
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

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนคณบดี

1 (วา่ง) ผู้อ านวยการกอง 20278 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20278 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร

หรือเทียบเท่า คณบดี หรือเทียบเท่า คณบดี

งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป

2 นางเพ็ญนภา  ฤกษ์ส าราญ ปฏิบัติการ 20280 27,710    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20280 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 นางสาวเต็มสุข คืนตัก ปฏิบัติการ 20282 24,070    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20282 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 นางวรรณกนก  ทองยิง่ 40281 23,710 พนักงานธรุการ ระดับ 3 ลูกจา้งประจ า เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 40281 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20283 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20283 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

งำนวำงแผนและพัฒนำ

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20296 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 20296 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

งำนวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร

7 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20310 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20310 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

งำนบริหำรทั่วไป

8 นางจนัทนา  โชติกรณ์ ช านาญการ 10279 29,470    นักวชาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการ 10279 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาวลัดดาพร  เพ็งสวสัด์ิ ปฏิบัติการ 20285 26,980    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20285 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

10 นางรัตนา  ก้อนทอง 40284 28,030    พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นักวชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 40284 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

11 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20286 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20286 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

12 นางสาวอมรรัตน์ ไมตรีสวสัด์ิ ปฏิบัติการ 20288 25,970    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20288 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

13 นางอรนะภา  ขวญัรักษ์ 40287 25,970    พนักงานพัสดุ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นักวชิาการพัสดุ ช านาญการ 40287 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

14 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20291 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20291 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

15 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20289 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20289 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะครศุำสตรอุ์ตสำหกรรม

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

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



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
งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะครศุำสตรอุ์ตสำหกรรม

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

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

16 นางมลนิดา  รักนาย ช านาญงาน 10290 24,700    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน 10290 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป

งำนวำงแผนและพัฒนำ งำนวำงแผนและพัฒนำ

17 นางผุสดี  อิม่ตา ปฏิบัติการ 20292 29,530    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20292 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

18 นางสาวเพ็ญนภา โอเต็ง ปฏิบัติการ 20294 22,150 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20294 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

19 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20293 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20293 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

20 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20295 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20295 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

งำนวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร งำนวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร

21 นางวชัรี  สุวรรณแขก ปฏิบัติการ 20297 26,380    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20297 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

22 นางวนัดี  แก้วเหล็ก ปฏิบัติการ 20298 18,750 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20298 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

23 นายศิวะณัฐ  นาใจแก้ว 30840 18,000 นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 30840 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

24 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20299 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20299 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

25 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20300 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20300 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

26 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20301 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20301 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

27 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20302 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20302 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20303 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20303 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

29 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20304 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20304 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

30 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20305 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20305 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

31 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20306 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20306 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

32 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20307 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20307 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

33 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20308 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20308 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

34 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20309 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 20309 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ



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
งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะครศุำสตรอุ์ตสำหกรรม

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

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

งำนกิจกำรนักศึกษำ งำนกิจกำรนักศึกษำ

35 นางสาวนัยนา พฤกษหิรัญ ปฏิบัติการ 20313 26,260 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20313 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

36 นางสาวนิตยา น่วมพร้อมพันธุ์ ปฏิบัติการ 20314 24,740 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20314 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

37 (วา่ง) 30311 นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 30311 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

38 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20312 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20312 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

39 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20315 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20315 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

40 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20316 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20316 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

41 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20317 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20317 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ



แบบ 2

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนคณบดี

1 (วา่ง) ผู้อ านวยการกอง 20278 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20278 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน

หรือเทียบเท่า คณบดี หรือเทียบเท่า คณบดี

งำนบริหำรทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป

2 นางเพญ็นภา  ฤกษส์ าราญ ปฏบิัติการ 20280 27,710   เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ นางเพ็ญนภา  ฤกษ์ส าราญ ปฏบิัติการ 20280 27,710       เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชี่ยวชาญเฉพาะ

3 นางสาวเต็มสุข คืนตัก ปฏบิัติการ 20282 24,070   เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวเต็มสุข คืนตัก ปฏบิัติการ 20282 24,070       เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชี่ยวชาญเฉพาะ

4 นางวรรณกนก  ทองยิ่ง 40281 23,710 พนักงานธรุการ ระดับ 3 ลูกจา้งประจ า นางวรรณกนก  ทองยิ่ง 40281 23,710 พนักงานธรุการ ระดับ 3 1. ลูกจา้งประจ า

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งพนักงานราชการ ต าแหน่งเจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

5 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20283 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20283 เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งำนวำงแผนและพัฒนำ

6 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20296 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20296 เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งำนวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร

7 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20310 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20310 เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งำนบริหำรทัว่ไป

8 นางจนัทนา  โชติกรณ์ ช านาญการ 10279 29,470   นักวชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางจนัทนา  โชติกรณ์ ช านาญการ 10279 29,470       นักวชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

9 นางสาวลัดดาพร  เพ็งสวสัด์ิ ปฏบิัติการ 20285 26,980   นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวลัดดาพร  เพ็งสวสัด์ิ ปฏบิัติการ 20285 26,980       นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ

10 นางรัตนา  กอ้นทอง 40284 28,030 พนักงานการเงินและบญัชี ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นางรัตนา  กอ้นทอง 40284 28,030 พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 1. ลูกจา้งประจ า

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งพนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี

11 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20286 นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20286 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

12 นางสาวอมรรัตน์ ไมตรีสวัสด์ิ ปฏบิัติการ 20288 25,970   นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวอมรรัตน์ ไมตรีสวสัด์ิ ปฏบิัติการ 20288 25,970       นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ

13 นางอรนะภา  ขวญัรักษ์ 40287 25,970   พนักงานพัสดุ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นางอรนะภา  ขวญัรักษ์ 40287 25,970       พนักงานพสัดุ ระดับ 4 1. ลูกจา้งประจ า

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งพนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ

14 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20289 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20289 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

หมำยเหตุหมำยเหตุ งำน/ชือ่-นำมสกุล
ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

อัตรำ

เงินเดือน

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง

     ชือ่ต ำแหน่ง     

ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่งล ำดบัที่ งำน/ชือ่-นำมสกุล

บญัชรีำยละเอียดกำรจดับคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
(แนบทำ้ยหนังสอืกองบรหิำรงำนบคุคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวนัที ่ 3  มกรำคม  2561)

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดใหม่

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง



แบบ 2

หมำยเหตุหมำยเหตุ งำน/ชือ่-นำมสกุล
ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

อัตรำ

เงินเดือน

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง

     ชือ่ต ำแหน่ง     

ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่งล ำดบัที่ งำน/ชือ่-นำมสกุล

บญัชรีำยละเอียดกำรจดับคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
(แนบทำ้ยหนังสอืกองบรหิำรงำนบคุคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวนัที ่ 3  มกรำคม  2561)

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดใหม่

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

15 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20291 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20291 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

16 นางมลนิดา  รักนาย ช านาญงาน 10290 24,700   ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ทัว่ไป นางมลนิดา  รักนาย ช านาญงาน 10290 24,700       ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ทัว่ไป

งำนวำงแผนและพัฒนำ งำนวำงแผนและพัฒนำ

17 นางผุสดี  อิม่ตา ปฏบิัติการ 20292 29,530   นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ นางผุสดี  อิม่ตา ปฏบิัติการ 20292 29,530       นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ รักษาราชการแทนหวัหน้าส านักงานคณบดี

18 นางสาวเพญ็นภา โอเต็ง ปฏบิัติการ 20294 22,150 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวเพญ็นภา โอเต็ง ปฏบิัติการ 20294 22,150 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ

19 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20293 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20293 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

20 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20295 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20295 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งำนวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร งำนวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร

21 นางวนัดี  แกว้เหล็ก ปฏบิัติการ 20298 18,750 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางวนัดี  แกว้เหล็ก ปฏบิัติการ 20298 18,750 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

22 นางวชัรี  สุวรรณแขก ปฏบิัติการ 20297 26,380   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางวชัรี  สุวรรณแขก ปฏบิัติการ 20297 26,380       นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

23 นายศิวะณัฐ  นาใจแกว้ 30840 18,000 นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นายศิวะณัฐ  นาใจแกว้ 30840 18,000 นักวชิาการศึกษา 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งนักวชิาการศึกษาปฏบิัติการ

24 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20299 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20299 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

25 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20300 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20300 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

26 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20301 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20301 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

27 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20302 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20302 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

28 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20303 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20303 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

29 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20304 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20304 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

30 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20305 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20305 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

31 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20306 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20306 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

32 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20307 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20307 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

33 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20308 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20308 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

34 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20309 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20309 นักวชิาการโสตทัศนศึกษาเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน



แบบ 2

หมำยเหตุหมำยเหตุ งำน/ชือ่-นำมสกุล
ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

อัตรำ

เงินเดือน

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

ประเภท

ต ำแหน่ง

     ชือ่ต ำแหน่ง     

ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่งล ำดบัที่ งำน/ชือ่-นำมสกุล

บญัชรีำยละเอียดกำรจดับคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
(แนบทำ้ยหนังสอืกองบรหิำรงำนบคุคล ที ่ศธ 0581.17/005 ลงวนัที ่ 3  มกรำคม  2561)

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดใหม่

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

งำนกิจกำรนักศึกษำ งำนกิจกำรนักศึกษำ

35 นางสาวนัยนา พฤกษหรัิญ ปฏบิัติการ 20313 26,260 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวนัยนา พฤกษหิรัญ ปฏบิัติการ 20313 26,260 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

36 นางสาวนิตยา น่วมพร้อมพนัธุ์ ปฏบิัติการ 20314 24,740 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวนิตยา น่วมพร้อมพันธุ์ ปฏบิัติการ 20314 24,740 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

37 (วา่ง) 30311 นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ (วา่ง) ปฏบิัติการ 30311 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งนักวชิาการศึกษาปฏบิัติการ

38 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20312 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20312 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

39 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20315 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20315 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

40 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20316 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20316 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

41 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20317 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20317 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน


