
ขอมูล ณ 10 สิงหาคม 2563

ลําดับ สวน/กลุม/ฝาย/อําเภอ/ศูนย/สถานี/ดาน ชื่อตําแหนง กลุมงาน
ตําแหนง

เลขที่
งบประมาณ หมายเหตุ

1 กลุมวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2624 สอส

2 กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2625 สอส

3 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5008 สอส

4 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2676 สอส

5 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2677 สอส

6 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2678 สอส

7 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2680 สอส

8 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2681 สอส

9 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2682 สอส

10 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2683 สอส

11 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2627 สอส

12 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2628 สอส

13 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2629 สอส

14 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2630 สอส

15 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2631 สอส

16 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2632 สอส

17 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5354 สอส

18 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2633 สอส

19 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2634 สอส

20 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2635 สอส

21 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2636 สอส

22 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5355 สอส

23 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2638 สอส

24 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว เจาพนักงานธุรการ บริการ 2637 สอส

25 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2639 สอส

26 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2640 สอส

27 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2641 สอส

28 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2642 สอส

29 ศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว จ.นครราชสีมา เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2648 สอส

30 ศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว จ.นครราชสีมา เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2679 สอส

31 ศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว จ.นครราชสีมา เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2774 สอส

32 ศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว จ.นครราชสีมา พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2795 สอส

33 ศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว จ.นครราชสีมา พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2770 สอส

34 ศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว จ.นครราชสีมา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2650 สอส

35 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2643 สอส

36 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2645 สอส

37 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2646 สอส

38 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2647 สอส

39 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2651 สอส

การยืนยันกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : สํานักพัฒนาอาหารสัตว
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40 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา เจาพนักงานการเงินและบัญชี บริการ 2649 สอส

41 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2652 สอส

42 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2653 สอส

43 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวยโสธร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2662 สอส

44 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวยโสธร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2663 สอส

45 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวยโสธร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2664 สอส

46 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวยโสธร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5356 สอส

47 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวยโสธร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2666 สอส

48 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวยโสธร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2667 สอส

49 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวยโสธร เจาพนักงานการเงินและบัญชี บริการ 2665 สอส

50 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5281 สอส

51 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2668 สอส

52 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5357 สอส

53 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2670 สอส

54 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2671 สอส

55 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย เจาพนักงานธุรการ บริการ 2669 สอส

56 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2672 สอส

57 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2673 สอส

58 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2674 สอส

59 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2675 สอส

60 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2654 สอส

61 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2655 สอส

62 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2656 สอส

63 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2657 สอส

64 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2658 สอส

65 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2659 สอส

66 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2660 สอส

67 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2661 สอส

68 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5283 สอส

69 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2684 สอส

70 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2685 สอส

71 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2686 สอส

72 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2687 สอส

73 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2688 สอส

74 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2689 สอส

75 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2690 สอส

76 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2691 สอส

77 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาฬสินธุ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2692 สอส

78 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาฬสินธุ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2693 สอส
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79 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาฬสินธุ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5358 สอส

80 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาฬสินธุ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2694 สอส

81 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาฬสินธุ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2695 สอส

82 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาฬสินธุ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2696 สอส

83 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2697 สอส

84 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5359 สอส

85 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2699 สอส

86 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี เจาพนักงานธุรการ บริการ 2698 สอส

87 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2700 สอส

88 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเลย นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2701 สอส

89 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเลย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2702 สอส

90 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเลย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5360 สอส

91 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเลย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2703 สอส

92 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเลย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2704 สอส

93 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเลย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2705 สอส

94 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2706 สอส

95 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2708 สอส

96 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร เจาพนักงานการเงินและบัญชี บริการ 2707 สอส

97 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2709 สอส

98 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวหนองคาย นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5353 สอส

99 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวหนองคาย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2710 สอส

100 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวหนองคาย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2712 สอส

101 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวหนองคาย เจาพนักงานการเงินและบัญชี บริการ 2711 สอส

102 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวหนองคาย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2713 สอส

103 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5280 สอส

104 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2714 สอส

105 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5361 สอส

106 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2716 สอส

107 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม เจาพนักงานการเงินและบัญชี บริการ 2715 สอส

108 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2717 สอส

109 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครพนม พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2718 สอส

110 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5284 สอส

111 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2719 สอส

112 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5362 สอส

113 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5363 สอส

114 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5364 สอส

115 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2720 สอส

116 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2721 สอส

117 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2722 สอส
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118 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2723 สอส

119 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2724 สอส

120 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2725 สอส

121 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2726 สอส

122 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2727 สอส

123 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวแพร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2728 สอส

124 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวแพร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5365 สอส

125 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวแพร นายชางเครื่องกล เทคนิคทั่วไป ท18 ไมมีงบ ทดแทน ขรก เกษียณป 62

126 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวแพร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2729 สอส

127 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวแพร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2730 สอส

128 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวแพร พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2731 สอส

129 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวแพร พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2732 สอส

130 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5282 สอส

131 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2644 สอส

132 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2733 สอส

133 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2734 สอส

134 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2735 สอส

135 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2736 สอส

136 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2737 สอส

137 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2739 สอส

138 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ เจาพนักงานธุรการ บริการ 2738 สอส

139 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5286 สอส

140 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2740 สอส

141 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2741 สอส

142 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2742 สอส

143 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2743 สอส

144 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5366 สอส

145 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2745 สอส

146 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2746 สอส

147 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย เจาพนักงานธุรการ บริการ 2744 สอส

148 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2747 สอส

149 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2748 สอส

150 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5367 สอส

151 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2750 สอส

152 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2751 สอส

153 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร เจาพนักงานธุรการ บริการ 2749 สอส

154 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2752 สอส

155 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2753 สอส

156 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2754 สอส
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157 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2755 สอส

158 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5277 สอส

159 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2626 สอส

160 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2756 สอส

161 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2758 สอส

162 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี เจาพนักงานธุรการ บริการ 2757 สอส

163 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2759 สอส

164 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2760 สอส

165 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2761 สอส

166 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2762 สอส

167 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2763 สอส

168 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2765 สอส

169 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2766 สอส

170 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2767 สอส

171 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ เจาพนักงานการเงินและบัญชี บริการ 2764 สอส

172 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2768 สอส

173 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2769 สอส

174 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2771 สอส

175 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2772 สอส

176 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2773 สอส

177 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2775 สอส

178 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2776 สอส

179 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2777 สอส

180 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2778 สอส

181 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2781 สอส

182 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2782 สอส

183 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี บริการ 2779 สอส

184 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี เจาพนักงานธุรการ บริการ 2780 สอส

185 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2783 สอส

186 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2784 สอส

187 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2785 สอส

188 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2786 สอส

189 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2787 สอส

190 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2788 สอส

191 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2789 สอส

192 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2790 สอส

193 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2792 สอส

194 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2793 สอส

195 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2794 สอส
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196 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี เจาพนักงานธุรการ บริการ 2791 สอส

197 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2796 สอส

198 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2797 สอส

199 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2798 สอส

200 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2799 สอส

201 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชุมพร นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5278 สอส

202 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชุมพร เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5368 สอส

203 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชุมพร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2800 สอส

204 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชุมพร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2801 สอส

205 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชุมพร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2802 สอส

206 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนราธิวาส เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2803 สอส

207 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนราธิวาส พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2804 สอส

208 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนราธิวาส พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2805 สอส

209 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนราธิวาส พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2806 สอส

210 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสตูล นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5285 สอส

211 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสตูล เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2807 สอส

212 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสตูล เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5369 สอส

213 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสตูล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2808 สอส

214 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสตูล พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2809 สอส

215 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสตูล พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2810 สอส

216 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 5279 สอส

217 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2811 สอส

218 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5370 สอส

219 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2814 สอส

220 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง เจาพนักงานธุรการ บริการ 2812 สอส

221 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง เจาพนักงานธุรการ บริการ 2813 สอส

222 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2815 สอส

223 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2816 สอส

224 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2817 สอส

225 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2818 สอส

226 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2819 สอส

227 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 5371 สอส

228 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2821 สอส

229 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2822 สอส

230 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง เจาพนักงานธุรการ บริการ 2820 สอส

231 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2823 สอส

232 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2824 สอส

233 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2825 สอส

234 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2826 สอส
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235 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2910 สอส

236 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2911 สอส

237 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2913 สอส

238 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ เจาพนักงานธุรการ บริการ 2912 สอส

239 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 5295 สอส

240 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 5296 สอส

241 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2914 สอส

242 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2915 สอส

243 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2916 สอส

244 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2917 สอส

245 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2918 สอส

246 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวอํานาจเจริญ พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 5293 สอส

247 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2926 สอส

248 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2927 สอส

249 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2928 สอส

250 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2931 สอส

251 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย เจาพนักงานธุรการ บริการ 2929 สอส

252 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย เจาพนักงานธุรการ บริการ 2930 สอส

253 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2932 สอส

254 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2933 สอส

255 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2934 สอส

256 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2935 สอส

257 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2936 สอส

258 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2937 สอส

259 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2938 สอส

260 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 5297 สอส

261 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 5298 สอส

262 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2960 สอส

263 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป 2620 กพก

264 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช เจาพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป 2961 กพก

265 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป 2962 สอส

266 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2963 สอส

267 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2964 สอส

268 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2965 สอส

269 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2966 สอส

270 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2967 สอส

271 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2968 สอส

272 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2969 สอส

273 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2970 สอส



ขอมูล ณ 10 สิงหาคม 2563

ลําดับ สวน/กลุม/ฝาย/อําเภอ/ศูนย/สถานี/ดาน ชื่อตําแหนง กลุมงาน
ตําแหนง

เลขที่
งบประมาณ หมายเหตุ

การยืนยันกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน : สํานักพัฒนาอาหารสัตว

274 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2971 สอส

275 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2972 สอส

276 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2973 สอส

277 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 2974 สอส

278 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล บริการ 5294 สอส

รวม 278 อัตรา


	22 สอส

