

242/14-15 ม.7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง
ขายรถยนต์

25 เม.ย. 61

ขายรถยนต์

25 เม.ย..61

ขายเช่าซื้อ

25 เม.ย. 61

ตกลง ขับรถยนต์ได้ รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี
ตกลง - มีค่าเช่าบ้าน
- มีรายได้จากค่าคอมฯ มีโบนัสจากการขาย

76 บ.ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดการหน่วย

4 ช/ญ 20+

ม.6+

9,000 มีประสบการณ์ด้านการขาย

146/1-2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง

ดีเลอร์สาขาย่อย

4 ช/ญ 20+

ม.6+

9,000 มีพาหนะของตัวเอง

พนักงาน Part-time 10 ช/ญ 18-22

ม.3+

ประกันสังคม

ขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 25 เม.ย..61

จ.สุโขทัย
77 ร้านสเวนเซ่นส์ สุโขทัย บิก๊ ซีสุโขทัย

ค้าปลีก-ค้าส่ง

25 เม.ย..61
25 เม.ย..61

บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ
78 ภูเก็บฝัน รีสอร์ท

แม่บ้าน

1

ญ

ไม่จํากัด

7,500 มีประสบการณ์ /ทําความสะอาดห้องพัก

บริการทีพ่ ัก

แม่บ้าน

2

ญ 25+

ป.6+

7,000 ทดลองงาน 1 เดือน หยุดเดือนละ 2 วัน

บริการห้องพัก 25 เม.ย..61

1 ช/ญ 25+

ปวช.+

ตกลง พูดภาษาอังกฤษได้

ไม่จํากัด

79/1 ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
79 บลูเฮ้าท์ รีสอร์ท
295/31 ม. 7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

พ.ต้อนรับ

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

80 ร้านศิลปชัยสุโขทัย
130/6-7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

81 บจก.เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ
57 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
82 ร้านจิตรชัย

ตาแหน่งงาน

จานวน

ช่างซ่อมเครื่องเสียงรถยนต์

2

ช่างฟิล์ม

8,000+ มีเบีย้ ขยัน/ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ช/ญ ไม่ระบุ ไม่จํากัด

8,000+ มีเบีย้ ขยัน/ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

พนักงานอะไหล่

3

ช 20-35

แผนกช่าง

3

ช 20-35 ปวช.ช่างยนต์

แผนกขาย

3

ช 20-35

พนักงานทัว่ ไป

3

ช

พนักงานคอมพิวเตอร์ 1

83 บ.พิษณุโลกโกลด์ มิลค์ จก.

พนักงานควบคุมคุณภาพ 1

พนักงานธุรการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช ไม่ระบุ ไม่จํากัด

1/1 ต.ธานี .เมือง สท.

84 ร้าน N2P มอเตอร์ (ร้านรถเกรด A)

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

300

มีความรู้เรื่องอะไหล่บ้าง

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง
เครื่องเสียงและ 25 เม.ย..61
ประดับยนต์
ขายเครื่องเกษตร 25 เม.ย. 61

มีประกันสังคมให้ มีใจรักบริการ

18+

ม.3+

300+ ทํางานงานช่วง 7.00 - 18.00 น.

ช 18+

ปวช.+

300+

ขายของเล่น

25 เม.ย. 61
25 เม.ย..61

ช/ญ 22-35 ป.ตรี อุตสาหกรรม 11,000/ด ทํางานที่ อ.สวรรคโลก มีประกันสังคม โบนัสประจําปี

1 ช/ญ 22-36 ปวส-ป.ตรี 9,000/ด เข้างาน 8.00-17.00 น

ช่างบริการ

1

ช

-40

ไม่จํากัด 305/วัน

เสมียน

1

ญ

-

ทําบัญชี/ทําคอมฯได้

ตกลง - มีเบีย้ ขยัน และประกันสังคม

- ประสบการณ์ ซ่อมได้ทดลองงาน 3 เดือน/ขับรถยนต์ได้

จําหน่ายรถ

25 เม.ย..61

เคาะ พ่นสี

25 เม.ย..61

เซเว่น

25 เม.ย..61

ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
85 หจก.สุโขทัยชํานาญการช่าง
12/4 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
86 เซเว่นฯหน้าอาชีวะสุโขทัย

ช่างผสมสี

1 ช/ญ

-

-

ตกลง - มีเบีย้ ขยัน และประกันสังคม

ช่างเคาะ

1

-

-

ตกลง - มีเบีย้ ขยัน และประกันสังคม

พนักงานประจําร้าน

ช

1 ช/ญ 18+

87 บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย พนักงานขายโครงการ 1

ม.3+

9,000

ช 20-35 ปวส.ขึ้นไป ไม่จํากัดสาขา ไม่ระบุ ประสบการณ์ด้านการขาย มาอย่างน้อย 1 ปีขนึ้ ไป จําหน่ายอุปกรณ์ 25 เม.ย..61
ตกแต่งบ้าน

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ชื่อสถานประกอบการ

ลาดับที่

88 TQM

ตาแหน่งงาน

จานวน

Sale Rep พนักงานขาย 5

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี

เงื่อนไข/สวัสดิการ

10,000/เดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร พักร้อน คอมมิชชั่น ฯลฯ

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง
ประกันภัย

25 เม.ย..61

จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง

25 เม.ย..61

ขายวัสดุ

25 เม.ย..61

120/5 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

89 บ.เตียเปงเซ้ง วัสดุ

แม่บ้าน

1

ญ

20 - 45

-

315/วัน - มีประกันสังคม
มีเบีย้ ขยัน

186/4-5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

90 หจก.บ้านสวนซีเมนต์

พีเ่ ลี้ยงเด็ก

1

ญ -35

ไม่จํากัด

ตกลง ไป - กลับ

383 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง สท.
91 ร้านบ้านสวนวัสดุ
478/1 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

92 บ.เมืองไทยประกันชีวิต จก.
388 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

93 หจก.ตรีสัตย์ก่อสร้าง
167/3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

เคยเลี้ยงเด็ก
พนักงานขับรถ 6 ล้อ 3
แม่บ้าน

1

327/3 ม.4 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย

-

ญ 18-40

-

ทีป่ รึกษาทางการเงิน 20 ช/ญ 22 + ป.ตรี +
ผู้จัดการฝ่ายขาย

20 ช/ญ 25 + ป.ตรี +

8,500 มีโอที/วันหยุด 4 วัน ต่อเดือน มีประกันสังคม ขายปลีกวัสดุ
15,000 ประกันชีวิต สุขภาพ

ช 18+ ไม่จํากัด

8000-12000

มีประกันสังคม

ขับรถปูน

2

ช 18+ ไม่จํากัด

8000-10000

มีประกันสังคม

ขับรถไถ

1

ช 18+ ไม่จํากัด

10000-12000

มีประกันสังคม

โฟแมนคุมงาน

1

ช 18+

10000-18000

ต้องมีประสบการณ์/ มีประกันสังคม

15000-25000

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

ช่างยนต์

ช 18+ ไม่จํากัด

1

ช

-40

ไม่จํากัด

ตกลง - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานผสมคอนกรีต 1

ช

-40

ไม่จํากัด

ตกลง - มีประสบการณ์ด้านการผสมปูน

ช

-40

ไม่จํากัด

ตกลง

พนักงานขับรถปูน

1

ประกันชีวิต

25 เม.ย..61

15,000 ประกันกลุ่ม

2

มีปสก.

25 เม.ย..61

ก่อสร้าง

พนักงานขับรถแม็คโครเล็ก

ช่างเครื่องยนต์ 10 ล้อ 1
94 บุญเลิศคอนกรีต (ซันคอนกรีต)

ช 20+

รับเหมาก่อสร้าง 25 เม.ย..61

ขายคอนกรีต

25 เม.ย.61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

95 ตี๋เล็ก ออโต้ คาร์
92 ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
96 เจริญกิจคาร์แคร์ และ JK
34/9 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง สท
97 ไทยเจริญกิจแก๊ส

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

ช่างติดฟิล์ม

1

ช

ไม่จํากัด

ตกลง - มีประสบการณ์

ช่างช่วงล่าง

1

ช 20+ ไม่จํากัด

ตกลง - มีประสบการณ์

พนง.ล้างรถ

5

ช 18+ ไม่จํากัด

พนง.ทําความสะอาด 1

25 เม.ย.61

ตกลง

คาร์แคร์

25 เม.ย. 61

ญ 18+ ไม่จํากัด

ตกลง

ร้านอาหาร

ผช.แม่ครัว

1

ญ 18+ ไม่จํากัด

ตกลง

พนักงานส่งแก๊ส

2

ช

ตกลง สามารถขับรถสามล้อพ่วงจ้างได้ส่งแก๊สในตัวเมือง

18+ ไม่จํากัด

91 ถนนจรดวิถถี อ่ ง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

100 บ.บิก๊ ปรินซ์
19-21 ถ.ตรีโชต ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

ช่างแอร์

25 เม.ย. 61

1

ช 20+ ไม่จํากัด

ตกลง มีประสบการณ์

ติดตั้งแอร์บ้าน

25 เม.ย..61

ทําป้ายไวนิล

25 เม.ย.61

ร้านทําไวนิล

25 เม.ย. 61

ติดแอร์ได้
ช่างตัดสติ๊กเกอร์

1

ช 25+ ไม่จํากัด

ตกลง มีประสบการณ์ ในการติดสติ๊กเกอร์

แม่บ้าน

1

ญ 20+

ตกลง มีเบีย้ ขยัน

ช่างเชื่อม

1

ช 20+

ตกลง

พนักงานกราฟฟิก
พนักงานทัว่ ไป
หน้าร้าน

101 บ.โชคชัยมอเตอร์ (ส่วนของ AIS)

ร้านแก๊ส

ยกแก๊ส ด้วยต้องการคนในพืน้ ที่

232/2-3 ม.7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
99 โรงพิมพ์วิทยา

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง
ประดับยนต์

-

ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
98 แก้วการไฟฟ้า

เงื่อนไข/สวัสดิการ

2 ช/ญ 20+

ปวส.+

-

ใช้โปรแกรมออกแบบได้เป็นอย่างดี

2

ช 20+

ม.3+

-

มีประกันสังคม ให้

2 ช/ญ 20+

ม.6+

ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3

315 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย พ.ขาย อินเตอร์เน็ต

ช

ทํางาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

-35 ปวช.+ไฟฟ้า 9,000

3 ช/ญ -30

ปวช.+

- ไม่จําเป็นต้องมีปสก. + ค่าคอมฯ

9,000 - เดินขายตามบ้าน + ค่าคอม

ติดตั้งจานดาวเทียม 25 เม.ย.61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ชื่อสถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

จานวน

102 บ.สอาดกรุ๊ปจก.(เพาเวอร์มาร์ท)

พนักงานขาย

1

ช 20+

ม.6+

111/2 ม.1 ต.ป่าแฝก

ช่างไฟฟ้า/อิเลค

1

ช 20+

ไม่จํากัด

อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ช่างแอร์

ลาดับที่

103 ศูนย์แว่นสุโขทัย

พนักงานขาย

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

2 ช/ญ 20+

ม.3+

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

ตกลง - ขับรถยนต์ได้ มีทพี่ ักให้ มีประกันสังคม ขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 25 เ.ม.ย.61
ตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

83/10 ม.2 ต.บ้านกง อ.กงไกรลาส สท
104 ร้านมาลีวัสดุ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ขายแว่น

25 เม.ย..61

ด้านการขายแว่น
พนักงานขับรถ

4

ช 20+ ไม่จํากัด

ตกลง - มีใบขับขี่

ขายวัสดุก่อสร้าง 25 เม.ย..61

พนักงานขาย

1

ช

9,650 - มีใบขับขี่ มีค่าคอมมิชชัน มีประกันสังคมมีเบี้ยขยัน

ขายนม

25 เม.ย. 61

9,000 - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

ไฟแนนท์

25 เม.ย. 61

ขายรถยนต์

25 เม.ย.61

83/5 ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ สท.
105 บริษัทแลตตาซอย จํากัด

20+

ม.6

252/2 ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

106 บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด

พนักงานปฏิบัติการ 10

ช 21-30

ปวช.+

330/8 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
107 บจก. สุโขทัย พีแอนด์วายมอเตอร์

- ขับรถยนต์ได้ มีทพี่ ักให้ มีประกันสังคม
ช่างยนต์

3

ช

จบช่างยนต์ ตกลง ตามกฎหมายแรงงานกําหนด

89 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง สท.

พนักงานขาย

108 The Pizza Company สาขาสุโขทัย

พนักงานส่งอาหาร

2 ช/ญ 18-30

ม.3

130 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

พนักงานในครัว

1 ช/ญ 15-25

-

40/ชม. ไม่จําเป็นต้องทําอาหารได้

พนักงานหน้าร้าน

1 ช/ญ 15-25

-

40/ชม. รักงานบริการ

109 หจก.พิษณุโลก เอ็ม เอส
94/14 ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

3 ช/ญ

ไม่จํากัด
ไม่จํากัด

พนักงานขายประจําเขต 5 ช/ญ 25+

-

ไม่จํากัด

ตกลง

เชฟโรเลต

43/ชม. - มีรถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาต

ขายพิชซ่า

25 เม.ย. 61

ตกลง มีค่าคอมมิชชั่น+ทุนการศึกษาบุตร,ประกันชีวติ จําหน่ายนมดัชมิลล์ 25 เม.ย. 61
ประกันอุบัติเหตุ,มีจกั รยานยนต์เป็นของตนเอง

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

110 บจก.โปรซีเคียว

ตาแหน่งงาน
พนักงานขาย

จานวน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

1 ช/ญ 18+ ม.6, ปวช+ ตกลง ประกันสังคม,โอที
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

96/6 ม.12 ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จ.สุโขทัย

111 บ.วินทัวร์สุโขทัย จก.
144/4 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย

112 โรงแรมเรือนไทย
181/20 ซ.ประชาร่วมมิตร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

113 ร้านเต็งชูเกียรติสุโขทัย

ช่างแอร์

2

ช 18+

ม.3

ช่างซ่อมบํารุงไฟฟ้า

2

ช 18+

ม.3

พ.ธุรการ

2

ญ 18+

ม.6

พนง.ขับรถ

5

ช 30+

ป.6+

พนง.โฮสเดรส

5 ช/ญ 18+

ป.6+

พนง.บริการบนรถ

5 ช/ญ 18+

ป.6+

พนักงานเสริฟ

1 ช/ญ 18+

ม.3-ม.6

พนักงานต้อนรับ

1 ช/ญ 22+

ป.ตรี

คนงานทัว่ ไป

2

ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

300/วัน

ช 25+ ไม่จํากัด 300/วัน - ทํางานในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

แม่บ้าน

1

ญ 30+

ไม่จํากัด

51/33 ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

กล้องวงจรปิด/รถยนต์

วินทัวร์

25 เม.ย.61

โรงแรม

25 เม.ย. 61

ขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 25 เม.ย. 61

ตกลง

- ทํางานบ้าน ดูแลเด็ก กลางวันไปรร. เตรียมอาหารให้

ขายเสื้อผ้า

25 เม.ย. 61

โรงแรม

25 เม.ย. 61

- มีทพี่ ักให้ มีประกันสังคม
พนักงานต้อนรับ

1 ช/ญ ไม่ระบุ

ป.ตรี

214 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
116 บ.ไทยลอตเต้ จํากัด

จําหน่ายและติดตั้ง 25 เม.ย. 61

- ทํางานทัว่ ไปในร้าน

41 ถนนลิไท ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
115 บริษัทน้ําค้างหมู่บ้านไทย

สามารถทํางานเข้ากะได้ ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

300/วัน สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

1/3-5 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
114 ร้านนําเจริญ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

9,000 มีอาหาร
ประกันสังคม

พ.ขายเงินสด หน่วยจักรยานยนต์

1 ช/ญ 30-35

ม.3+

9,600 เงินเดือน+ค่าน้ํามันรถ+ค่าคอมฯ+เบี้ยขยัน+เบี้ยเลี้ยง จําหน่ายหมากฝรัง่ 25 เม.ย. 61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

117 ร้านอัญชณาสปา&บิวตี้

ตาแหน่งงาน

จานวน

พนักงานสปาผิว

2

144/2-3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย พนักงานนวดแผนไทย,น้ํามัน 2

พนักงานสปาผิวหน้า 1
118 โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปา
18/2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

92/26 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

121 หจก.รวมโชคพัฒนา 1991

ญ 25-35 ไม่จํากัด
ปวส.+

สปา

25 เม.ย. 61

โรงแรม

25 เม.ย. 61

6,000 เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

1 ช/ญ 30+ ไม่จํากัด

ตกลง ได้ภาษา

3 ช/ญ 25+

ตกลง บ้านพัก/ชุดฟอร์ม /อาหาร 3 มื้อ

ม.6

ตกลง เน้นภาษาอังกฤษ

1 ช/ญ 30+ ไม่จํากัด

ตกลง

3

ช

25+

ปวส.+

ตกลง ไม่ต่ํากว่า 300/วัน

ผจก.หน่วย

5 ช/ญ 20+

ม.6+

9,000 มีประสบการณ์ ด้านการขาย

ดีเล่อร์สาขาย่อย

5 ช/ญ 20+

ม.6+

9,000 มีพาหนะของตัวเอง

พีเ่ ลี้ยงเด็ก

2

ไม่จํากัด 300/วัน

ทีป่ รึกษาด้านบริการ

ไม่จํากัด

ช 18+ ปวส.+ช่างยนต์

จบช่างยนต์จะพิจารณาพิเศษ

ช่างยนต์

ไม่จํากัด

ช 18+

ปวส.+

ช่างยนต์/ฝึกงานก็รับ

ทีป่ รึกษาด้านขาย

ไม่จํากัด

ช/ญ 18+

ปวส.+

ขับรถยนต์ได้

แม่บ้าน

1

ญ -50

ไม่จํากัด

ญ 20+

215 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
122 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ทองไกรลาศ

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

ญ 25-35 มีใบรับรอง 6,000 เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

หน.ห้องอาหาร

ช่างไฟฟ้า/อิเลค

120 บริษัทสยามนิสสันสุโขทัย

6,000 เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

2 ช/ญ 25+

หัวหน้าห้องอาหาร

73-75 ต.ธานี อ.เมือง สท.

ญ 25-35 ไม่จํากัด

เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานต้อนรับ
พนง.เสริฟ

119 บ.ชิงเกอร์ประเทศไทย จก.(มหาชน)

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

- 2 ขวบ ตอนกลางวันเด็กไปโรงเรียน ทํางานบ้านด้วย

ตกลง ไป - กลับ กวาดบ้าน ในออฟฟิต

ขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 25 เม.ย.61

จําหน่ายรถยนต์ 25 เม.ย. 61

รับเหมาก่อสร้าง 25 เม.ย. 61

รับแขก เสริฟน้ํา
พนักงานขับรถ

155/1 ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย พนักงานขับแม็คโคร

2

ช 20+ ไม่จํากัด

ตกลง ขับรถยนต์ได้

2

ช 20+ ไม่จํากัด

ตกลง มีประกันสังคม

รับเหมาก่อสร้าง 25 เม.ย.61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ชื่อสถานประกอบการ

ลาดับที่

122 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ทองไกรลาศ
155/1 ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

123 อู่ดีเจริญ
156/3 ม.4 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

124 บริษัท แอมเบอร์โลจิสติกส์ จํากัด
69/9 ซ.1 ถนนประชาราษฏร์ ต.เมืองฯ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

125 ร้านมินท์มันตรา การ์เด้นเรสท์
2085 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

126 บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จํากัด

ตาแหน่งงาน

จานวน

พนักงานขับรถน้ํา

2

พนักงานทัว่ ไป
ช่างสี
ช่างเชื่อม

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
ช 20+ ไม่จํากัด

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ตกลง

2 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด
1 ช 18+ ไม่จํากัด

ตกลง
ตกลง - ประกันสังคม

2

ช 18+ ไม่จํากัด

ตกลง

ช

15,000 - มีใบขับขี่ประเภท 3

พนักงานขับรถบรรทุก 3

23 - 45

ไม่จํากัด

(รถพ่วง,เดี่ยว)

รวมค่าเที่ยว

- รับเป็นเทีย่ ว

เด็กเสริฟ

2 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด

150

พนักงานชงกาแฟ

1 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด

ตกลง มีประสบการณ์

พนักงานส่งของ

1

ช 18+

ม.3+

บริการขนส่งและ 25 เม.ย. 61
รับจ้างบรรทุกขนส่ง

ตกลง สามารถขับรถ 3 ล้อได้ ส่งของใน อ.สวรรคโลก

จําหน่ายรถ

25 เม.ย. 61

มีใบอนุญาตขับขี่ มีประกันสังคมให้

จักรยานยนต์

ปวช.

ตกลง

พนักงานขายโทรศัพท์ 4 ช/ญ 18+

ปวส.

ตกลง

พ.ขับรถตู้

1

ช

ม.6+

ตกลง มีความสามารถขับรถยนต์ได้ดี

พ.สโตร์อะไหล่

1

ช

ม.6+

ตกลง

พ.ตรวจสอบอะไหล่

1

ช

ม.6+

ตกลง มีใบขับขี่รถยนต์

ปวส.+

ตกลง

1 ช/ญ

25 เม.ย. 61

25 เม.ย. 61

พ.ขายรถจักรยานยนต์ 2 ช/ญ 18+

ทํางาน 16.00 - 23.00 น.

อู่ต่อรถ

ร้านอาหาร

46-51 ถ.ศรีสัชฯ ต.เมือง อ.สวรรคโลก สท .

การตลาด

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ชื่อสถานประกอบการ

ลาดับที่

127 บริษัทกรุงเทพบริการการบิน จํากัด
(สนามบินสุโขทัย)

ตาแหน่งงาน

จานวน

พนักงานสวน

ช/ญ 1 22-45

ป.6+

ตกลง อาศัยอยู่ อ.ศรีสําโรง ,อ.สวรรคโลก

สรรหาบุคลากร 25 เม.ย. 61

ช

ป.6+

ตกลง - วันลาพักร้อน และวันลาต่างๆ มีโอที

ทํางานในสนามบิน

พนักงานก่อสร้าง

ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พนักงานไฟฟ้าประปา ช

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
5 22-40

1 22-40 ปวช.สาขา ตกลง เบี้ยเลี้ยง ชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ไฟฟ้า

128 โรงแรมแสงสินธิ์

ผช.กุ๊ก

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

สุโขทัย

วันหยุดนขัตฤกษ์ตามรัฐบาลสั่ง

2 ช/ญ 25+

โรงแรม

25 เม.ย. 61

ซ่อมรถบรรทุก

25 เม.ย. 61

แคชเชียร์

2

ญ 22+

ช่างเชื่อม

3

ช 20+ ไม่จํากัด

350+ - ต้องมีประสบการณ์

3

ช 20+ ไม่จํากัด

350+ - ต้องมีประสบการณ์

จนท.ความปลอดภัย

1

ช

ตกลง มีปสก.ด้านจป.อย่างน้อย 3 ปี

พนักงานเลือกเยื่อ

10

ญ 20-40

คนเลี้ยงวัว

1

ช

ช่างยางรถยนต์

3

ช

300 ขึ้นทุกเดือนๆ 450 บาท

ช่างช่วงล่างรถยนต์

3

ช

300 ขึ้นทุกเดือนๆ 450 บาท

ช่างถ่ายน้ํามันเครื่อง

3 ช/ญ

300 ขึ้นทุกเดือนๆ 450 บาท

คาร์แคร์

เด็กล้างรถยนต์

3 ช/ญ

300 ขึ้นทุกเดือนๆ 450 บาท

คาร์แคร์

สถานีวิทยุ FM คนบ้านนอก 100.50 MHZ

จัดรายการวิทยุ

1

300 ขึ้นทุกเดือนๆ 450 บาท

สถานีวิทยุ

623 ถ.เทศบาลดําริ 3 ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

129 อู่ช่างใหญ่

157 ม.1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ช่างยนต์ (รถบรรทุก)

130 บ.ก้วงไถ่สเปเชียลเปเปอร์ จก.
21/1 ม.13 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

131 อู่เฉียดทุน
121 ม. 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ช

25-35 ป.ตรี อาชีวอนามัย

ไม่จํากัด

ป.6+
ไม่จํากัด

305

ผลิ่ตกระดาษส่งออก 25 เม.ย. 61

มีประกันสังคม

10,000 เคยเลี้ยง

อู่รถยนต์

25 เม.ย. 61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

132 บริษัทสินทรัพย์สุโขทัย จํากัด
999 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ตาแหน่งงาน
พนักงานบัญชี

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

1 ช/ญ 20+

สาขาที่เกี่ยวข้อง

305/วัน

แม่บ้าน

2 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด 305/วัน

ช่างทัว่ ไป

2

พนักงานต้อนรับ
133 นายทรรษวัฒ์ ชาติมาลา

จานวน

ช 20+

2 ช/ญ 20+

สาขาที่เกี่ยวข้อง

305/วัน

ป.ตรี

305/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประสบการณ์ จะ

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง
โรงแรม

25 เม.ย. 61

ส่วนบุคคล

25 เม.ย.61

พิจารณาพิเศษ
-

แม่บ้าน

1

ญ 30+ ไม่จํากัด

ตกลง

- สามารถไปอยู่กับนายจ้างทีก่ รุงเทพได้

พนักงานขับรถ

3

ช 25+

ม.3+

300

- มีใบขับขี่ ท.2

พนักงานส่งของ

3

ช 22+

ม.3+

300

- ยกของหนักได้

พนักงานขาย

3 ช/ญ 20+

ม.6+

300

- มีประกันสังคม มีบุคลิกภาพดี

ช่างบริการ

1

ไม่จํากัด

9,000 - มีประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่รถยนต์) ศูนย์บริการทรูวิชนั่ ส์ 25 เม.ย. 61

184/1 ม.1 ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรงสท
134 ก.โลหะกิจ โฮมมาร์ท
76 ม.8 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสําโรง สท
135 ร้านโมเด็ม แชทเทิลไลท์

ช 25+

มีประกันสังคม มีค่าคอมฯ ไม่ต้องออกตจว.

158 ม.3 ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

136 ก.โลหะกิจ โฮมมาร์ท

รับเหมาก่อสร้าง 25 เม.ย.61

พนักงานขับรถ

2

ช 30+

ป.6

300+ -มีใบขับขี่ประเภท 2

พนักงานส่งของ

3

ช 22+

ม.3

300+

แผนกผลิต

4

ช

-

-

305+ - มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักร ซ่อมเบือ้ งต้นได้ โม่ บด ย่อยหิน

52/2 ม.8 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย ช่างซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ 5

ช

-

-

400+ มีประสบการณ์ด้านซ่อมเครื่องยนต์

5

ช

-

-

305+ เป็นผช.ช่างซ่อมบํารุงเครื่องยนต์

42 ม.2 ต.สามเรือน อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120

137 โรงโม่หินสุวรรณ

ผช.ช่างซ๋อมบํารุงเครือ่ งยนต์

ขายวัสดุก่อสร้าง 25 ก.พ.61
25 เม.ย..61

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

138 ร้านไทยประสบผล
477/1 ม.2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

139 หจก.ปลาเงิน ก่อสร้าง
477 ม.2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

140 ร้านอาหารกลางทุง่

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

พนักงานขาย

1 ช/ญ

ไม่ระบุ

ปวส.+

9,000+ คนในพืน้ ที่

พนักงานบัญชี

1 ช/ญ 20+

ปวส.+

9,000

วิศวกรโยธา

1

ป.ตรี.

ตกลง ต้องมีใบประกาศ

พนง.ธุรการ

1 ช/ญ

ปวส.+

12,000 - มีที่พักให้ฟรี มีประกันสังคม ขับรถยนต์ได้ รับเหมาก่อสร้าง 25 เม.ย. 61

ช 20+
22-30

ร้านค้าวัสดุกอ่ สร้าง 25 เม.ย.61

ช่างเชื่อม

1

ช 21+ ไม่จํากัดสาขา 350/วัน มีใบขับขี่

พนักงานเสริฟ

1

ญ 18+ ไม่จํากัด

ตกลง - มีอาหารกลางวันให้ มาเช้า-เย็น

ร้านอาหาร

25 เม.ย. 61

ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า

1

ช

ขายเครื่องใช้

25 เม.ย.61

48 ม.15 ต.วังน้ําขาว อ.บ้านด่านลานหอย สท

141 ร้าน พี เอ็น พลาซ่า
2 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านฯ สท.
142 อเมซอน อ.คีรีมาศ

18+

ปวช.+

350+ - มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

ช 18+

ปวช.+

350+ - มีใบขับขี่ ไม่เสพยา

ญ 18+

ม.3+

300

- ชงกาแฟได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

ร้านกาแฟ

25 เม.ย.61

พนักงานขาย internet 5 ช/ญ 18+

ม.3+

ตกลง

- มีประสบการณ์ผ่านการขาย รายได้ดี 9,000 + ค่าคอมฯ

ขายอินเตอร์เน็ต

25 เม.ย.61
25 เม.ย.61

ช่างติดตั้งจานดาวเทียม 1

พนง.ชงกาแฟ

3

ไฟฟ้า

72 ม.8 ต.โตนด อ.คีรีมาศ สท
143 บริษัท A88 อินทินิตี้ จํากัด

88 ม.9 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (เดินสายอินเตอร์เนต)
144 HI SPEED 2016

- ทํางานในจังหวัดสุโขทัย

ช่างไฟฟ้าติดตั้งอินเตอร์เน็ต

2

ช 25-45

ปวช.+

ตกลง มีรถยนต์กระบะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เดินสายติดตั้ง

88 ม.9 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน

3

ช/ญ 25-45

ม.3+

อินเตอร์เน็ต

รวม

376 ตําแหน่ง

ตกลง มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
822 อัตรา (คน)

ประกาศตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง

**ก่อนสมัครงานทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เบอร์โทร 0-5561-0218- 9 ก่อนทุกครั้ง เพราะตาแหน่งงานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา**
ท่านสามารถดูตาแหน่งงานว่างได้ทางเว็บไซต์สานักงานฯ www.doe.go.th/sukhothai , Facebook สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย และ จัดหางาน สุโขทัย
สามารถติดตามรับฟังรายการ "บ่ายนี้มงี านทา "ทางสถานีวิทยุฯ FM.93.75 MHZ ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14.15 - 15.00 น.

ประกาศตาแหน่งงานว่างต่างจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับ

ชือ่ สถานประกอบการ

1 บริษัท พี พี เอราวัณ ปาล์ม รี
สอร์ท
ปฏิบัติงานเกาะพีพี จังหวัด
กระบีโ่ ทรศัพท์ 02-115419,
090-9204182
2 บริษัท นครชัย 21 จากัด
1540-42 ถ.มิตรภาพ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
โทรศัพท์ 044-257997
ต่อ 123

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

1. มัคคุเทศก์ทางทะเล
2. Commis II /Cook Helper
//Butcher Helper
3. พนักงานเกษตร/พนักงานเกษตร
ไฮโดรโปนิกส์
4.ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่โครงการตลาดถนน
คนเดิน

หลายอัตรา ช/ญ
หลายอัตรา ช/ญ

18+
18+

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

หลายอัตรา

ช/ญ

18+

ไม่จากัดวุฒิ

ไม่ระบุ มีทพี่ ักให้ฟรี
ไม่ระบุ มีอาหารให้ 3 มื้อ ฟรี
มีชุดยูนิฟอร์มให้
ไม่ระบุ มีเบีย้ ขยัน

ช/ญ

18+

ไม่จากัดวุฒิ

ไม่ระบุ

1. พนักงานขับรถ

ไม่จากัด

ช

27+ ไม่จากัด 21,000+

2. พนักงานต้อนรับบนรถ

ไม่จากัด

ญ

18+ ไม่จากัด 13,800+

หลายอัตรา

มีใบอนุญาติขับขี่รถชนิดที่ 2 (อนุญาต
มาแล้ว 3 ปี)
มีประสบการณ์ขับรถยนต์โดยสาร
หรือเคยขับรถในเส้นทางสายกรุงเทพ
รู้เส้นทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใจรักบริการ บุคลิกดี เป็นมิตร
ขับรถโดยสารในเส้นทาง นครราชสีมากรุงเทพ
ผ่านงานด้านการบริการด้นรถยนต์โดยสาร
มีใจรักงานบริการ สุภาพ เป็นมิตร

ประเภทกิจการ
บริการทีพ่ ัก อาหาร
และสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่าง

บริการด้านขนส่งด้วยรถยนต์
โยสาร

ประกาศตาแหน่งงานว่างต่างจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับ

ชือ่ สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

3 บริษัท บี.ฟูดส์ โปรดักส์
1. พนักงานฝ่ายผลิต
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
39 ม.5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม
2.พนักงาน SANI
(ทาความสะอาด Line ผลิต)
จ.ลพบุรี 15220
โทรศัพท์ 036-436333-43

250

ช/ญ

25

ช

3. พนักงานคลังสินค้า

10

ช

วุฒิ

18-45 ไม่จากัดวุฒิ

20-35
ไม่จากัดวุฒิ

20-35 ไม่จากัดวุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ประเภทกิจการ

320บาท/ ค่าอาหาร 20 บาท/วัน
ผลิตไก่สดแช่แข็งและแปรรูป
วัน ค่ากะกลางคืน 30 วัน/วัน
ค่าล่วงเวลา 60 บาท/ชั่วโมง
320บาท/ ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ฟรี
วัน เปิดบัญชีธนาคารได้รับบัตร
ATM ฟรี
มีรถรับ-ส่งในจังหวัดลพบุรี
320บาท/ และใกล้เคียง
วัน มีหอพักภายในบริษัท ฟรีค่า
น้าค่าไฟ
ชุดทางานแจกซัก ฟรี
มีเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มีโบนัสประจาปี

ประกาศตาแหน่งงานว่างต่างจังหวัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับ

ชือ่ สถานประกอบการ

4 บริษัทรักษาความปลอดภัย

ตาแหน่งงาน
1. เจ้าหน้าที่ รปภ.ชาย-หญิง

การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย)
1780 อาคารเตียวฮงบางนา
ถ.บางนา-ตราด (ก.ม.5) แขวง
บางนา เขตบางนา กทม.
โทรศัพท์ 086-7721476

รวม

10 ตาแหน่ง

จานวน เพศ อายุ
ไม่จากัด

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช/ญ 18+ ไม่จากัด 491-543 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันสมัคร
บาท/วัน สามารถเลือกลงหน่วยงานที่
ต้องการได้
ระหว่างฝึกอบรมมีอาหาร 2
มื้อ
มีวันหยุดพักร้อน 6 วัน
ทางานวันหยุดได้ 2 แรง
แจกชุดเครื่องแบบ 2 ชุด
มีสวัสดิการให้

ประเภทกิจการ
ด้านรักษาความปลอดภัย

จานวน 285+ อัตรา

ก่อนสมัครงานกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดที่สานักงานจัดหางานสุโขทัย เบอร์โทร 0-5561-0218-9
เพราะตาแหน่งงานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
**นอกจากนี้ยังมีตาแหน่งงานว่างจากบริษัทต่างๆ อีกมากมาย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ doe.go.th/sukhothaiและ เฟซบุ๊ค : สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย**

ประกาศตาแหน่งงานว่างคนพิการ
ประจาเดือน มิถุนายน 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

1 บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด พนักงานคีย์ข้อมูล
Callcenter
388เอ็กเซนทาวเวอร์ชั้น27 ถ.สุขุมวิท
อนุมัติสินเชื่อ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
2 บริษทั เซลทัล ฟู้ด รีเทล จากัด
แคชเชียร์,แม่ครัว
จัดเรียงสินค้า
99/9 ม.2 เซนทรัลพาซา แจ้งวัฒนะ
ตรวจรับสินค้า
บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
3 บริษทั พี.ออดิโอ ซีสเท็ม จากัด
ฝ่ายผลิต
19/4,6,7 หมู่ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย5
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
4 บริษทั พีเอโฟน จากัด
พนักงานขายสินค้า
พนักงานสต๊อก
341/290 หมู่ 6 ตาบลหมื่นไวย
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
5 บริษทั โตโยต้า ธรบุรี จากัด
พนักงานทั่วไป
313/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ธุรการ
6 บริษทั คอมเซเว่น จากัด
549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
7 บริษทั โชคลาภบุญไชย จากัด
พนักงานทั่วไป
141 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
8 บรษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969)
ฝ่ายผลิต
98 สุขุมวิท 62 แยก 1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

จานวน

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา ประเภทความพิการ

99

ช/ญ

18-30

ม.6ป.ตรี

ทางการเคลื่อนไหว

100

ช/ญ

18+

ม.3+

ทางการเคลื่อนไหว 9,500+

30

ชาย

18+

ไม่จากัด

ทุกประเภท
สามารถทางานได้

50
10

ช/ญ
ช/ญ

18-30
18-30

ปวช+
ม.6+

ทุกประเภท
ตาม
สามารถทางานได้ โครงสร้าง

10 ช/ญ 19-35 ไม่จากัด

10

ช/ญ

50

ช/ญ

10 ช/ญ

20-40 ปวส.-ป.ตรี

ทางการเคลื่อนไหว

ค่าจ้าง

เงือ่ นไข/สวัสดิการ

โทรศัพท์

วันหมดเขต

ตาม
โครงสร้าง

ประกันสังคม,โบนัส
ค่ารักษาพยาบาล
โอที,ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม,โบนัส
ค่ารักษาพยาบาล
โอที,ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม,โบนัส
เบี้ยขยัน, โอที
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม,โบนัส
คอมมิชชั่น,
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม,โบนัส
เบี้ยขยัน, โอที
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม,โบนัส
เบี้ยขยัน, โอที
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม
ประกันชีวติ
โอที
ประกันสังคม,โบนัส
เบี้ยขยัน, โอที
ชุดฟอร์มพนักงาน

02-6977509

31 ก.ค.61

061-8269872
084-9296331

31 ก.ค.61

02-4416640

31 ก.ค.61

062-2010714
044-923119

31 ส.ค.61

02-4799000

31 ส.ค.61

02-0177777
ต่อ 7208-7213

30 มิ.ย.61

02-8787701-3

30 มิ.ย.61

02-3111911

30 มิ.ย.61

325/ว

9,000

ไม่ระบุ
ทุกประเภท
สามารถปฏิบตั ิงานได้

18+

ไม่จากัด

ทุกประเภท
ตาม
สามารถปฏิบตั ิงานได้ โครงสร้าง

18-35

ไม่จากัด

ทุกประเภท
11,000สามารถปฏิบตั ิงานได้ 13,000

ประกาศตาแหน่งงานว่างคนพิการ
ประจาเดือน มิถุนายน 2561
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

9 บริษทั จินป่าว พรีซีซั่น อินดัสทรี่ จากัด
631 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.12
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
10 บริษทั แมกเนท กรุ๊ป พลัส จากัด
68/940-942 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
11 บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด
325/7 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
12 บริษทั คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จากัด
339 หมู่ 14 ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ

อายุ

ฝ่ายผลิต

10

ช/ญ

20-35

ม.6+

พนักงานธุรการ

5

ช/ญ

18+

ไม่จากัด

ธุรการ

5

พนักงานธุรการ

10

ช/ญ

ช/ญ

วุฒิการศึกษา ประเภทความพิการ

20-35

ม.3+

18+

ปวช+

ค่าจ้าง

ทางการเคลื่อนไหว 10,000+

เงือ่ นไข/สวัสดิการ

ประกันสังคม,โบนัส
รถรับส่ง,เบี้ยขยัน, โอที
ชุดฟอร์มพนักงาน
ทุกประเภท 10,000+
ประกันสังคม
สามารถปฏิบตั ิงานได้
เบี้ยขยัน, โอที
โบนัส
ทางการเคลื่อนไหว 9,300ประกันสังคม,โบนัส
และการได้ยิน 10,000
เบี้ยขยัน, โอที
ชุดฟอร์มพนักงาน
ทุกประเภท
ตาม
ประกันสังคม,โบนัส
สามารถปฏิบตั ิงานได้ โครงสร้าง
เบี้ยขยัน, โอที
ชุดฟอร์มพนักงาน

โทรศัพท์

วันหมดเขต

02-7093678

31 ก.ค.61

02-0209200

31 ส.ค.61

31 ก.ค.61
02-3089939
02-3089815
02-3089958
099-294-9933 31 ส.ค.61

**ก่อนสมัครงานทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดที่สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร. 0-5561-0218 - 9 ก่อนทุกครั้งเพราะตาแหน่งงานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา**

ขอเชิญใช้บริการศูนย์บริการจัดหางานคนพิการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนย์บริการจัดหางานคนพิการไว้เพื่อบริการให้คาปรึกษา และแนะนาอาชีพอิสระสาขาต่างๆ ข้อมูลข่าวสารคนพิการ ตาแหน่งงานคนพิการ
ขอเชิญท่านที่สนใจ หาความรู้และใช้บริการหรือขอรับเอกสารพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนหางานได้ที่
ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการ สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 285 ม.14 ถ.สุโขทัย-กาแพงเพชร ต. บ้านกล้วย อ.เมือง สุโขทัย ได้ทุกวันและเวลาราชการ

