
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 านวยการ 20269 ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ 20269 ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้บริหาร

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาววราศิณีย ์ สิงห์สุวรรณ ปฏิบัติการ 20270 25,000    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20270 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

งานรายการและข่าว

3 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20277 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20277 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

งานเทคนิค งานเทคนิค

4 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20271 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 20271 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20272 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 20272 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานรายการและข่าว

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20276 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 20276 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานรายการและข่าว งานรายการและข่าว

7 นางสาวนันทนา  สีมา ปฏิบัติการ 20274 19,930    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20274 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

8 (วา่ง) ช านาญการ 20273 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20273 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

9 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20275 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20275 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
สถำนีวิทยุสำธำรณะเพ่ือกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร FM 90.75 MHZ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

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

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ



แบบ 2

1 (วา่ง) ผู้อ านวยการ 20269 ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ 20269 ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้บริหาร

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาววราศิณีย ์ สิงห์สุวรรณ ปฏิบัติการ 20270 25,000    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาววราศิณีย ์ สิงห์สุวรรณ ปฏิบัติการ 20270 25,000     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

งานรายการและข่าว

3 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20277 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20277 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานเทคนิค งานเทคนิค

4 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20271 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20271 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20272 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20272 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานรายการและข่าว

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20276 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20276 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานรายการและข่าว งานรายการและข่าว

7 นางสาวนันทนา  สีมา ปฏิบัติการ 20274 19,930    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นางสาวนันทนา  สีมา ปฏิบัติการ 20274 19,930     นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

8 (วา่ง) ช านาญการ 20273 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20273 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

9 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20275 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏิบัติการ 20275 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุงำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง
เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 
ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง 

    ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง
หมำยเหตุ

อัตรำ

เงินเดือน
ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

บญัชีรำยละเอียดกำรจัดบคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
สถำนีวิทยุสำธำรณะเพ่ือกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

ระดับต ำแหน่ง
เลขที่

ต ำแหน่ง


