วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
YASOTHON PROVINCIAL EMPLOYMENT OFFICE
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

16 กุมภาพันธ์ 2565
"วันมาฆบู ชา"

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ข้อมูลสำนักงานจัดหางานจังหวัด
ยโสธร ณ เดือนมกราคม 2565 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่านายจ้าง
สถานประกอบการ แจ้งตำแหน่งงานว่างจำนวน 5 อัตรา ลดลงร้อยละ 88.63
ผู้สมัครงาน 59 คน มีการบรรจุงาน 37 คน ลดลงร้อยละ 11.90 มีผู้ขึ้น
ทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน 281 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.09 และมีผู้
รายงานตัวกรณีว่างงาน 447 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 สำหรับแรงงาน
ยโสธรที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ มีจำนวน 10 คน ส่วนคนต่างด้าวที่ได้
รับอนุญาตให้ทำงานใหม่ มีจำนวน 54 คน
นอกจากนี้ วารสารฉบับนี้ยังมีเนื้อหาสาระอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องอาชีพอิสระ แบบทดสอบบุคลิกภาพ เคล็ดลับการออมเงิน รวมไปถึง
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ไว้ให้ติดตามกันเช่นเคย
หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ แล้วพบกับวารสารสำนักงาน
จัดหางานจังหวัดยโสธรฉบับต่อไปในเดือนมีนาคม ปี 2565

สรุปการดำเนินงานจัดหางานในประเทศ
การไปทำงานต่างประเทศ
การทำงานของคนต่างด้าว
เคล็ดลับสมัครงาน
สร้างรายได้ง่ายๆด้วยอาชีพอิสระ
เคล็ดลับน่ารู้การออมเงิน
ตำแหน่งงานว่าง
ข่าวประชาสัมพั นธ์
ภาพกิจกรรมในรอบเดือน

สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดยโสธร
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สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
สรุปการดำเนินงานจัดหางานในประเทศ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งงานว่าง
5 อัตรา

ผู้ขึ้นทะเบียนประกันตน
กรณีว่างงาน
281 คน

ผู้สมัครงาน
59 คน

บรรจุงาน
37 คน

มกราคม 65: 59 อัตรา

มกราคม 65: 37 อัตรา

มกราคม 65: 281 อัตรา

มกราคม 65: 447 อัตรา

ธันวาคม 64: 59 คน

ธันวาคม 64: 42 คน

ธันวาคม 64: 261 คน

ธันวาคม 64: 445 คน

มกราคม 65: 5 อัตรา

-88.63%

+0.00%

ธันวาคม 64: 44 อัตรา

-11.90%

ผู้รายงานตัวกรณีว่างงาน
447 คน

+0.45%

+7.66%

ตำแหน่งงานว่าง
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จำแนกตามอาชีพ
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พนักงานขายของหน้าร้าน

1 อัตรา

ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย
2
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ประถม
ศึกษา
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แม่บ้าน
มัธยม
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แผนภูมิที่ 2: แผนภูมิแสดงผลจำนวนตำแหน่งงานว่างจำแนกตามประเภทอาชีพ(อัตรา)
ประจำเดือนมกราคม 2565
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แผนภูมิที่ 1: แผนภูมิแสดงผลจำนวนตำแหน่งงานว่างจำแนกตามวุฒิการศึกษา(อัตรา)
ประจำเดือนมกราคม 2565
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แผนภูมิที่ 3: แผนภูมิแสดงผลจำนวนผู้สมัครงานจำแนกตามวุฒิการศึกษา(คน)
ประจำเดือนมกราคม 2565

บรรจุงาน
จำแนกตามอาชีพ

จำแนกตามวุฒิการศึกษา
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ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค

ปวส.

2 คน

ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ

2 คน

นักออกแบบเชิงพาณิชย์
0

แผนภูมิที่ 5: แผนภูมิแสดงผลจำนวนบรรจุงานจำแนกตามวุฒิการศึกษา(คน)
ประจำเดือนมกราคม 2565
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แผนภูมิที่ 6: แผนภูมิแสดงผลจำนวนบรรจุงานจำแนกตามประเภทอาชีพ(คน)
ประจำเดือนมกราคม 2565

สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดยโสธร
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การไปทำงานต่างประเทศ
แรงงานจังหวัดยโสธรที่แจ้งเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2565
มีจำนวนรวม 10 คน โดยเป็นผู้ลงทะเบียนรับแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ 8 จำนวน คน และแจ้งเดินทางกลับไปทำงาน จำนวน 2 คน
ข้อมูลกรมการจัดหางาน ณ เดือนมกราคม 2565 มีแรงงานจังหวัดยโสธรที่ยังคงทำงานอยู่ต่างประเทศ คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น
594 คน โดยประเทศที่แรงงานไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ใต้หวัน อิสราเอล เกาหลีใต้ ฮ่องกง และญี่ปุ่น

5 อันดับประเทศที่แรงงานในจังหวัดยโสธรยังคงทำงานมากที่สุด

ใต้หวัน 284 คน

อิสราเอล 87 คน

เกาหลีใต้ 51 คน

ฮ่องกง 21 คน

ญี่ปุ่น 17 คน

แรงงานจังหวัดยโสธรที่ยังคงทำงาน
ในต่างประเทศจำแนกตามเพศ

หญิง 154 คน 26%

ชาย 440 คน 74%

แรงงานจังหวัดยโสธรที่ยังคงทำงาน
ในต่างประเทศจำแนกตามอำเภอ

แรงงานจังหวัดยโสธรที่ยังคงทำงาน
ในต่างประเทศจำแนกตามประเภทจัดส่ง

อำเภอมหาชนะชัย

145 คน

25%

อำเภอค้อวัง

115 คน

Re-entry

20%

อำเภอเลิงนกทา

73 คน

บริษัทจัดส่ง

13%

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

69 คน

กรมจัดส่ง

12%

อำเภอเมืองยโสธร

62 คน

เดินทางด้วยตนเอง

11%

อำเภอกุดชุม

54 คน

9%

นายจ้างพาไปทำงาน

อำเภอป่าติ้ว

28 คน

5%

อำเภอทรายมูล

24 คน

4%

อำเภอไทยเจริญ

24 คน

4%

0 4558 0217, 0 4558 0220

246 คน 41%
198 คน 33%
78 คน 13%
66 คน 11%
5 คน 0.9%

นายจ้างพาไปฝึกงาน

1 คน 0.1%
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การทำงานของคนต่างด้าว
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ในเดือนมกราคม 2565 มีจำนวนรวม 1 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 จังหวัดยโสธรมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ รวมจำนวนทั้งสิ้น
500 คน (ชาย 142 คน) (หญิง 358 คน) รวมนายจ้าง 391 ราย

กลุ่มมติ 13 ก.ค.64 2 คน
(0.4%)

กลุ่มมติ 28 ก.ย.64 52 คน
(10.4%)

ชนกลุ่มน้อย ม.63 5 คน
(1.0%)

กลุ่มมติ 29 ธ.ค.63 88 คน
(17.5%)
กลุ่มมติ 4 ส.ค.63 12 คน
(2.4%)

กลุ่มทั่วไป ม.59 56 คน
(11.3%)

500 คน
ลดลงจากเดือน
ธันวาคม 4 คน
คิดเป็น 0.7%

กลุ่ม MoU 112 คน
(23.0%)

กลุ่มมติ 20 ส.ค.62 175 คน
(35.0%)

ประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาต
ทำงานมากที่สุด 5 ลำดับ

อำเภอที่มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตทำงานใหม่มากที่สุด 5 อันดับ

อำเภอเมืองยโสธร
198 คน

1. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
266 คน
2. กิจการต่อเนื่องการเกษตร
42 คน
3. กิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 21 คน
4. กิจการเกษตรและปศุสัตว์
18 คน
5. กิจการก่อสร้าง
11 คน

อำเภอเลิงนกทา
84 คน

อำเภอคำเขื่อนแก้ว
48 คน

สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดยโสธร
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อำเภอกุดชุม
45 คน

อำเภอไทยเจริญ
39 คน
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เคล็ดลับสมัครงาน
เชื่อว่าหลายๆคน ที่กำลังมองหางาน หรืออยากที่จะสมัครงานใหม่
อาจจะกำลังมีข้อสงสัยที่ว่า ควรหางานอย่างไรให้ได้งานที่ชอบ
และโดนใจจริงๆ
แต่งตัวให้เหมาะสมกับงานและมีบุคลิกภาพที่ดี
ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า First impression หรือ การเจอการครั้งแรกถือเป็นเรื่องที่สำคัญ
ที่ผู้สมัครงานไม่ควรละเลยและหนึ่งในการปฎิบัตินั้นก็คือ การแต่งตัวให้เหมาะสม

มีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเอง
มีความมั่นใจในตนเอง ถือเป็นข้อดีและยังเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้โอกาสได้รับงานมากยิ่งขึ้น

พู ดถึงทักษะการทำงานของเราเป็นสิ่งที่ดี
ระหว่างการสัมภาษณ์งานนั้นให้เราถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่มีออกมาให้ได้มากที่สุดรวมถึงวิธี
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เคยประสบมาด้วย

การสมัครงานที่เดิมมากกว่า 1 ครั้งไม่ใช่เรื่องผิด
ไม่เป็นอะไรเลยที่เราจะเลือกสมัครงานในฝันของตัวเองหลายๆ ครั้ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการตอบกลับจากบริษัทที่
เราต้องการ แต่มันกลับเป็นสิ่งช่วยผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น

SOURCE:WWW.CAMPUS.CAMPUS-STAR.COM/JOBS/67767.HTML

SOURCE:WWW.CAMPUS.CAMPUS-STAR.COM/JOBS/67767.HTML
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สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดยโสธร
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สร้างรายได้ง่ายๆ
ด้วยอาชีพอิสระ
ไข่นกกระทาทอด
เวลาเดินผ่านร้านกล้วยทอดทีไร
ก็มักจะเห็นเจ้าลูกกลมๆ อย่างไข่นก
กระทาทอด วางขายอยู่ด้วยทุกครั้งไป
ซื้อมารับประทานทีไรก็เคี้ยวเพลิน ๆ
หวานกรอบติดปากจนหยุดไม่อยู่ วันนี้
เราจึงนำสูตรไข่นกกระทาทอดลูกกลม ๆ
มาฝากเผื่อไว้ลองทำรับประทานเล่นที่
บ้านกันดูนะคะ

ป๊อบคอร์น
ป๊อปคอร์นคาราเมล มาแล้วจ้า…
สูตรป๊อปคอร์น สุดอิต ที่ใครๆ ก็ทำได้
เพราะง่ายมาก แถมยังอร่อยหวาน
มันจนไม่อยากวางมือเลย อีกทั้งยังมี
วิธีทำป๊อบคอร์นคาราเมล ที่ไม่ใช้เตา
อบ ต้นทุนต่ำ ทำง่าย สอนละเอียด
พร้อมคำนวณต้นทุน

ปอเปี๊ ยะแฮมชีส
ปอเปี๊ ยะแฮมชีส เป็นอาหารว่างอีก
จาน ที่การทำง่ายมาก แถมรสชาติ
อร่อยๆมากๆด้วยเช่นกัน คงจะถูกใจ
กับคนที่รักการทานแฮมและชีสเยิ้มๆ
เป็นอย่างมาก

สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดยโสธร
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"เคล็ดลับน่ารู้การออมเงิน"
เริ่มต้นวางแผนออมอย่างมี “เป้าหมาย”
ถ้าเราต้องการที่จะมีเงินมากๆ ก็ต้องอาศัยการวางแผน โดยเริ่มจาก
“แปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมาย”

Specific

ต้องชัดเจน เป้าหมายต้องถูกกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง รู้ว่าต้องการอะไร

Measurable วัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้อย่างชัดเจนเพราะจะทำให้เรารู้ว่าใกล้จะถึงเป้าหมายหรือยัง

Achievable
Realistic

ทำสำเร็จได้จริง
เป็นไปได้ และต้องมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเป็นจริง

Time Bound มีกรอบเวลาที่แน่ชัด รู้ว่าต้องใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมาย

จากที่กล่าวมา สามารถยกตัวอย่างการตั้งเป้าหมายให้เห็นภาพง่ายๆ ดังนี้

ที่มา : www.setinvestnow.com
0 4558 0217, 0 4558 0220
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ตำแหน่งงานในจังหวัดยโสธร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
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ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
สามารถขอเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)
ณ ศูนย์ CI ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
กรมการจัดหางาน เตือนแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2564 ที่ถือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) แต่ยังไม่ได้จัดทำเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)
ฉบับใหม่ เพื่อขอตรวจลงตราอยู่ต่อในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในกำหนดเวลา แรงงานเมียนมาสามารถขอรับเอกสารรับรอง
บุคคล (Certificate of Identity: CI) ฃฉบับใหม่ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศของตน เพื่อให้มีเอกสารประจำตัวฉบับใหม่ในการขออยู่ต่อและ
ทำงานในราชอาณาจักรต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. แรงงานเมียนมานำเอกสาร CI ฉบับเดิม ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity:
CI) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7 – 11 โดยชำระค่าบริการ จำนวน 310 บาท หรือกรณีเอกสารรับรองบุคคลฉบับเดิมสูญหายหรือชำรุด ชำระเงินค่า
ธรรมเนียมการออกเอกสารรับรองบุคคลฉบับใหม่ รวมเป็นเงิน จำนวน 480 บาท เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว สามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า
โดยจะได้รับใบเสร็จที่ระบุวันนัดหมายเพื่อไปดำเนินการ ณ ศูนย์ CI ซึ่งมีการกำหนดจำนวนผู้มาใช้บริการต่อวัน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่
แต่ละจังหวัดกำหนด
2. ในวันนัดหมายให้แรงงานเมียนมานำใบเสร็จมาขอรับการดำเนินการที่ศูนย์ CI โดยทางศูนย์มีบริการตรวจหาเชื้อ COVID - 19
ด้วยวิธี ATK
3. ขอรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) โดยเจ้าหน้าที่จากทางการเมียนมา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสัญชาติ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometric Data) และออกบัตรประจำตัวให้แรงงาน
ต่างด้าว
4. ทางการไทย โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน หากดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานแล้ว
จะตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ ระหว่างที่ยังไม่มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ให้ทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกรณีที่ยังไม่ได้ต่อใบอนุญาตทำงาน ให้ยื่นคำขอตาม
แบบ บต. 50 พร้อมเอกสารและหลักฐาน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน จำนวน 1,000 บาท
5. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราเพื่ออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยแรงงานเมียนมาต้องชำระเงิน
ค่าธรรมเนียม จำนวน 1,900 บาท ณ ศูนย์ CI และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2564
สถานที่ตั้งที่ตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of
Identity: CI) ทั้ง 5 แห่ง ดังนี้
1. จังหวัดชลบุรี ที่ตั้ง ตลาดสยามนินจา ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3023 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
2. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งเลขที่ 138 หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
3. จังหวัดระนอง ที่ตั้งเลขที่ 89/296 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
4. จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้งเลขที่ 339/2 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 อำเภอพระประแดง
5. จังหวัดสมุทรสาคร ที่ตั้ง บริษัท มหาชัย ออโต้ เพ้นท์ จำกัด เลขที่ 32/8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ระยะเวลาดำเนินการ
เปิดดำเนินการระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565 เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ (ของไทย)
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4558 0216-7
ในวันและเวลาราชการ
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ภาพกิจกรรม
ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 18 - 25 มกราคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานใน
ธุรกิจ SMES ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 10 แห่ง

วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอกุดชุม และอำเภอไทย
เจริญ จังหวัดยโสธร จำนวน 5 แห่ง

วันที่ 29 มกราคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ยโสธร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร โดยมีการสัมภาษณ์
นักเรียน ผ่านทางโปรแกรม GOOGLE MEET มีสถาน
ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 6 แห่ง และนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 19 คน
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สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
กองบรรณาธิการ
นางสาวจุฬา
วิภาคาร
นายชัดชนะ
วิเศษศรี
นางจรรยา
แตงเนียม
นายเป็นหนึ่ง
วันหนา
นางอำนวย
ทิพยธร
นายพงษ์ศักดิ์
ทองหลาง
นายวุฒิไกร
ทองดี
นายสุวิชช์
แสนวงษ์
นางสาวนุจรินทร์ แสนวงษ์
นางสาวมานิตา
วรโยธา
นางสาวกรกนก กองคำ
นายสุทธิพงษ์
อินทนาม

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าหน้าที่แรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน

นางสาวกาญจนา
นางสาวนฤมล
นางสาวจงกลนี
นางสาวพงศ์ชฎา
นางสาวขวัญทิพย์
นางสาวประภัสสร
นายสราวุธ

สิงคิบุตร
มรกตเขียว
ทองชุม
สายพั นธ์
อุปชัย
พั นเดช
สุริยโรจน์

สำนักงานจัดหางาน
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เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
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