
แบบ 1

ล ำดับ ระดับ เลขที่ อัตรำ ชือ่ต ำแหน่ง ชือ่ต ำแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ อัตรำ ชือ่ต ำแหน่ง ชือ่ต ำแหน่ง ประเภท

ที่ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง เงินเดือน ในกำรบริหำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง เงินเดือน ในกำรบริหำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง

1 ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20057 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20057 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางกนกภรณ์ กัลณา ช านาญงาน 10097 37,520    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 10097 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน 40051 30,220 พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 40051 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 นางสาวประภาศรี  ญาณวารี 30052 13,800    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานราชการ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 30052 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20048 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน 20048 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20049 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 20049 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป

งานการเงิน งานการเงิน

7 นายอภิสิทธิ ์ตันอ่วม ปฏิบัติการ 20055 27,700    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20055 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

8 นายปริญญา  มาดี ปฏิบัติการ 20056 26,530    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20056 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาววมิานทิพย์  วรีสกุล ปฏิบัติการ 20057 24,510    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20057 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

10 นางภัสสร  ชืน่สกุล ปฏิบัติการ 20058 20,390    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20058 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

11 นางสาวกัลย์ลรัศม์  ศรีเลิศ ปฏิบัติการ 20086 29,010    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20086 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

12 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20053 18,750    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20053 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

13 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20059 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20059 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

งานบญัชี งานบญัชี

14 นางศิริมา  อาจนนลา ช านาญการ 10060 43,030    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการ 10060 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

15 นางกัลยาณี  เรืองชวลิต ช านาญการ 10061 28,350    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการ 10061 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

16 นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่ ปฏิบัติการ 20062 27,600    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20062 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

17 นางสาวรุจริาภา  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติการ 20063 26,440    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20063 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

18 นางสาวสุภาพร  วงศ์ก้อม ปฏิบัติการ 20065 25,470    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20065 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

19 นางสาวนภัสรา  ยมศรีเคน 30064 23,190    นักวชิาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 30064 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

20 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20066 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20066 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

งานบริหารทั่วไป

(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองคลัง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่



แบบ 1

ล ำดับ ระดับ เลขที่ อัตรำ ชือ่ต ำแหน่ง ชือ่ต ำแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ อัตรำ ชือ่ต ำแหน่ง ชือ่ต ำแหน่ง ประเภท

ที่ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง เงินเดือน ในกำรบริหำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง เงินเดือน ในกำรบริหำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง

(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองคลัง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

21 นางสาวนิสารัตน์  โสดามุก ปฏิบัติการ 20050 18,750    นักวิชาการคอมพวิเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 20050 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ

งานเบกิจ่าย 1 งานเบกิจ่าย 1

22 นางรัชนี  ก าเนิดมณี ช านาญการพิเศษ 10068 36,410    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 10068 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

23 นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล ปฏิบัติการ 20054 29,350    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20054 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

24 นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์ ปฏิบัติการ 20069 28,880    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20069 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

25 นางสาวภัธรภัคร  จอมแก้ว ปฏิบัติการ 20070 23,930    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20070 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

26 นางสาววราพร  เกิดผล ปฏิบัติการ 20071 25,310    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20071 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

27 นางสาวมธรุส  ชายหงษ์ ปฏิบัติการ 20072 18,750    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20072 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20074 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20074 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

29 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20075 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20075 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

งานเบกิจ่าย 2 งานเบกิจ่าย 2

30 นางสาทิพย์  เส็งลา ช านาญการพิเศษ 10077 44,420    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 10077 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

31 นางสาวประนอม นิลศรีใส ช านาญการ 10079 43,680    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการ 10079 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

32 นางสาวจริาภรณ์  หมอยาดี ปฏิบัติการ 20080 27,270    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20080 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

33 นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง ปฏิบัติการ 20082 24,190    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20082 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

34 นางโรจนา  ร่วมญาติ 30081 22,320    นักวชิาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 30081 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

35 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20078 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20078 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

36 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20084 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20084 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

37 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20073 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20073 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

งานงบประมาณ งานงบประมาณ

38 นายไตรภพ  เรืองแก้ว ปฏิบัติการ 20087 25,970    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20087 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

39 นางสาวสุพรรษา  เพ็งสวสัด์ิ ปฏิบัติการ 20083 18,750    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20083 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ



แบบ 1

ล ำดับ ระดับ เลขที่ อัตรำ ชือ่ต ำแหน่ง ชือ่ต ำแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ อัตรำ ชือ่ต ำแหน่ง ชือ่ต ำแหน่ง ประเภท

ที่ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง เงินเดือน ในกำรบริหำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง เงินเดือน ในกำรบริหำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง

(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองคลัง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

40 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20085 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20085 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

41 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20088 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20088 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

งานพัสดุ งานพัสดุ

42 นางสาวดุษฎี  พรหมขาม ปฏิบัติการ 20091 26,390    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20091 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

43 นางสาวเนาวรัตน์  สร้อยฟ้า ปฏิบัติการ 20090 24,710    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20090 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

44 นางสาวอญัชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน ์ ปฏิบัติการ 20092 30,460    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20092 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

45 นางสาวศิริมา  ทับแก้ว ปฏิบัติการ 20093 25,010    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20093 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

46 นายรพล  มากบุญประสิทธิ์ ปฏิบัติการ 20094 23,730    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20094 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

47 นางสาวโรจนา เดชานุภาพ ปฏิบัติการ 20095 22,750    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20095 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

48 นายจกัรพงษ์  ฉวพีิศาล ปฏิบัติการ 20096 18,750    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20096 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

49 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20047 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20047 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

50 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20089 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20089 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

งานบญัชี

51 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20067 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20067 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

งานบริหารทรัพย์สิน งานบริหารทรัพย์สิน

52 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20098 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20098 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

53 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20099 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20099 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

งานเบกิจ่าย 1

54 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20076 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20076 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ



แบบ 2

1 ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20057 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20057 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางกนกภรณ์ กัลณา ช านาญงาน 10097 37,520     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป นางกนกภรณ์ กัลณา ช านาญงาน 10097 37,520       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

3 นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน 40051 30,220 พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน 40051 30,220 พนักงานธุรการ ระดับ 4 ทั่วไป 1. ลูกจา้งประจ า

2. เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหน่งพนักงานราชการต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

4 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20048 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20048 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20049 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20049 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

6 นางสาวประภาศรี  ญาณวารี 30052 13,800     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานราชการ นางสาวประภาศรี  ญาณวารี 30052 13,800       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานราชการ

2. เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหนง่เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไปปฏบิติัการ

งานการเงิน งานการเงิน

7 นายอภิสิทธิ ์ตันอ่วม ปฏิบัติการ 20055 27,700     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นายอภิสิทธิ ์ตันอ่วม ปฏิบัติการ 20055 27,700       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง

8 นายปริญญา  มาดี ปฏิบัติการ 20056 26,530     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นายปริญญา  มาดี ปฏิบัติการ 20056 26,530       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

9 นางสาววิมานทิพย ์ วีรสกลุ ปฏิบัติการ 20057 24,510     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาววมิานทิพย์  วรีสกุล ปฏิบัติการ 20057 24,510       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

10 นางภัสสร  ชืน่สกุล ปฏิบัติการ 20058 20,390     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางภัสสร  ชืน่สกุล ปฏิบัติการ 20058 20,390       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

11 นางสาวกลัย์ลรัศม์  ศรีเลิศ ปฏิบัติการ 20086 29,010     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวกัลย์ลรัศม์  ศรีเลิศ ปฏิบัติการ 20086 29,010       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

12 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20053 18,750     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ (วา่ง) ปฏิบัติการ 20053 18,750       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

13 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20059 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20059 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานบญัชี งานบญัชี

14 นางศิริมา  อาจนนลา ช านาญการ 10060 43,030     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางศิริมา  อาจนนลา ช านาญการ 10060 43,030       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

15 นางกัลยาณี  เรืองชวลิต ช านาญการ 10061 28,350     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางกัลยาณี  เรืองชวลิต ช านาญการ 10061 28,350       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

16 นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่ ปฏิบัติการ 20062 27,600     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่ ปฏิบัติการ 20062 27,600       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

17 นางสาวรุจริาภา  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติการ 20063 26,440     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวรุจริาภา  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติการ 20063 26,440       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองคลัง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ระดับต ำแหน่ง
ชือ่

ต ำแหน่งใน

กำรบริหำรงำน

เลขที่

ต ำแหน่ง
งำน/ชือ่-นำมสกุล  อัตรำ

เงินเดือน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

 อัตรำ

เงินเดือน
หมำยเหตุชือ่ต ำแหน่ง

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
หมำยเหตุ

เลขที่

ต ำแหน่ง

ระดับ

ต ำแหน่ง

ประเภท

ต ำแหน่ง



แบบ 2

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองคลัง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ระดับต ำแหน่ง
ชือ่

ต ำแหน่งใน

กำรบริหำรงำน

เลขที่

ต ำแหน่ง
งำน/ชือ่-นำมสกุล  อัตรำ

เงินเดือน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

 อัตรำ

เงินเดือน
หมำยเหตุชือ่ต ำแหน่ง

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
หมำยเหตุ

เลขที่

ต ำแหน่ง

ระดับ

ต ำแหน่ง

ประเภท

ต ำแหน่ง

18 นางสาวสุภาพร  วงศ์ก้อม ปฏิบัติการ 20065 25,470     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวสุภาพร  วงศ์ก้อม ปฏิบัติการ 20065 25,470       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

19 นางสาวนภัสรา  ยมศรีเคน 30064 23,190     นักวชิาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ นางสาวนภัสรา  ยมศรีเคน 30064 23,190       นักวชิาการเงินและบัญชี 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

20 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20066 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20066 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานบริหารทั่วไป

21 นางสาวนิสารัตน์  โสดามุก ปฏิบัติการ 20050 18,750     นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ นางสาวนิสารัตน์  โสดามุก ปฏิบัติการ 20050 18,750       นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ

งานเบกิจ่าย 1 งานเบกิจ่าย 1

22 นางรัชนี  ก าเนิดมณี ช านาญการพเิศษ 10068 36,410     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางรัชนี  ก าเนิดมณี ช านาญการพิเศษ 10068 36,410       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

23 นางสาวเพญ็จันทร์ หลิมตระกลู ปฏิบัติการ 20054 29,350     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกลู ปฏิบัติการ 20054 29,350       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

24 นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์ ปฏิบัติการ 20069 28,880     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์ ปฏิบัติการ 20069 28,880       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

25 นางสาวภัธรภัคร  จอมแกว้ ปฏิบัติการ 20070 23,930     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวภัธรภัคร  จอมแก้ว ปฏิบัติการ 20070 23,930       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

26 นางสาววราพร  เกิดผล ปฏิบัติการ 20071 25,310     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาววราพร  เกิดผล ปฏิบัติการ 20071 25,310       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

27 นางสาวมธรุส  ชายหงษ์ ปฏิบัติการ 20072 18,750     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวมธรุส  ชายหงษ์ ปฏิบัติการ 20072 18,750       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20074 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20074 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

29 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20075 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20075 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานเบกิจ่าย 2 งานเบกิจ่าย 2

30 นางสาทิพย์  เส็งลา ช านาญการพเิศษ 10077 44,420     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาทิพย์  เส็งลา ช านาญการพิเศษ 10077 44,420       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

31 นางสาวประนอม นิลศรีใส ช านาญการ 10079 43,680     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวประนอม นิลศรีใส ช านาญการ 10079 43,680       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

32 นางสาวจริาภรณ์  หมอยาดี ปฏิบัติการ 20080 27,270     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวจริาภรณ์  หมอยาดี ปฏิบัติการ 20080 27,270       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

33 นางสาวสุวรรณา เปีย่มทอง ปฏิบัติการ 20082 24,190     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง ปฏิบัติการ 20082 24,190       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

34 นางโรจนา  ร่วมญาติ 30081 22,320     นักวชิาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ นางโรจนา  ร่วมญาติ 30081 22,320       นักวชิาการเงินและบัญชี 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น



แบบ 2

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองคลัง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ระดับต ำแหน่ง
ชือ่

ต ำแหน่งใน

กำรบริหำรงำน

เลขที่

ต ำแหน่ง
งำน/ชือ่-นำมสกุล  อัตรำ

เงินเดือน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

 อัตรำ

เงินเดือน
หมำยเหตุชือ่ต ำแหน่ง

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
หมำยเหตุ

เลขที่

ต ำแหน่ง

ระดับ

ต ำแหน่ง

ประเภท

ต ำแหน่ง

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

35 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20084 18,750     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ (วา่ง) ปฏิบัติการ 20084 18,750       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

36 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20078 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20078 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

37 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20073 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20073 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานงบประมาณ งานงบประมาณ

38 นายไตรภพ  เรืองแก้ว ปฏิบัติการ 20087 25,970     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นายไตรภพ  เรืองแก้ว ปฏิบัติการ 20087 25,970       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

39 นางสาวสุพรรษา  เพง็สวสัด์ิ ปฏิบัติการ 20083 18,750     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวสุพรรษา  เพ็งสวสัด์ิ ปฏิบัติการ 20083 18,750       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

40 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20085 18,750     นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ (วา่ง) ปฏิบัติการ 20085 18,750       นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

41 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20088 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20088 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานพัสดุ งานพัสดุ

42 นางสาวดุษฎี  พรหมขาม ปฏิบัติการ 20091 26,390     นักวชิาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวดุษฎี  พรหมขาม ปฏิบัติการ 20091 26,390       นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

43 นางสาวเนาวรัตน์  สร้อยฟ้าปฏิบัติการ 20090 24,710     นักวชิาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวเนาวรัตน์  สร้อยฟ้า ปฏิบัติการ 20090 24,710       นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

44 นางสาวอญัชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ปฏิบัติการ 20092 30,460     นักวชิาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวอญัชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน ์ ปฏิบัติการ 20092 30,460       นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

45 นางสาวศิริมา  ทับแก้ว ปฏิบัติการ 20093 25,010     นักวชิาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวศิริมา  ทับแก้ว ปฏิบัติการ 20093 25,010       นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

46 นายรพล  มากบุญประสิทธิ์ ปฏิบัติการ 20094 23,730     นักวชิาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นายรพล  มากบุญประสิทธิ์ ปฏิบัติการ 20094 23,730       นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

47 นางสาวโรจนา เดชานุภาพ ปฏิบัติการ 20095 22,750     นักวชิาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวโรจนา เดชานุภาพ ปฏิบัติการ 20095 22,750       นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

48 นายจกัรพงษ์  ฉวพีิศาล ปฏิบัติการ 20096 18,750     นักวชิาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นายจกัรพงษ์  ฉวพีิศาล ปฏิบัติการ 20096 18,750       นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

49 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20047 นักวชิาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20047 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

50 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20089 นักวชิาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20089 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานบญัชี

51 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20076 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20076 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานบริหารทรัพย์สิน งานบริหารทรัพย์สิน

52 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20098 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20098 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

53 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20099 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20099 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน



แบบ 2

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองคลัง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ระดับต ำแหน่ง
ชือ่

ต ำแหน่งใน

กำรบริหำรงำน

เลขที่

ต ำแหน่ง
งำน/ชือ่-นำมสกุล  อัตรำ

เงินเดือน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

 อัตรำ

เงินเดือน
หมำยเหตุชือ่ต ำแหน่ง

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
หมำยเหตุ

เลขที่

ต ำแหน่ง

ระดับ

ต ำแหน่ง

ประเภท

ต ำแหน่ง

งานเบกิจ่าย 1

54 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20076 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20076 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน


