
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 ในกำรบรหิำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง

1 นางประดิษฐา  นาครักษา ผู้อ านวยการกอง 10209 56,100    ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร เชีย่วชาญเฉพาะ ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 10209 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวสิริพร  พุ่มไสว ปฏิบัติการ 20181 26,780    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20181 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 นางกรองจติต์ มูฮัมหมัด 40184 29,680 พนักงานธรุการ ระดับ 4  ลูกจา้งประจ า เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 40184 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20180 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20180 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20182 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20182 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20183 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 20183 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป

งานกิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา

7 นายธรีพล  ชมชืน่ ปฏิบัติการ 20187 23,030    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20187 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

8 วา่ที่ ร.ต.ธนินท์ธร  ศรีธนสินธร ปฏิบัติการ 20185 24,710    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20185 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

9 วา่ที่ ร.ต.สราทตรา  เล่งไพบูลย์ ปฏิบัติการ 20188 20,390    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20188 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

10 นายชนัตชญาน์นันท์  รัตน์บุญทอง ปฏิบัติการ 20189 18,750    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20189 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

11 นายธรีนัย  ดีฤทธิ์ ปฏิบัติการ 20190 18,750    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20190 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

12 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20193 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20193 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานกีฬา

13 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20195 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20195 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

14 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20201 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20201 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

15 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20207 นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20207 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

16 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20208 นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20208 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองพัฒนำนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)
ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง



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 ในกำรบรหิำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง
หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองพัฒนำนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)
ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง

17 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20214 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20214 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานกีฬา งานกีฬา

18 นายนเรศ    ภูคะฮาต ปฏิบัติการ 20191 28,230    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20191 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

19 นางสาวระพีพร  ทองปน ปฏิบัติการ 20192 23,870    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20192 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

20 นางสาวลักษณาพร  เจริญแพ่ง 30204 18,000    นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 30204 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

21 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20194 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20194 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

22 นางสาวสโรชา  หัตถกรรม ช านาญการ 10196 39,410    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ช านาญการ 10196 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

23 นางสาวทัศวรรณ  อูย้้ง ปฏิบัติการ 20197 31,330    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20197 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

24 นางสาวขนิษฐา  สุริยะ ปฏิบัติการ 20198 26,460    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20198 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

25 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20199 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20199 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

26 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20200 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20200 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

27 นางสาวมัลลิกา  วรีะสัย ปฏิบัติการ 20202 31,800    นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ 20202 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ

28 นางสาวธนัชชนม์  รุ่งฤทธิ์ ปฏิบัติการ 20203 23,090    นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ 20203 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ

29 นางสาวอพิมภกา  พันธุโ์สทก ปฏิบัติการ 20205 20,550    นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ 20205 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ

30 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20186 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏบิัติการ เชีย่วชาญเฉพาะ  ต าแหน่งไม่มีเงิน นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ 20186 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ

31 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20206 นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ 20206 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

32 นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ ปฏิบัติการ 20210 28,120    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20210 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

33 นางสาวมนสิการ  ชัยวบิูลย์ผล ปฏิบัติการ 20211 25,630    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20211 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

34 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20179 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20179 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา



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 ในกำรบรหิำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง
หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองพัฒนำนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

(แนบท้ำยหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวันที ่ 3  มกรำคม  2561)
ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง

35 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20212 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20212 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

36 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20213 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20213 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ



แบบ 2

1 นางประดิษฐา  นาครักษา ผู้อ านวยการกอง 20179 53,890   ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร เชีย่วชาญเฉพาะ นางประดิษฐา  นาครักษา ผู้อ านวยการกอง 20179 53,890        ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวสิริพร  พุ่มไสว ปฏิบัติการ 20181 26,780   เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวสิริพร  พุ่มไสว ปฏิบัติการ 20181 26,780        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

6 นางกรองจติต์ มูฮัมหมัด 40184 29,680 พนักงานธุรการ ระดับ 4  ลูกจา้งประจ า นางกรองจติต์ มูฮัมหมัด 40184 29,680 พนักงานธรุการ ระดับ 4 1. ลูกจา้งประจ า

2. เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหน่งพนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

3 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20180 18,750   เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ (วา่ง) ปฏิบัติการ 20180 18,750        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20182 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20182 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20183 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติงาน 20183 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 

งานกิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา

7 นายธรีพล  ชมชืน่ ปฏิบัติการ 20187 23,030   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นายธรีพล  ชมชืน่ ปฏิบัติการ 20187 23,030        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

8 วา่ที่ ร.ต.ธนินท์ธร  ศรีธนสินธร ปฏิบัติการ 20185 24,710   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ วา่ที ่ร.ต.ธนินท์ธร  ศรีธนสินธร ปฏิบัติการ 20185 24,710        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

9 วา่ที่ ร.ต.สราทตรา  เล่งไพบูลย์ ปฏิบัติการ 20188 20,390   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ วา่ที ่ร.ต.สราทตรา  เล่งไพบูลย์ ปฏิบัติการ 20188 20,390        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

10 นายชนัตชญาน์นันท ์ รัตน์บญุทอง ปฏิบัติการ 20189 18,750   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นายชนัตชญาน์นันท์  รัตน์บุญทอง ปฏิบัติการ 20189 18,750        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

11 นายธรีนัย  ดีฤทธิ์ ปฏิบัติการ 20190 18,750   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นายธรีนัย  ดีฤทธิ์ ปฏิบัติการ 20190 18,750        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

12 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20193 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20193 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานกีฬา

13 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20195 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20195 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

14 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20201 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20201 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

15 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20207 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20207 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

16 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20208 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20208 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองพัฒนำนักศึกษำ

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม

ล ำดบัที่ งำน/ชือ่-นำมสกุล
ประเภท

ต ำแหน่ง

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

หมำยเหตุ ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุงำน/ชือ่-นำมสกุล
     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน

เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

อัตรำเงินเดือนระดับต ำแหน่ง
ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน



แบบ 2
บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)

กองพัฒนำนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

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

ล ำดบัที่ งำน/ชือ่-นำมสกุล
ประเภท

ต ำแหน่ง

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

หมำยเหตุ ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุงำน/ชือ่-นำมสกุล
     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน

เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

อัตรำเงินเดือนระดับต ำแหน่ง
ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน

17 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20214 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20214 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานกีฬา งานกีฬา

18 นายนเรศ    ภูคะฮาต ปฏิบัติการ 20191 28,230   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นายนเรศ    ภูคะฮาต ปฏิบัติการ 20191 28,230        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

19 นางสาวระพีพร  ทองปน ปฏิบัติการ 20192 23,870   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวระพีพร  ทองปน ปฏิบัติการ 20192 23,870        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

20 นางสาวลักษณาพร  เจริญแพง่ 30204 18,000   นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นางสาวลักษณาพร  เจริญแพ่ง 30204 18,000        นักวชิาการศึกษา 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหน่งนักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ

21 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20194 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20194 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

22 นางสาวสโรชา  หัตถกรรม ช านาญการ 10196 39,410   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวสโรชา  หัตถกรรม ช านาญการ 10196 39,410        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

23 นางสาวทัศวรรณ  อูย้้ง ปฏิบัติการ 20197 31,330   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวทัศวรรณ  อูย้้ง ปฏิบัติการ 20197 31,330        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

24 นางสาวขนิษฐา  สุริยะ ปฏิบัติการ 20198 26,460   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวขนิษฐา  สุริยะ ปฏิบัติการ 20198 26,460        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

25 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20199 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20199 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

26 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20200 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20200 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

27 นางสาวมัลลิกา  วรีะสัย ปฏิบัติการ 20202 31,800   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวมัลลิกา  วรีะสัย ปฏิบัติการ 20202 31,800        นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

28 นางสาวธนัชชนม์  รุ่งฤทธิ์ ปฏิบัติการ 20203 23,090   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวธนัชชนม์  รุ่งฤทธิ์ ปฏิบัติการ 20203 23,090        นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ

29 นางสาวอพิมภกา  พันธุโ์สทก ปฏิบัติการ 20205 20,550   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวอพิมภกา  พันธุโ์สทก ปฏิบัติการ 20205 20,550        นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ

30 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20186 นักแนะแนวการศึกษาและอาชพีปฏบิติัการ เชีย่วชาญเฉพาะ  ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20186 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ  ต าแหน่งไม่มีเงิน

31 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20206 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20206 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา

32 นางสาวมงคลรัตน ์ ก้อนเครือ ปฏิบัติการ 20210 28,120   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวมงคลรัตน์  กอ้นเครือ ปฏิบัติการ 20210 28,120        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

33 นางสาวมนสิการ  ชัยวบิูลย์ผล ปฏิบัติการ 20211 25,630   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวมนสิการ  ชัยวบิลูย์ผล ปฏิบัติการ 20211 25,630        นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

34 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20179 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20179 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

35 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20212 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20212 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา



แบบ 2
บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)

กองพัฒนำนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

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

ล ำดบัที่ งำน/ชือ่-นำมสกุล
ประเภท

ต ำแหน่ง

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

หมำยเหตุ ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุงำน/ชือ่-นำมสกุล
     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน

เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

อัตรำเงินเดือนระดับต ำแหน่ง
ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน

36 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20213 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20213 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน


