คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ ๒๔๖๓/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
………………………………….
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่ มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้า ที่ พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
พัสดุกลาง
๑. นายประสิทธิ์
แก้วนก
๒. นายพงศ์สุริยา
ดําพะธิก
๓. นางสาวคําแพง
เขียวขํา
๔. นางเพ็ญภรณ์
ตรีภพ
๕. นางสาวปวิตา
วงศาสนธิ์
๖. นายณรงค์เดช
วิลามาศ
๗. นายปราโมทย์
ปรัสพันธ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์
๙. นางสาวงามทิพย์
ไชยโยศิลป์
๑๐. นางสาวนฤสรณ์
พื้นผา
๑๑. นางสาวจินตนา
พรมพานิชย์
๑๒. นางสาวปนัดดา
นนทะการ
๑๓. นางชลธิชา
ศรีสว่าง
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยม
๑๕. อาจารย์นันทยุทธ์
ละม้ายจีน
๑๖. นายเอกภพ
บุตรศรี
๑๗. นางสาวพัชรินทร์
ไชยธรรม
๑๘. นางสาวประภัทร
พยุงวงษ์
๑๙. อาจารย์สุทธิพงษ์
สุทธิลักษมุณีกุล
๒๐. นายวัชรพงษ์
เวชพันธ์
๒๑. นางสาวสุภารัตน์
ผัดโพธิ์
๒๒. อาจารย์ศราวุธ
ชินาภาษ
๒๓. นายเจษฎา
ชะโกฏ
๒๔. นางสาวบุษราภรณ์
พวงปัญญา
๒๕. นางสาวกฤษฎา
อุกาพรหม
๒๖. นางสาวปิยดา
มีอรุณ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองคลัง
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองคลัง
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองกลาง
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองกลาง
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองกลาง
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองกลาง
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองพัฒนานักศึกษา
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองพัฒนานักศึกษา
เจ้าหน้าที่พัสดุประจํากองสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําศูนย์คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําศูนย์คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสํานักบริการวิชาการชุมชน
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสํานักบริการวิชาการชุมชน
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสํานักงานตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสํานักงานตรวจสอบภายใน

คณะเกษตรศาสตร์
๑. อาจารย์นิราศ
๒. นางธิดารัตน์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะเกษตรศาสตร์

กิ่งวาที
จันทุมา

/.คณะครุศาสตร์....

-๒คณะครุศาสตร์
๑. นางสาววัฒนา
๒. นางอรวรรณ
๓. นางสาวแสงใหม่
๔. นางสาวปณิชา
๕. นางสาวธิดารัตน์
๖. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์
๗. นางชฎารัตน์
๘. อาจารย์ ดร.มาลีรัตน์
๙. นางสุภาพร
๑๐. นางสาวธนิดา
๑๑. รองศาสตราจารย์นพดล
๑๒. นางสาวอรนุช

ตามสีวัน

๑๓. อาจารย์ ดร.พงษ์ธร
๑๔. นางมัลลิกา
๑๕. อาจารย์ ดร.ชวนคิด
๑๖. นางสาวสมฤทัย

สิงห์พันธ์
พงษ์พานิช
มะเสนะ
ประสานพิมพ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะครุศาสตร์
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะครุศาสตร์
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําโรงเรียนสาธิตฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําโรงเรียนสาธิตฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ป.เอก)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ป.เอก)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)

ยุตะวัน
บุญศักดิ์
นันทสําเริง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (ป.โท)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑. นางสาวดวงตา
๒. นางสาวนิภาพร
๓. อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์

อุทธา
ภาคแก้ว
นามวงษ์
วงษ์ฐราภัทร
ทินแท่น
พันธ์งาม
พันธ์สว่าง
ขจิตเนติธรรม
บุตรศรี
ฉันเทียะ
จันทร์เพ็ญ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
๑. นางสาวประไพ
ใจเพียร
๒. นางสาวพิไลวรรณ
ดอนเตาเหล็ก
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี
ศรีไมตรี
๔. อาจารย์วิลารักข์
อ่อนสีบุตร
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
๖. นายศาสตร์ศิลป์
ทองแรง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการจัดการ (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการจัดการ (ป.โท)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต
๒. นางสาวธิดารัตน์
๓. อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์
๔. อาจารย์จุฑามาส
๕. นางทักษิณา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ
๗. นางสาวพีริยา
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี
๙. นางสาววิริศรา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ป.เอก)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ป.เอก)

ฉัตรวิริยาวงศ์
เขียวสวัสดิ์
กองแก้ว
ชมผา
เจริญชัย
ปัญญาภา
เพียรทํา
ไชยเสนา
คํางาม

/.คณะวิทยาศาสตร์

-๓คณะวิทยาศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา
๒. นางศิริพร
ร่วมสุข
๓. อาจารย์ ดร.อรุณ
จันทร์คํา
๔. รองศาสตราจารย์ชาญชัย
สุกใส
๕. อาจารย์เยาวรักษ์
ทองพุ่ม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ป.โท)

คณะนิติศาสตร์
๑. อาจารย์ประพาฬรัตน์
๒. นายวุฒิชัย

สุขดิษฐ์
อรเนตร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะนิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
๑. อาจารย์ดรุณี
๒. นางสาวสิริมาดา

ใจสว่าง
โมราชาติ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะพยาบาลศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑. อาจารย์ ดร.มณฑิชา
๒. นางสาวณัฐวดี
๓. อาจารย์ ดร.สุภาพร

รักศิลป์
สมสี
ใจการุณ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (ป.โท)

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๑. อาจารย์ ดร.ดารชา
เทพสุริยานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒. นางสาวมยุรี
ทิพย์สมบัติ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๓. นางสาวศิริวรรณ
วงศ์ทวี
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธีระ
สาธุพันธ์
๒. นางสาวนันท์นภัส
ชารีแก้ว
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี
๔. นางสาววีรชญา
บัณฑิตวิทยาลัย
๑. อาจารย์ ดร.อรทัย
๒. นายศุภศิลป์

มาลาสุข

สายสะอาด
พันธ์งาม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (ป.โท)
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (ป.โท)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ที่ ๒๓๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

