
แบบ 1

ล ำดบั 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 นางรตนมน  จนัทรอุทัย ผู้อ านวยการกอง 10100 38,140 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร ปฏบิัติหน้าทีผู้่อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 10100 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวศศิขจติ  จลุวชิิต ช านาญการ 10101 41,420 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 10101 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 นายอรุณ  ศรีครอบ ปฏิบัติการ 20103 23,550 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20103 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 นางสาวไพรินทร์  มงคลดี ปฏิบัติการ 20108 20,900 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20108 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติงาน 20106 18,750 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20106 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20104 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20104 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

งานวเิคราะห์งบประมาณ งานวเิคราะห์งบประมาณ

7 นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ ปฏิบัติการ 20102 26,590 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20102 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

8 นางสาวสงกรานต์  เนียมจอ้ย 40109 29,680 พนักงานธรุการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 40109 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

9 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20110 21,880 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20110 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20107 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20107 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

11 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20111 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20111 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานนโยบายและยุทธศาสตร์

12 นางสาวจฑุาภรณ์  มาแย้ม ปฏิบัติการ 20115 29,220 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20115 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

13 วา่ทีร้่อยตรียุรวฒันันท์  ศตทลธรรัตน์ ปฏบิติัการ 20112 21,880 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20112 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

14 นายเชาวลิต  ผันประเสริฐ ปฏิบัติการ 20113 21,880 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20113 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

15 นายสมชัย  พูดเพราะ ปฏิบัติการ 20114 21,880 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20114 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

16 นางสาวพรประภา  ชูวงษ์วชิช ปฏิบัติการ 20116 22,490 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20116 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

17 งานวจิยัสถาบันและสารสนเทศ งานวจิยัสถาบันและสารสนเทศ

18 นางสาวนวรัตน์  การะเกษ ปฏิบัติการ 20119 30,740 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20119 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

19 นางสาวพิรุฬห์ภัค  เนตรสืบสาย ปฏิบัติการ 20121 22,480 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20121 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

20 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20117 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20117 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

งานบริหารทั่วไป

21 นายปุณยธษิณ์  โยธนิบุญพิทักษ์ ปฏิบัติการ 20105 24,870 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 20105 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองนโยบำยและแผน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม

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



แบบ 1

ล ำดบั 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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองนโยบำยและแผน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม

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

งานติดตามและประเมินผล งานติดตามและประเมินผล

21 นางสาวศิรินาถ    สิงหาแก้ว ช านาญการพเิศษ 10120 57,260 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ10120 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

22 (วา่ง) ปฏบิติัการ 20118 21,880 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20118 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

23 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20122 21,880 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20122 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

24 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20123 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20123 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

งานออกแบบก่อสร้าง งานออกแบบก่อสร้าง

25 นางสาวสุธดิา  ถิน่จนัทร์ ปฏิบัติการ 10125 26,480 สถาปนิก ทั่วไป สถาปนิก ปฏิบัติการ 10125 สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ

26 นายณภัทร  ภูริกุลธญัญา ปฏิบัติการ 20127 20,380 สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ สถาปนิก ปฏิบัติการ 20127 สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ

27 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20126 18,750 สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ สถาปนิก ปฏิบัติการ 20126 สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20124 สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน สถาปนิก ปฏิบัติการ 20124 สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ

29 นายไพศาล       สุขสม ปฏิบัติการ 20128 26,210 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ วศิวกรโยธา ปฏิบัติการ 20128 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ

30 นางสาววนิดา  เฉยกล่ิน ปฏิบัติการ 20129 20,850 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ วศิวกรโยธา ปฏิบัติการ 20129 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ

31 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20130 18,750 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ วศิวกรโยธา ปฏิบัติการ 20130 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ

32 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20131 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน วศิวกรโยธา ปฏิบัติการ 20131 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ

33 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20132 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน วศิวกรโยธา ปฏิบัติการ 20132 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ

34 นายถิรนันท์  จนิตสุนทรอุไร ปฏิบัติการ 20133 26,880 วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ วศิวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ 20133 วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ

35 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20134 วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน วศิวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ 20134 วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ

36 นายวลัลภ    เชยเกษร 40135 19,100 พนักงานพิมพ์แบบ ระดับ 1 ลูกจา้งประจ า ช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน 40135 ช่างเขียนแบบ ทั่วไป

37 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20136 ช่างเขียนแบบ ทั่วไป ต าแหน่งไม่มีเงิน ช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน 20136 ช่างเขียนแบบ ทั่วไป

38 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20137 ช่างเขียนแบบ ทั่วไป ต าแหน่งไม่มีเงิน ช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน 20137 ช่างเขียนแบบ ทั่วไป



แบบ 2

1 นางรตนมน  จนัทรอุทัย ผู้อ านวยการกอง 10100 38,140 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร นางรตนมน  จนัทรอุทัย ผู้อ านวยการกอง 10100 38,140 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวศศิขจติ  จลุวชิิต ช านาญการ 10101 41,420    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวศศิขจติ  จลุวชิิต ช านาญการ 10101 41,420      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

3 นายอรุณ  ศรีครอบ ปฏิบัติการ 20103 23,550    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ นายอรุณ  ศรีครอบ ปฏิบัติการ 20103 23,550      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 นางสาวไพรินทร์  มงคลดี ปฏิบัติการ 20108 20,900    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวไพรินทร์  มงคลดี ปฏิบัติการ 20108 20,900      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติงาน 20106 18,750    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ (วา่ง) ปฏิบัติงาน 20106 18,750      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20104 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20104 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์งบประมาณ

7 นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ ปฏิบัติการ 20102 26,590    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ ปฏิบัติการ 20102 26,590      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

8 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20110 21,880    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ (วา่ง) ปฏิบัติการ 20110 21,880      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาวสงกรานต์  เนียมจอ้ย 40109 29,680 พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นางสาวสงกรานต์  เนียมจอ้ย 40109 29,680 พนักงานธุรการ ระดับ 4 1. ลูกจา้งประจ า

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งพนักงานราชการ

ต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผน

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20107 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20107 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

11 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20111 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20111 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานนโยบายและยุทธศาสตร์

12 นางสาวจฑุาภรณ์  มาแย้ม ปฏิบัติการ 20115 29,220    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวจฑุาภรณ์  มาแย้ม ปฏิบัติการ 20115 29,220      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

13
ว่าที่ รต.ยรุวัฒนันท์  ศตทลธรรัตน์

ปฏบิติัการ 20112 21,880    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ
ว่าที่ รต.ยรุวัฒนันท์  ศตทลธรรัตน์

ปฏบิติัการ 20112 21,880      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

14 นายเชาวลิต  ผันประเสริฐ ปฏิบัติการ 20113 21,880    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นายเชาวลิต  ผันประเสริฐ ปฏิบัติการ 20113 21,880      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

15 นายสมชัย  พูดเพราะ ปฏิบัติการ 20114 21,880    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นายสมชัย  พูดเพราะ ปฏิบัติการ 20114 21,880      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

16 นางสาวพรประภา  ชูวงษ์วชิช ปฏิบัติการ 20116 22,490    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวพรประภา  ชูวงษ์วชิช ปฏิบัติการ 20116 22,490      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองนโยบำยและแผน

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม
เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ระดับต ำแหน่งหมำยเหตุ
ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ

เลขที่

ต ำแหน่ง



แบบ 2

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองนโยบำยและแผน

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม
เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ระดับต ำแหน่งหมำยเหตุ
ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ

เลขที่

ต ำแหน่ง

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ

17 นางสาวนวรัตน์  การะเกษ ปฏิบัติการ 20119 30,740    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวนวรัตน์  การะเกษ ปฏิบัติการ 20119 30,740      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

18 นางสาวพิรุฬห์ภัค  เนตรสืบสาย ปฏิบัติการ 20121 22,480    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวพรุิฬหภ์คั  เนตรสืบสาย ปฏิบัติการ 20121 22,480      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

19 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20117 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20117 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานบริหารทั่วไป

20 นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษ์ ปฏิบัติการ 20105 24,870    นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ นายปุณยธษิณ์  โยธนิบุญพทิักษ์ ปฏิบัติการ 20105 24,870      นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ

งานติดตามและประเมินผล งานติดตามและประเมินผล

21 นางสาวศิรินาถ    สิงหาแก้ว ช านาญการพเิศษ 10120 57,260    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวศิรินาถ    สิงหาแก้ว ช านาญการพเิศษ 10120 57,260      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

22 (วา่ง) ปฏบิติัการ 20118 21,880    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ (วา่ง) ปฏบิติัการ 20118 21,880      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

23 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20122 21,880    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ (วา่ง) ปฏิบัติการ 20122 21,880      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

24 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20123 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20123 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานออกแบบก่อสร้าง งานออกแบบก่อสร้าง

25 นางสาวสุธดิา  ถิน่จนัทร์ ปฏิบัติการ 10125 26,480    สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ นางสาวสุธดิา  ถิน่จนัทร์ ปฏิบัติการ 10125 26,480      สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ

26 นายณภัทร  ภูริกุลธญัญา ปฏิบัติการ 20127 20,380    สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ นายณภัทร  ภูริกุลธญัญา ปฏิบัติการ 20127 20,380      สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ

27 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20126 18,750    สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ (วา่ง) ปฏิบัติการ 20126 18,750      สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20124 สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20124 สถาปนิก วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

29 นายไพศาล       สุขสม ปฏิบัติการ 20128 26,210    วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ นายไพศาล       สุขสม ปฏิบัติการ 20128 26,210      วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ

30 นางสาววนิดา  เฉยกล่ิน ปฏิบัติการ 20129 20,850    วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ นางสาววนิดา  เฉยกล่ิน ปฏิบัติการ 20129 20,850      วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ

31 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20130 18,750    วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ (วา่ง) ปฏิบัติการ 20130 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ

32 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20131 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20131 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

33 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20132 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20132 วศิวกรโยธา วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

34 นายถิรนันท์  จนิตสุนทรอุไร ปฏิบัติการ 20133 26,880    วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ นายถิรนันท์  จนิตสุนทรอุไร ปฏิบัติการ 20133 26,880      วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ

35 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20134 วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20134 วศิวกรไฟฟ้า วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน
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บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองนโยบำยและแผน

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม
เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ระดับต ำแหน่งหมำยเหตุ
ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ

เลขที่

ต ำแหน่ง

36 นายวลัลภ    เชยเกษร 40135 19,100    พนักงานพิมพ์แบบ ระดับ 1 ลูกจา้งประจ า นายวลัลภ    เชยเกษร 40135 19,100      พนักงานพิมพ์แบบ ระดับ 1 1. ลูกจา้งประจ า

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

37 (วา่ง) ปฏิบัติงาน 20136 ช่างเขียนแบบ ทั่วไป ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติงาน 20136 ช่างเขียนแบบ ทั่วไป ต าแหน่งไม่มีเงิน

38 (วา่ง) ปฏิบัติงาน 20137 ช่างเขียนแบบ ทั่วไป ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติงาน 20137 ช่างเขียนแบบ ทั่วไป ต าแหน่งไม่มีเงิน


