
เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

1 59H33204กพป37W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะกรรมการอํานวยการ ,คณะกรรมการดําเนินงาน ,

คณะกรรมการฝายกองอํานวยการ

อาจารยประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยประสิทธิ์  คะเลรัมย

ประธานอนุกรรมการ

นางศิริปภาวี  วิชาชาติ

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กองกลาง)

               455,280

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

คณะกรรมการอํานวยการ ,คณะกรรมการดําเนินงาน ,คณะกรรมการฝายกองอํานวยการ



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W02 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะกรรมการฝายรับเสด็จฯ ตอนรับและจัดที่นั่งผูมีเกียรติ รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

ประธานกรรมการ

1. น.ส.วรรณภา เอกพันธ

   (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

   บัณฑิตวิทยาลัย)

2. นายชัยยา เบาหลอ

    (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

    กองกลาง)

                 50,000

คณะกรรมการฝายรับเสด็จฯ ตอนรับและจัดที่นั่งผูมีเกียรติ



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W03 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายพิธีสงฆ อาจารยรัฐพล  ฤทธิธรรม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยรัฐพล  ฤทธิธรรม

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ภุลภญา  ศรีบุญธรรม

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร)

               191,500

คณะอนุกรรมการฝายพิธีสงฆ



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W04 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต ,คณะอนุกรรมการ

ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร , คณะอนุกรรมการฝายเชิญและลําเลียงปริญญาบัตร ,

คณะอนุกรรมการฝายจัดครุยปริญญา

ผศ.ปรีชา  ธรรมวินทร ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ปรีชา  ธรรมวินทร

ประธานอนุกรรมการ

นายศิริชัย วงคกวานกลม

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน)

               126,000

คณะอนุกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต ,คณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร , คณะอนุกรรมการฝายเชิญและลําเลียงปริญญาบัตร , คณะอนุกรรมการฝายจัดครุยปริญญา



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W05 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายกองเกียรติยศ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามคํา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

               709,500

คณะอนุกรรมการฝายกองเกียรติยศ



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W06 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายกองดุริยางค อาจารยยงยศ  วงศแพงสอน ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยยงยศ  วงศแพงสอน

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ศุวนันท  กันเสนา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

                 44,800

คณะอนุกรรมการฝายกองดุริยางค



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W07 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายรวมบัณฑิต ,คณะอนุกรรมการฝายกํากับแถวบัณฑิต ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามคํา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

               108,440

คณะอนุกรรมการฝายรวมบัณฑิต  ,คณะอนุกรรมการฝายกํากับแถวบัณฑิต



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W08 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายตรวจคนบัณฑิต ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามคํา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

                 87,800

คณะอนุกรรมการฝายตรวจคนบัณฑิต



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W09 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายการแพทย และพยาบาล อาจารยณีรนุช  วรไธสง ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยณีรนุช  วรไธสง

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ศันสนีย  สุดทอง

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

               140,000

คณะอนุกรรมการฝายการแพทย และพยาบาล



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W10 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดบัณฑิต และกํากับดูแลการเขา - ออก ของอาจารย 

เจาหนาที่และบัณฑิตในหอประชุม

ผศ.ภวัต  มิสดีย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ภวัต  มิสดีย

ประธานอนุกรรมการ

นางอรัญญา  มอมพะเนาว

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม)

                 47,800

คณะอนุกรรมการฝายจัดบัณฑิต และกํากับดูแลการเขา - ออก ของอาจารย เจาหนาที่และบัณฑิตในหอประชุม



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W11 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผศ.ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์ ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษสวัสดิ์

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.พิศมัย  ยศตระโคตร

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา)

                 93,925

คณะอนุกรรมการฝายประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W12 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะกรรมการฝายสิทธิประโยชนและจัดหารายได ผศ.เกษร ขาวสีจาน ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.เกษร ขาวสีจาน 

ประธานอนุกรรมการ

นายฤทธิไกร  สุทธิ

(นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง)

                 30,000

คณะกรรมการฝายสิทธิประโยชนและจัดหารายได



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W13 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดเลี้ยง อาจารยประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยประสิทธิ์  คะเลรัมย

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.นริศรา ดงภูยาว

(นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง)

            3,400,000

คณะอนุกรรมการฝายจัดเลี้ยง



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W14 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการที่พัก ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง

ประธานอนุกรรมการ

1. นางนวพร  อัคศรี

   (นักวิชาการเงินและบัญชี

    งานคลัง กองกลาง)

2. นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น

   (นักวิเคราะหนโยบายและแผน

   กองนโยบายและแผน)

               727,280

คณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการที่พัก



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W15 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายงานคลังและจัดซื้อจัดจาง นายเกษม  บุตรดี ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายเกษม  บุตรดี

ประธานอนุกรรมการ

นางนวพร  อัคศรี

(นักวิชาการเงินและบัญชี

งานคลัง กองกลาง)

            1,180,000

คณะอนุกรรมการฝายงานคลังและจัดซื้อจัดจาง



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W16 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดทําบัตรอนุญาต อาจารย ดร.นพรัตน  สิทธิวงศ ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารย ดร.นพรัตน  สิทธิวงศ

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.เนตรนภา  ทองลอง

(ผูปฏิบัติงานบริหาร)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

                 64,000

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําบัตรอนุญาต



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W17 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร นายเกษม  บุตรดี ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายเกษม  บุตรดี

ประธานอนุกรรมการ

นายวรัญู  นามเพ็ง

(เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

กองกลาง)

               148,080

คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย วิทยุสื่อสาร



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W18 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายยานพาหนะ ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.นันทนภัส โถบํารุง

(ผูปฏิบัติงานบริหาร 

กองกลาง)

                 50,000

คณะกรรมการฝายสาธารณูปโภค และยานพาหนะ



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W19 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายตกแตงบนเวทีภายในหอประชุมและเสนทางเสด็จ อาจารยประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยประสิทธิ์  คะเลรัมย

ประธานอนุกรรมการ

นายศิริชัย วงคกวานกลม

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน)

               313,000

คณะอนุกรรมการฝายจัดและตกแตงบนเวทีภายในหอประชุมและเสนทางเสด็จ



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W20 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายหองประทับรับรอง ผศ.ดร.ชไมพร  รักษาสุข ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ดร.ชไมพร  รักษาสุข

ประธานอนุกรรมการ

อาจารยศศิธร  มีชัยตระกูล

(อาจารย คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร)

               150,000

คณะอนุกรรมการฝายหองประทับรับรอง



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W21 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการดูแลความเปนระเบียบและความสะอาด

ของหอประชุม

ผศ.ดร.สะอาด  มวงจันทร ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ดร.สะอาด  มวงจันทร

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.วัลภา  พอชมภู

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

               270,800

คณะอนุกรรมการดูแลความเปนระเบียบและความสะอาดของหอประชุม



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W22 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดและตกแตงสถานภายในมหาวิทยาลัยฯ อาจารยประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยประสิทธิ์  คะเลรัมย

ประธานอนุกรรมการ

นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ

(หัวหนางานพัสดุ กองกลาง)

น.ส.ประภัสสร  บุทา

(นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง)

            2,405,000

คณะอนุกรรมการฝายจัดและตกแตงสถานภายในมหาวิทยาลัยฯ



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W23 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายรักษาความสะอาดสถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัยและจัดหาหองสุขาเพิ่มเติม

ผศ.จตุรงค  ศรีทอง ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.จตุรงค  ศรีทอง

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.นริศรา ดงภูยาว

(นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง)

               251,800

คณะอนุกรรมการฝายรักษาความสะอาดสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและจัดหาหองสุขาเพิ่มเติม



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W24 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดทําซุมถายภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย อาจารยรัฐพล  ฤทธิธรรม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยรัฐพล  ฤทธิธรรม

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.น้ําฝน  หาวัง

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร)

               170,000

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําซุมถายภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W25 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายศูนยประชาสัมพันธ อาจารยภัทรศินี  แสนสําแดง ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยภัทรศินี แสนสําแดง

ประธานอนุกรรมการ

นางสุนทราภรณ  ตาลกุล

(นักประชาสัมพันธ 

งานประชาสัมพันธและ

โสตทัศนูปกรณ กองกลาง)

               137,100

คณะอนุกรรมการฝายศูนยประชาสัมพันธ



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W26 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดทําสื่อสิ่งพิมพ ปายประชาสัมพันธ 

สัญลักษณงานพิธี และศูนยสื่อมวลชน (Prese Center)

นายเกษม  บุตรดี ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายเกษม  บุตรดี

ประธานอนุกรรมการ

นางสุนทราภรณ  ตาลกุล

(นักประชาสัมพันธ 

งานประชาสัมพันธและ

โสตทัศนูปกรณ กองกลาง)

               277,750

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําสื่อสิ่งพิมพ ปายประชาสัมพันธ สัญลักษณงานพิธี และศูนยสื่อมวลชน (Prese Center) และศูนยสื่อมวลชน (Prese Center)



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W27 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดทําเว็บไซด อินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอร อาจารย ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารย ดร.อุบลศิลป โพธิ์

พรม

ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                 47,750

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําเว็บไซด อินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอร



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W28 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายถายทอดสัญญาณภาพพิธี อาจารยปริญญา  รจนา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยปริญญา  รจนา

ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                 35,800

คณะอนุกรรมการฝายถายทอดสดสัญญาณภาพพิธี



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W29 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดหาและผลิตรายการโทรทัศนวงจรปด อาจารย ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารย ดร.อุบลศิลป โพธิ์

พรม

ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                 35,400

คณะอนุกรรมการฝายจัดหาและผลิตรายการโทรทัศนวงจรปด



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W30 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดหาและติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน 

เครื่องเสียงและเคเบิ้ลทีวี ในหองประทับรับรองและในบริเวณงาน

ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ

ประธานอนุกรรมการ

นายสาธิต  ศรีอาจ

(นักวิชาการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

               247,800

คณะอนุกรรมการฝายจัดหาและติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน เครื่องเสียงและเคเบิ้ลทีวี ในหองประทับรับรองและในบริเวณงาน



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W31 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายผลิตแผนวีดีทัศน อาจารยณปพน  บาทชารี ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารยณปพน  บาทชารี

ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                  9,090

คณะอนุกรรมการฝายผลิตแผนวีดีทัศน



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W32 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจองรูปบัณฑิต และจองดีวีดี

งานพระราชทานปริญญาบัตร

อาจารย ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อาจารย ดร.อุบลศิลป โพธิ์

พรม

ประธานอนุกรรมการ

นางภิญญาพัชญ  อุมภูธร

(บรรณารักษ

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                 40,000

คณะอนุกรรมการฝายจองรูปบัณฑิต และจองดีวีดีงานพระราชทานปริญญาบัตร



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W33 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายถายรูปหมูบัณฑิต ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามคํา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

                  5,000

คณะอนุกรรมการฝายถายรูปหมูบัณฑิต



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W34 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมและเชิญโตะหมูในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.วรรณภา  เอกพันธ

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย)

                 25,600

คณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมและเชิญโตะหมูในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา



เอกสารแนบ ๑

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2557 - 2558

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับที่ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุดเบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 799/2559

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

รหัสโครงการ

1 59H33204กพป37W35 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร

ประธานกรรมการ

น.ส.นริศรา ดงภูยาว

(นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง)

               400,000

งบบริหารจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


	รวม

