
แบบ  1

1 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20678 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20678 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งวา่งไม่มีเงิน

หรือเทียบเท่า ผู้อ านวยการสถาบัน

2 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21623 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 21623 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

3 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21624 นักวิชาการเงินและบญัชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 21624 นักวิชาการเงินและบญัชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

4 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21625 นักประชาสัมพันธ์ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 21625 นักประชาสัมพันธ์ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานวิศวกรรม งานวิศวกรรม

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21626 วศิวกรเคร่ืองกล วชิาชีพเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน วศิวกรเคร่ืองกล ปฏิบัติการ 21626 วศิวกรเคร่ืองกล วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21627 วศิวกรเคร่ืองกล วชิาชีพเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน วศิวกรเคร่ืองกล ปฏิบัติการ 21627 วศิวกรเคร่ืองกล วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

7 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21628 วศิวกรเคร่ืองกล วชิาชีพเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน วศิวกรเคร่ืองกล ปฏิบัติการ 21628 วศิวกรเคร่ืองกล วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

8 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21629 วศิวกรโลหการ วชิาชีพเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน วศิวกรโลหการ ปฏิบัติการ 21629 วศิวกรโลหการ วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

9 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21630 วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน วศิวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ 21630 วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานสารสนเทศและดิจิทัล งานสารสนเทศและดจิิทัล

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21631 นักเอกสารสนเทศ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ 21631 นักเอกสารสนเทศ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

11 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21632 นักเอกสารสนเทศ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ 21632 นักเอกสารสนเทศ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

12 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21633 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 21633 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

13 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21634 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 21634 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

14 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21635 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัติการ 21635 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

15 (วา่ง) ปฏิบัติการ 21636 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหนง่ไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 21636 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

กลุม่วิศวกรรมสารสนเทศและดิจิทัล กลุม่วิศวกรรมสารสนเทศและดิจิทัล

กลุม่วางแผนและการพัฒนา กลุม่วางแผนและการพัฒนา
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