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ก��หนักดก�ร
ร�บสมู่ที�คร และค�ด
เล�อก พนัก�กง�นัก 
บรDษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)จำกัด
     �ที่ ๑๒  แคนักนักอนัก 
ไฮ-เที่ ๑๒  ค 
(ประเที่ ๑๒  ศไ ที่ ๑๒  ย)จัดหางานจ��ก�ด
      ณ  ส��ห�ง�นักจัดหางานจ�งหวัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖����ดยโสธร (บรDษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)จำกัด
     �ที่ ๑๒  ฯ เดDนักที่ ๑๒  �งมู่ที�ค�ดเล�อกดNวัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���ยตนักเอง)

-  ครั้งที่ ��งที่  ๑   วัน	
  ๑   วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นที่  ๑   วัน	
  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�งหาคม  ๒๕๕๙   เวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.
-  ครั้งที่ ��งที่  ๑   วัน	
  ๒   วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นที่  ๑   วัน	
  ๗   กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นยายน  ๒๕๕๙   เวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.

ที่ ๑๒  �กที่ ๑๒  �ยก�นักก�อนัก
สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ดีครั	ครั้งที่ �บ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ารั้งที่ สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่ ฉบ�บน	�  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.'ย�งคงม	
เรั้งที่ (
องรั้งที่ าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ดีครั	ๆ  มาฝากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน-นเคยนะครั้งที่ �บไม-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าจัดหางานจังหวัดยโสธะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถานกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา4
ตลาดีครัแรั้งที่ งงาน ในจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ “ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  เต(อนแรั้งที่ งงาน
ต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม   ที่  ๑   วัน:างานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครัเง(
อนไข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ในใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างาน  ม	ควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครั
กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฎหมาย ” และ “ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-าวันที่  ๓๑  สิงหาคม   แจัดหางานจังหวัดยโสธ9ง ..แรั้งที่ งงานต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.��นสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<ดีครัรั้งที่ ะยะเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ 
ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้A�นที่  ๑   วันะเบ	ยน สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ามารั้งที่ ถเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทล	
ยนนายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างไดีครั9แล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ”         
        นอกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.น	� ย�งคงม	สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ะน-ารั้งที่ C9 และสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ รั้งที่ หามาฝากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.อาช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน	พ
อ�สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะน-าสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.นใจัดหางานจังหวัดยโสธมาฝากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.  ต:าแหน-งงานวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าง ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะจัดหางานจังหวัดยโสธ:าเดีครั(อน ต<ลาคม  
๒๕๕๙   ไวันที่  ๓๑  สิงหาคม  9ให9ต�ดีครัตามกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน-นเคย

จัดหางานจังหวัดยโสธAงข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้อป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�มพ�นธ4ให9พ	
น9องช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาวันที่  ๓๑  สิงหาคม  แรั้งที่ งงาน ไดีครั9ที่  ๑   วันรั้งที่ าบ
โดีครัยที่  ๑   วัน�
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�น รั้งที่ ายละเอ	ยดีครัข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ในเล-ม

 แล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พบกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�บวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ารั้งที่ สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   
ฉบ�บต-อไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะจัดหางานจังหวัดยโสธ:าเดีครั(อนพฤศจัดหางานจังหวัดยโสธ�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ายน  ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทG ๒๕๕๙ ครั้งที่ �บ

..................................

…ส�รบ�ญ…
เร��อง        หนักN�  

สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถานกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา4ตลาดีครัแรั้งที่ งงานในจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่ 
- กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ บรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานในป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ        ๑
- กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ บรั้งที่ �หารั้งที่ แรั้งที่ งงานไที่  ๑   วันยไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทที่  ๑   วัน:างานต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ    ๒
- กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ควันที่  ๓๑  สิงหาคม  บค<มกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ที่  ๑   วัน:างานข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม         ๒

  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-าวันที่  ๓๑  สิงหาคม   เต(อน..แรั้งที่ งงานต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม    ที่  ๑   วัน:างานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครัเง(
อนไข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้               
  ในใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างาน  ม	ควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครัตามกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฎหมาย             ๓
  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-าวันที่  ๓๑  สิงหาคม   แจัดหางานจังหวัดยโสธ9ง ..แรั้งที่ งงานต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.��นสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<ดีครัรั้งที่ ะยะเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้A�นที่  ๑   วันะเบ	ยน
        สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ามารั้งที่ ถเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทล	
ยนนายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างไดีครั9แล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม                                 ๓
  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ รั้งที่ หามาฝากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖. “กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ที่  ๑   วัน:าข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นมที่  ๑   วันองม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  น”                      ๔
  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ะน-ารั้งที่ C9 “ ไม-ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้�บถ-ายตอนเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน9า  จัดหางานจังหวัดยโสธะเกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ดีครัอะไรั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้A�น”                                 ๕ 
  ภาพกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�จัดหางานจังหวัดยโสธกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ รั้งที่ มสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่ 
 ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะจัดหางานจังหวัดยโสธ:าเดีครั(อนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นยายน  ๒๕๕๙                       ๖
 ต:าแหน-งงานวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะจัดหางานจังหวัดยโสธ:าเดีครั(อนต<ลาคม  ๒๕๕๙            ๗-๘

---------------------------------

…แผนักปฏิบัติDบ�ตDง�นักประจัดหางานจ��เด�อนักตTล�คมู่ที  ๒๕๕๙...
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นที่  ๑   วัน	
  

๕,๑๒,๑๙,๒๖ 
ต.ค. ๕๙

บรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางาน ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.นง.จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้าบ�Lกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.X	ยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่ อ เม(องยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่ 

วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นที่  ๑   วัน	
 
๖,๑๓,๒๐,๒๗ 

ต.ค. ๕๙
บรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางาน ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้าเล�งนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ที่  ๑   วันา อ.เล�งนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ที่  ๑   วันา

รั้งที่ ายกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ รั้งที่ อบรั้งที่ C9แรั้งที่ งงานที่  ๑   วัน<กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นอ�งคารั้งที่    ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  
ที่  ๑   วันางสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถาน	วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ที่  ๑   วันย<กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะจัดหางานจังหวัดยโสธายเสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.	ยงแห-งป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศไที่  ๑   วันย จัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   คล(
น  ๙๐ MHz
รั้งที่ ายกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ที่  ๑   วันย<แรั้งที่ งงาน  ที่  ๑   วัน<กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นอ�งคารั้งที่   ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ที่  ๑   วันางสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถาน	วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ที่  ๑   วันย<ที่  ๑   วัน9องถ�
นป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�งคมจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   คล(
น  ๙๘.๒๕ MHz



สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ <ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถานกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา4แรั้งที่ งงานในจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่ ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะจัดหางานจังหวัดยโสธ:าเดีครั(อน กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นยายน  ๒๕๕๙

ก�รบรDก�รจัดหางานจ�ดห�ง�นักในักประเที่ ๑๒  ศ
จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ให9บรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานในป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ  เพ(
อสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-งเสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ �มให9ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนนวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ยที่  ๑   วัน:างานไดีครั9ม	งานที่  ๑   วัน:า  ม	รั้งที่ ายไดีครั9ที่  ๑   วัน	
เหมาะสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.มรั้งที่ �บรั้งที่ C9ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9อมCล 

ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ตลาดีครัแรั้งที่ งงาน  ลดีครัป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทQญหากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -างงานและกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้าดีครัแคลนแรั้งที่ งงาน  โดีครัยดีครั:าเน�นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ในหลายรั้งที่ Cป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทแบบไดีครั9แกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ให9บรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ต�  
ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานให9แกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-คนหางาน  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�จัดหางานจังหวัดยโสธกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ รั้งที่ มสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-งเสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ �มกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ม	งานที่  ๑   วัน:า  เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน-น กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานเคล(
อนที่  ๑   วัน	
  (จัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัเคล(
อนที่  ๑   วัน	
)  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครังานวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นน�ดีครัพบแรั้งที่ งงานย-อย                 
กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-งเสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ �มคนพ�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ให9ม	งานที่  ๑   วัน:า  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ เคล(
อนย9ายแรั้งที่ งงานอย-างเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ ะบบ    กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานให9เยาวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนนในสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถานพ�น�จัดหางานจังหวัดยโสธ  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานพ�เศษสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าหรั้งที่ �บ
น�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เรั้งที่ 	ยน น�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ศAกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ษา  และผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9พ9นโที่  ๑   วันษ เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นต9น จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถ�ต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ให9บรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องงานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานในป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศในรั้งที่ อบ เดีครั(อนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นยายน   ๒๕๕๙             
ที่  ๑   วัน	
ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-านมาพบวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -า

๑. นายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถานป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.อบกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ม	ควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามต9องกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ใช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน9แรั้งที่ งงาน (ต:าแหน-งงานวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าง) แยกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ตามป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเภที่  ๑   วันอ<ตสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าหกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ รั้งที่ ม และป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเภที่  ๑   วัน
อาช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน	พม	จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ๑๖๗  อ�ตรั้งที่ า  แยกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นเพศช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาย  -  อ�ตรั้งที่ า  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ  -  เพศหญ�งจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  -  อ�ตรั้งที่ า  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ -                           
ไม-รั้งที่ ะบ<เพศจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๑๖๗  อ�ตรั้งที่ า  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ ๑๐๐  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องต:าแหน-งงานวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -างที่  ๑   วัน��งหมดีครั  

๒.  ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ลงที่  ๑   วันะเบ	ยนสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม�ครั้งที่ งาน (ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ต�) จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น   ๘๖  คน  เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นเพศช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนายจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๓๙   คน  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ ๔๕.๓๔  เพศหญ�งจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ๔๗  คน         
ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ  ๕๔.๖๖  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ลงที่  ๑   วันะเบ	ยนสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม�ครั้งที่ งาน

๓.  ดีครั9านกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ บรั้งที่ รั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ<งาน (ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ต�) ม	จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น -  คน  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ  -  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องต:าแหน-งงานวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าง ที่  ๑   วัน	
ไดีครั9รั้งที่ �บแจัดหางานจังหวัดยโสธ9ง                                           
และค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ - ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม�ครั้งที่ งาน แยกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นเพศช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนายจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น - คน ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ - เพศหญ�งจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น -  คน    ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ  -

๔.  ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นตนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา	วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -างงาน  ม	จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๑๘๖  คน
- ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้A�นที่  ๑   วันะเบ	ยนผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นตนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา	วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -างงานจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ๑๘๖  คน  แยกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนายจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ๙๖  คน  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ 

๕๑.๖๑  เพศหญ�งจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๙๐ คน  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ  ๔๘.๓๙  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้A�นที่  ๑   วันะเบ	ยนป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นตนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา	วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -างงาน
-  ไดีครั9รั้งที่ �บกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ บรั้งที่ รั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ<งานจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ๔๕   คน  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ ๔๓.๔๕ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องต:าแหน-งงานวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -างที่  ๑   วัน	
ไดีครั9รั้งที่ �บแจัดหางานจังหวัดยโสธ9ง            

แยกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนายจัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ๑๙ คน  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ ๔๒.๒๒  เพศหญ�ง  ๒๖  ค�ดีครัเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ 9อยละ ๕๗.๗๘  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ที่  ๑   วัน	
ไดีครั9รั้งที่ �บกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ บรั้งที่ รั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ<งานที่  ๑   วัน��งหมดีครั

ตารั้งที่ าง ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม�ครั้งที่ งาน  ต:าแหน-งงานวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าง  และกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ บรั้งที่ รั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ<งานในป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ

สถ�นักก�รณWแรงง�นัก.....สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่    หน9าที่  ๑   วัน	
 ๑

ต��แหนัก�งง�นัก  
๑๖๗  คนัก

บรรจัดหางานจTง�นัก 
 ๐   คนักผ�Nสมู่ที�ครง�นัก 

๘๖   คนัก

เด�อนัก/ปX ต��แหนัก�งง�นัก ผ�Nสมู่ที�ครง�นัก บรรจัดหางานจTง�นัก
กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นยายน ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาย หญ�ง ไม-รั้งที่ ะบ< รั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ม ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาย หญ�ง รั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ม ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาย หญ�ง รั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ม
๒๕๕๙ - -44 ๑๖๗ ๑๖๗ ๓๙ ๔๗ ๘๖ - - - 

 

ต��แหน่งงา�งง�น่งงา

ผ
�สมัครง�ครง�น่งงา

บรรจุงา�ง�น่งงา



ก�รบรDห�รแรงง�นักไที่ ๑๒  ยไปที่ ๑๒  ��ง�นักต��งประเที่ ๑๒  ศ
สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   ม	ภารั้งที่ กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�จัดหางานจังหวัดยโสธหน9าที่  ๑   วัน	
 กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:ากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�บดีครัCแล  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-งแรั้งที่ งงานไที่  ๑   วันยไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทที่  ๑   วัน:างานต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ  ค<9มครั้งที่ องสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ที่  ๑   วันธ�ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะโยช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนน4ต-างๆ  เพ(
อให9แรั้งที่ งงาน

ไที่  ๑   วันยไดีครั9รั้งที่ �บค-าจัดหางานจังหวัดยโสธ9างที่  ๑   วัน	
เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นธรั้งที่ รั้งที่ มม	สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ภาพควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นอยC-และสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ภาพกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ที่  ๑   วัน:างานที่  ๑   วัน	
เหมาะสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม  รั้งที่ �บสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม�ครั้งที่ และป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าศรั้งที่ �บสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม�ครั้งที่ คนหา
งานล-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  งหน9า  พ�จัดหางานจังหวัดยโสธารั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาาค:าข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ออน<ญาตจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-งคนหางานไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทที่  ๑   วัน:างานต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ  นายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้อพาลCกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.จัดหางานจังหวัดยโสธ9างไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทที่  ๑   วัน:างาน  /ฝWกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานในต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ  
รั้งที่ �บแจัดหางานจังหวัดยโสธ9งกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ เดีครั�นที่  ๑   วันางกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล�บไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทที่  ๑   วัน:างานต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ  จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถ�ต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ให9บรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องงานบรั้งที่ �หารั้งที่ แรั้งที่ งงานไที่  ๑   วันยไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทที่  ๑   วัน:างานต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ  
ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่ ในรั้งที่ อบเดีครั(อน กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นยายน ๒๕๕๙   ที่  ๑   วัน	
ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-านมาพบวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -า  ม	ที่  ๑   วัน��งสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.��น  ๑๐  คน  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ามารั้งที่ ถจัดหางานจังหวัดยโสธ:าแนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ไดีครั9ดีครั�งน	�

- แจัดหางานจังหวัดยโสธ9งกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ เดีครั�นที่  ๑   วันางกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล�บไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทที่  ๑   วัน:างานต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ(RE-ENTRY)  จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น   ๑๐  คน  ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาย ๗  คน  หญ�ง ๓ คน
- แจัดหางานจังหวัดยโสธ9งกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ เดีครั�นที่  ๑   วันางกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล�บไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทที่  ๑   วัน:างานต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศดีครั9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ยตนเอง    จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น   ๑๐  คน  ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาย ๘  คน    หญ�ง ๒ คน

คนหางานเดีครั�นที่  ๑   วันางไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทที่  ๑   วัน:างานต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศในเดีครั(อนน	�
๑.  เกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าหล	ใต9         จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๒  คน ๒.  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.หรั้งที่ �ฐอาหรั้งที่ �บเอม�เรั้งที่ ตสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.4   จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๒  คน 
๓.   อ�นโดีครัน�เซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.X	ย            จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๒  คน        ๔.   แคนาดีครัา   จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๑  คน 
๕.   มาเลเซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.X	ย               จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๑  คน ๖.  บรั้งที่ Cไน            จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๑  คน
๗.   ฮังการ�งกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ 	     จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๑  คน         ๘.  อ�นโดีครัน�เซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.X	ย             จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๑  คน 
๙.   ฮังการ-องกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ง                                จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๑  คน        ๑๐.  แคนาดีครัา                 จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น   ๑  คน

**************************.
ก�รควัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���บคTมู่ทีก�รที่ ๑๒  ��ง�นักของคนักต��งดN�วัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���

            สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   ย�งม	ภารั้งที่ กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�จัดหางานจังหวัดยโสธหน9าที่  ๑   วัน	
ในกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ดีครัCแล  ตรั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  จัดหางานจังหวัดยโสธสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.อบ  และควันที่  ๓๑  สิงหาคม  บค<มกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ที่  ๑   วัน:างานข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ในป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ          
ให9เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทตามกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฎหมายและเกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ดีครัป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะโยช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนน4แกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศมากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ที่  ๑   วัน	
สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<ดีครั  รั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  มถAงกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ควันที่  ๓๑  สิงหาคม  บค<มกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ที่  ๑   วัน:างานข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ที่  ๑   วัน	
เข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9าป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศ           
โดีครัยผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครักันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฎหมาย  ซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.XA
งไดีครั9รั้งที่ �บกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-อนผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�นให9ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.อบอาช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน	พไดีครั9เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน�
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ครั้งที่ าวันที่  ๓๑  สิงหาคม    ดีครั:าเน�นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ในเรั้งที่ (
องพ�จัดหางานจังหวัดยโสธารั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาาออกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างาน           
ต-อใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างาน  เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทล	
ยนแป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทลงรั้งที่ ายกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างาน  ออกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ใบแที่  ๑   วันนใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างาน  รั้งที่ �บแจัดหางานจังหวัดยโสธ9งเข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9า – ออกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ที่  ๑   วัน:างาน       
และกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้อเข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9ามาดีครั:าเน�นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ององค4กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ เอกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนนต-างป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศในป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเที่  ๑   วันศไที่  ๑   วันย  จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ให9บรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่       
ในรั้งที่ อบเดีครั(อนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นยายน  ๒๕๕๙  ที่  ๑   วัน	
ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-านมาพบวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าแรั้งที่ งงานต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม   จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๔๒๐ คน (ไม-รั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  มผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ต�ดีครัตาม ๓ คน) แยกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเภที่  ๑   วัน ดีครั�งน	�

มาตรั้งที่ า ๙    (  คนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  เข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9าเม(องช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน�
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ครั้งที่ าวันที่  ๓๑  สิงหาคม    )    จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ๔๒ คน  
  -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�อ�งกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฤษ       ๓  คน      -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�ลาวันที่  ๓๑  สิงหาคม             ๑  คน       -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�อ�นเดีครั	ย      ๓  คน 
  -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�จัดหางานจังหวัดยโสธ	น          ๒  คน       -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�อเมรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�น     ๓  คน       -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�แคเมอรั้งที่ Cน   ๔  คน 
  -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�จัดหางานจังหวัดยโสธ	นไต9หวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �น       ๔  คน       -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�ฟิลิปปินส์    ๑๗ คน     -  สัญชาติเกาหลีใต้    ๑  คน�aล�ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทaนสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.4    ๑๗ คน     -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�เกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าหล	ใต9    ๑  คน
  -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�ออสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เตรั้งที่ เล	ย        ๑  คน       -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�เวันที่  ๓๑  สิงหาคม  	ยดีครันาม     ๑  คน      -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�ภCฏาน       ๒  คน
  -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�มาตรั้งที่ า ๙    (  คนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  เข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9าเม(องโดีครัยถCกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ต9องตามกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฎหมายตามบ�นที่  ๑   วันAกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามเข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9าใจัดหางานจังหวัดยโสธ   (MOU) )   จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ๒๓ คน      
  -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�ลาวันที่  ๓๑  สิงหาคม      ๑๕  คน         - สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�เม	ยนมา  ๔  คน     - กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�มพCช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนา   ๔  คน ๖  คน
       มาตรั้งที่ า ๑๓ ตามมต�คณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาะรั้งที่ �ฐมนตรั้งที่ 	  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.  .  พ  .    ๕๙    จัดหางานจังหวัดยโสธ:านวันที่  ๓๑  สิงหาคม  น  ๓๕๕  คน   (ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ต�ดีครัตาม ๔ คน)
  -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�เม	ยนมา  แรั้งที่ งงาน  ๘๗  คน  ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ต�ดีครัาม  ๓ คน    -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�ลาวันที่  ๓๑  สิงหาคม    แรั้งที่ งงาน  ๒๑๓  คน 
  -  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�มพCช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนา แรั้งที่ งงาน   ๕๕  คน  
 

๙***************************

สถ�นักก�รณWแรงง�นัก.....สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่    หน9าที่  ๑   วัน	
 ๒



 ข่��วแจุงา�ง..แรงง�น่งงาต��งด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการ��วส��น่งงาส�ด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการระยะเวล�ก�รข่ �น่งงาทะเบ"ยน่งงา ส�มัครง�รถเปล"%ยน่งงาน่งงา�ยจุงา��งได้าวสิ้นสุดระยะเวลาการ�แล�ว
นางสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  จัดหางานจังหวัดยโสธรั้งที่ �สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ศรั้งที่ 	  อ�ษฐกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<ล  จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล-าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าภายหล�งไดีครั9สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.��นสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<ดีครัรั้งที่ ะยะเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ตามที่  ๑   วัน	
คณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาะ

รั้งที่ �ฐมนตรั้งที่ 	ม	มต�ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-อนผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�นให9คนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  อยC-ในรั้งที่ าช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนอาณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาาจัดหางานจังหวัดยโสธ�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ และอน<ญาตที่  ๑   วัน:างานเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน�
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ครั้งที่ าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  เม(
อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นที่  ๑   วัน	
  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฏาคม  
๒๕๕๙  แล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม    ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฏวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าย�งม	แรั้งที่ งงานต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  บางสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งค4จัดหางานจังหวัดยโสธะข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้อเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทล	
ยนนายจัดหางานจังหวัดยโสธ9าง  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ามารั้งที่ ถกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะที่  ๑   วัน:าไดีครั9ในกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา	
นายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างเล�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.จัดหางานจังหวัดยโสธ9าง  นายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างเล�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�จัดหางานจังหวัดยโสธกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่   นายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะที่  ๑   วัน:าที่  ๑   วันารั้งที่ <ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ รั้งที่ ม  นายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างไม-จัดหางานจังหวัดยโสธ-ายค-าจัดหางานจังหวัดยโสธ9างหรั้งที่ (อไม-ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทฏ�บ�ต�ตามกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฎหมาย
ค<9มครั้งที่ องแรั้งที่ งงาน  โดีครัยให9นายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างและแรั้งที่ งงานต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ต�ดีครัต-อป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.านงาน  ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครั  ที่  ๑   วัน	
ตนเองไดีครั9
รั้งที่ ายงานต�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ที่  ๑   วัน:าบ�ตรั้งที่ ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะจัดหางานจังหวัดยโสธ:าต�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ไม-ม	สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต�ไที่  ๑   วันยและข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้อใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างานครั้งที่ ��งแรั้งที่ กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.  เม(
อนายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างเดีครั�มแจัดหางานจังหวัดยโสธ9งออกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.แล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม   แรั้งที่ งงาน
ต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ต9องหานายจัดหางานจังหวัดยโสธ9างใหม-ให9ไดีครั9ภายใน ๑๕  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �น หากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.พ9นรั้งที่ ะยะเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลาที่  ๑   วัน	
กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าหนดีครัจัดหางานจังหวัดยโสธะไม-สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ามารั้งที่ ถอยC-ในรั้งที่ าช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนอาณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาาจัดหางานจังหวัดยโสธ�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ไที่  ๑   วันย
และใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างานจัดหางานจังหวัดยโสธะสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.��นสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ภาพที่  ๑   วัน�นที่  ๑   วัน	  ที่  ๑   วัน��งน	�เม(
อม	กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ตรั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  จัดหางานจังหวัดยโสธสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.อบข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องเจัดหางานจังหวัดยโสธ9าหน9าที่  ๑   วัน	
จัดหางานจังหวัดยโสธะเข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9าฐานควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครัตามมาตรั้งที่ า  ๒๗  
แห-งพรั้งที่ ะรั้งที่ าช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนบ�ญญ�ต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ที่  ๑   วัน:างานข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๑  ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පC9ใดีครัรั้งที่ �บคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ที่  ๑   วัน	
ไม-ม	ใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างานเข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9าที่  ๑   วัน:างาน  
โที่  ๑   วันษตามาตรั้งที่ า  ๕๔  ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ �บต��งแต-  ๑๐,๐๐๐ -๑๐๐,๐๐๐   บาที่  ๑   วัน  ต-อคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ที่  ๑   วัน	
จัดหางานจังหวัดยโสธ9างหนA
งคนมาตรั้งที่ า ๕๑  คนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  
ที่  ๑   วัน:างานโดีครัยไม-ไดีครั9รั้งที่ �บอน<ญาต  จัดหางานจังหวัดยโสธ:าค<กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ไม-เกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�น  ๕  ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทG  หรั้งที่ (อป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ �บ ๒,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บาที่  ๑   วัน  หรั้งที่ (อที่  ๑   วัน��งจัดหางานจังหวัดยโสธ:าที่  ๑   วัน��งป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ �บ

สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่  จัดหางานจังหวัดยโสธAงข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้อป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�มพ�นธ4ให9คนหางานไดีครั9ที่  ๑   วันรั้งที่ าบ หากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม	ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9อสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ยหรั้งที่ (อ
ต9องกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9อมCลเพ�
มเต�มสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ามารั้งที่ ถสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.อบถามรั้งที่ ายละเอ	ยดีครัไดีครั9ที่  ๑   วัน	
 สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   เลข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ที่  ๑   วัน	
 ๙๘ หมC-ที่  ๑   วัน	
 ๑๒        
ถ.แจัดหางานจังหวัดยโสธ9งสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.น�ที่  ๑   วัน ต.ตาดีครัที่  ๑   วันอง อ.เม(อง จัดหางานจังหวัดยโสธ.ยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   โที่  ๑   วันรั้งที่ ศ�พที่  ๑   วัน4หมายเลข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ ๐-๔๕๕-๘๐๒๑๗     ในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นและเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลารั้งที่ าช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ 
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              นางสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  จัดหางานจังหวัดยโสธรั้งที่ �สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ศรั้งที่ 	   อ�ฏฐกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<ล จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล-าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าภายหล�งไดีครั9สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.��นสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<ดีครัรั้งที่ ะยะเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลาตามที่  ๑   วัน	
 คณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาะรั้งที่ �ฐมนตรั้งที่ 	ม	มต�ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-อนผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�น     
ให9คนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  อยC-ในรั้งที่ าช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนอาณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาาจัดหางานจังหวัดยโสธ�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ และอน<ญาตที่  ๑   วัน:างานเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน�
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ครั้งที่ าวันที่  ๓๑  สิงหาคม    เม(
อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นที่  ๑   วัน	
  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฎาคม  ๒๕๕๙  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ มกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางาน  
ม	นโยบายในกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ดีครัข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้�นจัดหางานจังหวัดยโสธ�บกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<มคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ที่  ๑   วัน	
กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะที่  ๑   วัน:าผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครักันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฎหมายไม-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าจัดหางานจังหวัดยโสธะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา	คนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ที่  ๑   วัน:างานโดีครัยไม-ไดีครั9รั้งที่ �บอน<ญาตที่  ๑   วัน:างาน  
หรั้งที่ (อคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ที่  ๑   วัน:างานฝeาฝfนเง(
อนไข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ที่  ๑   วัน	
นายที่  ๑   วันะเบ	ยนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าหนดีครั  ไม-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าจัดหางานจังหวัดยโสธะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นเรั้งที่ (
องข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครันายจัดหางานจังหวัดยโสธ9าง  ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครัพ(�นที่  ๑   วัน	
  ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครัล�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ษณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาะงานที่  ๑   วัน	
ที่  ๑   วัน:า  
โดีครัยเฉพาะอาช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน	พเรั้งที่ -ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้าย  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ออกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เง�นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.C9ในรั้งที่ Cป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ายสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นค9าผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-อนช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน:ารั้งที่ ะ  รั้งที่ ถเข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้'น  หาบเรั้งที่ -  แผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පงลอย  ล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นแต-เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะที่  ๑   วัน:าผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครั
เง(
อนไข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ในใบอน<ญาตที่  ๑   วัน:างานแที่  ๑   วันบที่  ๑   วัน��งสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.��น  เน(
องจัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นอาช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน	พต9องห9ามสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าหรั้งที่ �บคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ที่  ๑   วัน:า  และเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นอาช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน	พสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งวันที่  ๓๑  สิงหาคม  นไวันที่  ๓๑  สิงหาคม  9สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าหรั้งที่ �บคนไที่  ๑   วันย
ที่  ๑   วัน:า  ที่  ๑   วัน��งน	�ไดีครั9ม	ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน<ดีครัป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทฏ�บ�ต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ตรั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  จัดหางานจังหวัดยโสธสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.อบ  ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ าบป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ าม  จัดหางานจังหวัดยโสธ�บกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<มแรั้งที่ งงานต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  จัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   ตามค:าสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�
งคณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาะรั้งที่ �กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ษษควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งบแห-งช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาต� 
ที่  ๑   วัน	
  ๑๐๑/๕๗  ออกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ตรั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  จัดหางานจังหวัดยโสธสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.อบ  หากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.พบกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะที่  ๑   วัน:าผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครักันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.'จัดหางานจังหวัดยโสธะถCกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.จัดหางานจังหวัดยโสธ�บกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<มดีครั:าเน�นคดีครั	ตามกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ฎหมาย  ฐานควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�ดีครัตามมาตรั้งที่ า  ๙           
คนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ที่  ๑   วัน:างานฝeาฝfนเง(
อนไข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ที่  ๑   วัน	
นายที่  ๑   วันะเบ	ยนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าหนดีครั  และมาตรั้งที่ า  ๒๖  คนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ไม-ที่  ๑   วัน:างานตามป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะเภที่  ๑   วันหรั้งที่ (อล�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ษณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาะงาน 
และกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�บนายจัดหางานจังหวัดยโสธ9าง  ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา  ที่  ๑   วัน9องที่  ๑   วัน	
หรั้งที่ (อสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ถานที่  ๑   วัน	
และะเง(
อนไข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ตามที่  ๑   วัน	
ไดีครั9รั้งที่ �บอน<ญาต  แห-งพรั้งที่ ะรั้งที่ าช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนบ�ญญ�ต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ที่  ๑   วัน:างานข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องคนต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม         
พ.ศ.  ๒๕๕๑  โที่  ๑   วันษตามมาตรั้งที่ า  ๕๒  ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ �บไม-เกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�น  ๒๐,๐๐๐ บาที่  ๑   วัน

จัดหางานจ�ดห�ง�นักจัดหางานจ�งหวัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖����ดยโสธร  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้อป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�มพ�นธ4ให9  นายจัดหางานจังหวัดยโสธ9าง/แรั้งที่ งงานต-างดีครั9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ตลอดีครัจัดหางานจังหวัดยโสธนป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนาช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนนที่  ๑   วัน�
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท                
ไดีครั9รั้งที่ �บที่  ๑   วันรั้งที่ าบโดีครัยที่  ๑   วัน�
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�น   หากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม	ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9อสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ยต�ดีครัต-อสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.อบถามรั้งที่ ายละเอ	ยดีครัเพ�
มเต�มไดีครั9ที่  ๑   วัน	
  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   เลข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ที่  ๑   วัน	
  ๙๘  ม.๑๒ 
ถ.แจัดหางานจังหวัดยโสธ9งสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.น�ที่  ๑   วัน  ต.ตาดีครัที่  ๑   วันอง  อ.เม(อง  จัดหางานจังหวัดยโสธ.ยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่  โที่  ๑   วันรั้งที่ ศ�พที่  ๑   วัน4หมายเลข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้  ๐-๔๕๕๘-๐๒๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ายดีครั-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  น ๑๖๙๔   ในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นและเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลารั้งที่ าช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ 

***************************************************

  

ข��วัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���ส�รจัดหางานจ�ดห�ง�นัก.....สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่    หน9าที่  ๑   วัน	
  ๓



ที่ ๑๒  ��ขนักมู่ทีที่ ๑๒  องมู่ทีNวัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���นัก
เงDนักลงที่ ๑๒  Tนัก     ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะมาณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา  ๘๐๐   บาที่  ๑   วัน

ร�ยไดN  ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะมาณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา ๓๐  บาที่  ๑   วัน/๑๕๐ ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน��น

วัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖����สดT/อTปกรณW     เตาอ��งโล-ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นาดีครั ๘ น��วันที่  ๓๑  สิงหาคม     พ�มพ4ที่  ๑   วันองม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นาดีครัเสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.9นผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-าศCนย4กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ลาง ๕ น��วันที่  ๓๑  สิงหาคม   ตะแกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ งรั้งที่ -อนแป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgง อ-างผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม
กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนอน กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ะละม�ง  ไม9แที่  ๑   วัน-งกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ลม ๆ (ม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นที่  ๑   วันองม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  น)  ถ<งพลาสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.  ยางรั้งที่ �ดีครัถ<ง

แหล�งจัดหางานจ��หนัก��ยวัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖����สดTอTปกรณW    รั้งที่ 9านข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ายอ<ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา4ที่  ๑   วัน:าข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นมย-านเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ��งนาครั้งที่ เข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ษม ย-านสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าเพ'ง
วัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���Dธ�ที่ ๑๒  ��

ส�วัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���นักผสมู่ที       แป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgงสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าล	ตรั้งที่ าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  -าวันที่  ๓๑  สิงหาคม      ๑  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�โลกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ �ม               มะพรั้งที่ 9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้Cดีครั    ๒    กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�โลกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ �ม 
                   ไข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-ไกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-                 ๑๐ ฟิลิปปินส์    ๑๗ คน     -  สัญชาติเกาหลีใต้    ๑  คน�อง                  งาดีครั:า           ๑/๒ ถ9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ยตวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ง
                  น�:าตาลที่  ๑   วันรั้งที่ าย            ๙  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้	ดีครั                 เกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล(อป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทeน           ๑    ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน9อนช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนา
                   น�:าสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ะอาดีครั              ๗ ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้	ดีครั                    น�:าม�นพ(ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน        ๑  ถ9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ยตวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ง
วัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���Dธ�ที่ ๑๒  ��

๑. น:าแป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgงสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าล	รั้งที่ -อนใสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-ภาช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนนะไวันที่  ๓๑  สิงหาคม  9

๒.  น:ามะพรั้งที่ 9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้Cดีครัมาค��นกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�บน�:า 7 ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้	ดีครั
๓. น:าแป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgงสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าล	ที่  ๑   วัน	
รั้งที่ -อนแล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  และน�:าตาลที่  ๑   วันรั้งที่ ายผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.มกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นในอ-างผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม ใสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-ไข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-ไกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-และเกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล(อ คนให9เข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9ากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�น จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.น��นใสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-น�:ากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ะที่  ๑   วัน�และ  

งาดีครั:า คนให9เข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9ากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�น
๔. น:าพ�มพ4ที่  ๑   วันองม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นมาอ�งไฟิลิปปินส์    ๑๗ คน     -  สัญชาติเกาหลีใต้    ๑  คน� ใช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน9ไฟิลิปปินส์    ๑๗ คน     -  สัญชาติเกาหลีใต้    ๑  คน�อ-อน อ�งจัดหางานจังหวัดยโสธนพ�มพ4รั้งที่ 9อนจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครั ที่  ๑   วันาน�:าม�นพ(ช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนให9ที่  ๑   วัน�
วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ�มพ4ที่  ๑   วัน��งสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.องดีครั9าน อ�งไฟิลิปปินส์    ๑๗ คน     -  สัญชาติเกาหลีใต้    ๑  คน�ให9รั้งที่ 9อนอ	กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ครั้งที่ ��ง ต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.

แป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgงหยอดีครับนพ�มพ4 บ	บพ�มพ4ให9แน-น อ�งไฟิลิปปินส์    ๑๗ คน     -  สัญชาติเกาหลีใต้    ๑  คน�สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ครั้งที่ C- พล�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล�บอ	กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ดีครั9าน พอเหล(อง (สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�งเกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ตจัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.แป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgงที่  ๑   วัน	
เกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าะอยC-นอกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.พ�มพ4) 
ยกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.พ�มพ4ออกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เตา

๕. เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทaดีครัพ�มพ4ใช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน9ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทลายม	ดีครัแซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.Xะข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นมข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้A�น ม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นดีครั9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ยไม9กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ลม ๆ ที่  ๑   วัน�นที่  ๑   วัน	ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาะที่  ๑   วัน	
ย�งรั้งที่ 9อนอยC- เพรั้งที่ าะถ9าเย'นจัดหางานจังหวัดยโสธะแข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้'งกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ อบม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นไม-ไดีครั9 
จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.น��นป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทล-อยให9ที่  ๑   วันองม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นเย'น แล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  บรั้งที่ รั้งที่ จัดหางานจังหวัดยโสธ<ใสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-ถ<งพลาสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖. รั้งที่ �ดีครัยางให9แน-น
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ขNอแนักะนัก��
๑. กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-อนจัดหางานจังหวัดยโสธะต�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.แป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgงใสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-พ�มพ4 ต9องรั้งที่ อให9พ�มพ4รั้งที่ 9อนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-อนที่  ๑   วัน<กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ครั้งที่ ��ง และต9องคนแป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgงที่  ๑   วัน<กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ครั้งที่ ��ง เพรั้งที่ าะแป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgงที่  ๑   วัน	
ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.มไวันที่  ๓๑  สิงหาคม  9จัดหางานจังหวัดยโสธะนอนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.9น
๒. หากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ต9องกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ให9แผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-นแป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทgงที่  ๑   วันองม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นบาง สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ามารั้งที่ ถเต�มน�:าผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���පสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.มเพ�
มลงไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทไดีครั9
๓. นอกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.จัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นที่  ๑   วันองม9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นดีครั9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ยไม9แล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม   สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ามารั้งที่ ถดีครั�ดีครัแป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทลงเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ Cป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ย พ�บเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ Cป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.	
เหล	
ยม หรั้งที่ (อล�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ษณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาะอ(
นๆ ไดีครั9ตาม

ต9องกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ 
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สรรห�มู่ที�ฝ�ก.....สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.:าน�กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.งานจัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่   หน9าที่  ๑   วัน	
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  ในช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  งเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลา  ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลาข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องล:าใสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.9ใหญ-  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.9าย�งไม-ยอมข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้�บถ-ายอ<จัดหางานจังหวัดยโสธจัดหางานจังหวัดยโสธารั้งที่ ะ             
แล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทล-อยเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลาเลยมาถAง ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.X฿งเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลาข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะเพาะอาหารั้งที่ แล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ไม-ยอมกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน9าอ	กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.              
อ<จัดหางานจังหวัดยโสธจัดหางานจังหวัดยโสธารั้งที่ ะจัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล:าใสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.9ใหญ-ที่  ๑   วัน	
ไม-ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้�บถ-ายออกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.จัดหางานจังหวัดยโสธะถCกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.บ	บต�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้A�นมาจัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล:าใสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.9ใหญ-  ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-านล:าใสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.9เล'กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.มาที่  ๑   วัน	
กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะเพาะอาหารั้งที่               
กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.'จัดหางานจังหวัดยโสธะถCกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ดีครัCดีครัซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.XAมซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.X�:าอ	กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ครั้งที่ ��ง  ในอ<จัดหางานจังหวัดยโสธจัดหางานจังหวัดยโสธารั้งที่ ะเกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-าม	แกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.kสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ที่  ๑   วัน	
เสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.	ยแล9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  เกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ดีครัจัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ บCดีครัเน-าโดีครัยอ<ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาภCม�ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องรั้งที่ -างกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ายซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.XA
งม	                     
ควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามรั้งที่ 9อน  ๓๗  องศาตลอดีครัเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลา  ไม-เหม(อนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�บตC9เย'นที่  ๑   วัน	
เกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.'บไดีครั9นานกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.วันที่  ๓๑  สิงหาคม  -า  เพรั้งที่ าะฉะน��น  แกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.kสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.พ�ษเหล-าน	�จัดหางานจังหวัดยโสธะถCกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ดีครัCดีครัซียโสธร����p�����%�com.sun.star.text.XAม
เข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9าไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทในกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ ะแสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เล(อดีครั  เล(อดีครัจัดหางานจังหวัดยโสธAงไม-สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ะอาดีครั ถ9าเล(อดีครัที่  ๑   วัน	
ไม-สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ะอาดีครัไหลไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทเล	�ยงที่  ๑   วัน<กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  นข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้องรั้งที่ -างกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ายไหลผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-านสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.มอง              
ห�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ใจัดหางานจังหวัดยโสธ  ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทอกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.  ม9าม  ต�บ  ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  หน�ง  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.'จัดหางานจังหวัดยโสธะไดีครั9รั้งที่ �บพ�ษจัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.แกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.kสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.พ�ษดีครั9วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ย  

ก�อนักเที่ ๑๒  ��ยงถ_งบ��ย  ง-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  งนอนเพรั้งที่ าะเล(อดีครัไม-สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ะอาดีครัไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทเล	�ยงห�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ใจัดหางานจังหวัดยโสธ  ห�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ใจัดหางานจังหวัดยโสธกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.'อ-อนล9า  ไม-สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ดีครัช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน(
น

มู่ที�กลD�นักต�วัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���  กลD�นักป�ก  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.'มาจัดหางานจังหวัดยโสธากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.เล(อดีครัไม-สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ะอาดีครัไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทเล	�ยงป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทอดีครั  ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทอดีครักันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.'จัดหางานจังหวัดยโสธะข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้�บออกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ที่  ๑   วันางผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  หน�งและ          
ลมหายใจัดหางานจังหวัดยโสธ  ต�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  เองไม-ค-อยไดีครั9กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล�
นแต-คนอ(
นไดีครั9กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ล�
น

ถN�ปล�อยไวัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���Nโดยไมู่ที�ข�บถ��ยในักช้า  จะเกิดอะไรขึ้น� �๙ �鸀䂔������B�vnd.sun.sta�วัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���งเวัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖���ล�  ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  นานๆเข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้9าเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ ะยะเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลาหลายๆ ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทG 
เล(อดีครัที่  ๑   วัน	
ไม-สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ะอาดีครัไหลผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว”         �ɋ㣀ય�䌖��횼殫谐ૂ@���ུ১횼殫賰ૂA���ප-านไป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทเล	�ยงสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.มอง  และไม-กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นอาหารั้งที่ เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน9าช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือน-วันที่  ๓๑  สิงหาคม  งเวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ลา  ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.มองกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.'จัดหางานจังหวัดยโสธะไม-ไดีครั9รั้งที่ �บสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ 
อาหารั้งที่ ที่  ๑   วัน	
เป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทรั้งที่ ะโยช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนน4  เม(
อแกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.-ต�วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ควันที่  ๓๑  สิงหาคม  ามจัดหางานจังหวัดยโสธ:าจัดหางานจังหวัดยโสธะเสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.(
อมเรั้งที่ 'วันที่  ๓๑  สิงหาคม    ป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ดีครัเข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้-า  เม(
ออาย<มากันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมาย ” และ “ข่าว แจ้ง ..แรงงานต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้A�นเป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตท1นรั้งที่ �ดีครัสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.	ดีครัวันที่  ๓๑  สิงหาคม  งที่  ๑   วันวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ารั้งที่ 
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ภัย
ไม่ขับถ่ายตอนเช้า  จะเกิ�พกDจัดหางานจกรรมู่ทีส��นัก�กง�นักจัดหางานจ�ดห�ง�นักจัดหางานจ�งหวัดยโสธร�l㼰ੱH�AA�囖����ดยโสธร
ประจัดหางานจ��เด�อนักก�นักย�ยนัก  ๒๕๕๙

ว�นที่ �� 20 กันยายน 255�นยายน 2559 
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�าหน�าที่ ��สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิ�าน�กันยายน 255งานจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�ดหางานจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�งหว�ดยโสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิธร  ร�วมกันยายน 255�จ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกันยายน 255รรมและบรรยายโครงกันยายน 255ารโลกันยายน 255กันยายน 255ว�าง 

ที่ างกันยายน 255ารศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร.$กันยายน 255ษาต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อ�อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส�พให�กันยายน 255�บน�กันยายน 255เร�ยนชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส�+นม�ธยม. 3 
จ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�านวน 9 โรงเร�ยน น�กันยายน 255เร�ยน 136 คน

โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิ�าน�กันยายน 255งานเขต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อพ1+นที่ ��กันยายน 255ารศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร.$กันยายน 255ษาประถมศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร.$กันยายน 255ษายโสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิธร. เขต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อ 1
ณ อาคารอเนกันยายน 255ประสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิงค5โรงเร�ยนบ�านสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิ�าราญ 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิ�าน�กันยายน 255งานเขต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อพ1+นที่ ��กันยายน 255ารศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร.$กันยายน 255ษาประถมศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร.$กันยายน 255ษายโสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิธร เขต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อ 1  

วันที่  ๓๑  สิงหาคม  �นจัดหางานจังหวัดยโสธ�นที่  ๑   วันรั้งที่ 4ที่  ๑   วัน	
 5 กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�นยายน 2559
นางสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.าวันที่  ๓๑  สิงหาคม  จัดหางานจังหวัดยโสธรั้งที่ �สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ศรั้งที่ 	 อ�ฏฐกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.<ล จัดหางานจังหวัดยโสธ�ดีครัหางานจัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่  

รั้งที่ -วันที่  ๓๑  สิงหาคม  มกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�จัดหางานจังหวัดยโสธกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.รั้งที่ รั้งที่ มรั้งที่ 9อยใจัดหางานจังหวัดยโสธสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.านป็นสถานการณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา�ธาน 
สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.C-กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ารั้งที่ ที่  ๑   วัน:าเกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ษตรั้งที่ อ�นที่  ๑   วันรั้งที่ 	ย4

"เกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ษตรั้งที่ อ�นที่  ๑   วันรั้งที่ 	ย4สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.�ญจัดหางานจังหวัดยโสธรั้งที่ ". ณ์ตลาดแรงงาน ในจังหวัดยโสธร ข่าวสาร“ข่าวเตือนแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน  มีความผิดกฎหมา อ:าเภอเล�งนกันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ที่  ๑   วันา 
จัดหางานจังหวัดยโสธ�งหวันที่  ๓๑  สิงหาคม  �ดีครัยโสิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.ธรั้งที่  

เม1�อว�นที่ �� 12 กันยายน 255�นยายน 2559
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิ�าน�กันยายน 255งานจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�ดหางานจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�งหว�ดยโสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิธร 

ร�วมกันยายน 255�บชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส7ดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดยโสธร
ตรวจสถานประกอบการร้านอาหารประเภทค�บ�ต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อ�กันยายน 255ารจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�ดระเบ�ยบสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิ�งคมจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�งหว�ดยโสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิธร
ต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อรวจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิถานประกันยายน 255อบกันยายน 255ารร�านอาหารประเภที่ 

คาราโอเกันยายน 255ะ ในเขต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อพ1+นที่ ��อ�าเภอที่ รายม:ล. จ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�านวน 2 
แห�ง ไม�พบแรงงานต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อ�างด�าวล�กันยายน 255ลอบที่ �างานแต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อ�อย�างใด 

ว�นพฤห�สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิบด�ที่ �� 1 กันยายน 255�นยายน 2559
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�าหน�าที่ ��สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิ�าน�กันยายน 255งานจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�ดหางานจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�งหว�ดยโสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิธร
ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดยโสธร
ตรวจสถานประกอบการร้านอาหารประเภทค�บ�ต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อ�งานสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิ�าน�กันยายน 255งานสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิาขาอ�าเภอเล�งนกันยายน 255ที่ า 

ณ ศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร.:นย5ด�ารงค5ธรรมอ�าเภอเล�งนกันยายน 255ที่ า 
โดยให�บร�กันยายน 255ารที่ 7กันยายน 255ว�นพฤห�สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิบด�  

ว�นที่ �� 15 กันยายน 255�นยายน 2559 เวลา 13.00 น. 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิ�าน�กันยายน 255งานจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�ดหางานจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�งหว�ดยโสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิธร 

เป=นว�ที่ ยากันยายน 255รบรรยายในโครงกันยายน 255ารฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม                ในกาสมัครงาน ให้แก่ผู้รับบริการในความดูแลของกรมคุมประพฤติ            ณ ห้องมรกต โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ยโสธร จังหวัดยโสธร �ทำงาน            ?กันยายน 255อบรมเพ1�อเต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อร�ยมความพร�อม 
ในกันยายน 255าสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิม�ครงาน ให�แกันยายน 255�ผู้รับบริการในความดูแลของกรมคุมประพฤติ            ณ ห้องมรกต โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ยโสธร จังหวัดยโสธร �ทำงาน                 ��Taʠ�ma��ņ�		จัดหางานจังหวัดยโสธร  ขอประชาสัมพันธ์ให้  นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวตลอดจนประชาชนทั่วไป                 ได้รั:�ร�บบร�กันยายน 255ารในความด:แลของกันยายน 255รมค7มประพฤต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อ� 

ณ ห�องมรกันยายน 255ต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยม. 3 
จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 136 คน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร. เขต 1
ณ อ โรงแรมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน.พ�.เอAมเมอร�ลด5ยโสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิธร จ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน�งหว�ดยโสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร  ร่วมกิธร 
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