
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 (วา่ง) ผู้อ านวยการกอง 20215 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20215 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวจติติมา  พันธุแ์ตง ปฏิบัติการ 20217 25,540    เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20217 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20216 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20216 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20218 เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20218 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 นางสาวจุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์ ปฏิบัติการ 20223 25,110    นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิทศสัมพันธ ์ ปฏิบัติการ 20223 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ

6 นายอรรถพล  ก้องพิศุทธิก์ุล ปฏิบัติการ 20220 26,560 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิทศสัมพันธ ์ ปฏิบัติการ 20220 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ

7 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20224 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิทศสัมพันธ ์ ปฏิบัติการ 20224 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ

งานโครงการพิเศษนานาชาติ งานโครงการพิเศษนานาชาติ

8 นายทนงค์  โพธิ ปฏิบัติการ 20219 29,160 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏบิติัหน้าที่หวัหน้างาน นักวเิทศสัมพันธ ์ ปฏิบัติการ 20219 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาวชติุมา สุดจรรยา ปฏิบัติการ 20222 24,970 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิทศสัมพันธ ์ ปฏิบัติการ 20222 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20221 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิทศสัมพันธ ์ ปฏิบัติการ 20221 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองวิเทศสัมพันธ์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

งานพิธีการและความร่วมมือระหวา่งประเทศ

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

งานพิธีการและความรว่มมือระหว่างประเทศ



แบบ 2

1 (วา่ง) ผู้อ านวยการกอง 20215 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20215 ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวจติติมา  พันธุแ์ตง ปฏิบัติการ 20217 25,540    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวจติติมา  พันธุแ์ตง ปฏิบัติการ 20217 25,540        เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20216 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20216 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

4 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20218 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20218 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

5 นางสาวจุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์ ปฏิบัติการ 20223 25,110    นักวิเทศสัมพนัธ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวจุฑารัตน ์ เชิดชูพงษ์ ปฏิบัติการ 20223 24,300        นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

6 นายอรรถพล  กอ้งพิศุทธิ์กลุ ปฏิบัติการ 20220 26,560 นักวิเทศสัมพนัธ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ นายอรรถพล  ก้องพิศุทธิก์ุล ปฏิบัติการ 20220 25,760 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ

7 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20224 นักวิเทศสัมพนัธ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20224 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานโครงการพิเศษนานาชาติ งานโครงการพิเศษนานาชาติ

8 นายทนงค์  โพธิ ปฏิบัติการ 20219 29,160 นักวิเทศสัมพนัธ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ นายทนงค์  โพธิ ปฏิบัติการ 20219 28,540 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาวชติุมา สุดจรรยา ปฏิบัติการ 20222 24,970 นักวิเทศสัมพนัธ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวชติุมา สุดจรรยา ปฏิบัติการ 20222 24,970 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20221 นักวิเทศสัมพนัธ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20221 นักวเิทศสัมพันธ ์ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน

ล ำดบั

ที่

งานพิธีการและความร่วมมอืระหว่างประเทศ

อัตรำ

เงินเดือน

งานพิธีการและความร่วมมือระหวา่งประเทศ

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
กองวิเทศสัมพันธ์

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม

ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่งหมำยเหตุ
เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

ระดับต ำแหน่ง งำน/ชือ่-นำมสกุล
ชือ่ต ำแหน่งใน

สำยงำน

เลขที่

ต ำแหน่ง


