
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 20598 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ต าแหน่งไม่มีเงิน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 20598 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร

หรือเทียบเท่า คณบดี หรือเทียบเท่า คณบดี

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวปิยนันท์ หน่องพงษ์ ปฏิบัติการ 20601 24,200 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20601 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 นางสาวภันทิลา  อาจคงหาญ 30600 22,320 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 30600 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20599 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20599 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20602 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20602 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

6 นางสาวนพรัตน์  ค าอินทร์ ปฏิบัติการ 20603 28,700 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20603 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

7 นางสาวปิยรัตน์  พัฒคุ้ม ปฏิบัติการ 20604 26,310 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20604 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

8 นางสาวศิวาพร บุญชัยยะ ปฏิบัติการ 20605 20,150 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20605 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาวสร้อยสุดา  แสงจนัทร์ ปฏิบัติการ 20608 28,670 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20608 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20607 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20607 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

11 นางรัตนาภรณ์ อากรนิธิ์ 30606 16,900 ผู้ปฏิบัติการบริหาร เชีย่วชาญเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 30606 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทั่วไป

งานวางแผนและพัฒนา งานวางแผนและพัฒนา

12 นางสาวนุชจรี  ล้ิมศรี ปฏิบัติการ 20610 29,920 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20610 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

13 นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์ ปฏิบัติการ 20609 18,750 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20609 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

14 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20611 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20611 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

15 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20612 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20612 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

16 นางกฤตยา แร่ทอง ปฏิบัติการ 10539 28,340 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 10539 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

17 นางสาวโปรดปราน  เพชรสด ปฏิบัติการ 20614 29,550    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20614 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

18 นายศิรวชัร์   พัฒคุ้ม ปฏิบัติการ 20616 27,170    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20616 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะสถำปตัยกรรมศำสตรแ์ละกำรออกแบบ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

(แนบท้ำยค ำสั่งมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร  ที่            ลงวนัที่   มิถุนำยน  พ.ศ. 2555)
ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดเดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่

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

งำน/ชือ่-นำมสกุล หมำยเหตุ งำน/ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
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19 นางสาวบุศรินทร์ มัน่วชิาชัย ปฏิบัติการ 20618 18,750 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20618 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

20 นายเสฏฐนันท์  สิทธโิชคพัฒนะ 30615 22,170 นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 30615 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

21 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20613 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20613 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

22 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20619 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20619 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

23 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20620 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20620 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

24 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20621 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20621 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา

25 นางสาวอาภรณ์  แก้วพรหมมาน ปฏิบัติการ 20623 29,950    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20623 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

26 วา่ที่ ร.ต.กมลสัณห ์ ศรียารัณย 31538 18,000    นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 31538 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

27 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20622 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20622 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20624 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20624 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

29 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20625 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20625 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

30 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20626 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20626 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

31 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20627 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20627 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ


