
แบบ 1

1 นางสาวสมจติต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกอง 10102     63,870 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 10102 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางจริยา  ชายหงษ์ 30139 23,780     เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป พนักงานราชการ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 30139 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 นายวชัรพงศ์  ยิม้นิยม ปฏิบัติการ 20140 24,000    เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20140  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ  

4 นางสาวปิยวรรณ ดาษสกุล ปฏิบัติการ 20165 22,100    เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20165 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20142 เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20142 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

6 นางสุนิสา  ขุมทรัพย์ ช านาญงาน 10144 24,200    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน 10144 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป

งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง

7 นางนงลักษณ์  ทองนาค ช านาญการพเิศษ 10145 46,870    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ช านาญการพิเศษ10145 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

8 นางสาวขนิษฐา  วชิัยดิษฐ์ ปฏิบัติการ 20146 31,610    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20146 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาวภัทรวดี  จวิหา ปฏิบัติการ 20147 20,340    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20147 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

10 นางสาวจนัทร์จรีา  เทพดนตรี ปฏิบัติการ 20148 30,310    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20148  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

11 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20149 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20149 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้

12 นางสาวสายพิณ  ศรีครอบ ช านาญการพเิศษ 10150 36,320     บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ช านาญการพิเศษ10150 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานสวัสดิการ

13 นางสาวนันท์ธยาภรณ์  สมิตินันทน์ ปฏิบัติการ 20158 31,800    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20158 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้

14 นางสาวนิศารัตน์  บุญเหลือ ปฏิบัติการ 20151 18,750     บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20151 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

15 นายแสงเมือง   มีสา ปฏิบัติการ 20153 25,180    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20153 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

16 นางสาวสติมา  สุวรรณแสงศรี ปฏิบัติการ 20154 24,040    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20154 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

17 นางสาวพินพร  กาญจนหิรัญ 40152 29,680  พนกังานธรุการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า บุคลากร ปฏิบัติการ 40152 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

18 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20155 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20155 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่งประเภทต ำแหน่ง

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองบรหิำรงำนบคุคล

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

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

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล งำน/ต ำแหน่งหมำยเหตุ หมำยเหตุ

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง ใน

กำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง     

ในสำยงำน



แบบ 1

ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่งประเภทต ำแหน่ง

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองบรหิำรงำนบคุคล

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

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

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล งำน/ต ำแหน่งหมำยเหตุ หมำยเหตุ

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง ใน

กำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง     

ในสำยงำน

งานพัฒนาบคุคล งานพัฒนาบคุคล

19 นางสาววนัใหม่  สุกใส ช านาญการพเิศษ 10157 39,570     บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ช านาญการพิเศษ10157 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

20 นางสาวดวงพันธ ์ ภักดีไทย ปฏิบัติการ 20159 30,990     บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20159  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

21 นายสุกิจ  สุคนธน์้อย ปฏิบัติการ 20160 24,700    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20160 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

22 นางสาวธนวรรณ  สุภิธรรม ปฏิบัติการ 20141 25,280    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20141  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

23 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20161 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20161 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานทะเบยีนประวัติและบ าเหน็จความชอบ

24 นางสาวจงดี  แม้นเหมือน ช านาญการพเิศษ 10174 49,430     บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ช านาญการพิเศษ10174 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

25 นางสาวเรณู  เหมือนเอีย่ม ปฏิบัติการ 20163 31,800     บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20163  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

26 นางสาววณัภา  เหรียญไกร ปฏิบัติการ 20164 24,730     บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20164  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

27 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20166 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20166  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20167 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20167 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

29 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20162 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20162 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

30 นายอนันต์ทรรศน์  ธรุะภารพิสัย ปฏิบัติการ 20143 23,170    นักวิชาการคอมพวิเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 20143 นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ

31 นางศศิธร  แสงพุฒ ช านาญงาน 10168 36,060     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน 10168 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป

งานวินัยและนิติการ งานวินัยและนิติการ

32 นายอานันต์  โรจนตันติกุล ช านาญการพเิศษ 10169 61,600    นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ นิติกร ช านาญการพิเศษ10169 นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ

33 นายณัฐพงษ์  ศรีศาลา ปฏิบัติการ 20170 26,710     นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ นิติกร ปฏิบัติการ 20170  นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ

34 นางสาวอรทัย  หอมแก้ว ปฏิบัติการ 20171 25,890    นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ นิติกร ปฏิบัติการ 20171 นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ

35 วา่ที่ ร.ต.รัฐพล  ชุมวรฐายี ปฏิบัติการ 20172 24,610    นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ นิติกร ปฏิบัติการ 20172 นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ

36 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20173 นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นิติกร ปฏิบัติการ 20173 นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานสวัสดิการ งานสวัสดิการ

37 นางสาวตติยา  ผาสุข ปฏิบัติการ 20177 26,180    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20177 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

38 นางสาวพมิพกานต์  นามประเสริฐ 30176 21,020    บุคลากร พนักงานราชการ บุคลากร ปฏิบัติการ 30176 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานทะเบยีนประวัติและบ าเหน็จความชอบ
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ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่งประเภทต ำแหน่ง

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองบรหิำรงำนบคุคล

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

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

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล งำน/ต ำแหน่งหมำยเหตุ หมำยเหตุ

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง ใน

กำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง     

ในสำยงำน

39 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20175  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20175 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

40 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20178 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20178 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้

41 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20156 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20156 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ



แบบ 2

1 นางสาวสมจติต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกอง 10138  63,870 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร นางสาวสมจติต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกอง 10138       63,870 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

ส านักงานอธกิารบดี

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางจริยา  ชายหงษ์ 30139 23,780  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ นางจริยา  ชายหงษ์ 30139 23,780       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 1.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

2. พนักงานราชการ

3. เมือ่บุคคลผู้นี้พน้จากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหนง่เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไปปฏบิติัการ

3 นายวชัรพงศ์  ยิม้นิยม ปฏิบัติการ 20140 24,000 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ นายวชัรพงศ์  ยิม้นิยม ปฏิบัติการ 20140 24,000      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ

4 นางสาวปิยวรรณ ดาษสกลุ ปฏิบัติการ 20165 22,100 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวปิยวรรณ ดาษสกุล ปฏิบัติการ 20165 22,100      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20142 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20142 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

6 นางสุนิสา  ขุมทรัพย์ ช านาญงาน 10144 24,200 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป นางสุนิสา  ขุมทรัพย์ ช านาญงาน 10144 24,200      ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป

งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง

7 นางนงลักษณ์  ทองนาค ช านาญการพเิศษ 10145 46,870 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางนงลักษณ์  ทองนาค ช านาญการพเิศษ 10145 46,870      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง

8 นางสาวขนิษฐา  วชิัยดิษฐ์ ปฏิบัติการ 20146 31,610 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวขนิษฐา  วชิัยดิษฐ์ ปฏิบัติการ 20146 31,610      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

9 นางสาวภัทรวดี  จวิหา ปฏิบัติการ 20147 20,340 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวภัทรวดี  จวิหา ปฏิบัติการ 20147 20,340      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

10 นางสาวจันทร์จีรา  เทพดนตรี ปฏิบัติการ 20148 20,310 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวจนัทร์จรีา  เทพดนตรี ปฏิบัติการ 20148 20,310      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

11 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20149 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20149 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้

12 นางสาวสายพิณ  ศรีครอบ ช านาญการพเิศษ 10150 36,320  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวสายพิณ  ศรีครอบ ช านาญการพเิศษ 10150 36,320       บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสวสัดิการ

งานสวัสดิการ

13 นางสาวนันท์ธยาภรณ์  สมิตินันทน์ ปฏิบัติการ 20158 31,800 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวนนัทธ์ยาภรณ์  สมิตินนัทน์ ปฏิบัติการ 20158 31,800      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง

14 นางสาวนศิารัตน ์ บญุเหลือ ปฏิบัติการ 20151 18,750  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวนิศารัตน์  บุญเหลือ ปฏิบัติการ 20151 18,750       บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

งำน/ชือ่-นำมสกุลหมำยเหตุ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้

เลขที่

ต ำแหน่ง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองบรหิำรงำนบคุคล

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

ระดับ

ต ำแหน่ง

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง

 อัตรำ

เงินเดือน



แบบ 2

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

งำน/ชือ่-นำมสกุลหมำยเหตุ
เลขที่

ต ำแหน่ง

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองบรหิำรงำนบคุคล

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

ระดับ

ต ำแหน่ง

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง

 อัตรำ

เงินเดือน

15 นายแสงเมือง   มีสา ปฏิบัติการ 20153 25,180 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นายแสงเมือง   มีสา ปฏิบัติการ 20153 25,180      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

16 นางสาวสติมา  สุวรรณแสงศรี ปฏิบัติการ 20154 24,040 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวสติมา  สุวรรณแสงศรี ปฏิบัติการ 20154 24,040      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

17 นางสาวพินพร  กาญจนหรัิญ 40152 29,680  พนักงานธรุการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นางสาวพินพร  กาญจนหิรัญ 40152 29,680  พนักงานธุรการ ระดับ 4 1. ลูกจา้งประจ า

2. เมือ่บุคคลผู้นี้พน้จากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหน่งพนักงานราชการต าแหน่งบุคลากร

18 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20155 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20155 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานพัฒนาบคุคล งานพัฒนาบคุคล

19 นางสาววนัใหม่  สุกใส ช านาญการพเิศษ 10157 39,570  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาววนัใหม่  สุกใส ช านาญการพเิศษ 10157 39,570       บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

20 นางสาวดวงพนัธ ์ ภกัดีไทย ปฏิบัติการ 20159 30,990  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวดวงพันธ ์ ภักดีไทย ปฏิบัติการ 20159 30,990       บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

21 นายสุกิจ  สุคนธน์้อย ปฏิบัติการ 20160 24,700 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นายสุกิจ  สุคนธน์้อย ปฏิบัติการ 20160 24,700      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

22 นางสาวธนวรรณ  สุภิธรรม ปฏิบัติการ 20141 25,280 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวธนวรรณ  สุภิธรรม ปฏิบัติการ 20141 25,280      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

23 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20161 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20161 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานทะเบยีนประวัติและบ าเหน็จความชอบ

24 นางสาวจงดี  แม้นเหมือน ช านาญการพเิศษ 10174 49,430  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวจงดี  แม้นเหมือน ช านาญการพเิศษ 10174 49,430       บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

25 นางสาวเรณู  เหมือนเอีย่ม ปฏิบัติการ 20163 31,800  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวเรณู  เหมือนเอีย่ม ปฏิบัติการ 20163 31,800       บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

26 นางสาววัณภา  เหรียญไกร ปฏิบัติการ 20164 24,730  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาววณัภา  เหรียญไกร ปฏิบัติการ 20164 24,730       บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

27 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20162 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20162 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20166 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20166 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

29 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20167 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20167 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

30 นายอนันต์ทรรศน์  ธรุะภารพิสัย ปฏิบัติการ 20143 23,170 นักวิชาการคอมพวิเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ นายอนันต์ทรรศน์  ธรุะภารพิสัย ปฏิบัติการ 20143 23,170      นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาชีพเฉพาะ

31 นางศศิธร  แสงพุฒ ช านาญงาน 10168 36,060  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป นางศศิธร  แสงพุฒ ช านาญงาน 10168 36,060       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป

งานวินัยและนิติการ งานวินัยและนิติการ

32 นายอานันต์  โรจนตันติกลุ ช านาญการพเิศษ 10169 61,600 นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ นายอานันต์  โรจนตันติกุล ช านาญการพเิศษ 10169 61,600      นิติกร เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

งานทะเบยีนประวัติและบ าเหน็จความชอบ



แบบ 2

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

งำน/ชือ่-นำมสกุลหมำยเหตุ
เลขที่

ต ำแหน่ง

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองบรหิำรงำนบคุคล

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

ระดับ

ต ำแหน่ง

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง

 อัตรำ

เงินเดือน

33 นายณัฐพงษ์  ศรีศาลา ปฏิบัติการ 20170 26,710  นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ นายณัฐพงษ์  ศรีศาลา ปฏิบัติการ 20170 26,710       นิติกร เชี่ยวชาญเฉพาะ

34 นางสาวอรทัย  หอมแก้ว ปฏิบัติการ 20171 25,890 นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวอรทัย  หอมแก้ว ปฏิบัติการ 20171 25,890      นิติกร เชี่ยวชาญเฉพาะ

35 วา่ที่ ร.ต.รัฐพล  ชุมวรฐายี ปฏิบัติการ 20172 24,610 นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ วา่ที่ ร.ต.รัฐพล  ชุมวรฐายี ปฏิบัติการ 20172 24,610      นิติกร เชี่ยวชาญเฉพาะ

36 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20173 นิติกร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20173 นิติกร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานสวัสดิการ งานสวัสดิการ

37 นางสาวตติยา  ผาสุข ปฏิบัติการ 20177 26,180 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวตติยา  ผาสุข ปฏิบัติการ 20177 26,180      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

38 นางสาวพมิพกานต์  นามประเสริฐ 30176 21,020 บุคลากร พนักงานราชการ นางสาวพิมพกานต์  นามประเสริฐ 30176 21,020      บุคลากร 1. พนักงานราชการ

2. เมือ่บุคคลผู้นี้พน้จากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ

39 (วา่ง) ปฏิบัติการ 10175  บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 10175  บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

40 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20178 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20178 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

41 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20156 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20156 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้


