
งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

1 58H33204กพป01W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะกรรมการอํานวยการ ,คณะกรรมการดําเนินงาน ,

คณะกรรมการฝายกองอํานวยการ

รศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

ประธานกรรมการ

นางศิริปภาวี  วิชาชาติ

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กองกลาง)

              400,000 

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

คณะกรรมการอํานวยการ ,คณะกรรมการดําเนินงาน ,คณะกรรมการฝายกองอํานวยการ



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป02W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะกรรมการฝายรับเสด็จฯ ตอนรับและจัดที่นั่งผูมีเกียรติ ผศ.วิจิตรา  วงศอนุสิทธิ์ ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.วิจิตรา  วงศอนุสิทธิ์

ประธานกรรมการ

1. น.ส.วรรณภา เอกพันธ

   (ผูปฏิบัติงานบริหาร

    สนง.โครงการจัดตั้ง

    บัณฑิต)

2. นายชัยยา เบาหลอ

    (ผูปฏิบัติงานบริหาร  

    กองกลาง)

                50,000 

คณะกรรมการฝายรับเสด็จฯ ตอนรับและจัดที่นั่งผูมีเกียรติ



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป03W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายพิธีสงฆ นายรัฐพล  ฤทธิธรรม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายรัฐพล  ฤทธิธรรม

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ภุลภญา  ศรีบุญธรรม

(นักวิชาการศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร)

              133,500 

คณะอนุกรรมการฝายพิธีสงฆ



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป04W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต ,คณะอนุกรรมการ

ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร , คณะอนุกรรมการฝายเชิญและลําเลียงปริญญาบัตร ,

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําสูจิบัตรคูมือฝกซอม และเอกสารเกี่ยวกับพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร, คณะอนุกรรมการฝายจัดครุยปริญญา

ผศ.ปรีชา  ธรรมวินทร ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ปรีชา  ธรรมวินทร

ประธานอนุกรรมการ

นายศิริชัย วงคกวานกลม

(เจาหนาที่บริหารงาน

ทั่วไป 

สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน)

              221,000 

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําสูจิบัตรคูมือฝกซอมและเอกสารเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, คณะอนุกรรมการฝายจัดครุยปริญญา

คณะอนุกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต ,คณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร , คณะอนุกรรมการฝายเชิญและลําเลียงปริญญาบัตร ,



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป05W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายกองเกียรติยศ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามคํา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

              709,500 

คณะอนุกรรมการฝายกองเกียรติยศ



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป06W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายกองดุริยางค นายยงยศ  วงศแพงสอน ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายยงยศ  วงศแพงสอน

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ศุวนันท  กันเสนา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

                43,800 

คณะอนุกรรมการฝายกองดุริยางค



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป07W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายรวมบัณฑิต และกํากับแถวบัณฑิต ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามคํา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

              107,975 

คณะอนุกรรมการฝายรวมบัณฑิต และกํากับแถวบัณฑิต



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป08W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายตรวจบัณฑิต ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามคํา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

                87,800 

คณะอนุกรรมการฝายตรวจบัณฑิต



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป09W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายการแพทย และพยาบาล นางสาวศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นางสาวศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.ศันสนีย  สุดทอง

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

              118,880 

คณะอนุกรรมการฝายการแพทย และพยาบาล



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป10W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดที่นั่งบัณฑิต ผศ.ภวัต  มิสดีย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ภวัต  มิสดีย

ประธานอนุกรรมการ

นางอรัญญา  มอมพะเนาว

(ผูปฏิบัติงานบริหาร

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม)

                34,800 

คณะอนุกรรมการฝายจัดที่นั่งบัณฑิต



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป11W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายประเมินผล ผศ.ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์ ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษสวัสดิ์

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.พิศมัย  ยศตระโคตร

(ผูปฏิบัติงานบริหาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา)

                90,250 

คณะอนุกรรมการฝายประเมินผล



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป12W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจองรูปบัณฑิตและจองดีวีดี/วีซีดี ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม

ประธานอนุกรรมการ

นางภิญญาพัชญ  อุมภูธร

(บรรณารักษ

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                30,000 

คณะอนุกรรมการฝายจองรูปบัณฑิตและจองดีวีดี/วีซีดี งานพระราชทานปริญญาบัตร



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป13W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะกรรมการฝายสิทธิประโยชนและจัดหารายได ผศ.เกษร ขาวสีจาน ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.เกษร ขาวสีจาน 

ประธานอนุกรรมการ

นายฤทธิไกร  สุทธิ

(นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง)

                30,000 

คณะกรรมการฝายสิทธิประโยชนและจัดหารายได



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป14W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดเลี้ยง นายประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.นริศรา ดงภูยาว

(นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง)

            3,000,000 

คณะอนุกรรมการฝายจัดเลี้ยง



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป15W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการที่พัก ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง

ประธานอนุกรรมการ

1. นางนวพร  อัคศรี

    (ผูปฏิบัติงานบริหาร 

   งานคลัง กองกลาง)

2. นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น

   (นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน

   กองนโยบายและแผน)

              709,380 

คณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการที่พัก



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป16W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายการเงินและจัดซื้อจัดจาง นายเกษม  บุตรดี ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายเกษม  บุตรดี

ประธานอนุกรรมการ

นางนวพร  อัคศรี

(ผูปฏิบัติงานบริหาร 

งานคลัง กองกลาง)

            1,180,000 

คณะอนุกรรมการฝายการเงินและจัดซื้อจัดจาง



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป17W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดทําบัตรอนุญาต นางนพรัตน  สิทธิวงศ ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นางนพรัตน  สิทธิวงศ

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.เนตรนภา  ทองลอง

(ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี)

                64,000 

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําบัตรอนุญาต



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป18W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร นายประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย

ประธานอนุกรรมการ

นายวะยุภัก  นามเพ็ง

(เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย กองกลาง)

              146,680 

คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย วิทยุสื่อสาร



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป19W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายยานพาหนะ ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.นันทนภัส โถบํารุง

(ผูปฏิบัติงานบริหาร 

กองกลาง)

                50,000 

คณะกรรมการฝายสาธารณูปโภค และยานพาหนะ



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป20W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายตกแตงสถานที่ภายใน

หอประชุมและเสนทางเสด็จ

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย

ประธานอนุกรรมการ

นายศิริชัย วงคกวานกลม

(เจาหนาที่บริหารงาน

ทั่วไป 

สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน)

              313,000 

คณะอนุกรรมการฝายจัดและตกแตงบนเวทีภายในหอประชุมและเสนทางเสด็จ



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป21W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายหองประทับรับรอง ผศ.ดร.ชไมพร  รักษาสุข ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชไมพร  รักษาสุข

ประธานอนุกรรมการ

นางศศิธร  มีชัยตระกูล

(อาจารย คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร)

              163,200 

คณะอนุกรรมการฝายหองประทับรับรอง



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป25W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการดูแลความเปนระเบียบและความสะอาด

ของหอประชุม

ผศ.ดร.กิตติชัย  โสพันนา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ดร.กิตติชัย  โสพันนา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.วัลภา  พอชมภู

(ผูปฏิบัติงานบริหาร

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี)

              270,800 

คณะอนุกรรมการดูแลความเปนระเบียบและความสะอาดของหอประชุม



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป26W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดและตกแตงสถานภายในมหาวิทยาลัยฯ นายประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย

ประธานอนุกรรมการ

นายศิริชัย วงคกวานกลม

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน)

            2,405,000 

คณะอนุกรรมการฝายจัดและตกแตงสถานภายในมหาวิทยาลัยฯ



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป27W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายรักษาความสะอาดสถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัยและจัดหาหองสุขาเพิ่มเติม

ผศ.จตุรงค  ศรีทอง ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.จตุรงค  ศรีทอง

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.นริศรา ดงภูยาว

(นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง)

              252,000 

คณะอนุกรรมการฝายรักษาความสะอาดสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและจัดหาหองสุขาเพิ่มเติม



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป28W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดทําซุมถายภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย นายประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.น้ําฝน  หาวัง

(ผูปฏิบัติงานบริหาร

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร)

              170,000 

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําซุมถายภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป29W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายศูนยประชาสัมพันธ นางสาวภัทรศินี  แสนสําแดง ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นางสาวภัทรศินี  

แสนสําแดง

ประธานอนุกรรมการ

นางสุนทราภรณ  ศิลาขันธ

(นักประชาสัมพันธ 

งานประชาสัมพันธและ

โสตทัศนูปกรณ กองกลาง)

              137,100 

คณะอนุกรรมการฝายศูนยประชาสัมพันธ



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป30W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ 

ปายประชาสัมพันธ สัญลักษณงานพิธี และศูนยสื่อมวลชน (Prese Center)

นายเกษม  บุตรดี ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายเกษม  บุตรดี

ประธานอนุกรรมการ

นางสุนทราภรณ  ศิลาขันธ

(นักประชาสัมพันธ 

งานประชาสัมพันธและ

โสตทัศนูปกรณ กองกลาง)

              265,750 

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธ สัญลักษณงานพิธี และศูนยสื่อมวลชน (Prese Center) และศูนยสื่อมวลชน (Prese Center)



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป33W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดทําเวบไซด อินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอร ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม

ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                18,590 

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําเวบไซด อินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอร



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป31W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายถายทอดสัญญาณภาพพิธี นายปริญญา  รจนา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายปริญญา  รจนา

ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                35,800 

คณะอนุกรรมการฝายถายทอดสดสัญญาณภาพพิธี



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป34W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดหาและผลิตรายการโทรทัศนวงจรปด ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม

ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                24,980 

คณะอนุกรรมการฝายจัดหาและผลิตรายการโทรทัศนวงจรปด



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป35W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายจัดหาและติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน 

เครื่องเสียงและเคเบิ้ลทีวี ในหองประทับรับรองและในบริเวณงาน

ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ

ประธานอนุกรรมการ

นายสาธิต  ศรีอาจ

(นักวิชาการศึกษา 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม)

              247,800 

คณะอนุกรรมการฝายจัดหาและติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน เครื่องเสียงและเคเบิ้ลทีวี ในหองประทับรับรองและในบริเวณงาน



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป36W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายผลิตแผนวีดีทัศน นายณปพน  บาทชารี ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

นายณปพน  บาทชารี

ประธานอนุกรรมการ

นางเจริญพร  บาทชารี

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                 8,340 

คณะอนุกรรมการฝายผลิตแผนวีดีทัศน



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป41W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายคณะอนุกรรมการฝายถายรูปหมูบัณฑิต ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ประธานอนุกรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ลามคํา

(นักวิชาการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)

                 5,000 

คณะอนุกรรมการฝายถายรูปหมูบัณฑิต



งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

(บาท)

งบอุดหนุน

สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2556 - 2557 

ประเภทงบสิทธิประโยชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ลําดับ

ที่
รหัสโครงการ คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูขออนุมัติเบิก

(ผูจัดทําชุด

เบิก)

ผูลงนามอนุมัติ ในชุดเบิก

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท

 เสนออธิการบดีลงนามอนุมัต)ิ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ 875/2558

ผูบันทึกขอมูลชุดเบิก

ในระบบบริหาร

งบประมาณ

1 58H33204กพป37W01 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท ผูยืมเงิน หรือ 

คณะกรรมการ

ประจําฝาย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร

ประธานกรรมการ

น.ส.นริศรา ดงภูยาว

(นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง)

              500,000 

งบบริหารจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


	รวม (แยกฝ่าย)

