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สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
285 ม.14 ถ.สุโขทัย-กําแพงเพชร
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง สท 64000
29 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกแห่ง / นายอําเภอ / นายกเทศมนตรีเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําบล / กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน สิงหาคม 2557
2. ข่าวประชาสัมพันธ์
สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ขอส่ งตํ า แหน่ งงานว่ า งประจํ า เดื อนสิ งหาคม 2557
และข่ า วประชาสั มพั น ธ์ มาเพื่ อขอความร่ ว มมื อประชาสั มพั น ธ์ ให้ ป ระชาชน คนหางาน และผู้ ส นใจทราบ
โดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัมภา คูหเจริญ)
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย

หัวหน้าฝ่าย……….……../………./……….
เจ้าของเรื่อง...……….../……...../……….
พิมพ์/ทาน………..…../……....../…….….

ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทํา
โทร. 0 5561 0218-9
โทรสาร 0 5561 0219

แจ้งท้าย
1. หัวหน้าส่วนราชการ 170 แห่ง
2. สถานศึกษา 107 แห่ง
3. นายกเทศมนตรี 17 แห่ง
4. องค์การบริหารส่วนตําบล 69 แห่ง

5. โรงพยาบาล 9 แห่ง
6. ผู้ใหญ่บ้าน 4 แห่ง
7. นายอําเภอ 9 อําเภอ
8. อาสาสมัครแรงงาน 181 คน

“ มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ โปร่งใส เป็นธรรม ”

หากไม่ได้รับความโปร่งใส...เป็นธรรม...ในการให้บริการ...สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้ที่...สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5561 0218 ต่อ 19 หรือ www.doe.go.th/sukhothai

ปีที่ 8 ฉบับที่ 8/2557

ประจําเดือน สิงหาคม 2557
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ทักทายกอนอาน
กิจกรรมประจําเดือน
อาชีพอิสระ
ขาวจัดหางาน
ตําแหนงงานวางในจังหวัด
ตําแหนงงานวางตางจังหวัด
ตําแหนงงานวางคนพิการ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารจัดหางานจังหวัดสุโขทัยทุกท่านเข้าสู่
เดือนกันยายนที่ชุ่มฉ่ําไปด้วยน้ําฝนที่ตกทั่วทุกพื้นที่ และเป็นที่น่ายินดีที่ในช่วงนี้น้ําไม่
ท่วมเหมือนที่เกิดขึ้นหลายรอบในปีที่แล้ว ทําให้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกัน
ทางคณะผู้จัดทําก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านเตรียมพร้อมไว้รับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิด
ขึ้นกับเราได้เสมอ เพราะฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมากเดี๋ยวฝนตก อากาศร้อน
สลับกันยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับ จะได้ไม่เจ็บป่วย ถ้าไม่มีเวลาออกกําลัง
กายก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ดูแลสุขภาพกันบ้างถ้าสุขภาพกายดี สุขภาพจิต
ก็จะดีตามมาด้วยความห่วงใยจากคณะผู้จัดทําวาสารจัดหางานจังหวัดสุโขทัยครับ
ส่ ว น น้ อ งๆที่ จ บกา รศึ ก ษาใ หม่ หาก ยั ง ห างา นทํ า ไม่ ไ ด้ ก็ อ ย่ า พึ่ ง
ท้อใจนะครับ ลองเปิดดูตําแหน่งงานว่างท้ายเล่มนี้ดูมีตําแหน่งงานมากมายที่กําลังรอ
น้อ งๆอยู่ แต่ ถ้ ายั งไม่มี งานที่ถู กใจก็ สามารถลงทะเบี ยนเพื่ อรองานล่ วงหน้ าได้ ที่

เว็บไซต์www.doe.go.th/sukhothai

 4 +5 61     
นายวาสิทธิ์ แก้วพิกุล
นางทัศนีย์ พงษ์ภู่
นางนพวรรณ ด่านเดิม
นางสาวกิรณา ต้นเพชร
นายธงชัย ทับเอี่ยม

บรรณาธิการ
บรรณาธิการ
บรรณาธิการ
ฝ่ายข้อมูล
ฝ่ายข้อมูล

นายวรปรัชญ์ สิงหาบุตร ฝ่ายข้อมูล
น.ส.รัชนก จันคํา
ฝ่ายข้อมูล
น.ส.พิไลวรรณ รู้คุณ
ฝ่ายข้อมูล
น.ส.สุกญ
ั ญา คําจันทร์ตะ๊
ฝ่ายข้อมูล
น.ส.อัจฉรา ดํานา
ฝ่ายข้อมูล

น.ส.รัชชาสร
นายนพเก้า
น.ส.ดรุณี
นางสาวลัดดา
นายนิมิต

แห่ชู
โตงิ้ว
มีสวัสดิ์
จันทัด
ทับขํา

ฝ่ายข้อมูล
ฝ่ายข้อมูล
ฝ่ายข้อมูล
ฝ่ายข้อมูล
ฝ่ายข้อมูลและประสานงาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
285 หมู่ 14 ถ.สุโขทัย – กําแพงเพชร 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 : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์จัดหางาน สาขาสวรรคโลก ที่ว่าการอําเภอสวรรคโลก (หลังเก่า) ชั้น 2
หากไม่ได้รับความโปร่งใส...เป็นธรรม...ในการให้บริการ...สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้ที่...สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5561 0218 ต่อ 19 หรือ www.doe.go.th/sukhothai

กิจกรรมประจําเดือน สิงหาคม 2557
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ดําเนินการ

โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทํางาน
ต่างประเทศ

6 ส.ค. 57
13 ส.ค.57

ตําบลนาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ตําบลหนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา

14 ส.ค.57
19 ส.ค.57

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประชาสรรค์ อ.สวรรคโลก
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย

วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 8

20 ส.ค.57

ศูนย์อาหารห้างบิ๊กซีสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

21 ส.ค.57

ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านวังลึก หมู่ที่ 3 ต.วังลึก อ.เมือง จ.สุโขทัย

21 ส.ค.57

หอประชุมอําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

โครงการหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน
โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกัน
การหลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ต่างประเทศ

ขอเชิญรับฟังข่าวสารของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยทางรายการ “ บ่ายนี้มีงานทํา ” ทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 14.15 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุ สวท. สุโขทัย FM 93.75 MHz
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หากไม่ได้รับความโปร่งใส...เป็นธรรม...ในการให้บริการ...สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้ที่...สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5561 0218 ต่อ 19 หรือ www.doe.go.th/sukhothai

/0
ขนมครกใบเตย
ถ้าพูดถึง "ขนมครก" ใครๆก็จะนึกถึง ขนมที่เป็นทรงถ้วยเล็กๆ ที่มี
กะทิเป็นส่วนผสมหลักและมีฐานที่บางกรอบ โรยหน้าด้วยต้นหอมซอย
ข้าวโพด เผือก ฝักทอง ฯลฯ แต่ในบล็อกนี้จะพูดถึง "ขนมครกสิงคโปร์"
ซึ่งจะมีน้อยคนที่จะรู้จัก แต่ถ้าบอกว่าขนมสีเขียว หอมกลิ่นใบเตย รูป
ดอกไม้ เชื่อว่ าจะต้ องมี คนรู้ จั กมากขึ้น ขนมครกสิ งคโปร์มีเ อกลั กษณ์
ตรงที่ร สชาติ กลมกล่อม มีกลิ่น หอมใบเตย สี สัน สวยงาม ตั วขนมจะมี
ลักษณะเหนียวนุ่มน่ารับประทาน ดูเหมือนจะทํายากแต่ขอบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายค่ะ

วัสดุอุปกรณ์
1. กระทะที่เป็นหลุมๆ และมีฝาปิด (ถ้ากระทะไม่มีฝาใช้ฝาหม้ออื่นก้อได้คะ ที่ปิดได้สนิท มีรูระบายอากาศ
และไม่สูงมากค่ะ ไม่งั้นขนมจะออกมาไม่สวยนะคะ)
2. เตาแก๊ส
3. ไม้แคะ (ไม้จิ้มลูกชิ้น)
4. เหยือก หรือ กาน้ํา (สําหรับหยอดขนม)
5. ถาด
6. ตะแกรง (ไว้พักขนม)
7. ถ้วยตวงและช้อนตวง
8. กะละมังสแตนเลส

ส่วนผสม
1. แป้งเค้ก (ตราพัดโบก)
2. แป้งมัน
3. ผงฟู
4. น้ําตาลทราย
5. เกลือ

1 1/2
3/4
1 1/2
1
1/2

ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ช้อนชา
ถ้วยตวง
ช้อนชา

6. กะทิ
7. น้ําใบเตยคั้นเข้มข้น
8. ไข่ไก่
9. กลิ่นใบเตย

1/2
1 1/2
6
1

ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ฟอง
ช้อนชา

วิธีการทํา
ร่อนแป้งเค้ก แป้งมัน และผงฟู ไว้ในกะละมังสแตนเลส เพื่อให้อากาศเข้าไปในแป้ง ทําให้แป้งมีความเบาขึ้นนําใบเตยหอมมาล้าง
น้ําให้สะอาด แล้วหั้นเป็นท่อนเล็กๆ นําไปปั่นให้ละเอียด นํามาคั้นกับน้ํา (ใบเตยหอม 1 กก.ต่อน้ํา 3 ลิตร) และกรองด้วยผ้าขาว
บาง เพื่อเอากากออกนําน้ําตาลทรายใส่ลงในแป้ง ตามด้วยเกลือนิดหน่อย ใช้มือเคล้าๆ พอให้ทั่ว ใส่ไข่ไก่ตามลงไปในแป้ง ใช้มือ
นวดเบา ๆ พอให้ส่วนผสมเข้ากัน แล้วค่อย ๆ ใส่น้ํากะทิ ตามลงไปทีละน้อย เสร็จแล้วจึงใส่น้ําคั้นใบเตย และกลิ่นใบเตย ใช้ทัพพี
คนไปเรื่อย ๆ จนนําตาลละลายและส่วนผสมเข้ากันดี ตั้งพักไว้ประมาณ 20 นาทีระหว่างรอให้แป้งเซ็ทตัว ให้นํากระทะสําหรับทํา
ขนมมาเตรียมไว้ ตั้งไฟให้ร้อนจัด ใช้แปรงหรือผ้าจุ่มน้ํามันพืชหรือเนย ทาให้ทั่ว (เพื่อช่วยให้ขนมร่อนและไม่ติดพิมพ์)พอกระทะ
ร้อนดีแล้วตักแป้งใส่กาน้ําที่ถนัดมือ แล้วทําการหยอดแป้งลงในพิมพ์แต่ละช่องให้เกือบเต็มหลุมหรือประมาณ 3/4 ของหลุม ปิด
ฝาจนขนมสุก ใช้ไฟอ่อนๆ ประมาณ 2-3 นาที (ถ้าใช้ไฟแรงขนมจะไหม้เสียหมด) ไม่ต้องกลับด้านเพราะขนมจะสุกทั่วได้เอง พอ
ขนมสุกจะฟู
&' : http://muenuii.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
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ประกาศตําแหน่งงานว่างในจังหวัด
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับที่
ชือ่ สถานประกอบการ
1 โรงสีบัวทองธัญกิจ
38/2 ม.3 ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

2 โรงสีทองชัยแสง
41/2 ม.7 ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
3 ศูนย์ไอศกรีมแมกโนเลีย สาขาสุโขทัย
3/101 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
4 สุรีรัตน์รีสอร์ท
420/2 ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
5 คุณชุลีพร สุขสมบัติ
1/12 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
6 บ.น้ําตาลทิพย์สุโขทัย จํากัด
100 ม.9 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ตําแหน่งงาน
พนักงานขับรถพ่วง
กรรมกรทั่วไป
ช่างไฟฟ้า
ช่างยนต์
พนักงานธุรการ/เสมียน

จํานวน
30
20
2
2
2

พนักงานขายไอศกรีม

5

พนักงานรักษาความปลอดภัย

1

ช 30-40

คนเลี้ยงเด็กและแม่บ้าน

1

ญ 30-40

พนักงานส่งเสริมไร่
พนักงานซ่อมบํารุงเครื่องจักร
วิศวกรยานยนต์หนัก
วิศวกรซ่อมบํารุงเครื่องกล
แม่บ้าน

13
1
1
1
2

ช
ช
ช
ช
ญ

2

ช 22-30

2
10
1
1
1
1
1
1

ช
ช
ญ
ช
ช
ญ
ญ
ญ

7 คุณธีรยา โตเมฆ
39/10 ม.4 ต.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
8 บ.เอส.เอ็น.เอ็น ลิสซิ่ง จํากัด
พนักงานสินเชื่อ
191/4 ม.7 ถ.จรดวิถีถอ่ ง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
9 บ.ไมด้า จํากัด
242/14-15 ซ.ไพเก่าเก่า ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
10 หจก.พิษณุดีพร้อม
21/11 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
11 สํานักงานตัวแทนวิริยะประกันภัย
58/51 ม.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

พนักงานเก็บเงิน
ตัวแทนขาย
พนักงานบัญชี
พนักงานเดินเอกสาร
โฟร์แมน
พนักงานฝ่ายธุรการ
พนักงานบัญชี,การเงิน
พนักงานฝ่ายรับประกัน

เพศ
ช
ช/ญ
ช
ช/ญ
ญ

อายุ วุฒกิ ารศึกษา
18+ ไม่จํากัด
18+ ไม่จาํ กัด
18+
ปวส.+
18+
ปวส.+
18+ ปวช.ทุกสาขา

ช/ญ 25+

เงื่อนไข/สวัสดิการ
มีความชํานาญในการขับรถพ่วง
ทํางานอยู่กับเครื่องจักรสีข้าวตลอดวัน
ทํางานในโรงสีขา้ ว
ทํางานในโรงสีขา้ ว
มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ

ประเภทกิจการ
โรงสีขา้ ว

วันที่รับแจ้ง
29 ก.ค.57

โรงสีขา้ ว

29 ก.ค.57

จําหน่ายไอศกรีม

29 ก.ค.57

ไม่จํากัด

สามารถขับรถพ่วงข้างได้,มีใบขับขี่,มีมนุษยสัมพันธ์
สามารถทํางานเป็นทีมได้
6,000 สามารถเขียนหนังสือและรับโทรศัพท์ได้

รีสอร์ท

29 ก.ค.57

ไม่จํากัด

8,000 มีอาหารและที่พกั ฟรี,ทํางานที่จ.นนทบุรี

ส่วนบุคคล

29 ก.ค.57

ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
6,000+

ผลิตน้ําตาล

29 ก.ค.57

ส่วนบุคคล

29 ก.ค.57

บริการด้านการเงิน

29 ก.ค.57

ไม่จํากัด

18+ ไม่จํากัด
18+ ไม่จํากัด
18+ วศบ.เครื่องกล
18+ วศบ.เครือ่ งกล
25+ ไม่จํากัด

21+
20+
26+
26+
24+
20+
20+
20+

ป.ตรี

ม.3+
ไม่จํากัด
ปวส.
ปวช.+
ปวส.+
ม.6-ป.ตรี
ม.6-ป.ตรี
ม.6-ป.ตรี

ค่าจ้าง
300/วัน+
300/วัน+
9,000
9,000
300/วัน+
ตกลง

ปฏิบัตงานตามเขตส่งเสริม
มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักรการเกษตร
มีประสบการณ์ทางยานยนต์
มีประสบการณ์ด้านซ่อมบํารุงมอเตอร์
เป็นคนในพืน้ ที่อ.บ้านด่านลานหอย,หยุด 2 อาทิตย์ 1 ครั้ง
ทํางานไป-กลับ หรือพักก็ได้,ขับรถยนต์ได้พจิ ารณาพิเศษ
10,000+ ขับรถยนต์ได้,มีใบขับขีร่ ถยนต์,มีเบี้ยขยัน,ค่าคอมมิชชั่น
ค่าการตลาด,ประกันสังคม
10,000
ตกลง
8,000+
8,000+
10,000
300/วัน
300/วัน
300/วัน

มีค่าเก็บเงิน+ค่าน้ํามันฟรี
มีที่พกั หรี
มีประสบการณ์เท่านั้น
มีความรู้เรื่องเอกสาร+ประสานงานการประมูลงาน
ขับรถยนต์มีใบขับขี่
มีประกันสังคม
มีประกันสังคม
มีประกันสังคม

จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 29 ก.ค.57
รับเหมาก่อสร้าง

29 ก.ค.57

ประกันภัย

29 ก.ค.57

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับที่

ชือ่ สถานประกอบการ

12 หจก.สุโขทัยชํานาญการช่าง
12/4 ม.1 ถ.บายพาส ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
13 ยางทองสวรรคโลก
75/5 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.เมืองฯ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
14 โรงแรมเรือนไทย
181/20 ซ.ประชาร่วมมิตร ถ.จรดวิถถี อ่ ง
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
15 กรุงเทพท่อไอเสีย
17/14-15 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
16 แสงอรุณไฮโดรลิกส์
58/52 ม.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
17 ร้านทุ่งทองพารา
303/5 ม.8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
18 บ.ไทยลอตเต้ จํากัด
418/5,418/6 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
19 หจก.ทองไกรลาศ
155/1 ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

20 บ.กรุงเทพบริการการบิน จํากัด
99 ม.4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

21 ร้านเหมชาติพาณิชย์
205/1 ม.7 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
22 โรงงานจัมโบ้เอ ไอศกรีม
60/4 ถ.พิชัยตัดใหม่ ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
23 ร้านไทยประสบผล
201/1 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
24 ร้านวีโปรแอค
245 ม.10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ตําแหน่งงาน

จํานวน เพศ

อายุ วุฒกิ ารศึกษา ค่าจ้าง
ไม่จํากัด ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
20+
ไม่จํากัด 300/วัน
20+ ปวส.ช่างยนต์ 300/วัน
25+ ปวส.-ป.ตรี 300+
25+
ไม่จํากัด 300/วัน
18+ปวช.ปวส.พาสไทม์ ตกลง
ไม่จํากัด ไม่จํากัด 300/วัน
ไม่จํากัด ไม่จํากัด 300/วัน
ไม่เกิน50 ไม่จํากัด
6,500

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ช่างประกอบ
ช่างสี
ช่างทําช่วงล่าง
ช่างตรวจสภาพรถ
พนักงานต้อนรับ
แม่บ้าน
พนักงานเสริฟ
ช่างเชื่อม(เหล็ก,สแตนเลส)
ช่างเครื่อง(ช่วงล่าง)
แม่บ้าน

5
5
4
2
1
2
3
2
2
1

ช
ช
ช
ช
ช/ญ
ญ
ช/ญ
ช
ช
ญ

คนงานทั่วไป

1

ช

20+

ป.6+

หัวหน้าทีมขายสาขาสุโขทัย
พนักงานขายเงินสดสาขาสุโขทัย
พนักงานขับรถพ่วง
พนักงานับรถบด
คนสวน
พนักงานขับรถแมคโคร
พนักงานขับรถน้ํา
พนักงานตรวจค้นอาวุธ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานดับเพลิง
ช่างไฟฟ้า/ประปา/งานระบบ
พนักงานรักษาความสะอาด
สัตวบาล
คนงานทั่วไป

1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
1
3
1
2

ช/ญ
ช/ญ
ช
ช
ช
ช
ช
ช/ญ
ช
ช
ช
ญ
ช
ช/ญ

27-35
21-35
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
24-45
22-40
25-40
22-40
25-45
25+
20-40

ม.6+
ม.3+
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ม.6+
ม.3+
ปวส.+
ปวช.+
ม.3+
ป.ตรี
ไม่จํากัด

ตกลง
9,600
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
300/วัน

พนักงานขายไอศกรีม
พนักงานฝ่ายผลิต

2
4

ช/ญ 23+
ช/ญ 23+

ม.3+
ม.3+

9,000
300/วีน

พนักงานขาย

1

ญ 22-29

ปวส.+

พนักงานขับรถพ่วง

10

ช

ไม่จํากัด

20,000 ประกันสังคม+ที่พกั ฟรี+น้ําไฟฟรี+มีรถให้ใช้
โสดเท่านั้น+ขยันมีความกระตือรือร้น
300/วัน มีใบขับขีร่ ถบรรทุก

25-45

ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
มีประกันสังคม
มีประกันสังคม
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ
มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้,หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน

ประเภทกิจการ

วันที่รับแจ้ง

ซ่อมรถยนต์

29 ก.ค.57

จําหน่ายยางรถยนต์

29 ก.ค.57

โรวแรม

29 ก.ค.57

รับทําท่อไอเสีย

29 ก.ค.57

รับอัดสายไฮโดรลิกส์

29 ก.ค.57

5,000+ มีที่พกั +อาหาร

จําหน่ายอุปกรณ์
29 ก.ค.57
การเกษตร
มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์+จักรยานยนต์+ประสบการณ์ 2 ปีผลิจและจําหน่ายหมากฝรั่ง 29 ก.ค.57
มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์+ประสบการณ์ด้านการขาย
มีที่พกั ให้+อาหาร 3 มื้อ+โอที
รับเหมาก่อสร้าง
29 ก.ค.57
มีที่พกั ให้+อาหาร 3 มื้อ+โอที
มีที่พกั ให้+อาหาร 3 มื้อ+โอที
มีที่พกั ให้+อาหาร 3 มื้อ+โอที
มีที่พกั ให้+อาหาร 3 มื้อ+โอที
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤาได้,มีประสบการณ์พจิ าราพิเศษ บริการสายการบิน 29 ก.ค.57
มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
สูงไม่ต่ํากว่า 165 ซม. มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ
ช่างไฟฟ้ากําลัง,มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
มีประสบการณืพจิ ารณาพิเศษ
มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ
งานยกของ,คัดแยกสินค้า
รับซื้อของเก่า
29 ก.ค.57
มีอาหาร+ที่พกั ,มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ,มนุษยสัมพันธ์ดี
จําหน่าไอศกรีม
29 ก.ค.57
สามารถทํางานเป็นทีมได้,ชุดฟอร์ม,มีที่พกั ให้
จําหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง

29 ก.ค.57

รับเหมาก่อสร้าง

29 ก.ค.57

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ตําแหน่งงาน

จํานวน เพศ

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช
ช
ช
ช
ช
ช/ญ
ช
ช
ช

อายุ วุฒกิ ารศึกษา ค่าจ้าง

20+
30+
20+
30+
25+
25+
20+
20+
20+
20+
20+
20+

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.+
ปวส.+
ม.6+
ม.3+
ป.6+
ป.6+
ป.6+

ประเภทกิจการ

วันที่รับแจ้ง

ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง
ตกลงกับนายจ้าง

ผลิตน้ํามันพืช

29 ก.ค.57

25 บ.พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล
พนักงานบัญชีลูกหนี้
2/11 ถ.พิศาลสุนทรกิจ ต.เมืองฯ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย หัวหน้าแผนกขาย
เจ้าหน้าที่การตลาด
หัวหน้าแผนกพลังงานไฟฟ้า
หัวหน้าหน่วยพลังงานไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพลังงาน
ช่างไฟฟ้า
พนักงานคุมเครื่อง
ผู้ช่วยพนักงานคมเครื่อง
พนักงานขับรถบรรทุก
พนักงานขับรถตักของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

2
2
2
2
2
2
2
3
2
5
2
3

26 บ.สุโขทัยพีแอนด์วายมอเตอร์ จํากัด
89 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
27 ร้านแอ๋วญูคาลิฟ
144/3 ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
28 บ.สุโขทัยยานยนต์ จํากัด
98/13 ถ.บายพาส ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
29 หจก.เทพเกือ้ กูล
52/2-4 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
30 บ.อาคเนย์ประกันภัย จํากัด
130/2-3 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
31 หจก.ฟ้าอรุณพืชผลเพือ่ ไทย
63 ม.2 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
32 ร้านอัญชณาสปา&บิวตี้
144/2-3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

ช่างยนต์

2

ช 20-40

จําหน่ายรถยนต์

29 ก.ค.57

คนงานทั่วไป

2

ช

ปวช.
ตกลง ตกลงกับนายจ้าง
สาขาช่างยนต์
20+ ไม่จํากัด 300/วัน ตกลงกับนายจ้าง

จําหน่ายไม้ยูคาลิฟ

29 ก.ค.57

พนักงานขับรถ

2

ช

25+

ขนส่งโดยสาร

29 ก.ค.57
29 ก.ค.57

ไม่จํากัด

ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ตกลง มีใบขับขี่ประเภท 2,มีประกันสังคมให้

พนักงานขายประจําหน่วยรถ 2 ช ไม่เกิน35 ม.3
พนักงานขับรถประจําหน่วยต่างจัง2หวัด ช ไม่เกิน35 ไม่จํากัด
ผู้จัดการสาขา
1 ช/ญ 30+
ป.ตรี

ตกลง มีเบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+โบนัส
ตกลง ทํางานต่างจังหวัดได้+เบี้ยเลี้ยง+โบนัส
ตกลง มีประสบการด้านการตลาดพิจารณาพิเศษ

ผลิต-จําหน่ายยา
สมุนไพร
การประกันภัย

พนักงานขาย

10 ช/ญ ไม่จํากัด ไม่จํากัด

พนักงานสปาผิว
พนักงานนวดแผนไทย,น้ํามัน
พนักงานสปาผิวหน้า

2
2
1

9,000 สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ รักหารขาย
มีคอมมิชชั่น ประกันสังคม ที่พกั มียานพาหนะให้
6,000 เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม
6,000 เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม
6,000 เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร
สปา

ญ 25-35 ไม่จํากัด
ญ 25-35 มีใบรับรอง
ญ 25-35 ไม่จํากัด

29 ก.ค.57
29 ก.ค.57
29 ก.ค.57

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

33 อีซูซุสุโขทัย
206/4-8 ถ.จรดวิถถี ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
34 บ.สบาย สบาย ลิสซิ่ง สาขาศรีนคร
79/2 ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ตําแหน่งงาน

จํานวน เพศ

อายุ วุฒกิ ารศึกษา ค่าจ้าง

พ.ขายรถบรรทุก

3

ช

25+

พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ
พนักงานติดตามหนี้
พนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถ 6 ล้อ
พนักงานขายสินค้า
พนักงานขาย
พนักงานขับรถ
แม่บ้าน
พนักงานต้อนรับ
พนักงานทั่วไป

3
3
3
4
3
3
3
3
2
2

ช/ญ
ช
ช
ช
ช/ญ
ช
ช
ญ
ช/ญ
ช/ญ

20-30
20-30
20-30
25-30
25-30
20+
20+
30+
25+
30+

38 บ.ซูซูกสิ ุโขทัย จํากัด
99/9 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ที่ปรึกษาการขาย

5

39 บ.สุโขทัยฮอนด้าคาร์ จํากัด
76/11 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

พนักงานที่ปรึกษาการขาย
พนักงานที่ปรึกษาหลังการขาย
พนักงานบัญชี
ช่างเทคนิค
ช่างเคาะ/พ่นสี
พนักงานขับรถปูน

3
3
2
3
4
3

ช/ญ
ช/ญ
ญ
ช
ช
ช

25+
25+
25+
25+
25+
20+

ปวส.+
300+
ปวส.+
300+
ปวส.บัญชี 300+
ปวส.+
300+
ไม่จํากัด 300+
ไม่จํากัด 300/วัน

บริกร
พนักงานโฮสเตรส
พนักงานขับรถทัวร์

5
5
5

ช
ญ
ช

20+
20+
30+

ป.6+ 380/เที่ยว มีบุคคลค้ําประกัน
ป.6+ 380/เที่ยว มีบุคคลค้ําประกัน
ไม่จํากัด 500/เที่ยว มีประสบการณ์ขบั รถทัวร์โดยตรง

35 บ.ชัยสิริเทรดดิ้ง จํากัด
43/2 ม.12 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย
36 บ.ที.พี.เอส เคมีคอล จํากัด
1 ถ.พิชัย(ตัดใหม่) ต.เมืองฯ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
37 บ้านหมอรีสอร์ท
92/12 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

40 หจก.ซันคอนกรีต
327/3 ม.4 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
41 บ.สุโขทัยธานี จก.
144/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

ปวช.+

เงื่อนไข/สวัสดิการ

300/วัน มีค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

ปวช.-ป.ตรี 9,000 ไม่จํากัดสาขา ทํางานต่างจังหวัดได้ มีที่พกั ให้
ปวช. - ป.ตรี 9,000 ไม่จํากัดสาขา ทํางานต่างจังหวัดได้ มีที่พกั ให้
ปวช. - ป.ตรี 9,000 ไม่จํากัดสาขา ทํางานต่างจังหวัดได้ มีที่พกั ให้
ไม่จํากัด 300-350/วันต้องมีใบขับขี่รถหกล้อ
ไม่จํากัด 300/วัน ขายสินค้ากับรับส่งสินค้า
ปวช.+ 300/วัน มีค่าคอมิชชั่นให้
ไม่จํากัด 300/วัน มีค่าคอมิชชั่นให้ ต้องมีใบขับขีป่ ระเภท 2
ไม่จํากัด 5000 ตกลงกับนายจ้าง
ปวช.+
6000 สื่อสารภาษาอังกฤษได้+เข้ากะได้
ม.6+
ตกลง ช.บริการช่างไฟฟ้า/เครื่องเสียง/ซ่อมบํารุงได้
ญ.ช่วยดูแลห้องประชุม/จัดเลี้ยง
ช/ญ 20+ ปวช.+
5000 มีค่าคอมมิชชั่น+วันหยุดวันอาทิตย์
มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ
มีใบขับขี่/ขับรถยนต์ได้
รับรถเข้าซ่อมศูนย์+มีใบขับขี่
จบใหม่ก็รับแต่ต้องจบสาขาบัญชีโดยตรง
ช่างยนต์/ไม่มีวุฒิแต่มีประสบการณ์รับพิจารณา
ช่างสี/มีประสบการณ์
มีประสบการร์อย่างน้อย 1 ปี

ประเภทกิจการ

วันที่รับแจ้ง

จําหน่ายรถยนต์

29 ก.ค.57

บริการด้านการเงิน

29 ก.ค.57

จําหน่ายเครื่องดื่ม

29 ก.ค.57

จําหน่ายไอศครีม

29 ก.ค.57

รีสอร์ท

29 ก.ค.57

จําหน่ายรถยนต์

29 ก.ค.57

จําหน่าย/ซ่อมรถยนต์ 29 ก.ค.57

คอนกรีตผสมเสร็จ

29 ก.ค.57

ขนส่งโดยสาร

29 ก.ค.57

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

42 โรงโม่หินสุวรรณ
52/2 ม.8 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

ตําแหน่งงาน

จํานวน เพศ

อายุ วุฒกิ ารศึกษา ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ประเภทกิจการ

วันที่รับแจ้ง

พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายซ่อมบํารุง
วิศวกรเหมืองแร่
ช่างไฟฟ้า
พนักงานแม่บ้าน

6
10
1
2
2

ช
ช
ช
ช
ญ

20+
20+
20+
20+
30+

ไม่จํากัด 300/วัน มีพนื้ ฐานช่าง
ปวส.+ 300/วัน มีประสบการณ์และมีพื้นฐานด้านช่าง
ป.ตรี
15,000 มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ
ปวส.+ 300-400/วันมีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ
ไม่จํากัด
ตกลง ตกลงกับนายจ้าง

โรงโม่หิน

29 ก.ค.57

สถานพยาบาล

29 ก.ค.57

ช่างไฟฟ้า
พนักงานบัญชี

4
2

ช
ญ

20+
20+

ปวส.+
ปวส.+

300/วัน จบสาขาที่เกีย่ วข้อง
300/วัน มีประสบการณ์ 2 ปี

จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 29 ก.ค.57

45 บ.เมืองไทย ลิสซิ่ง จก.
22/76-77 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

พ.วิเคราะห์สินเชื่อ

10

ช 25-27

ป.ตรี

12,000 ตกลงกับนายจ้าง

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 29 ก.ค.57

46 บ.เมืองไทยประกันชีวิต จก.
388 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

ที่ปรึกษาประกันชีวิต
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ปรึกษาโครงการ
พนักงานนวดแผนไทย

20 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด
10 ช/ญ 25+
ป.ตรี
20 ช/ญ 22+
ม.6+
2 ญ ไม่จํากัด ไม่จาํ กัด

6,000+
15,000
9,000
300+

ประกันชีวิต

29 ก.ค.57

นวดแผนไทย

29 ก.ค.57

วิศวกร
เซอร์เวย์
วิศวกรโยธา
โฟร์แมน
ดราฟแมน(คุมคนงาน)
พนักงานบัญชี
คนทําปุ๋ย
ที่ปรึกษางานขาย
ช่างเทคนิค,ช่างยนต์

1
1
1
1
1
2
2
5
5

รับเหมาก่อสร้าง

29 ก.ค.57

รับเหมาก่อสร้าง

29 ก.ค.57

จําหน่ายปุ๋ย

29 ก.ค.57

จําหน่ายรถยนต์

29 ก.ค.57

42 บ.สุโขทัยพัฒนเวช จก.
89/9 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
44 หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ
27-29 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

47 จริยานวดแผนไทย
159/2 ม.3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
48 หจก.เทพมงคลสุโขทัย
328/11 ม.4 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
49 บ.เทวัญญา จํากัด
1 ถ.ตรีโชติ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
50 บ.พืชเจริญ จํากัด
154-155 ต.เมืองฯ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
51 บ.มิตซูสุโขทัย
99 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ช
ช
ช
ช
ช/ญ
ญ
ช
ช
ช

บุคลิกดี พูดจาไพเราะ มนุษยสัมพันธ์ดี
รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อยู่สุโขทัย
รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อยู่สุโขทัย
ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์,มีการฝึกให้,มีอาหาร 3 มื้อ
มีที่พกั ให้
ไม่จํากัด ป.ตรี
ตกลง จบวิศวกร
ไม่จํากัด ปวส.+
ตกลง ช่างสํารวจประจําโครงการ
30-45 ป.ตรี 15,000-25,000
โบนัส+ประกันสังคม
25-45 ปวช.-ป.ตรี10,000-12,000
โบนัส+ประกันสังคม
25-45 ปวช.-ป.ตรี9,000-12,000โบนัส+ประกันสังคม
27+ ปวช-ปวส.บัญชี 9,000 สามารถใช้คอมฯได้คล่อง,มีประสบการณ์บัญชี 1 ปี
18+ ไม่จํากัด 9,000 ประกันสังคม+ที่พัก+โอที+โบนัสประจําปี
25+ ปวช.-ป.ตรี ตกลง ประกันสังคม+คอมมิชชั่น
25+ ปวช.ช่างยนต์+ ตกลง ประกันสุงคม+ชุดฟอร์ม

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ลําดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
ตําแหน่งงาน
จํานวน
52 บ.ศักดิส์ ยามพาณิชย์ลิสซิง่ จํากัด
พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ
12
4/7,4/8 ถ.สวรรคโลก ต.เมืองฯ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พนักงานบัญชี-การเงิน
2
53 ร้านบิ๊กปริ้นซ์
พนักงานขาย
1
192/23 ถ.ตรีโชติ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
54 บ.เตียเปงเซ้ง วัสดุ จํากัด
แม่บ้าน
2
186/4-5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000พนักงานขาย
2
พนักงานบัญชี
2
55 ศิลปชัย สุโขทัย
ช่างทําเสียงรถยนต์
4
130/6-7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000ช่างทําฟิลม์
4
พนักงานขาย/บัญชี
2
56 บ.สยามนิสสันสุโขทัย จํากัด
ช่างซ่อมรถยนต์
5
92/26 ม.4 ถ.บายพาส ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
ช่างประดับยนต์
2
พนักงานขาย
2
57 บ.สินทรัพย์สุโขทัย จํากัด
ช่างไฟฟ้า
1
999 ม.2 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
Resertion Officer
1
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
2
58 บ.สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จํากัด
คนงานผลิต
10
221 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
59 หจก.ตรีสัตย์
พนักงานขับรถสิบล้อ
3
167/3 ม.12 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
ช่างเครื่องยนต์
1
ช่างเชื่อม
1
รวม
135 ตําแหน่ง
460
**ก่อนสมัครงานทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดทีส่ ํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

เพศ
ช
ญ
ช/ญ

อายุ
22-38
22-28
20+

ญ
ญ
ญ
ข
ข/ญ
ญ
ช
ช
ช/ญ
ช
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
20+
20+
20+
20+
20+
20+
20+
18+

ช 20+
ช 20+
ช 20+
อัตรา (คน)

วุฒกิ ารศึกษา ค่าจ้าง
เงือ่ นไข/สวัสดิการ
ปวส.-ป.ตรี 12,000 สามารถเลือกพื้นทีป่ ฏิบัตงิ านได้
ปวส.-ป.ตรี 12,000 สามารถเลือกพื้นทีป่ ฏิบัตงิ านได้
ม.6-ปวส.
ตกลง มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ปวช.+
ปวส.+
ปวช.+
ปวส.+
ไม่จํากัด
ป.ตรี
ป.ตรี
ไม่จํากัด

300/วัน
300/วัน
300/วัน
9,000
9,000
ตกลง
300/วัน
300/วัน
300/วัน
9,000
10,000
300/วัน
300/วัน

มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
ตกลงกับนายจ้าง
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ด+ี มีประสบการณ์ทาํ งาน
จบสาขาช่างยนต์ เกีย่ วกับเครื่องยนต์
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
ตกลงกับนายจ้าง
ประกันสังคม+ชุดฟอร์ม
มีประสบการณ์
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตกลงกับนายจ้าง

ไม่จํากัด
ไม่จํากัด
ไม่จํากัด

300/วัน ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
350/ว ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
350/วัน ประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน

ประเภทกิจการ วันทีร่ ับแจ้ง
บริการด้านการเงิน 29 ก.ค.57

ผลิตศือ่ โฆษณา

29 ก.ค.57

จําหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง

29 ก.ค.57

เครื่องเสียงรถยนต์

29 ก.ค.57

จําหน่ายรถยนต์

29 ก.ค.57

โรงแรม

29 ก.ค.57

คอนกรีตสําเร็จ

29 ก.ค.57

รับเหมก่อสร้าง

29 ก.ค.57

เบอร์โทร. 0-5561-0218 - 9 ก่อนทุกครั้งเพราะตําแหน่งงานมีการเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา**
ท่านสามารถดูตําแหน่งงานว่างได้ทางเว็บไซต์สํานักงานฯ www.doe.go.th/sukhothai และสามารถติดตามรับฟังรายการ"บ่ายนี้มีงานทํา"ทางสถานีวิทยุฯ FM.93.75 MHZ ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14.00 - 15.00 น.
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ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

1 บริษทั เบทเทอร์ จํากัด

ตําแหน่งงาน

จํานวน เพศ

อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไข / สวัสดิการ

- พนักงานแผนกผลิต

100

ช/ญ

- พนักงานแผนกคลังสินค้า

20

ช

20-35

ต.ช่องสาริการ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220 - ช่างซ่อมบํารัง

20

ช

22-35 ปวช+

โทร.036-638701-4

1

ช

40-45 ป.ตรี* ตามตกลง *บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสบการณ์ 5 ปี

10

ช

22-35 ปวส+ 12,000+ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทีพ่ กั

212 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก

- ผช.ผจก.บุคคลและธุรการ

2 บริษทั ศรีตรัง รับเบอร์แอนด์แพลนเทชัน่ จํากัด - ช่างซ่อมบํารุง

20-40 ไม่จํากัด 300/วัน มีประกันสังคม ชุดทํางาน หอพัก

ม.3+

300/วัน ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุน โบนัส ฯ

ผลิตอาหารแปรรูป
(ลูกชิน้ ไส้กรอก)

300/วัน

55 ม.7 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

- นักเกษตร

30

ช

22-30

ป.ตรี

12,000+ ชุดทํางาน กีฬาสีภายใน ฯ

โทร.053-084296

- เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

2

ช/ญ

22-35

ป.ตรี

15,000

- เจ้าหน้าทีท่ รัพยากรมนุษย์

2

ช/ญ

22-35

ป.ตรี

15,000

- พนักงานขับรถยนต์

1

ช

20-40 ไม่จํากัด

9,000 มีโอที ประกันสังคม ทีพ่ กั

89/27 ถ.ริมคลองประปาฝั่งขวา

- พนักงานประชาสัมพันธ์ชาย

5

ช

20-40 ไม่จํากัด

9,000

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

- พนักงานประชาสัมพันธ์หญิง

5

ญ

20-41 ไม่จํากัด

9,000

- พนักงานฝ่ายผลิต

100

ช

18-45 ไม่จํากัด

300/ว มีความขยันอดทน

สินค้าพืน้ เมือง จํากัด

- แม่บ้าน line ผลิต

2

ญ

18-45 ไม่จํากัด

300/ว มีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

- ช่างซ่อมบํารุง/PM

2

ช

20+

ม.6+

10,000+

โทร.034-814000 ต่อ 130

- เจ้าหน้าทีธ่ ุรการขายต่างประเทศ

4

ช/ญ

18-30

ป.ตรี

15,000+

3 บริษทั จัดหางานเอ็น.ที.เค บิสซิเนส จํากัด

ประเภทกิจการ

ธุรกิจสวนยางพารา

จัดหางานไปทํางาน
ต่างประเทศ

โทร. 02-5560638-9
4 บริษทั อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์

โรงงานอุตสาหกรรม
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4

- หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

2

ช/ญ

20+

ป.ตรี

15,000+

- เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

2

ญ

18-27 ป.ตรี

12,000+

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบวัตถุดิบ

1

ญ

18-27 ป.ตรี

12,000+

- วิศวกร

3

ช

18-35 ป.ตรี*

21,000 ค่าอาหาร ค่ากะ เบีย้ ขยัน ประกันสังคม

9/10 ม.3 ต.เหมือง อ.เมือง

- ช่างไฟฟ้า

20

ช

18-35 ปวส*

11,500

จ.ชลบุรี โทร.038-745143 ต่อ 104

- พนักงงานฝ่ายผลิต

20

ช

35+ ไม่จํากัด

9,700

- พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

5

ช

35+ ไม่จํากัด

9,700

-พนักงานฝ่ายผลิต

300

ช/ญ

18+ ไม่จํากัด 340/วัน มีโอทีทกุ วัน เงินพิเศษประจําตําแหน่ง เบีย้ ขยัน ผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส

888 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว

-พนักงานขาย

10

ช/ญ

23+

ปวส.+ ตามโครงการ ค่าครองชีพ โบนัสประจําปี

เขตลาดกระบัง กทม. 10520

-วิศวกร

5

ช

23+

ป.ตรี ตามโครงการ ชุดฟอร์ม มีรถรับ ส่ง

-เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ

5

ญ

20+

ปวส+ ตามโครงการ

-ช่างซ่อมบํารุง/ช่างยนต์

20

ช

18+

ปวช+ ตามโครงการ

-ช่างพ่นสี ช่างโป้ว

20

ช

18+ ไม่จํากัด ตามโครงการ

-เจ้าหน้าที่ QA

10

ช

18+

ปวช+ ตามโครงการ

-นักออกแบบผลิตภัณฑ์

5

ช/ญ

20+

ปวช+ ตามโครงการ

-เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานต่างประเทศ

5

ช/ญ

20+

ป.ตรี ตามโครงการ

5 บริษทั ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด

6 บ.ที.เค.ดี.ไฟเบอร์ จํากัด (แครี่บอย)

หลอมและรีดเหล็ก

และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์

ก   
   2557
 ก     !
7 บริษัท ซันสวีท จํากัด

- ผู้จัดการโครงการ biogas

1

ช

35+

ป.ตรี

ตามตกลง มีความเป็นผู้นํา

9 ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง

- หัวหน้าส่วนงานไฟฟ้า

1

ช

35+

ป.ตรี

ตามตกลง มีประสบการ พิจารณาเป็นพิเศษ

จ.เชียงใหม่ 50120

- ช่าง seamer

4

ช

23+

ปวช+ ตามตกลง

โทร.053-830-555 ต่อ 25

- ช่างซ่อมบํารุง

5

ช

23+

ปวช+ ตามตกลง

- เจ้าหน้าที่การตลาด

4

ช/ญ

23+

ป.ตรี

ตามตกลง

- พนักงานการตลาด

10

ช/ญ

25-45

ม.6+

8,000

436 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง

- พนักงานขาย

10

ช/ญ

25-45

ม.6+

7,000

จ.ชลบุรี โทร 086-3139426

- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2

ช/ญ

25-45

ม.6+

10,000

ปวส+

17,000+ สวัสดิการ ตามที่บริษัทกําหนด ต้องมีรถยนต์ ผลิตและจําหน่ายกระดาษ

8 หจก.อีสเทิร์นไดม่อน

9 บริษัท ดับเบิ้ลเอ 1991 จํากัด (มหาชน)

- ผู้จัดการบริหารตัวแทนอําเภอเช่า

200

ผลิตข้าวโพดหวาน

ตามโครงสร้างบริษัท

บรรจุกระป๋อง

ส่งเสริมการขาย

207 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ

ปลูกต้นกระดาษ

หรือรถจักรยานยนต์ สามารถทํางานต่างจังหวัด

จ.ปราจีนบุรี

- ผู้กัดการบริหารตัวแทนอําเภอซื้อไม้

50

ปวส+

17,000+ ได้

โทร.085-8352025,037-208840

- เจ้าหน้าที่แปลงปลูกพืชพลังงาน

100

ปวส+

17,000+

"

- เจ้าหน้าที่บัญชี

20

ปวส

11,000+

"

- ช่างซ่อมบํารุง

20

ปวส

11,000+

"

- พนักงานคีย์ข้อมูล

20

ปวส

11,000+

"

- พนักงานฝ่ายผลิต

200

ป.6+

300/ว

"

- พนักงาน office

20

ปวส

11,000+

"

- พนักงานขับรถบรรทุก

100

ป.6+

15,000+ มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 3 4 ทุกประเภท
และส่วนบุคคล มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
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10 บริษัท ไทยยูเยี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด

- พนักงานผลิตอาหารและเบเกอรี่

100

ญ

18+ ไม่จํากัด 301/วัน โบนัส เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ เงินพิเศษตามทักษะ

แปรรูปอาหารทะเล

- QC อาหารและเบเกอรี่

20

ช/ญ

18+ ไม่จํากัด 301/วัน

แช่เยือกแข็งส่งออก

- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

1

ช/ญ 20-35 ป.ตรี ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกําหนด

2/1-4 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด

- ผู้ช่วยคนขับรถ

1

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

- พนักงานฝ่ายผลิต

200

ช/ญ 20-35 ม.6+ ตามตกลง

- แรงงานทั่วไป/พนักงานไลน์ผลิต

300

ช/ญ 18-45 ป.6-ป.ตรี 300/ว ตามโครงสร้างบริษัท

224 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง

- แรงงานทั่วไป(กะกลางคืน)

50

ญ

18+

ป.6+

300/ว

จ.สตูล โทร. 074-709100-32

- พนักงานรักษาความปลอดภัย

2

ช

22+

ป.6+

300/ว

13 บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด

- เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า

5

ช/ญ

25+

ปวส+

12,000 ตามโครงสร้างบริษัท

125/10 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมือง

- เจ้าหน้าที่แมชชีน

10

ช/ญ

20+

ม.3+

300/ว

จ.ชลบุรี โทร 038-271933

- ช่างกลึง

5

ช/ญ

20+

ม.3+

300/ว

72/1 หมู่ 7 ซ.ธนาคารทหารไทย
ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.สุมทรสาคร 74000 โทร.034-816500
11 บมจ.พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ช

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

25-35 ม.3+ ตามตกลง

โทร.044-701300
12 บ.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จํากัด

ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง

ผลิตไฮดรอลิก
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14 หจก.กําแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอร์วสิ

- Technician

10

ช

152-156 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง

20-45

ปวส+

12,500 ป.ตรี/ปวส. เครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า

จ้างเหมาแรงงาน

และสาขาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง

บ.ปตท.สผ.สยาม จํากัด

อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
รวม

48 ตําแหน่ง

2,208 อัตรา
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ประกาศตําแหน่งงานว่างคนพิการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ประจําเดือน สิงหาคม 2557
ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ตําแหน่งงาน

1

SMART TECH & MAT CO.,LTD.
38/51 ม.4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ASEF CO.,LTD.
5 ม.1 ถ.พระราม2 ต.ดอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
MALLIKA INTERFOOD CO.,LTD
13/10 ถ.ประเสริฐมนูกจิ แขวงนวมินทร์
เขตบางกุม่ กทม. 10310

พนักงานธุรการ/กราฟฟิค
(ผู้พกิ าร)

MAHAJAK DEVELOPMENT CO.,LTD

2

3

4

225 อาคารมหาจักร ถ.สุขาภิบาล3

ซ.รามคําแหง151/1 สะพานสูง
จ.กรุงเทพมหานคร 10240
5

PATTANAKARN HONDA
AUTOMOBIL CO.,LTD.
88 ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร

จํานวน เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ประเภทความพิการ ค่าจ้าง
5

ช/ญ 22+

ม.3

พนักงานทัว่ ไป

7

ช/ญ 18+

ม.6+

เจ้าหน้าทีธ่ รุ ะการ
(รับผู้พกิ ารทางการได้ยนิ )

3

ช/ญ 18+

ม.3+

รับสมัครคนพิการ
ประจําสํานักงาน
ถนนรามคําแหง

5

ทุกประเภท

ทุกประเภท

เงือ่ นไข/สวัสดิการ

โทรศัพท์

ตามตกลง ใช้โปรแกรมคอมฯ 02-9572078-80
พื้นฐาน/auto cad
ทนแรงกดดันได้ดี
ตามตกลง มีบตั รคนพิการ
ทํางานด้านเอกสาร
ได้ดี

พิการทางการได้ยนิ 9,000+

วันหมดเขต
30 ต.ค. 57

02-686-7777

30 พ.ย.57

02-946-1000

31 ธ.ค.57

02-378-9999
ต่อ197

30 ก.ย.57

ประกันสังคม/ 02-935-2000
กองทุนเงิน
ทดแทน/ยูนิฟอร์ม

31 ต.ค.57

ตามโครงสร้าง

บริษัท
ช/ญ ไม่เกิน
35

ม.6+

ธุรการทั่วไป
หลาย ช/ญ 18+
/Call Center
อัตรา
คอมพิวเตอร์ IT/บัญชี

ม.3+

ทางร่างกาย

ตามตกลง

ตามโครงสร้าง

บริษัท

ทุกประเภท

ไม่ระบุ

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ตําแหน่งงาน

6

บริษทั พนัส แอสเซมบลีย์ จํากัด
27/1 ม.3 ต.กุฏโง่ง อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140

ผู้พกิ าร
(สามารถทํางานได้)

7

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อสี ท์ จํากัด

พนักงานทัว่ ไป

12 ช/ญ 1835

ไม่จํากัด

10 ช/ญ 18+

ม.3

10

ม.3+

ทุกประเภท

ม.3+

ทุกประเภท

12 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์

จํานวน เพศ

4

อายุ วุฒกิ ารศึกษา ประเภทความพิการ

ช/ญ 25-30 ไม่จํากัด

เขตบางกอกน้อย
8

บจก.เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป
(มิสเตอร์โดนัท)
306 อาคารเซ็นทรัลสีลม
ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สีลม ซ.สีลม 30
สุริยวงศ์ บางรัก กทม.

พนักงานผลิต

9

THE MALL GROUP CO.,LTD
144 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

พนักงานรับฝากของ

พ.รักษาความปลอดภัย 10

ช
ช

18+
19+

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

โทรศัพท์

วันหมดเขต

9,000+

ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่าล่วงเวลา
เบี้ยขยัน

028-462-100

30 ก.ย.57

ด้านแขน ขา ตามตกลง เครื่องแบบพนักงาน 0-2422-9400
สามารถช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล
ตัวเองได้
ค่าน้ํามันรถ/
เบียเลี้ยง ฯลฯ
ทางการได้ยิน ตามตกลง ประกันสังคม/ 084-1549201
หูหนวก
กองทุนเงิน
หูตึง
ทดแทน/ยูนิฟอร์ม

31 ธ.ค.57

ทางร่างกาย

9,000 15,000
9,000 15,000

ตามโครงสร้าง

บริษทั

0-2310-1000
ต่อ1965

**ก่อนสมัครงานทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทร. 0-5561-0218 - 9 ก่อนทุกครั้งเพราะตําแหน่งงานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา**
ขอเชิญใช้บริการมุมคนพิการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดมุมคนพิการไว้เพื่อบริการให้คําปรึกษา และแนะนําอาชีพอิสระสาขาต่างๆ ข้อมูลข่าวสารคนพิการ ตําแหน่งงานคนพิการ
ขอเชิญท่านที่สนใจ หาความรู้และใช้บริการมุมคนพิการหรือขอรับเอกสารพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนหางานได้ที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 285 ม.14 ถ.สุโขทัย-กําแพงเพชร ต. บ้านกล้วย อ.เมือง สุโขทัย ได้ทุกวันและเวลาราชการ

30 ธ.ค.57

30 พ.ย.57

