สรุปสถานการณ์แรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความต้องการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความต้องการแรงงานในจังหวัดสุโขทัยในเดือน
ธันวาคม
2561 นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน
จานวน 249 อัตรา ผู้สมัครงาน จา นวน 96 คน การบรรจุ งาน
จานวน 133 คน เทียบกับเดือนที่ผ่านมา พบว่าความต้องการ
แรงงาน เพิ่มขึ้น จานวน 97 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 101.04
ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 การ
บรรจุงานเพิ่มขึ้น จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.83
เปรียบเทียบตาแหน่งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน
เดือนพ.ย.61 กับ เดือนธ.ค. 61

จานวน (คน)

400
350

ความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ธ.ค.61
จานวน (อัตรา)
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เดือน พ.ย.61
เดือน ธ.ค.61

88

42

ตำแหน่งงำน

ผูส้ มัครงำน

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที
3 อั่สนุดดับแรกได้แก่
1. การขายส่งและการขายปลีก จานวน 131 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 52.61
2. กิจกรรมทางการเงินจานวน25 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10.04
3. การขนส่ง จานวน 23 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.23
ความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ธ.ค.61

อาชี พ พื้ น ฐาน

131

ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา เดือนธ.ค.61
100

การขายส่งฯ

100

กิ จกรรมทางการเงินฯ

80
60

20
0

ประเภทอาชีพ

ช่ างเท คนิ ค

จานวน (อัตรา)

120

40

พนั กงาน บริ ก าร เสมี ยน ,เจ้าห น้ าที่

ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มากที่สุด จานวน 87 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 34.93
รองลงมาคือระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา จานวน 77 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ
30.92 และระดับ ประถมศึกษา
จานวน 43 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.26 และช่วงอายุที่มีความ
ต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหว่าง 18-24 ปี จานวน
98 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 39.36 รองลงมา คือ อายุระหว่าง
25-29 ปี จานวน 78 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 31.32 และอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี จานวน 48 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.27

จานวน (อัตรา)

140

44

40

249

100
50
0

ประเภทอาชีพ ที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่
1.อาชีพพื้นฐาน จานวน 107 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 42.97
2.พนักงานบริการ จานวน 50 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.08
3.อาชีพพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ จานวน 44 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
17.67
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การขนส่ง
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การผลิต

50

ที่พั ก และบริก าร

40

เกษตร
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มัธ ยมศึกษา

ปวช./ปวส.

ประถมศึกษา

ป.ตรี

วุฒกิ ำรศึ ก ษำ
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ผู้สมัครงาน
ผู้สมัครงานจาแนกตามการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
43.75 รองลงมาคือ ระดับ ประถมศึกษา จานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.91 และระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา
จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70
พิจารณาตามช่วงอายุ ส่วนใหญ่ พบว่ าผู้สมัครงานที่มีอายุ
ระหว่าง 18–24 ปี มากที่สุด จานวน 39 คน คิดเป็น ร้อยละ
40.62 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.08 และช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 17
คน คิดเป็นร้อยละ 17.70
ผู้ สมัครงาน จาแนกตาม ตาแหน่งงาน ผู้สมัครงานส่วนใหญ่
สมัครในตาแหน่ง อาชีพพื้นฐาน มากที่สุด จานวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.41 รองลงมา เป็นตาแหน่งเสมียน จานวน 24
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และตาแหน่งพนักงานบริการ
จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66
ผู้สมัครงานจาแนกตามระดับการศึกษา เดือน ธ.ค.61
จานวน (คน)
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40

การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ธ.ค.61
จานวน (คน)
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กิ จกรรมบริก ารฯ

ที่ พั ก แรมฯ

ประเภทอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงาน
พื้นฐาน จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62 รองลงมา
คือ พนักงานบริการ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30
และอาชีพเสมียน, เจ้าหน้าที่ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
18.04
การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ธ.ค.61
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มัธ ยมศึ ก ษา
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วุฒิ ก ารศึ ก ษา

30

0

การบรรจุงาน
ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน ในเดือน ธันวาคม 2561
จานวน 133 คน
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายส่ง
และการขายปลีก จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33
รองลงมาคือ การผลิต จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
14.28 และการ ขนส่ง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
9.02

ป .ต รี
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ตาแหน่งงานว่างจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือนมกราคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
ร้านบ้านสวนวัสดุ

จานวน
4

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช 20+

วุฒิ
ม.3+

5

ช/ญ 20+

ม.3+

300/วัน+ -ขยัน อดทน
เบี้ยขยัน

1

ช/ญ 20+

ปวช.

1.พนักงานบัญชี

1

ช/ญ 18+

ปวช+

300/วัน+ -รักการขาย พูดเก่ง
เบี้ยขยัน
9,000+/ -ประกันสังคม
เดือน -มีที่พักให้

บริษัทสุโขทัยฮกอันตึ๊ง

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

ญ

22+

206/4-8 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-611130

ป.ตรี+
(คอมฯ)

ตามตกลง -ถ้ามีประสบการณ์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.พนักงานบัญชี

1

ญ

22+

ป.ตรี+
(บัญชี)

ตามตกลง

3.เจ้าหน้าที่
การตลาด
1.ที่ปรึกษาการขาย

1
20

2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

1

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.พนักงานขายหน่วยรถ

384/10 ม.2 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-699497

(จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง)

ตาแหน่งงาน
1.พนักงานขับรถส่ง
ของ
2.พนักงานทั่วไป
(กรรมกร)
3.พนักงานขายหน้าร้าน

บริษัทไทยประสบผล
201/1 ม. 2 ต.ทุ่งเสลี่ยม
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 6415
โทรศัพท์ 055 659 213

ค่าจ้าง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

300/วัน+ -มีใบขับขี่รถยนต์
เบี้ยขยัน

(จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง)

(จาหน่ายรถยนต์)

บริษัทโตโยต้า
เอ๊กซ์เซลเลนท์
199 ม.12 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-609300

ช/ญ 22+

ป.ตรี+
ตามตกลง
(การตลาด)
ช/ญ 22+ ม.3+
ตามตกลง
ญ

-ประกันสังคม
-ชุดยูนิฟอร์ม
-วันหยุดพักผ่อนประจาปี

22+

ปวส+

ตามตกลง

2

22+

ปวส+

ตามตกลง

3

ช/ญ 20+

ม.3+

9,700/ -ประกันสังคม
เดือน
-ประกันอุบัติเหตุ
+เบี้ยเลี้ยง -คอมมิชชัน่
-โบนัสประจาปี
-ตรวจสุขภาพประจาปี

(จาหน่ายรถยนต์)
บริษัทไทยลอตเต้
51/33 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 083-0962043
(ผลิตและจาหน่ายหมากฝรั่ง)
QR CODE ตาแหน่งงานว่าง

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 3

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือนมกราคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัทสยามเทคนิค
คอนกรีต

จานวน
1

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช 30+

2.คนงานผลิต

5

ช 18+

ป.6+ ตามตกลง

1.พนักงานขาย

1

ญ 20+

ปวช

ตามตกลง

2.แม่บ้าน

1

ญ 20+

ป.6+

ตามตกลง

(ร้านขายวัสดุก่อสร้าง)
โรงแรมอนันดา

1.ผู้ช่วยกุ๊ก

2

ป.6+

ตามตกลง

10 ม.4 ต.บ้านหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-622428

ช/ญ ไม่เกิน
40

-มีประสบการณ์
-ทาอาหารไทย

2.แม่บ้าน

2

ญ 20+

ป.6+

ตามตกลง

1.พนักงานขาย

2

ช/ญ ไม่เกิน

ม.6+

ตามตกลง

-ไม่จาเป็นต้องมี
ประสบการณ์
-ออกพื้นที่ได้
-มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัทสยามแม็คโคร
(สาขาสุโขทัย)

2.ช่างแอร์
1.พนักงานจัดเรียงสินค้า
แผนกอาหารสด

2
2

ช
ช

ไม่เกิน
40
18+

236 ม.4 ต.บ้านหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-013130

2.พนักงานจัดเรียงสินค้า
แผนกอาหารแห้ง

2

ช

+18

ม.6+

ตามตกลง

-ยกของหนัก
-ผ่านทหารแล้ว

1.ช่างคอม

1

ช

18+

ปวช+

ตามตกลง

-มีประสบการณ์

2.ช่างซ่อม
เครื่องถ่ายเอกสาร

1

ช

ปวช+

ตามตกลง

-มีประสบการณ์

3.พนักงานบัญชี

1

ปวส+

ตามตกลง

-มีประสบการณ์
(พิจารณาเป็นพิเศษ)

221 ม.4 ต.บ้านหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-611612

(ผลิตเสาคอนกรีต)
ร้านเตียเปงเซง
186/4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-611261

(บริการที่พัก)
บริษัทเอสเอสแอนด์เค

ตาแหน่งงาน
1.ผู้จัดการแผนกบัญชี

40

96/5 ม.12 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-614614

(จาหน่ายเครื่องไฟฟ้า)

(ค้าปลีก-ค้าส่ง)
บริษัทเอสวีพลาซ่า
92/18 ม.9 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-621477
(จาหน่ายเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า)

18+

ช/ญ 20+

วุฒิ
ป.ตรี

ค่าจ้าง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง

-ประกันสังคม
-กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
-ที่พัก
-ประกันสังคม

ไม่จากัด ตามตกลง
ม.6+ ตามตกลง

-ใช้คอมพิวเตอร์ได้
เบื้องต้น
-มีความซื่อสัตย์

-มีประสบการณ์
-ยกของหนัก
-ผ่านทหารแล้ว
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ข่าวจัดหางาน

รับสมัครคนงานไปทางานที่สหรัฐเอมิเรตส์ “ช่างไฟฟ้า,
ผู้ช่วยช่างบารุงรักษาเครื่องจักรกล, ช่างเครื่องกล, เจ้าหน้าที่ควบคุม
คุณภาพ

นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้มีประกาศรับสมัคร คนหางานเพื่อไป
ทางานกับบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าทางานในประเภทกิจการเกี่ยวกับการผลิต
กระป๋องเครื่องดื่ม เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 14 - 31 มกราคม 2562
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับการศึกษาที่สูงกว่า หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร จานวนอย่างละ 1 แผ่น ประกอบด้วย 1) สาเนาบัตรประชาชน
2) สาเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 3) สาเนาวุฒิการศึกษา 4) สาเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 5) รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว
ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมู่ที่ 14
ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055-610218-9 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซ
ต์
www.doe.go.th/overseas

ข่าวจัดหางาน

รับสมัครคนงานเพื่อไปทางานที่ไต้หวัน “ช่างเชื่อม, ช่างประกอบ”

นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้มีประกาศรับสมัคร
คนหางาน
เพื่อไปทางานกับบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation เข้าทางานในประเภทธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่
เครื่องจักร ท่อและหม้อไอน้าแรงดันสูงขนาดใหญ่ เปิดรับถึงวันที่ 28 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562
 คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 45 ปี ไม่จากัดส่วนสูงและน้าหนัก ไม่จากัดวุฒิการศึกษา สายตา
ไม่บอดสี ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ กรณีที่คนหางานเคยเดินทางไปไต้หวัน
รวมระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 9 ปี
 สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร จานวนอย่างละ 1 แผ่น ประกอบด้วย 1) สาเนาบัตรประชาชน
2) สาเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 3) สาเนาวุฒิการศึกษา 4) สาเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 5) รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว
ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมู่ที่ 14
ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055-610218-9 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์
www.doe.go.th/overseas
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ข่าวจัดหางาน

มาตรการ "สมัครใจเดินทางกลับประเทศ"

โอกาสดี 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค.62 ผีน้อยที่ลักลอบทางาน
สมัครใจเดินทางกลับประเทศไทยจะไม่ถูกห้ามเข้าเกาหลีใต้
นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี
ออกประกาศ ให้ผู้พานักและทางานแบบผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศภูมิลาเนา ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2561
– 31 มีนาคม 2562 นี้ โดยจะไม่ถูกห้ามเข้าประเทศ และในขณะเดียวกัน จะมีมาตรการตรวจจับ-ส่งกลับ ผู้ทางานโดยไม่ได้
รับอนุญาตในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ธุรกิจสถานบันเทิง และงานนวด เป็นกลุ่มแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เป็นต้นไป โดยผู้ที่ถูกจับกุมจะถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเวลาสูงสุด 10 ปี โดยผู้ที่สมัครใจกลับประเทศไทยใน
ระยะเวลาผ่อนผันนี้ ขอให้ดาเนินการ ดังนี้
1. เตรียมตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทาง (Passport) ให้พร้อม
2. เดินทางไปสนามบิน และรายงานตัวกับ ตม.เกาหลี โดยบันทึกปากคากับเจ้าหน้าที่
3. ไปถึงสนามบินให้ทันเวลาทาการของ ตม.เกาหลี และเผื่อเวลาก่อนเครื่องบินออก
กรณีเดินทางออกจากสนามบินอินชอน ให้ติดต่อ ตม.ใกล้ Counter g-h เปิดทาการตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
โทร. 032-7407391 ส่วนสนามบินกิมแฮ (ปูซาน) ติดต่อที่ชั้น
2 อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ
(International) ใกล้ทางเข้าประตู 4 เปิดทาการตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.30 น. โทร. 051-979-1300 เมื่อเดินทาง
กลับถึงประเทศไทย ขอให้ไปรายงานตัวกับด่านตรวจคนหางาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง เพื่อขอรับคาปรึกษา
ด้านการหางานทาต่อไป
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กล่าวต่อไปว่า นับเป็นโอกาสดีที่คนไทยที่ลักลอบทางานอยู่ในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย
จะมีโอกาสได้เข้าไปทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมารายงานตัวและเดินทางกลับประเทศไทย ภายในวันที่
31 มีนาคม 2562
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานบริการการไปทางานต่างประเทศ สานักงานจัดหางานจังหวัด
สุโขทัย เลขที่ 285 หมู่ที่ 14 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 0218 9
ต่อ 111

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 6

อาชีพอิสระ “ทาได้...ไม่ยากอย่างที่คิด”

ข้าวอัญชันผัดปลาทู
อร่อย ประโยชน์ดีงาม
ส่วนผสม ข้าวผัดปลาทู
1.ข้าวสวย
2.ซอสหอยนางรม
3.น้ามันพืช
4.แตงกวา ต้นหอม ผักชี และพริกไทยป่น
5.เนื้อปลาทูนึ่งทอดกรอบ 6.มะนาว 1 ซีก
7.กระเทียมสับ
8.ผักตามต้องการ
9.ไข่ไก่ 1 ฟอง
10.ซอสปรุงรส
11.ไข่ไก่ 1 ฟอง

12.ซอสปรุงรส

วิธีปรุง
1. ตั้งกระทะ ใส่น้ามันลงไป พอน้ามันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับ
ลงไปเจียวให้เหลืองหอม
2. จากนั้นจึงใส่ผักตามต้องการลงไปผัด
3. ใส่ข้าวสวยลงผัดให้ส่วนผสมเข้ากัน ปรุงด้วยซอสปรุงรส ซีอิ๊วขาว
และซอสหอยนางรม ผัดให้เครื่องปรุงเข้ากัน แล้วใส่ปลาทูทอดกรอบ
ลงไปปรุงรสตามใจชอบ เมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วปิดไฟค่ะ
4. ตอกไข่ตีให้เข้ากัน นากระทะขึ้นตั้งไฟ เอาน้ามันทากระทะให้ทั่วพอ
น้ามันร้อนเทไข่ลงไป เอียงกระทะไปมาให้ไข่เป็นแผ่นบาง ๆ พอไข่สุก
ยกลงทิ้งไว้ให้เย็นแล้วหั่นฝอย
5. ตักใส่จาน โรยหน้าด้วยไข่เจียวและผักชี

ขอขอ บคุณที่มา : อาหารสร้างอาชีพ , หนังสือเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 24
ฉบับที่ 436 เดือนมกราคม 2562
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางหางาน หาคนงาน ตาแหน่งงาน www.smartjob.com

ลงทะเบียน/รายงานการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
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กิจกรรม/แผนงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม/แผนงาน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ดาเนินการ

1.สารวจความต้องการการทางาน
ของผู้สูงอายุ

31 มกราคม 2561

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

2.หน่วยบริการจัดหางานเคลื่อนที่
ร่วมกับโครงการหน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข จังหวัดสุโขทัย

14 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านสะท้อ หมู่ที่ 6
ตาบลแม่สิน อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

3.ออกหาตาแหน่งงานว่าง
สาหรับนักเรียนนักศึกษา

กุมภาพันธ์ 2562

ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองสุโขทัย
และอาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

4.โครงการคุ้มครองคนหางาน
ในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตู)

กุมภาพันธ์ 2562

ในเขตพื้นที่อาเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย

5.โครงการเครือข่ายชุมชนร่วม
รณรงค์ป้องกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทางานต่างประเทศ

กุมภาพันธ์ 2562

ในเขตพื้นที่อาเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย

บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน www.empui.doe.go.th
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ภาพกิจกรรมประจาเดือนมกราคม 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และยั่งยืน ร่วมกับหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ วัดกลางบ้านขวาง หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 มกราคม 2562 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดบูธเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ
แสดงนิทรรศการ โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ (OPEN HOUSE) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วันที่ 22 มกราคม 2562 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบของบริจาคใน “วันรวมน้าใจให้กาชาด ” เพื่อให้เป็นของรางวัล
ภายในร้านมัจฉากาชาด งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2562 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัย

วันที่ 24 มกราคม 2562 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่
อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
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