
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

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนคณบดี

1 นางจนิตนา  วรเจริญศรี ผู้อ านวยการกอง 10318 52,120    หวัหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 10318 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร

หรือเทียบเท่า คณบดี หรือเทียบเท่า คณบดี

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวจิราภรณ์  แพรวพราย ช านาญการ 10319 29,160    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 10319 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 นางสาวชนัญชิดา  สุจติจลู ปฏิบัติการ 20320 25,790    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20320 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 นางสาวญาฌิฐา  ตรีสงฆ์ ปฏิบัติการ 20321 26,140    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20321 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 นางสาวมะยม  นิสัยตรง ปฏิบัติการ 20322 25,070    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20322 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20323 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20323 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

7 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20324 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20324 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

8 นางสาวยุภาวดี  กิจทวีพพิฒัน์ ปฏิบัติการ 20328 24,850    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20328 นักวิชาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาวปุณิกา  สุระดม 30327 23,160    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ พนักงานราชการ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 30327 นักวิชาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20325 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20325 นักวิชาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

11 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20326 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20326 นักวิชาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

12 นางสาวพัชรี  พุ่มแก้ว ปฏิบัติการ 10329 25,600    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 10329 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

13 นางสาวจนิตนา  ดิสสานนท์ ปฏิบัติการ 20330 26,500    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20330 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

14 นางสาวขนิษฐา พิพ่วนนอก 30331 20,550    นักวชิาการพัสดุ พนักงานราชการ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 30331 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

15 นางปาริฉัตร  เรืองง้ิว ปฏิบัติงาน 10333 19,580    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป บุคลากร ปฏิบัติการ 10333 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

16 นางสาวกฤษณา  หนองปรือ ปฏิบัติการ 20334 24,710    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20334 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

17 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20332 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20332 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานวางแผนและพัฒนา งานวางแผนและพัฒนา

18 นายฐิติ  โพพี ปฏิบัติการ 20335 27,740    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20335 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

19 นางสาวนฤมล  ดีละม้าย ปฏิบัติการ 20336 26,080    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20336 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

20 นายปัญญา กิจจานุกิจ ปฏิบัติการ 20337 23,830    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20337 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

21 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20338 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20338 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม



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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

22 นางสาวรติมากานต์  หว้ยหงษ์ทอง ช านาญการ 10339 39,470    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ช านาญการ 10339 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

23 นางสาวอองาม  เปรมสุข ปฏิบัติการ 20342 26,800    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20342 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

24 นางสาวอังสนา  อนุชานันท์ ปฏิบัติการ 20343 26,290    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20343 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

25 นางสาววไิล สุทธจิติรทิวา ปฏิบัติการ 20344 25,150    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20344 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

26 นางสาวทิพวรรณ คุมมินทร์ ปฏิบัติการ 20345 25,670    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20345 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

27 นางสาวจรัสพรรณ มิ่งโพธิเ์ต้ีย 30908 18,000    นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 30908 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20340 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20340 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

29 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20341 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20341 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

30 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20346 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20346 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

31 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20347 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20347 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

32 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20348 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20348 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

33 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20349 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20349 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

34 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20350 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20350 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

35 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20351 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20351 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

36 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20352 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20352 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา

37 นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ ปฏิบัติการ 20353 26,890 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20353 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

38 นางสาวอัมพวนั ยันเสน ปฏิบัติการ 20354 18,750 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20354 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

39 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20355 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20355 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

40 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20356 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20356 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

41 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20357 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20357 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ



แบบ 2

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนคณบดี

1 นางจนิตนา  วรเจริญศรี ผู้อ านวยการกอง 10318 52,120    หวัหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร นางจนิตนา  วรเจริญศรี ผู้อ านวยการกอง 10318 52,120      หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร

หรือเทียบเท่า คณบดี หรือเทียบเท่า คณบดี

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป

2 นางสาวจริาภรณ์  แพรวพราย ช านาญการ 10319 29,160    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวจริาภรณ์  แพรวพราย ช านาญการ 10319 29,160      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

3 นางสาวชนัญชิดา  สุจติจลู ปฏบิัติการ 20320 25,790    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวชนัญชิดา  สุจติจลู ปฏบิัติการ 20320 25,790      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ

4 นางสาวญาฌฐิา  ตรีสงฆ์ ปฏบิัติการ 20321 26,140    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวญาฌฐิา  ตรีสงฆ์ ปฏบิัติการ 20321 26,140      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ

5 นางสาวมะยม  นิสัยตรง ปฏบิัติการ 20322 25,070    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวมะยม  นิสัยตรง ปฏบิัติการ 20322 25,070      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ

6 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20323 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20323 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

7 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20324 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20324 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

8 นางสาวยุภาวดี  กจิทวพีพิฒัน์ ปฏบิัติการ 20328 24,850    นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวยุภาวดี  กจิทวีพิพัฒน์ ปฏบิัติการ 20328 24,850      นักวิชาการเงินและบญัชี เชี่ยวชาญเฉพาะ

9 นางสาวปุณิกา  สุระดม 30327 23,160    นักวชิาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ นางสาวปุณิกา  สุระดม 30327 23,160      นักวิชาการเงินและบญัชี 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหน่งนักวชิาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ

10 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20325 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20325 นักวิชาการเงินและบญัชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

11 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20326 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20326 นักวิชาการเงินและบญัชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

12 นางสาวพชัรี  พุม่แกว้ ปฏบิัติการ 10329 25,600    นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวพชัรี  พุม่แกว้ ปฏบิัติการ 10329 25,600      นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ

13 นางสาวจนิตนา  ดิสสานนท์ ปฏบิัติการ 20330 26,500    นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวจนิตนา  ดิสสานนท์ ปฏบิัติการ 20330 26,500      นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ

14 นางสาวขนิษฐา พพิว่นนอก 30331 20,550    นักวชิาการพสัดุ พนักงานราชการ นางสาวขนิษฐา พพิว่นนอก 30331 20,550      นักวชิาการพสัดุ 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหน่งนักวิชาการพสัดุปฏิบัติการ

15 นางปาริฉัตร  เรืองง้ิว ปฏบิัติงาน 10333 19,580    ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ทัว่ไป นางปาริฉัตร  เรืองง้ิว ปฏบิัติการ 10333 19,580      ผู้ปฏบิัติงานบริหาร เชี่ยวชาญเฉพาะ เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเป็น

ต าแหน่งบุคลากรปฏบิัติการ

16 นางสาวกฤษณา  หนองปรือ ปฏบิัติการ 20334 24,710    บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวกฤษณา  หนองปรือ ปฏบิัติการ 20334 24,710      บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ

17 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20332 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏบิัติการ 20332 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง     

ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

     ชือ่ต ำแหน่ง

ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ล ำดบัที่ งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง ใน

กำรบริหำรงำน

บญัชรีำยละเอียดกำรจดับคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดใหม่



แบบ 2

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง     

ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

     ชือ่ต ำแหน่ง

ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ล ำดบัที่ งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง ใน

กำรบริหำรงำน

บญัชรีำยละเอียดกำรจดับคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดใหม่

งานวางแผนและพัฒนา งานวางแผนและพัฒนา

18 นายฐิติ  โพพี ปฏบิัติการ 20335 27,740    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ นายฐิติ  โพพี ปฏบิัติการ 20335 27,740      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

19 นางสาวนฤมล  ดีละม้าย ปฏบิัติการ 20336 26,080    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวนฤมล  ดีละม้าย ปฏบิัติการ 20336 26,080      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ

20 นายปัญญา กจิจานุกจิ ปฏบิัติการ 20337 23,830    นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ นายปัญญา กจิจานุกจิ ปฏบิัติการ 20337 23,830      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ

21 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20338 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20338 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

22 นางสาวรติมากานต์  หว้ยหงษท์อง ช านาญการ 10339 39,470    นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวรติมากานต์  ห้วยหงษ์ทอง ช านาญการ 10339 39,470      นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

23 นางสาวอองาม  เปรมสุข ปฏบิัติการ 20342 26,800    นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวอองาม  เปรมสุข ปฏบิัติการ 20342 26,800      นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

24 นางสาวองัสนา  อนุชานันท์ ปฏบิัติการ 20343 26,290    นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวองัสนา  อนุชานันท์ ปฏบิัติการ 20343 26,290      นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

25 นางสาววไิล สุทธจิติรทิวา ปฏบิัติการ 20344 25,150    นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาววไิล สุทธจิติรทิวา ปฏบิัติการ 20344 25,150      นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

26 นางสาวทิพวรรณ คุมมินทร์ ปฏบิัติการ 20345 25,670    นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวทิพวรรณ คุมมินทร์ ปฏบิัติการ 20345 25,670      นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

27 นางสาวจรัสพรรณ มิง่โพธิ์เต้ีย 30908 18,000    นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นางสาวจรัสพรรณ มิ่งโพธิเ์ต้ีย 30908 18,000      นักวชิาการศึกษา 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบุคคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งให้ก าหนดเป็น

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

28 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20340 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20340 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

29 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20341 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20341 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

30 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20346 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20346 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

31 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20347 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20347 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

32 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20348 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20348 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

33 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20349 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20349 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

34 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20350 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20350 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

35 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20351 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20351 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

36 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20352 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20352 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน



แบบ 2

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง     

ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

     ชือ่ต ำแหน่ง

ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ล ำดบัที่ งำน/ชือ่-นำมสกุล ระดับต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง ใน

กำรบริหำรงำน

บญัชรีำยละเอียดกำรจดับคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดใหม่

งานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา

37 นายอศัม์เดชเดชา ปานท่าไข่ ปฏบิัติการ 20353 26,890 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นายอศัม์เดชเดชา ปานท่าไข่ ปฏบิัติการ 20353 26,890 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

38 นางสาวอมัพวนั ยันเสน ปฏบิัติการ 20354 18,750 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวอมัพวนั ยันเสน ปฏบิัติการ 20354 18,750 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

39 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20355 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20355 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

40 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20356 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20356 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

41 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20357 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20357 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน


