
เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

1 61H77214กพป37W01 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายด าเนินงาน, คณะกรรมการฝ่ายกอง
อ านวยการ, คณะกรรมการฝ่ายพิธกีารงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร, คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายขานนามบัณฑิต, คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธฝึีกซ้อม, คณะอนุกรรมการฝ่ายรายงานขอ้มลู
ประจ าวนั

ผศ.ชาคริต  ชาญชติปรีชา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุภาพร ศิริขันธ ์
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองกลาง)

               630,150

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

คณะอนุกรรมการฝ่ายด าเนินงาน, คณะกรรมการฝ่ายกองอ านวยการ, คณะกรรมการฝ่ายพิธกีารงานพิธพีระราชทานปริญญาบตัร,
คณะอนุกรรมการฝ่ายขานนามบณัฑิต, คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธฝึีกซ้อม, คณะอนุกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลประจ าวัน



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W02 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะกรรมการฝ่ายรับเสด็จฯ ต้อนรับและจดัที่นัง่ผู้มีเกียรติ รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล
ประธานกรรมการ

1. น.ส.งามวไิล  คนไว
   (เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
   บัณฑิตวทิยาลัย)
2. น.ส.สุภาพร ศิริขันธ ์
   (เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป  
   กองกลาง)

                50,000
คณะกรรมการฝ่ายรับเสด็จฯ ต้อนรับและจัดที่น่ังผู้มีเกียรติ



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W03 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธสีงฆ์ อาจารย์รัฐพล  ฤทธธิรรม ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อาจารย์รัฐพล  ฤทธธิรรม
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ภุลภญา  ศรีบุญธรรม
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

               197,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธสีงฆ์



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W04 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนบัณฑิต ,คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจดัเตรียมปริญญาบัตร , คณะอนุกรรมการฝ่ายเชิญและล าเลียงปริญญาบัตร ,
คณะอนุกรรมการฝ่ายจดัครุยปริญญา

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม
ประธานอนุกรรมการ

นายศิริชัย วงค์กวานกลม
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ส านักส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน)

                95,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบยีนบณัฑิต ,คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบตัร , คณะอนุกรรมการฝ่ายเชิญและล าเลียงปริญญาบตัร , คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดครุยปริญญา



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W05 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายกองเกียรติยศ ผศ.ธรีาธาร  ศรีมหา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ธรีาธาร  ศรีมหา
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามค า
(นักวชิาการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา)

               697,500

คณะอนุกรรมการฝ่ายกองเกียรติยศ



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W06 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายกองดุริยางค์ อาจารย์ยงยศ  วงศ์แพงสอน ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อาจารย์ยงยศ  วงศ์แพงสอน
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ศุวนันท์  กันเสนา
( เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โครงการพิเศษ  คณะครุศาสตร์)

                48,200
คณะอนุกรรมการฝ่ายกองดุริยางค์



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W07 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายรวมบัณฑิต ,คณะอนุกรรมการฝ่ายก ากับแถวบัณฑิต ผศ.ธรีาธาร  ศรีมหา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ธรีาธาร  ศรีมหา
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามค า
(นักวชิาการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา)

               108,440
คณะอนุกรรมการฝ่ายรวมบณัฑิต  ,คณะอนุกรรมการฝ่ายก ากับแถวบณัฑิต



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W08 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจค้นบัณฑิต ผศ.ธรีาธาร  ศรีมหา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ธรีาธาร  ศรีมหา
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามค า
(นักวชิาการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา)

                87,800
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจค้นบณัฑิต



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W09 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ และพยาบาล อาจารย์น าพร  อินสิน ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อาจารย์น าพร  อินสิน
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ศันสนีย์  สุดทอง
(นักวชิาการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา)

               187,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ และพยาบาล



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัที่นัง่บัณฑิต และก ากับดูแลการเข้า - ออก ของ
อาจารย์ เจา้หน้าที่และบัณฑิตในหอประชุม

ผศ.ภวตั  มิสดีย์ ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ภวตั  มิสดีย์
ประธานอนุกรรมการ

นางอรัญญา  ม่อมพะเนาว์
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

                47,800

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดที่น่ังบณัฑิต และก ากับดูแลการเข้า - ออก ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบณัฑิตในหอประชุม



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ดร.มาลี  ศรีพรหม ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ดร.มาลี  ศรีพรหม
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ทับทิม  สมปอง
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถาบันวจิยัและพัฒนา)

                93,925

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลงานพิธพีระราชทานปริญญาบตัร



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะกรรมการฝ่ายสิทธปิระโยชน์และจดัหารายได้ ผศ.วาทินี  ศรีมหา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.วาทินี  ศรีมหา
ประธานอนุกรรมการ

นายจารุวทิย์ ลังภูลี
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทรัพย์สินและรายได้ 
กองกลาง)

                30,000
คณะกรรมการฝ่ายสิทธปิระโยชน์และจัดหารายได้



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัเล้ียง ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา
ประธานอนุกรรมการ

1. น.ส.นริศรา ดงภูยาว
(นักวชิาการพัสดุ
งานพัสดุ กองกลาง)
2. นางนวพร  อัคศรี
(นักวชิาการเงินและบัญชี
งานคลัง กองกลาง)
3. น.ส.สุมลรัตน์  โรจนบัณฑิต
(นักวชิาการเงินและบัญชี
งานคลัง กองกลาง)

            3,610,800
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายสวสัดิการที่พัก ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวสัด์ิ ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวสัด์ิ
ประธานอนุกรรมการ

1. นางนวพร  อัคศรี
   (นักวชิาการเงินและบัญชี
    งานคลัง กองกลาง)
2. นางอมรรัตน์  ตุ่นกล่ิน
   (นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
   กองนโยบายและแผน)

               650,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการที่พัก



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายงานคลังและจดัซ้ือจดัจา้ง ผศ.วาทินี  ศรีมหา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.วาทินี  ศรีมหา
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุมลรัตน์  โรจนบัณฑิต
(นักวชิาการเงินและบัญชี
งานคลัง กองกลาง)

            1,200,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายงานคลังและจัดซ้ือจัดจ้าง



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัท าบัตรอนุญาต อาจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธวิงศ์ ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อาจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธวิงศ์
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.เนตรนภา  ทองลอง
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                64,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าบตัรอนุญาต



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและวทิยุส่ือสาร ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา
ประธานอนุกรรมการ

1. นายวรัญญู  นามเพ็ง
(เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 
กองกลาง)
2. นางนวพร  อัคศรี
(นักวชิาการเงินและบัญชี
งานคลัง กองกลาง)

               148,080
คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและวิทยุสือ่สาร



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ผศ.ชุมพล  ทรงวชิา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ชุมพล  ทรงวชิา
ประธานอนุกรรมการ

นางกิง่ดาว  ช่วยจนัทร์ดี
( เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
กองกลาง)

                50,000
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปูโภค และยานพาหนะ



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายตกแต่งบนเวทีภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณและ
เส้นทางเสด็จ

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา
ประธานอนุกรรมการ

1. นายศิริชัย วงค์กวานกลม
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ส านักส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน)
2. น.ส.ประภัสสร  บุทา
(นักวชิาการพัสดุ
งานพัสดุ กองกลาง)

               343,125
คณะอนุกรรมการฝ่ายตกแต่งบนเวทีภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณและเส้นทางเสด็จ



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายห้องประทับรับรอง ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา
ประธานอนุกรรมการ

อาจารย์ศศิธร  มีชัยตระกูล
(อาจารย์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)

               150,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายห้องประทับรับรอง



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาด
ของหอประชุม

ผศ.ดร.สอาด  ม่วงจนัทร์ ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ดร.สอาด  ม่วงจนัทร์
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.วลัภา  พ่อชมภู
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี

               148,700
คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลความเปน็ระเบยีบและความสะอาดของหอประชุม



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัและตกแต่งสถานที่ภายในมหาวทิยาลัย ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา
ประธานอนุกรรมการ

นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ
(หัวหน้างานพัสดุ กองกลาง)
น.ส.ประภัสสร  บุทา
(นักวชิาการพัสดุ
งานพัสดุ กองกลาง)

            2,194,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาดสถานที่ภายใน
มหาวทิยาลัยและจดัหาห้องสุขาเพิ่มเติม

ผศ.จตุรงค์  ศรีทอง ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.จตุรงค์  ศรีทอง
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.นริศรา ดงภูยาว
(นักวชิาการพัสดุ
งานพัสดุ กองกลาง)

               251,800
คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาดสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและจัดหาห้องสุขาเพ่ิมเติม



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัท าซุ้มถ่ายภาพบัณฑิตของมหาวทิยาลัย ผศ.ดร.ไพสิฐ  บริบูรณ์ ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ดร.ไพสิฐ  บริบูรณ์
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.น้ าฝน  หาวงั
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

               170,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าซุ้มถ่ายภาพบณัฑิตของมหาวิทยาลัย



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์ประชาสัมพันธ์ ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา
ประธานอนุกรรมการ

นางสุนทราภรณ์  ตาลกุล
(นักประชาสัมพันธ ์
งานประชาสัมพันธแ์ละ
โสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง)

               145,300
คณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์ประชาสัมพันธ์



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัท าส่ือส่ิงพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ ์
สัญลักษณ์งานพิธ ีและศูนย์ส่ือมวลชน (Prese Center)

นายเกษม  บุตรดี ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

นายเกษม  บุตรดี
ประธานอนุกรรมการ

นางสุนทราภรณ์  ตาลกุล
(นักประชาสัมพันธ ์
งานประชาสัมพันธแ์ละ
โสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง)

               300,000

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าสือ่สิง่พิมพ์ ปา้ยประชาสัมพันธ ์สัญลักษณง์านพิธ ีและศูนย์สือ่มวลชน (Prese Center)



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัท าเวบ็ไซด์ อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ อาจารย์สมบัติ  เทียบแสง ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อาจารย์สมบัติ  เทียบแสง
ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

               146,860
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าเว็บไซด์ อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายถ่ายทอดสัญญาณภาพพิธี อาจารย์ปริญญา  รจนา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อาจารย์ปริญญา  รจนา
ประธานอนุกรรมการ

นายเทิดศักด์ิ ค ามุงคุณ
( นักวชิาการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

                64,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายถ่ายทอดสดสัญญาณภาพพิธี



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัหาและผลิตรายการโทรทัศน์วงจรปิด อาจารย์สมบัติ  เทียบแสง ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อาจารย์สมบัติ  เทียบแสง
ประธานอนุกรรมการ

นางภิญญาพัชญ์  อุม่ภูธร
(บรรณารักษ์
ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                45,200
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์วงจรปดิ



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัหาและติดต้ังเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
เคร่ืองเสียงและเคเบิ้ลทีว ีในห้องประทับรับรองและในบริเวณงาน

ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ
ประธานอนุกรรมการ

นายสาธติ  ศรีอาจ
(นักวชิาการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

               260,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาและติดตัง้เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเสียงและเคเบิ้ลทีวี ในห้องประทับรับรองและในบริเวณงาน



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตแผ่นวดีีทัศน์ อาจารย์ณปพน  บาทชารี ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อาจารย์ณปพน  บาทชารี
ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                13,470
คณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตแผ่นวีดีทัศน์



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจองรูปบัณฑิต และจองดีวดีี
งานพระราชทานปริญญาบัตร

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์  โพธิพ์รม ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์  โพธิพ์รม
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง
(นักวชิาการศึกษา 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี

                40,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายจองรูปบณัฑิต และจองดีวีดีงานพระราชทานปริญญาบตัร



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายถ่ายรูปหมูบ่ัณฑิต ผศ.ธรีาธาร  ศรีมหา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ธรีาธาร  ศรีมหา
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามค า
(นักวชิาการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา)

                  5,000
คณะอนุกรรมการฝ่ายถ่ายรูปหมูบ่ณัฑิต



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัเตรียมและเชิญโต๊ะหมูใ่นงานพิธพีระราชทาน
ปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล
ประธานอนุกรรมการ

น.ส.งามวไิล  คนไว 
(เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
บัณฑิตวทิยาลัย)

                25,400
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมและเชิญโต๊ะหมูใ่นงานพิธพีระราชทานปริญญาบตัร ระดับบณัฑิตศึกษา



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยคณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลสัตวเ์ล้ียง ผศ.ชุมพล  ทรงวชิา ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

ผศ.ชุมพล  ทรงวชิา
ประธานอนุกรรมการ

นายเสกสรร  บริบูรณ์
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

                31,630
คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลสัตว์เลีย้ง



เอกสารหมายเลข 1 

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร 

(บาท)

งบรายจา่ยอ่ืน

สรปุรายละเอียดรหสัโครงการ งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปกีารศึกษา 2558 - 2559
ประเภทงบสิทธิประโยชน์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ขออนุมติัเบิก
(ผู้จดัท าชดุเบิก)

ผู้ลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก
ในวงเงินไม่เกนิ 50,000 บาท
(กรณีวงเงินเกนิ 50,000 บาท
 เสนออธกิารบดีลงนามอนุมัติ)
ตามค าส่ังมหาวทิยาลัยราชภฏั

สกลนคร ที ่33/2561

ผู้บันทึกขอ้มลูชดุเบิก
ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 61H77214กพป37W36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการจดัการงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ผศ.ปรีชา  ธรรมวนิทร ผู้ยืมเงิน หรือ 
คณะกรรมการ
ประจ าฝ่าย

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
ประธานกรรมการ

น.ส.นริศรา ดงภูยาว
(นักวชิาการพัสดุ
งานพัสดุ กองกลาง)

               400,000
งบบริหารจัดการงานพิธพีระราชทานปริญญาบตัร


