ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564
ฉบับที่ 11/2564

14 พฤศจิกายน 2564
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด ุลยเดชมหาราช
น้อมราลึกในพระมหากร ุณาธิค ุณ

https://www.doe.go.th/phitsanulok

วิสยั ทัศน์กรมกำรจัดหำงำน

สาระในเล่ม

“กำลังแรงงำนมีงำนทำถ้วนหน้ำ ทุกช่วงวัย ภำยในปี 2565”
 สาระน่ารู้..เกี่ยวกับการสมัครงาน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการมีงานทา โดยให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ
คุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล
5. บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว

ค่ำนิยม
STRONG
S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชน
ทุกช่วงวัยที่มารับบริการ
T = Team Work : การทางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็ว
ฉับไว
O = Owner : มีจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลกเดือนตุลาคม 2564
 สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก เดือนตุลาคม 2564
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือนพฤศจิกายน 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
ตุ ล าคม 2564 พบกั น อี ก เช่ น เคยกั บ สาระน่ า รู้ ข่ า วสาร
ต่ า งๆ สถานการณ์ ต ลาดแรงงานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
กา รส่ ง เส ริ ม ก าร มี ง า นท า ข่ าว สา ร ด้ า นแ ร งง า น
และเส้ น ทางอาชี พ แนะน าอาชี พ อิ ส ระที่ น่ า ส นใจ
และตาแหน่ ง งานว่ า งประจาเดื อ นตุ ล าคม 2564 เพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทา
วัตถุประสงค์เพื่อ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ สาหรับคุณผู้อ่านที่กาลังอ่านบทความและสาระดีๆ เกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานมาให้คุณได้อ่าน สาหรับ
5 วิชาที่เด็กจบใหม่ ควรรีบทาให้ไวถ้าอยากผ่านโปร กันครับ
หากคุณคือเด็กจบใหม่ที่เพิ่งมีโอกาสได้เข้าไปทางานกับบริษัทเป็นช่วงแรกๆอาจจะได้ยินฝ่ายบุคคลแจ้งไว้ว่า คุณต้องผ่านการทดลองงาน 3 เดือน
หากผ่านแล้วค่อยเซ็นสัญญาเป็นพนักงานประจา ถ้าเจอเหตุการณ์นี้ สิ่งที่เด็กจบใหม่ต้องรีบทาก็คือ ต้องกระตือรือร้นที่จะหาวิธีที่จะทาให้คุณผ่านโป
รได้อย่างไวขึ้น จะมีทริคอะไรไปดูกันค่ะ
1.พิสูจน์ฝีมือเต็มที่
ในการทางานแรกๆ เราต้องพิสูจน์ฝีมือเราให้เต็มที่ โดยการตั้งใจทางาน ส่งตรงเวลา และในการทางานหากมีข้อสงสัยต้องรีบถาม
หัวหน้างานก่อนที่จะทา เพราะหากทาพลาดไปชิ้นงานอาจเสียหายได้เช่นกัน นอกจากนี้ ต้องตรวจทานทุกครั้งก่อนเสร็จเพื่อเช็คว่าไม่มอี ะไรผิดพลาด
จนเจ้านายไว้วางใจ
2.เปิดใจเรียนรู้
การเปิดใจในที่นี้คือ การเปิดใจเรียนรู้ทั้งเรื่องงาน และเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งค่อยๆ blend in กับองค์กรโดยการสังเกตเพื่อน
ร่วมงาน พยายามเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรที่จัดมาให้ทุกครั้งถ้าเป็นไปได้ และอย่าคิดว่างานจะยากเกินไป หรือทาไม่ได้ ให้คิดว่าเป็นความท้าทายที่
ต้องทาให้ได้จะดีกว่า
3.พัฒนาตัวเองตลอด
อย่าหยุดพัฒนาตนเองโดยการเสริมเติมทักษะทางด้านเทคโนโลยี อาจจะเป็นการไปเทคคอร์สเรียนโปรแกรมต่างๆ หรือศึกษาการใช้
งานของโปรแกรมไอทีที่กาลังเป็นที่นิยม หรือจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและนามาประยุกต์ใช้ได้ ตรงจุดนี้ เจ้านายจะเห็นว่าเรากระตือรือร้นและไม่หยุด
พัฒนาตัวเอง เรียกได้ว่ามีไฟแรงกว่าใครเพื่อน โอกาสผ่านโปรก็มากขึ้นอีกด้วย
4.กฎระเบียบต้องเป๊ะ
หากเป็นไปได้ ภายในช่วงทดลองงาน ควรหลีกเลี่ยงการขาด ลา มาสายเอาไว้ก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เรา
ต้องพิสูจน์ความรับผิดชอบเบื้องต้นให้หัวหน้างานได้เห็น และเป็นสิง่ ที่เป็นรูปธรรมและวัดได้ชัดที่สุด ซึ่งหากคุณทาได้ นั่นก็หมายความว่ากฎอื่นๆของ
องค์กรคุณก็ทาได้เช่นกัน
5.หากพลาดไปต้องเรียนรู้
เนื่องจากการเป็นน้องใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การทางานมาก่อน เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการทาความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งการทางานพลาดนั้น
เกิดขึ้นได้ทุกระดับ สิ่งสาคัญที่ต้องทาคือ ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดจุดนั้น และนามาพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ทาผิดซ้าอีก แบบนี้ถึงเรียกว่าเกิดการ
เรียนรู้และเป็นพนักงานที่น่าชื่นชมอีกด้วย
ทั้ง 5 วิชานี้ ใครที่เป็นเด็กจบใหม่กาลังอยู่ในช่วงทดลองงานลองนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันกันดูนะคะ เพื่อที่จะได้ผ่านโปรให้ไวอย่าง
แน่นอน
ที่มา : https://www.jobtopgun.com

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก รั บ แจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวั ด
พิษณุโลก เดือนตุลาคม 2564 จานวน 610 อัตรา เป็น
เพศชาย จานวน 190 อัตรา เพศหญิง จานวน 30 อัตรา
และไม่ ร ะบุ เพศ จานวน 390 อั ต รา เมื่ อ เที ยบกั บ เดือ น
ตุลาคม 2564 มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น 323 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 112.54 ของเดือนกันยายน 2564

ความต้องการแรงงาน (Demand)
เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน ต.ค.64 กับ ก.ย.64
757
610

373
287

292

ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

ป.ตรี, 124

ปวส. /
อนุปริญญา,
189

273

บรรจุงาน

ต.ค.-64

ก.ย.-642

ระดับการศึ กษาที่ นายจ้างต้องการมากที่สุด คื อ
ระดั บ ปวส./อนุ ปริ ญญา จ านวน 189 อั ตรา ร้ อยละ 31
รองลงมาคือระดั บมัธยมศึกษา จานวน 146 อัตรา ร้อยละ
24 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จานวน 124 อัตรา ร้อย
ละ 20.3 รองลงมาคือระดับ ปวช. จานวน 97 อัตรา ร้อยละ
15.9 และอื่นๆ รวม 54 อัตรา ร้อยละ 8.8

ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือนกันยายน 2564
1. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
2. ผู้จาหน่ายสินค้าแบบขายตรง
ประถมศึกษา,
3. ผู้ทาความสะอาดอาคาร , พนักงานทาความ
54
มัธยมศึกษา,
สะอาดอาคาร
146
4. ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลากอื่น ๆ
5. พนักงานขับรถยนต์
6. ผู้ขับรถสามล้อ
ปวช., 97
7. พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเล็ก , พนักงานขับ
รถตู้
8. ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์ ; ช่างฟิตเครื่องยนต์ ;
ช่างซ่อมยานยนต์
9. ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
10. นักการตลาด ; เจ้าหน้าที่การตลาด ; เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการขาย

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน ต.ค. 64 กับ ก.ย.64
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ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานฯ
มี ผู้ ส มั ค รงาน เดื อ นตุ ล าคม 2564 จ านวน 757 คน
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 384 คน พิจารณาจากช่วงอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครงานมีอายุระหว่ าง 30-39 ปี มากที่สุด
จานวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคื ออายุ
ระหว่าง 40-49 ปี จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5
รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน 131 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.4 และช่วงอายุอื่นๆ 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.1 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

การบรรจุงาน
ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือนตุลาคม 2564 จานวน 292 คน การบรรจุงาน 10 ลาดับแรก จาแนก
ตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ

จานวน 101 คน

2. ผู้จาหน่ายสินค้าแบบขายตรง

จานวน 53 คน

3. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป

จานวน 29 คน

4. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ

จานวน 15 คน

5. ช่างเย็บด้วยมือและจักรทั่วไป

จานวน 13 คน

6. ช่างไฟฟ้าทั่วไป

จานวน 12 คน

7. ผู้ขนส่งสินค้าอื่นๆ

จานวน 10 คน

8. ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลากอื่น ๆ

จานวน 8 คน

9. พนักงานขับรถยนต์

จานวน 5 คน

10. ผู้ทาความสะอาดอาคาร , พนักงานทาความสะอาดอาคาร

จานวน 5 คน

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้บริการจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ของส านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือนตุลาคม 2564
มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 30 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 25 คน แจ้งการเดินทางไป
ทางานต่างประเทศด้วยตนเอง จานวน 1 คน แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - Entry) จานวน 4 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ทางานต่างประเทศ ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก เดือนตุลาคม 2564

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จจานวน
านวน 25 คน
คน

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
านวน 1 คน
คน
จจานวน

การเดินทางกลับไปทางาน
ต่างประเทศ (Re - Entry)
จจานวน
านวน 4 คน
คน

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 30 คน
คน

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับที่

พื้นที่/อาเภอ

จานวน (คน)

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

1

ชาติตระการ

1

แคนนาดา

เกษตรกร

2

นครไทย

1

อเมริกา

พนักงานบริการ

3

บางระกา

1

ซูดานใต้

ผู้ควบคุมงานผลิต

4

อื่นๆ

2

ไต้หวัน,เยเมน

วิศวกรโครงการ,ช่างไฟฟ้า

รวม

5

เดือนตุลาคม 2564 ยังมีแรงงานไทยที่ยังคงทางานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยประเทศที่แรงงานไทย
ไปทางานมากที่สุด คือ แคนนาดา รองลงมา คือ อเมริกาและไต้หวัน สาหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด
คือ พนักงานผลิต,เกษตรกร และพนักงานบริการ

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือนตุลาคม 2564
ชื่อตาแหน่ง
งาน

อัตรา

บริษัท วิเศษ พานิช พนักงานบัญชี
มีท พิษณุโลก

หลาย
อัตรา

ชื่อบริษัท

หจก.ต่อโชค ออโต้
เทค

พนักงานฝ่าย
บรรจุสี

2

บริษัท ภัทรภิญโญ
จากัด

ช่างไฟฟ้า

2

วุฒิ

อายุ
(ปี)

ค่าจ้าง
(บาท)

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ปวส - ป.ตรี 24 – 35 10,000 - มีความรู้พื้นฐานด้านการบันทึกบัญชีและภาษี ใช้
งานโปรแกรม Microsoft Office ได้,สามารถใช้
สาขาบัญชี
โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูปได้,หากมีประสบการณ์ด้าน
งานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันสังคม,วันหยุด
ตามประเพณี 13 วัน/ปี,วันหยุดพักผ่อน 6 วัน/ปี

ม.6 - ป.ตรี

20 ปี
ขึ้นไป

ปวช.ขึ้นไป

10,000 ไม่สูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ,ไม่มีโรค
ประจาตัว ไม่เป็นภูมิแพ้ ,ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
รักความก้าวหน้า,ละเอียด รอบคอบ
เนื่องจากทางานกับสารเคมี,พร้อมทาสัญญา
จ้าง หลังผ่านการทดลองงาน ,ฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิคเรียบร้อยหรือลงทะเบียนแล้ว ,
ไม่มีต้องประสบการณ์

20 - 40 10,000 - การติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาดูแลด้าน
ไฟฟ้า ขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับ
ผู้อื่นได้ง่าย
- สวัสดิการ ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม ,โอที

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือนพฤศิกายน 2564 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือก
ตาแหน่งงานว่างที่
QR ด้านล่างนี้

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2564

ตาแหน่งงานว่าง (ผู้พิการ) ประจาเดือนพฤศจิกายน 2564
ชื่อบริษัท
บริษัทศรีพิพัฒน์
พิษณุโลก (1989) จากัด

ชื่อตาแหน่ง
งาน
พนักงาน
ธุรการ

อัตรา

วุฒิ

1

ปวช.

อายุ
(ปี)
20-35
ปี

ค่าจ้าง
(บาท)
9,000
บาท

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ / จัดเอกสารและ
บันทึกข้อมูล
- สวัสดิการตามระเบียบบริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.45 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายให้นางวาสนา เทียนหอม ตาแหน่งนักวิชาการแรงงานชานาญการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์
ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ณ วัดคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วั น จั น ทร์ ที่ 18 ตุ ล าคม พ.ศ. 2564 เวลา
09.30 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลกมอบหมาย นายพิ ษ ณุ สุ ร ชี ว าวั ฒ น์
นั ก วิ ช าการแรงงานช านาญการ พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่
ร่วมกับชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจสอบเพื่อสร้างการ
รับรู้ความเข้าใจกับนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
และแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับนโยบายในการป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และ
แนวทางบริหารการทางานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในเขตพื้นทอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1.)โรงแรม เดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ กิจการให้บริการต่างๆ มีการจ้างแรงงานไทย จานวน 6 คน ไม่พบการจ้าง
แรงงานต่างด้าว 2.)บริษัท ไทยเบสท์ โพลที จากัด กิจการต่อเนื่องการเกษตร การจ้างแรงงานไทย จานวน 40
คน ไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คาแนะนาให้นายจ้าง/สถานประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการของสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายให้นางณัฐนันท์ บุญวิชิต ตาแหน่งนักวิชาการแรงงานชานาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการ
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2564 และรับมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องในฐานะ
ส่วนราชการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจังหวัดพิษณุโลก รับมอบ
หมวกกันน็อคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายรณชัย จิตร
วิเศษ) เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้อง771) ชั้น7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
(หลังใหม่)

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นางวาสนา เทียนหอม นักวิชาการแรงงาน รักษาราชการแทนจัดหางาน
จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางพิชชาภัทร์ จริยาจินดาเสถียร นักวิชาการแรงงานชานาญการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้ าที่ส านั กงานฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับ เคลื่อนโครงการเพิ่ มทัก ษะด้า นอาชีพ แก่นั กเรีย น
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 4/2564 (ครั้งที่ 1 /2565) โดยมี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายรณชัย จิตรวิเศษ) เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร
ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

