
ท่ี เลขท่ีต ำแหนง่ ชือ่ต ำแหนง่ กลุม่งำน ประเภทกรอบอัตรำก ำลัง สถำนะของต ำแหนง่ หมำยเหตุ

1 3 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

2 4 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

3 9 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

4 331 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

5 376 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

6 438 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

7 443 เจา้หน้าทีบ่ันทึกขอ้มูล บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

8 591 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

9 592 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

10 594 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

11 595 เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

12 663 เจา้พนักงานพสัดุ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

13 756 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

14 844 นิติกร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

15 847 นิติกร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

16 868 นิติกร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

17 1031 เจา้หน้าทีบ่ันทึกขอ้มูล บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

18 1096 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต ำแหน่งทีม่ีงบประมำณในกำรจำ้ง

19 1741 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

                     บญัชรีำยละเอยีดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร กรมปำ่ไม้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

              สังกัด ส ำนักบรหิำรกลำง
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20 1742 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

21 1743 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

22 1744 บุคลากร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

23 1745 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

24 1746 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

25 1747 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

26 1750 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

27 1751 เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

28 1752 เจา้หน้าทีบ่ันทึกขอ้มูล บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

29 1753 เจา้หน้าทีบ่ันทึกขอ้มูล บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

30 1758 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

31 1759 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

32 1763 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

33 1768 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

34 1769 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

35 1770 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

36 1771 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

37 1772 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

38 1773 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง
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39 1774 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

40 1775 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

41 1787 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

42 1790 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

43 1848 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

44 2057 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

45 2618 นิติกร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

46 2753 บุคลากร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

47 2761 บุคลากร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

48 2762 บุคลากร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

49 2870 เจา้หน้าทีบ่ันทึกขอ้มูล บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

50 2897 นักวชิาการเงนิและบัญชี บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

51 2969 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

52 3057 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

53 3077 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

54 3080 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

55 3100 ชา่งโยธา เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

56 3330 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

57 3360 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง
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58 3587 นิติกร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

59 4306 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

60 4308 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

61 4309 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

62 4311 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

63 4312 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

64 4313 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

65 4314 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

66 4315 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

67 4316 บุคลากร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

68 4317 บุคลากร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

69 4318 บุคลากร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

70 4320 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

71 4321 นิติกร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

72 4322 นิติกร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

73 4324 นิติกร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

74 4325 นิติกร บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

75 4326 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

76 4327 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง
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77 4328 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

78 4330 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

79 4331 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

80 4332 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

81 4333 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

82 4334 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

83 4335 เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

84 4336 เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

85 4339 ชา่งศิลป์ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

86 4340 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

87 4341 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

88 4342 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

89 4402 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

90 4409 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ม.3) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

91 4452 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

92 4459 นักวชิาการเงนิและบัญชี บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

93 4466 เจา้พนักงานพสัดุ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

94 4473 เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

95 4789 นักวชิาการป่าไม้ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง
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96 4867 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

97 5301 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

98 5432 เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

99 5440 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

100 5441 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

101 5444 เจา้พนักงานธุรการ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

102 5454 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

103 5456 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

104 5477 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

105 5481 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

106 5484 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

107 5485 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

108 5486 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

109 5488 เจา้หน้าทีธุ่รการ (ปวช.) บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

110 5667 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

111 5668 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

112 5679 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

113 5819 นักวชิาการเงนิและบัญชี บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

114 5820 นักวชิาการเงนิและบัญชี บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง
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115 5859 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

116 5861 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

117 5862 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

118 5866 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

119 5867 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

120 5868 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

121 5869 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

122 5873 นักวชิาการเผยแพร่ บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

123 5874 ชา่งไฟฟา้ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

124 5875 ชา่งไฟฟา้ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

125 5876 ชา่งไฟฟา้ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

126 5878 ชา่งไฟฟา้ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

127 6004 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

128 6006 เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

129 6014 เจา้หน้าทีเ่ผยแพร่ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

130 6016 เจา้หน้าทีเ่ผยแพร่ บริการ กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

131 6046 ชา่งเคร่ืองยนต์ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

132 6048 ชา่งเคร่ืองยนต์ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

133 6049 ชา่งเคร่ืองยนต์ เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง
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134 6052 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

135 6053 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

136 6054 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

137 6055 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

138 6056 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

139 6057 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

140 6060 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง

141 7828 ชา่งโยธา เทคนิค กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ต าแหน่งทีม่ีงบประมาณในการจา้ง
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