สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
ความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัยในเดือนเมษายน 2562 1.อาชี พ พื้ น ฐาน จํ า นว น 12 4 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ
นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงาน จํานวน 320
38.75
อัตรา ผูสมัครงาน จํานวน 275 คน ผูใชบริการ จํานวน 434 คน
2.ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 80 อัตรา
การบรรจุงาน จํานวน 382 คน เทียบกับเดือนที่ผานมา พบวาความ
คิดเปนรอยละ 25.00
ตองการแรงงานลดลง จํานวน 112 อัตรา คิดเปนรอยละ 25.93
3. พนักงานบริการ จํานวน 36 อัตรา คิดเปนรอยละ 11.25
ผูใชบริการเพิ่มขึ้น จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.23 การบรรจุ
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน เม.ย.62
งานเพิ่มขึ้น จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 25.66
จํานวน (อัตรา)
เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน มี.ค. กับ เดือน เม.ย. 62

จํานวน (คน)

600
500

432

400

401

434

320

124
200
150

382
304

100

300
เดือน มี.ค.62

200

80

36

50

เดือนเม.ย.62

100
0

250

0

อาชีพพื้นฐาน

ตําแหน งงาน

ผูใชบริการ

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1.การผลิต จํานวน 158 อัตรา คิดเปนรอยละ 49.38
2.การขายสงและการขายปลีก จํานวน 57 อัตรา
คิดเปนรอยละ 17.81
3.ที่พักแรมและงานบริการ จํานวน 28 อัตรา คิดเปนรอยละ8.75
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน เม.ย.62
จํานวน (อัตรา)
300

250
200

พนั กงานบริ การ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
ส ว นใหญ มี ค วามต อ งการแรงงานที่ จ บการศึ ก ษา
ระดับ ปวช-ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา มากที่ สุ ด จํ า นวน 168 อั ต รา
คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมาคือระดับมัธ ยมศึกษา จํ านวน
121 อัตรา คิดเปนรอยละ 37.81 และระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 31 อัตรา คิดเปนรอยละ 9.69 และชวงอายุที่มีความ
ตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุ ระหว าง 18-24 ป จํานวน
178 อัตรา คิดเปนรอยละ 55.63 รองลงมา คือ อายุระหวาง
25-29 ป จํานวน 44 อัตรา คิดเปนรอยละ 13.75 และอายุ
ระหวาง 30-39 ป จํานวน 23 อัตรา คิดเปนรอยละ 7.19
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน เม.ย.62

158

จํานวน (อัตรา)
200

150
100

57

50

150

28
100

0

ชางเทคนิ ค ฯ

การผลิต

การขายสงฯ

ที่พักแรม
และงานบริการ

168
121

50

31

0

การขายสง ฯ

การผลิต

กอสราง
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ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา
ส ว นใหญ เ ป น ผู จ บการศึ ก ษาระดับ มั ธ ยมศึก ษา จํ า นวน
131 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 47.64 รองลงมาคื อ ระดั บ ปวช.ปวส./อนุ ปริญญา จํ านวน 110 คน คิดเปนรอยละ 40.00
และระดับประถมศึกษา จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 8.36

การบรรจุงาน
ผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนเมษายน 2562
จํานวน 382 คน
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุ งานมากที่สุด คือ การผลิต
จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 41.36 รองลงมาคือ การขายสง
และการขายปลี ก จํ า นวน 105 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 27.49
และที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 31 คน คิดเปนรอย
ละ 8.12

ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน เม.ย.62

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน เม.ย.62

จํานวน (คน)

จํานวน (คน)
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31
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0

มัธยมศึกษา

ป.ตรี ปวส/
อนุ ปริญญา

ประถมศึกษา

พิจารณาตามชวงอายุ
สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18–24 ปมาก
ที่ สุ ด จํ า นวน 195 คน คิด เป น รอ ยละ 70.91 รองลงมาคื อ
อายุ ระหว าง 30-39 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.82
และชวงอายุ 40-49 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 9.45
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผู ส มั ค รงานส ว นใหญ ส มั ค รในตํ า แหน ง อาชี พ พื้ น ฐาน
มากที่สุด จํ านวน 147 คน คิดเปนรอยละ 53.45 รองลงมา
เปนตําแหนงงานบริการ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 15.64
และตําแหนงผูป ฏิบัติงานโดยใชฝมือ จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 12.73

0
การผลิต

การขน สง ฯ

ที่ พั ก แรมฯ

ประเภทอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน
จํ า นวน 159 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 41.62 รองลงมา คื อ
ชางเทคนิคและปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 80 คน คิดเปนรอย
ละ 20.94 และงานบริ ก าร จํ า นวน 56 คน คิ ด เป น รอ ยละ
14.66
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน เม.ย.62
จํานวน (คน)
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ชางเทคนิ คฯ

งานบริการ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนมิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัทพีเอเอส พืชผล
สงออกและไซโล จํากัด
2/11 ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110

โทร 093-3054269
(ผลิตและจําหนาย
น้ํามันพืช)

ตําแหนงงาน

จํานวน
1.พนักงานขาย
1
2.หัวหนาแผนกธุรการ
1
3.หัวหนาแผนกจัดซื้อ
1
4.หัวหนาแผนกจัดสงสินคา
1
และรับวัตถุดิบ
5.ผูชวยพนักงานวิเคราะห
1

ตรอ.บุญชูตรวจสภาพรถ 1.ชางตรวจสภาพ

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช/ญ 25+
ช/ญ 25+
ช/ญ 25+
ช/ญ 25+

วุฒิ
ปวส+
ป.ตรี+
ป.ตรี+
ป.ตรี+

ช/ญ 20+

ม.6

ปวส+

181/20 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทร 055-612234
(บริการที่พัก)
โรงแรมอีซี่เฮาส

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

- ตําแหนงลําดับที่ 1 - 4
จบการศึกษาปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจที่
เกี่ยวของ

ตามตกลง - มีประสบการณดานการ
ตรวจสอบคุณภาพ,QC
-ทุกตําแหนงมีประกันสังคม
โบนัสประจําป,ยูนิฟอรม
,เงินชวยเหลือกรณี
คลอดบุตร,กรณีเสียชีวิต
ตามตกลง - จบสาขาชางยนต
- มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ

ช

-35

1.ผูคุมเครื่องอัดอิฐบล็อค
2.คนขับโฟคลิฟ
3.กรรมกร

1
1
4

ช
ช
ช

18+ ปวช+
18+ ไมจํากัด
18+ ไมจํากัด

1.พนักงานตอนรับ
2.แมบาน

1
1

ช/ญ 18+
ญ 18+

1.แมบาน

1

ญ

20+ ไมจํากัด

300+/ว - ขยัน อดทน

1.พนักงานขับรถ

1

ช

ไม
จํากัด

ตามตกลง - มีใบขับขี่รถยนต
ประเภท 2 ขึ้นไป

21/5 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 086-9224779
(ผลิตเสาคอนกรีต)
โรงแรมเรือนไทยเดิม

สวัสดิการ/เงื่อนไข

1

92/3 ม.1 ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110

โทร 055-641249
(ตรวจสภาพรถ)
หางหุนสวนจํากัด
ทองประศาสตร
คอนกรีต

คาจาง

ม.6
ไมจํากัด

300+/ว - สามารถดูแลเครื่องจักรได
300+/ว - ขับรถโฟคลิฟได
300+/ว - ขยัน อดทน
- มีโอที 56 บาท/ชม.

310+/ว - มีความรูดานภาษาอังกฤษ
310+/ว

240/4 ม.2 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 081-5965457
(บริการที่พัก)
บริษัทสุโขทัยวินทัวร
144/4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทร 055-612409
(บริการขนสงผูโดยสาร)

ม.3+
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนมิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
รานศิลปชัย

ตําแหนงงาน
1.แมบาน

จํานวน
1

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
วุฒิ
ญ -45 ไมจํากัด

130/6-7 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทร 055-611486
(รานประดับยนต)
บริษัทอีซูซูสุโขทัย จํากัด 1.ที่ปรึกษาการขาย
(สาขาสวรรคโลก)
2.ทีป่ รึกษาดานการบริกา
79/15 ม.1 ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110

โทร 089-6350799
(ขายรถยนต)
หางหุนสวนจํากัดปลา
เงินกอสราง

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

300+/ว -ทําความสะอาด
-ซักผา
-รีดผา

10

ช/ญ -35

ม.6+

6,000+/ด -มีคาคอมฯ

2

ช/ญ -35

ม.6+

9,000+/ด -มีคาคอมฯ

20+

ปวช+

9,000+/ด -จบสาขาชางยนต

ช

3.ชางยนต

3

4.พนักงานบัญชี

1

ช/ญ 22+

ปวส+

9,000+/ด -จบบัญชี

5.พนักงานการตลาด

2

ช/ญ 22+

ปวส+

9.000+/ด -ทํางานออกแบบได

1.พนักงานขาย
2.วิศวกรคุมงาน

2
1

ช/ญ 18+

ญ

ไมจํากัด
18+ ปวช+

ตามตกลง -มีประกันสังคม
ตามตกลง -มีที่พักให

ช
ช

22+
25+

ปวช+
ม.3+

400+/ว
310+/ว

ช/ญ 22+

ม.6+

465+/ว

ป.6+

310+/ว

477 ม.2 ต.ทุงเสลี่ยม
อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย
64150

โทร 082-8865025
(ขายวัสดุ-รับเหมา
กอสราง)
บริษัทรักษาความ
1.พนักงานไฟฟา-ประปา
ปลอดภัยกรุงเทพบริการ 2.พนักงานขับรถ
การบิน จํากัด
3.เจาหนาที่รักษาความ
จังหวัดสุโขทัย
ปลอดภัย
99 ม.4 ต.คลองกระจง
4.คนสวน
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
โทร 089-4609796
(รักษาความปลอดภัยใน
สนามบิน)

2
1
5
1

ช

22+

QR Code
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

-ตองจบสาขาที่เกี่ยวของ
-มีใบขับขี่
-ขยัน
-มีประกันสังคม
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนมิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล
จํากัด
99/9 อาคารเซ็นทรัล
พลาซา แจงวัฒนะ ออฟฟศ
ทาวเวอร ชั้น 15-18 ม. 2
ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120

ตําแหนงงาน
1.แคชเชียร
2.จัดเรียงสินคา
3.อาหารพรอมปรุง
4.อาหารแชแข็ง

จํานวน
100

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช/ญ 18+

วุฒิ
ม.3+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

9,500+ 1. ประกันสังคม,โบนัส
/เดือน 2.คารักษาพยาบาล
3.ชุดฟอรมพนักงาน
4.เบี้ยขยัน, โอที
**รับคนพิการทุกประเภท/
สามารถทํางานได**

Seiko Precision (Thailand) 1.พนักงานฝายผลิต
Co., Ltd.
104 หมู 18 นิคม
อุตสาหกรรม
นวนคร โซน 3 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120

50

มายกี้ จํากัด
1.พนักงานบรรจุหีบหอ
54-54/1 ซ.วชิรธรรมสาธิต
37 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260

20

ช/ญ 1840

ม.3+

325/วัน 1.ประกันสังคม,โบนัส
2.กองทุนเลี้ยงชีพ,เบี้ย
ขยัน
3. โอที,ชุดฟอรม
พนักงาน
**พิการทางการไดยิน
หูหนวก หูตึง**

ช/ญ 2040

ไมจํากัด

13,000 1.ประกันสังคม,โบนัส
/เดือน 2.เบี้ยขยัน, โอที
3.วันหยุดพักผอน
**พิการทางการไดยิน
หูหนวก หูตึง**

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆ ขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ
ขอเชิญทานที่สนใจหาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่
ศูนยบริการจัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 285 ม.14 ถ.สุโขทัย-กําแพงเพชร
ต. บานกลวย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

ตูงานอัจฉริยะ “Job Box”
จับคูคนใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ

กรมการจัดหางาน นํา นวั ต กรรมใหม “ตูงานอัจฉริยะ (Job Box)” ออกใหบริการแกผูที่กําลังหางาน
ทําตามสโลแกน “จั บ คู ค นใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ” เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกประชาชนในพื้นที่จํานวน 6 แหง
ในสวนของจังหวัดสุโขทัย ไดนําตูงานอัจฉริยะ (Job box) มาใหบริการกับประชาชนในพื้นที่ จํานวน 6 ตู ดังนี้
1. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด สาขาสุโขทัย
2. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด สาขาสวรรคโลก
3. เรือนจําจังหวัดสุโขทัย
4. เรือนจําอําเภอสวรรคโลก
5. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสุโขทัย
6. หางสรรพสินคาสยามแม็คโคร (จํากัด) มหาชน สุโขทัย
หากมีขอสงสัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวั ดสุโขทัย 285 หมูที่ 14 ตําบลบานกลว ย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 0 5561 0218 – 9

ขาวจัดหางาน

**คิดใหรอบคอบกอนตัดสินใจไปทํางาน
เก็บผลไมปาที่ประเทศฟนแลนด**

ดวยขณะนี้ไดมีประชาชนสอบถาม และสนใจจะไปทํางานเก็บผลไมปาในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศฟนแลนด
ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกป ขอใหคิดทบทวนใหรอบคอบ ศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนตัดสินใจ
หรือจายเงินใหกับผูหนึ่งผูใด เพื่อเตรียมการกอนถึงฤดูกาลเก็บผลไมปาประเทศฟนแลนด ป 2562 จึงขอเตือนคนหางาน
ดังนี้
 การเก็บผลไมปา (ผลเบอรรี่) เปนงานหนักเนื่องจากตองเก็บผลไมในสภาพอากาศที่หนาวเย็น พื้นที่ลาดชัน
เปนภูเขา เนื่องจากเปนปาธรรมชาติไมใชเก็บในฟารม ผูที่รางกายไมแข็งแรงอาจเจ็บปวยหรือเกิดอันตรายถึงชีวิตได
 ผูจะเดินทางไปเก็บผลไมปาจะถูกเรียกเก็บคาใชจายกอนการเดินทางไมนอยกวา 65,000 บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการเดินทาง คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ผูเก็บผลไมจะมีคาใชจายหักจากรายไดในฟนแลนด เปนคาที่พัก คาเชา
รถยนต คา น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ค า อาหารและอื่ น ๆ อี ก ประมาณ 1,000 บาทต อ วั น จึ ง ต อ งเก็ บ ผลเบอร รี่ ให ไ ด ม ากกว า
50 กิโลกรัมตอวัน จึงจะคุมคาใชจายระหวางอยูที่ฟนแลนด
 การพิจารณาวีซาเปนอํานาจของทางการฟนแลนด หากทางการฟนแลนดไมอนุมัติวีซาให ก็ไมสามารถเดินทาง
ไปเก็บผลไมปาตามที่คาดหวังได
 ในแต ละฤดู กาลไมส ามารถควบคุม ธรรมชาติ ใ หมี ผ ลไม ป า ออกมาจํ า นวนมากได บางครั้ ง มี ป ญ หาอากาศ
แปรปรวนทําใหมีผลไมออกจํานวนนอย รวมทั้งราคาของผลไมปาในแตละป ขึ้นอยูกับกลไกตลาดไมมีการประกันราคา รายได
จึงอาจไมเพียงพอกับคาใชจาย
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ขาวจัดหางาน

แจงเตือนคนไทยไปทํางาน
ในสาธารณรัฐเกาหลีอยางถูกตองตามกฎหมาย

นายนิพนธ ดาวัล ย จัดหางานจัดหางานจังหวัดสุ โขทัย กลาววา จากมาตรการเขมงวดของสาธารณรัฐ
เกาหลี ได มีขอ สั่ งการให ดา นตรวจคนหางานสุ ว รรณภู มิ และดา นตรวจคนหางานดอนเมื อ ง ประสานงานอย า งใกล ชิ ด
กับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ในการสุมตรวจผูที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อปองปรามการลักลอบเขาไปทํางาน
ในสาธารณรัฐเกาหลีแ บบผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการประสานข อมูลกับสํา นักงานตรวจคนเข าเมืองทั้งในประเทศไทย
และสาธารณรัฐเกาหลี ในการสอบขอเท็จ จริงจากแรงงานที่ถูกสงตัวกลับ เนื่องจากการลักลอบทํ างานอยางผิดกฎหมาย
ว ามี พฤติกรรมในการเดิ นทางไปทํางานอยางไร มีผูใดเกี่ ยวของ ชัก จูง หรื อหลอกลวง เพื่อ เป นการกํ าจั ดสายนายหนา ที่
ดําเนินการใหคนงานเดินทางไปทํางานอยางผิดกฎหมาย

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธใหประชาชน/คนหางาน มีความประสงคจะเดินทาง
ไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี อยาไดหลงเชื่อผูชักชวนใหเดินทางเขาไปทํางานอยางผิดกฎหมาย เนื่องจากผูกระทําความผิด
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีดําเปนบุคคลที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีหามเขาประเทศ (Blacklist)

หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285
หมูที่ 14 ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 0 5561 0218 9 ตอ 111 ในวันและเวลาราชการ

หางานในจังหวัด

ชองทางติดตามขาวสารประชาสัมพันธ
ไดที่ LINE/Facebook

ขาวสารงาน
ตางประเทศ

รับงานไปทําที่บาน

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย
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ขาวจัดหางาน

การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนและสงเสริมใหผูรับงานไปทําที่บานมีการรวมกลุมกัน มีการบริหาร
จัดการกลุมใหเขมแข็งเพื่อประโยชนในการรับงานไปทําที่บานอยางตอเนื่อง สงเสริมการเพิ่มทักษะฝมือหรือศักยภาพในการ
บริหารจัดการกลุมตลอดจนสนับสนุนเงินกูจากกองทุนเพื่อรับงานไปทําที่บาน
การใหบริการ
 รับลงทะเบียนผูจางงาน
 รับลงทะเบียนประชาชนทั่วไปที่ตองการรับงานไปทําที่บาน
 รับลงทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
 ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน
 อบรมใหความรู เพิ่มทักษะฝมือของผูรับงานไปทําที่บาน
 มีกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานสนับสนุนเงินกูยืมแกกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมู 14 ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9

งานเย็บเสื้อผา
สําเร็จรูป

วารสารฉบับนี้ ขอยกตัวอยาง กลุมรับงานไปทําที่บานที่ไดจดทะเบียนรับงานไปทําที่บาน
“กลุมงานเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป” คุณคุณฉลอง อินขวัญ
ตั้งอยูที่ 2081 ม.4 ต.บานสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64140
ลักษณะงาน เย็บเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป
รายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครงาน 1) มีความรับผิดชอบ 2)มีความตรงตอเวลา
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อาชีพอิสระ ไมยากอยางที่คิด
มะมวงชีสเคก (Triple Mango Cheesecake)
สวนผสม ฐานชีสเคกแครกเกอร 90 กรัม
๑.เนยเค็ม 40 กรัม
๒.สวนผสม ครีมชีส (Rare Cheesecake ชั้นที่ 1)
๓.เจลาติน 3 กรัม
๔.วิปปงครีม 140 กรัม
๕.ครีมชีส 100 กรัม
๖.น้ําตาลทราย 30 กรัม
๗.น้ําเลมอน 1 ชอนชา

สวนผสมครีมชีสมะมวง (Mango Rare Cheesecake ชั้นที่ 2)
๑.เจลาติน 3 กรัม
๒.ครีมชีส 100 กรัม
๓.น้ําตาลทราย 20 กรัม
๔.วิปปงครีม 60 กรัม
๕.น้ําเลมอน 1/2 ชอนชา
๖.มะมวง 50 กรัม

สวนผสม เจลลี่มะมวง
๑.มะมวง (ปนและกรอง) 150 กรัม
๒.น้ําตาลทราย 20 กรัม
๓.เจลาติน 6 กรัม

วิธีทําชีสเคกมะมวง
๑. ทําฐานของตัวชีสเคก นําแครกเกอรมาปนใหละเอียดแลวใสเนยเค็มละลายแลวคลุกใหทั่วหลังจากนั้นใสพิมพ แลวกดใหแนน
แชตูเย็น 30 นาที
๒.ทําครีมชีส ชั้นที่ 1 แชเจลาตินในน้ําเย็น ประมาณ 15 นาที ใหเจลาตินดูดน้ําใหเต็มที่ แลวตีวิปปงครีมทั้งหมด ใหตั้งยอดกลาง
แลวตีครีมชีสกับน้ําตาลทรายใหเนียน
๓.ใสน้ําเลมอน แลวตีใหเนียน ใสเจลาตินลงไป (เจลาตินพอครบ 15 นาที บีบน้ําออกแลว เขาไมโครเวฟ ใชไฟออนประมาณ
30 วินาที) ตีใหเนียน
๔. แบงวิปครีม 80 กรัม มาตะลอมกับครีมชีสใหเนื้อเนียน จากนั้นเอาวิปครีมที่เหลือใสลงไปตะลอมจนเขากัน ตักใสลงในพิมพ
(ที่ใสฐานแครกเกอรไวแลว) นําไปแชตูเย็น 30 นาที
๕.ทําครีมชีสมะมวง ชั้นที่ 2 บดมะมวงใหละเอียดแชเจลาตินในน้ําเย็น ประมาณ 15 นาที ใหเจลาตินดูดน้ําใหเต็มที่ และตีครีม
ชี สกับน้ําตาลทรายใหเนี ยน ใสมะมวงลงไปตีผสม ใสน้ําเลมอน แลวตีใหเนีย น ใสเจลาติ นลงไป (เจลาตินพอครบ 15 นาที
บีบน้ําออกแลว เขาไมโครเวฟ ไฟออน 30 วินาที) ตีใหเนียน นําวิปครีมที่เหลือ 60 กรัม มาตะลอมกับครีมชีสอยางเบามือจนเนื้อ
เนียน ตักหยอดลงในพิมพที่เตรียมไว นําไปแชตูเย็น 30 นาที พรอมรับประทาน
ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบจาก : คุณ Poppy farm สมาชิกเว็บไซตพันทิปดอทคอม
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ขาวประชาสัมพันธ

บริการรับขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน/รายงานตัวกรณีวางงาน
https://empui.doe.go.th

ลงทะเบียน/รายงานตัวเดินทางไปทํางานตางประเทศผานระบบอินเตอรเน็ต
https://toea.doe.go.th
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน มิถุนายน 2562
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
1. โครงการเตรี ยมความพร อมแกกํ าลัง
แรงงานกิ จ กรรมแนะแนวอาชี พ ให
นักเรียน นักศึกษา

วัน/เดือน/ป
19 มิ.ย.62

สถานที่ดําเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง อ.ศรีสําโรง
จ.สุโขทัย

2. ติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมบี ัตร
สวัสดิการแหงรัฐระยะที่ 2

5,7,10,20 มิ.ย.62

ในเขตพื้นที่อ.เมือง,อ.กงไกรลาศ,
อ.ศรีสาํ โรงและอ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

3. ออกพบนายจาง/สถานประกอบการ
เพื่อประชาสัมพันธภารกิจสํานักงานและ
หาตําแหนงงานวางเพื่อบริการคนหางาน
ทุกกลุมเปาหมาย

11,14 มิ.ย.62

ในเขตพื้นที่อ.เมือง,อ.สวรรคโลก,
อ.ศรีสชั นาลัยและอ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย

4. โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงค
ปองกันการหลอกลวงและลักลอบไป
ทํางานตางประเทศ

12 มิ.ย.62

ในเขตพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

5. โครงการเสริมสรางความมั่นคง
และยั่งยืน รวมกับโครงการหนวยบําบัด
ทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
จังหวัดสุโขทัย

20 มิ.ย.62

6. โครงการขยายโอกาสการมีงานทําให
ผูสูงอายุ กิจกรรมถายทอดภูมิปญญา
ผูสูงอายุ

24-26 มิ.ย.62

โรงเรียนบานสามหลัง (ประชาสรรค)
ต.เขาแกวศรีสมบูรณ อ.ทุงเสลี่ยม
จ.สุโขทัย
เทศบาลตําบลทุงหลวง ต.ทุงหลวง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วั นที่ 10 พฤษภาคม 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ ยมนายจ าง/สถานประกอบการเพื่อ ประชาสัม พัน ธ
หาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัยและอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สํานักงานจัดหางานจัง หวัดสุโ ขทั ย ออกพื้นที่ป ระชาสั มพั นธ โ ครงการคุ มครองคนหางานเชิ งรุ ก
ในพื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่ตําบลสารจิตร อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สํ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตรวจสอบสถานประกอบการและการทํางานของคนตางดาว
ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สํ า นั กงานจั ด หางานจั ง หวั ด สุโ ขทัย ออกบริก ารจั ด หางานเคลื่ อ นที่ ตามโครงการเสริม สรา ง
ความมั่นคงและยั่งยืน รวมกับโครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนศรีนคร
ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

