
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 ในกำรบรหิำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง เงินเดือน ในกำรบริหำรงำน ในสำยงำน ต ำแหน่ง

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนคณบดี

1 (วา่ง) ผู้อ านวยการกอง 10358 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 10358 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร

หรือเทียบเท่า คณบดี หรือเทียบเท่า คณบดี

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางประทีป  เมืองเผือก ปฏิบัติการ 20361 18,750 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20361 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 (วา่ง) 30359 18,000   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 30359 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 นายสุรสิทธิ ์เลขมาศ 30363 16,150 ผู้ปฏิบัติงารบริหาร เชีย่วชาญเฉพาะ พนักงานราชการ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 30363 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 นายประพันธ์  เวชสันดรพงษ์ 40360 29,680 พนักงานธรุการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 40360 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20362 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20362 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

งานกิจการนักศึกษา

7 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20391 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20391 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

งานบริหารทั่วไป

8 นางสาวกนกวรรณ  แสงพรชัยเจริญ ปฏิบัติการ 20365 30,950   นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20365 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาวพรทิวา  แมคมาสเตอร์ ปฏิบัติการ 20366 26,210   นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20366 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20364 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20364 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

11 นางสาววไิลพัน  สวา่ง ปฏิบัติการ 20367 26,230   นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20367 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

12 นายวรีะวฒัน์  อ้นฟัก ปฏิบัติการ 20368 25,280   นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20368 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

13 นางสาวขนิษฐา  บวรสุวรรณ 40370 20,360   พนักงานธรุการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า บุคลากร ปฏิบัติการ 40370 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

14 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20369 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20369 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานวางแผนและพัฒนา งานวางแผนและพัฒนา

15 นางสาวธนิยา  กติติรณกรกลุ ปฏิบัติการ 20372 19,280 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20372 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

16 (วา่ง) 30371 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 30371 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

17 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20373 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20373 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

18 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20374 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20374 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน

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 ในกำรบรหิำรงำน 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)
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

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

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

19 นางสุรีย์  เนียมสกุล ปฏิบัติการ 20375 27,850   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20375 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

20 นางสาวจริาพร เล็กประทุม ปฏิบัติการ 20376 18,750   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20376 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

21 นายวนิัย  ค าสุขา ปฏิบัติการ 20377 26,010   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20377 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

22 นางภัคประวร์ี กล่ินมาลัย ปฏิบัติการ 20378 25,410   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20378 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

23 นางกชพรรณ  กระตุฤกษ์ ปฏิบัติการ 20379 26,420   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20379 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

24 นายปิยะศักด์ิ รุจโิกไศย ปฏิบัติการ 20380 20,440   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20380 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

25 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20381 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20381 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

26 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20382 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20382 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

27 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20383 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20383 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20384 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20384 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

29 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20385 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20385 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

30 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20386 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20386 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานกิจการนักศึกษา

31 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20392 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20392 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา

32 นางสาวรัชดาพร  สุวรรณชาติ ปฏิบัติการ 20387 30,010   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20387 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

33 นางสาววรวฒันา  ศุกรสุคนธ์ ปฏิบัติการ 20388 26,410   นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20388 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

34 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20389 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20389 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

35 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20390 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20390 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ



แบบ 2

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนคณบดี

1 (วา่ง) ผู้อ านวยการกอง 10358 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 10358 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร

หรือเทียบเท่า คณบดี หรือเทียบเท่า คณบดี

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป

2 นางประทีป  เมืองเผือก ปฏบิัติการ 20361 18,750 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ นางประทีป  เมืองเผือก ปฏบิัติการ 20361 18,750 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

3 นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ 30363 16,150 ผู้ปฏบิัติงารบริหาร เชี่ยวชาญเฉพาะ พนักงานราชการ นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ 30363 16,150 ผู้ปฏบิัติงารบริหาร เชี่ยวชาญเฉพาะ 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งเจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

4 นายประพนัธ ์ เวชสันดรพงษ์ 40360 29,680 พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นายประพันธ ์ เวชสันดรพงษ์ 40360 29,680 พนักงานธรุการ ระดับ 4 1.ลูกจา้งประจ า

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งพนักงานราชการ ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

5 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20362 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20362 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานกิจการนักศึกษา

6 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20391 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20391 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

7 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20392 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20392 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานบริหารทัว่ไป

8 นางสาวกนกวรรณ  แสงพรชัยเจริญ ปฏบิัติการ 20365 30,950   นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวกนกวรรณ  แสงพรชัยเจริญ ปฏบิัติการ 20365 30,950   นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ

9 นางสาวพรทิวา  แมคมาสเตอร์ ปฏบิัติการ 20366 26,210   นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวพรทวิา  แมคมาสเตอร์ ปฏบิัติการ 20366 26,210   นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ

10 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20364 นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20364 นักวชิาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

11 นางสาววไิลพนั  สวา่ง ปฏบิัติการ 20367 26,230   นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาววไิลพนั  สวา่ง ปฏบิัติการ 20367 26,230   นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ

12 นายวรีะวฒัน์  อน้ฟกั ปฏบิัติการ 20368 25,280   นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ นายวรีะวฒัน์  อน้ฟกั ปฏบิัติการ 20368 25,280   นักวชิาการพสัดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ

13 นางสาวขนิษฐา  บวรสุวรรณ 40370 20,360   พนักงานธุรการ ระดับ 4 ลูกจา้งประจ า นางสาวขนิษฐา  บวรสุวรรณ 40370 20,360   พนักงานธรุการ ระดับ 4 1. ลูกจา้งประจ า

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งพนักงานราชการ ต าแหน่งบุคลากร

14 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20369 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20369 บุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

บญัชรีำยละเอียดกำรจดับคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะเทคโนโลยสีื่อสำรมวลชน

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดใหม่

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

อัตรำ

เงินเดือน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุงำน/ชือ่-นำมสกุล

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน



แบบ 2

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

บญัชรีำยละเอียดกำรจดับคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะเทคโนโลยสีื่อสำรมวลชน

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดใหม่

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

อัตรำ

เงินเดือน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุงำน/ชือ่-นำมสกุล

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

งานวางแผนและพัฒนา งานวางแผนและพัฒนา

15 นางสาวธนยิา  กิตติรณกรกุล ปฏบิัติการ 20372 19,280 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวธนยิา  กิตติรณกรกุล ปฏบิัติการ 20372 19,280 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

16 (วา่ง) 30371 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน พนักงานราชการ (วา่ง) 30371 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งนักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ

17 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20373 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20373 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

18 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20374 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20374 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

19 นางสุรีย์  เนียมสกลุ ปฏบิัติการ 20375 27,850   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสุรีย์  เนียมสกลุ ปฏบิัติการ 20375 27,850   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

20 นางสาวจริาพร เล็กประทุม ปฏบิัติการ 20376 18,750   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวจริาพร เล็กประทุม ปฏบิัติการ 20376 18,750   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

21 นายวนิัย  ค าสุขา ปฏบิัติการ 20377 26,010   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นายวนิัย  ค าสุขา ปฏบิัติการ 20377 26,010   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

22 นางภคัประวร์ี กล่ินมาลัย ปฏบิัติการ 20378 25,410   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางภคัประวร์ี กล่ินมาลัย ปฏบิัติการ 20378 25,410   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

23 นางกชพรรณ  กระตุฤกษ์ ปฏบิัติการ 20379 26,420   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางกชพรรณ  กระตุฤกษ์ ปฏบิัติการ 20379 26,420   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

24 นายปิยะศักด์ิ รุจโิกไศย ปฏบิัติการ 20380 20,440   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นายปิยะศักด์ิ รุจโิกไศย ปฏบิัติการ 20380 20,440   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

งานบริหารทัว่ไป

25 (วา่ง) 30359 18,000   เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ (วา่ง) 30359 18,000   นักวชิาการศึกษา 1. พนักงานราชการ

2. เมื่อบคุคลผู้นี้พ้นจากต าแหน่งใหก้ าหนดเปน็

ต าแหน่งนักวชิาการศึกษาปฏบิัติการ

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

26 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20381 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20381 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

27 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20382 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20382 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

28 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20383 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20383 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

29 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20384 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20384 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

30 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20385 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20385 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน



แบบ 2

ล ำดบั

ที่
งำน/ชือ่-นำมสกุล

บญัชรีำยละเอียดกำรจดับคุลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลงับคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะเทคโนโลยสีื่อสำรมวลชน

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

ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งทีก่ ำหนดใหม่

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง

อัตรำ

เงินเดือน
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง    

 ในสำยงำน

     ชือ่ต ำแหน่ง  

   ในสำยงำน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุ

อัตรำ

เงินเดือน
ประเภทต ำแหน่ง หมำยเหตุงำน/ชือ่-นำมสกุล

ระดับ

ต ำแหน่ง

เลขที่

ต ำแหน่ง
ชือ่ต ำแหน่ง 

ในกำรบริหำรงำน

31 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20386 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20386 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

งานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา

32 นางสาวรัชดาพร  สุวรรณชาติ ปฏบิัติการ 20387 30,010   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน นางสาวรัชดาพร  สุวรรณชาติ ปฏบิัติการ 20387 30,010   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏบิัติหน้าทีห่วัหน้างาน

33 นางสาววรวฒันา  ศุกรสุคนธ์ ปฏบิัติการ 20388 26,410   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาววรวฒันา  ศุกรสุคนธ์ ปฏบิัติการ 20388 26,410   นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ

34 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20389 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20389 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน

35 (วา่ง) ปฏบิัติการ 20390 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน (วา่ง) ปฏบิัติการ 20390 นักวชิาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน


