
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 นางรติกร  บุญเพ็ง ผู้อ านวยการกอง 10438 56,920    หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 10438 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร

หรือเทียบเท่า คณบดี หรือเทียบเท่า คณบดี

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวสุวรรณา  โย้วเพ้ง ช านาญการ 10439 44,190    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 10439 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 นางสาวอรวรรณ  มุกนนท์ ปฏิบัติการ 20440 27,870    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20440 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ ปฏิบัติการ 20441 25,350    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20441 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 นายสมัคร นาคเกษม ปฏิบัติการ 20442 20,030    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20442 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20443 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20443 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

7 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20444 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20444 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

8 นางสาวชลิตา  อินสะโร ปฏิบัติการ 20446 26,750    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20446 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

9 นางสาวเยาวภา  เทวะผลิน ปฏิบัติการ 20447 25,980    นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20447 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20445 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 20445 นักวชิาการเงินและบัญชี เชีย่วชาญเฉพาะ

11 นางสาวสุนันทา แกว้กระจ่าง ปฏิบัติการ 20448 18,750    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20448 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

12 นางสาวศิริพร บัวสีตัน ปฏิบัติการ 20449 25,980    นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ 20449 นักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญเฉพาะ

13 นายสุริโย ก่อวาณิชกุล ปฏิบัติการ 20451 24,750    บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ 20451 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

14 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20450 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน บุคลากร ปฏิบัติการ 20450 บุคลากร เชีย่วชาญเฉพาะ

งานวางแผนและพัฒนา งานวางแผนและพัฒนา

15 นางพัทลาณี  วรดิษฐ์ ปฏิบัติการ 20453 28,330    นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20453 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

16 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20452 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20452 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

17 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20454 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 20454 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชีย่วชาญเฉพาะ

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

18 นางลัดดา  แสงแก้ว ช านาญการ 10455 37,280    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ช านาญการ 10455 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

19 นางสาวรัชดาวรรณ  คงยัง ปฏิบัติการ 20458 26,680    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20458 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

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



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

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

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

20 นางสุกญัญา  พินิจเวชการ ปฏิบัติการ 20459 26,790    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20459 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

21 นางศุภานัน  ปิ่นเจริญ ปฏิบัติการ 20460 26,230    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20460 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

22 นางสาวอจัฉรา เฉลิมเกยีรติ ปฏิบัติการ 20461 23,950    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20461 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

23 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20456 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20456 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

24 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20457 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20457 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

25 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20462 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20462 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

26 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20463 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20463 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

27 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20464 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20464 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20465 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20465

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20466 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20466

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20467 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20467

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20468 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20468

งานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา

28 นางสาวกาญจนา  อินทร์เฉลิม ปฏิบัติการ 20472 28,490    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20472 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

29 นางสาวฐิตาภา  เนื่องนิยม ปฏิบัติการ 20473 26,110    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20473 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

30 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร ปฏิบัติการ 20474 23,930    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20474 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20469 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20469

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20470 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20470

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20471 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20471

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20475 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20475

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20476 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20476

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20477 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20477


