
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

1 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม หัวหน้าส านักงาน 10628 59,130    หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงาน 10628 หัวหน้าส านักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร

ผู้อ านวยการสถาบนั ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการสถาบนั ผู้อ านวยการสถาบัน

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2 นางสาวสุพตัรา  ศรีนิปกานนท์ ปฏิบัติการ 20629 25,550    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20629 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

3 นางสาววลัลภา  ฟักประไพ ปฏิบัติการ 20630 22,360    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20630 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

4 นางสาวชาวณีิ  บินกาซีเมน ปฏิบัติการ 20631 25,380    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20631 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

5 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20632 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20632 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

6 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20633 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20633 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

7 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20634 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20634 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

8 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20635 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20635 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

9 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20636 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 20636 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20637 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20637

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20638 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20638

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20639 เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20639

กลุม่วิจัย กลุม่วิจัย

10 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20909 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20909 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

งานประสานงานวิจัย งานประสานงานวิจัย

11 นางสาวพชัรนันท ์ ยังวรวิเชียร ปฏิบัติการ 20643 26,160    นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20643 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

12 นางสาววชัราภรณ์  ชัยวรรณ ปฏิบัติการ 20651 29,670    นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20651 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

13 นางสาววสุิตา  วรรณห้วย ปฏิบัติการ 20644 23,680    เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20644 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

14 นายณัฏฐภัค  ฉินทกานนท์ ปฏิบัติการ 20645 20,880    เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20645 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี

15 นางสาวเจนจริา  บ.ป.สูงเนิน ปฏิบัติการ 20653 26,380    นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20653 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

บญัชีรำยละเอียดกรอบอัตรำก ำลังบคุลำกรสำยสนับสนุน (ปงีบประมำณ 2561-2564)
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ

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

งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบนั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบนั



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)
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ

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

16 นายปิยวฒัน์  เจริญทรัพย์ ปฏิบัติการ 20654 23,810    เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20654 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

17 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20652 21,880    นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20652 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

18 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20641 21,880    นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20641 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

19 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20655 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวจิยั ปฏิบัติการ 20655 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20656 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20656

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20657 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20657

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20658 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20658

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20659 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20659

งานพัฒนางานวิจัย งานพัฒนางานวิจัย

20 นางเมทิกา  พ่วงแสง ปฏิบัติการ 20660 29,880    นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ นักวจิยั ปฏิบัติการ 20660 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

21 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20661 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวจิยั ปฏิบัติการ 20661 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

22 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20662 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวจิยั ปฏิบัติการ 20662 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20663 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20663

งานประสานงานวิจัย งานทรัพย์สินทางปญัญา

23 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20642 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวจิยั ปฏิบัติการ 20642 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

24 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20646 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวจิยั ปฏิบัติการ 20646 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

25 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20647 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวจิยั ปฏิบัติการ 20647 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

26 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20648 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวจิยั ปฏิบัติการ 20648 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

27 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20649 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวจิยั ปฏิบัติการ 20649 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

28 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20650 เจา้หน้าที่วจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวจิยั ปฏิบัติการ 20650 นักวจิยั เชีย่วชาญเฉพาะ

กลุม่บริกำรวิชำกำร กลุม่บริกำรวิชำกำร

29 นางสาวชนิดา  ประจกัษ์จติร ปฏิบัติการ 20664 26,410    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20664 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

30 (วา่ง) 30666 นักวชิาการศึกษา พนักงานราชการ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 30666 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานประสานงานบริการวิชาการ งานประสานงานบริการวิชาการ



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)
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ

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

31 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20665 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20665 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

32 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20667 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20667 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

33 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20668 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20668 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

งานปฏิบตัิงานบริการวิชาการ งานปฏิบตัิงานบริการวิชาการ

34 นางสาวหนึง่ฤทัย  แก้วค า 30675 22,600    นักวชิาการศึกษา นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 30675 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

35 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20669 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20669 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

36 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20671 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20671 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

37 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20672 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20672 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20673 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20673

งานคลินิกเทคโนโลยี งานคลินิกเทคโนโลยี

38 นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า ปฏิบัติการ 20670 25,210    นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20670 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

39 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20674 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20674 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

40 (วา่ง) ปฏิบัติการ 20676 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน นักวชิาการศึกษา ปฏิบัติการ 20676 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20677 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20677

(วา่ง) ปฏิบัติการ 20678 นักวชิาการศึกษา เชีย่วชาญเฉพาะ ต าแหน่งไม่มีเงิน 20678


