
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
ท่ี  ๒๗๔๔/๒๕๕๒ 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป  ๒๕๕๒ 
…………………………………… 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ขอ  ๑๓๕  กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป
ใหมหาวิทยาลัย  แตงตั้งเจาหนาที่ซ่ึงมิใชเจาหนาที่พัสดุ  เพื่อตรวจสอบการรับ – จายพัสดุ  งวดตั้งแต   วันที่                 
๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และตรวจรับพัสดุประเภทคงเหลืออยูเพียงวัน        
ส้ินงวด  โดยใหรายงานผลการตรวจสอบใหหัวหนาสวนราชการทราบ  ภายใน  ๓๐  วันทําการนั้น  ทั้งนี้เพื่อใหการ
ดําเนินการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๒ เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยฯ        
จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป  ๒๕๕๒ 
 

คณะกรรมการที่มีรายชื่อดงัตอไปนี้  ตรวจสอบพัสดุประจาํป ๒๕๕๒  ประจําศูนย/สํานัก/สถาบัน/กอง 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยวศิน  เนียมหอม  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผอง  กรรมการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยยุทธ  แมนพิมพ  กรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยสุระเจตน  ออนฤทธิ์  กรรมการ 
 ๕. อาจารย ดร.อนุชา   เพียรชนะ  กรรมการ 
 ๖. อาจารยจิระภา   ศรีคํา   กรรมการ 
 ๗. อาจารยโดม    หาญพิชิตวิทยา  กรรมการ    
 ๘. อาจารยอดศิักดิ ์   วิโย    กรรมการ 
 ๙. อาจารยสุรพล    ซาเสน    กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่มีรายชื่อดงัตอไปนี้  ตรวจสอบพัสดุประจาํป ๒๕๕๒  ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยภิญยาฐจันทร ชินชัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยอนธิุดา   ผายพันธ   กรรมการ 
 ๓. อาจารยชุตภิัสร   เรืองวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๔. อาจารยสุนดิา    เมืองโคตร  กรรมการ 
 ๕. อาจารยอนญัญา   วรรณา   กรรมการ 
 ๖. อาจารยประภัสสร   สมบัติศรี  กรรมการและเลขานุการ 
  

คณะกรรมการที่มีรายชื่อดงัตอไปนี้  ตรวจสอบพัสดุประจาํป ๒๕๕๒  ประจําคณะเกษตรศาสตร 
 ๑. รองศาสตราจารย ดร.สมาน  อัศวภูม ิ   ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารยอัศวฤทธิ์  อุทัยรัตน  กรรมการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยวิชิต  ประสมปลื้ม  กรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูชีพ  ประทุมเวยีง   กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวนประภา เช้ือสาธุชน   กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  บุญรมย    กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยวยุภา  สุขอุด   กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยสุมลรัตน  ไกรสรสวัสดิ์  กรรมการ 
 ๙. อาจารย ดร.พงษธร   สิงหพันธ  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการที่มีรายชื่อดงัตอไปนี้  ตรวจสอบพัสดุประจาํป ๒๕๕๒  ประจําคณะครุศาสตร 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยจิติพงษ  สาธร   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจิรพงศ  โกศัลวิตร  กรรมการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภาวรี  มากด ี   กรรมการ 
 ๔. อาจารยสัณชัย   ยงกุลวณิช  กรรมการ 
 ๕. อาจารยนฤชล   ระภาเพศ  กรรมการ 
 ๖. อาจารย วาที่ ร.ต.เชษฐ   ศรีไมตรี   กรรมการ 
 ๗. อาจารยสรายุทธ   พรเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่มีรายชื่อดงัตอไปนี้  ตรวจสอบพัสดุประจาํป ๒๕๕๒  ประจําคณะวิทยาศาสตร  
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยพูลทรัพย  หวังด ี   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยวรรณณา  ปยะรัตนมานนท  กรรมการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยปยกนิฏฐ  โชติวนิช  กรรมการ 
 ๔. อาจารยสุนดิา    เกิดหนุนวงศ  กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่มีรายชื่อดงัตอไปนี้  ตรวจสอบพัสดุประจาํป ๒๕๕๒  ประจําคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยธีรว ี  เรือนสิงห  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยวรางคณา   วุฒิชวย   กรรมการ 
 ๓. อาจารยสุมาลินี   ไชยศรีสุข  กรรมการ 
 ๔. อาจารยวิมานพร   รูปใหญ   กรรมการ 
 ๕. อาจารยนิศานาจ   โสภาพล  กรรมการ 
 ๖. อาจารยกุลวด ี   ละมายจีน  กรรมการ 
 ๗. อาจารยณัฏฐกิตต   ตันสมรส  กรรมการ 
 ๘. นายประยทุธ    สารัง   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่มีรายชื่อดงัตอไปนี้  ตรวจสอบพัสดุประจาํป ๒๕๕๒  ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑. รองศาสตราจารยชาญชัย  สุกใส   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสกร  นันทพานิช  กรรมการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง  วงษประเสริฐ  กรรมการ 
 ๔. อาจารย ดร.สุดาพร   ตังควนิช  กรรมการ 
 ๕. อาจารยอรอนงค   บุรีเลิศ   กรรมการ 
 ๖. อาจารย วาที่ ร.ต.บุญมี   นากรณ   กรรมการ 
 ๗. อาจารย วาที่ ร.ต.(หญิง)เกศิน ี  จันทรโสภณ  กรรมการ 
 ๘. อาจารยปริญญา   มูลสิน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ทั้งนี้  ใหรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป  ตอมหาวิทยาลัยฯ  ภายใน  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  
๒๕๕๒ 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๘  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
                (ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  บณุฑรกิ) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 



 
 
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
ท่ี  ๒๗๔๕/๒๕๕๒ 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ  และตรวจรับการจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
………………………………… 

   
 เพื่อใหการดําเนินการจดัซื้อและจัดจาง  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๓  
ดําเนินไปโดยถูกตองและเปนไปตามระเบยีบของทางราชการ  อาศัยอํานาจตามขอ  ๓๔   (๖)  และ  (๗)   แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  มหาวทิยาลัยฯ จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้
เปนกรรมการตรวจรับพัสดแุละตรวจรับการจาง  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓  
(เฉพาะกรณีวิธีตกลงราคา) 

 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรินทร  หลวงนา คณะเกษตรศาสตร  
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยดํารงชัย  โสกัณทัต  คณะเกษตรศาสตร 
 ๓. อาจารย ดร.พัชรีสาร   ฐิติธนานนท  คณะเกษตรศาสตร 
 ๔. อาจารยจรัญศักดิ์   แสงรัตนกุล  คณะเกษตรศาสตร 
 ๕. อาจารยราเชนทร   ดวงศรี  คณะเกษตรศาสตร 
 ๖. อาจารยสุนิดา    เมืองโคตร  คณะเกษตรศาสตร 
 ๗. อาจารยนภมณี   มงคลประเสริฐ  คณะเกษตรศาสตร 
 ๘. อาจารยสุกัลยา   นันตา   คณะเกษตรศาสตร 
 ๙. อาจารยอนัญญา   วรรณา   คณะเกษตรศาสตร 
 ๑๐. อาจารยประภัสสร   สมบัติศรี คณะเกษตรศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ   คณะครุศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชกร  ธิปตดี   คณะครุศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธานี  นงนุช  คณะครุศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนงนุช  เพชรบุญวัฒน คณะครุศาสตร 
 ๑๕. อาจารย ดร.พงษธร   สิงหพันธ คณะครุศาสตร 
 ๑๖. อาจารย ดร.อมรรัตน   พันธงาม คณะครุศาสตร 
 ๑๗. อาจารยชวนคิด   มะเสนะ  คณะครุศาสตร 
 ๑๘. อาจารยจันทนา   ล้ิมสุวรรณ คณะครุศาสตร 
 ๑๙. อาจารยไพวุฒิ   ลังกา  คณะครุศาสตร 
 ๒๐. อาจารยวรชิต   พรหมนอย คณะครุศาสตร 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณฤทธิ์ ทามณี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารยจิติพงษ  สาธร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารยวศิน  เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารยภาสวัฒน  ยศรักษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารยสุระเจตน  ออนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรีย  พิมพิมูล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒๗. อาจารยสนธยา   เกาะสมบัต ิ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 ๒๘. อาจารยสัณชัย   ยงกุลวณิช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 ๒๙. อาจารยนันทยุทธ   ละมายจีน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 ๓๐. อาจารยสรายุทธ   พรเจริญ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารยวาสนา  กวีนัฏธยานนท คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ 
 ๓๒.ผูชวยศาสตราจารยประกายดาว สาริกบุตร คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ 
 ๓๓. ผูชวยศาสตราจารยบดนิทรภัทร สุนบุญรัตน คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ 
 ๓๔. อาจารยหทัยรัตน   ควรรูดี  คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ 
 ๓๕. อาจารยศราวุธ   ชินาภาษ คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ 
 ๓๖. อาจารยวกิานดา   เกษตรเอีย่ม คณะบริหารธรุกิจและการจดัการ 
 ๓๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๓๘. ผูชวยศาสตราจารย ร.อ.วราวุธ ผลานันต  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๓๙. ผูชวยศาสตราจารยสริยกานต  ยี่เก็งเอีย่ม คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๔๐. ผูชวยศาสตราจารยนิสิต  ภาคบุบผา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๔๑. อาจารยวนิัย    จําปาออน คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๔๒. อาจารย วาที่ ร.ท.สมยศ  ขันแกว  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๔๓. อาจารยไวกณูฐ   ครองยุทธ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๔๔. อาจารยอาภารัตน   ประทีปะเสน คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๔๕. อาจารยอมราลักษณ   คลธา  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๔๖. รองศาสตราจารยพจนยี  เสงี่ยมจิตต คณะวิทยาศาสตร 
 ๔๗. ผูชวยศาสตราจารยมารศรี  แนวจําปา คณะวิทยาศาสตร 
 ๔๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เผาไทย วงศเหลา คณะวิทยาศาสตร 
 ๕๙. ผูชวยศาสตราจารยเสริฐ  เขียนนอก คณะวิทยาศาสตร 
 ๕๐. ผูชวยศาสตราจารยประกิต  สมัครคา คณะวิทยาศาสตร 
 ๕๑. อาจารยเสรี    จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร 
 ๕๒. อาจารยบวร   ไชยษา  คณะวิทยาศาสตร 
 ๕๓. อาจารย ดร.สุพรรนี   อะโอก ิ  คณะวิทยาศาสตร 
 ๕๔. อาจารยหทัยชนก   นันทพานิช คณะวิทยาศาสตร 
 ๕๕. อาจารยอมรรัตน   วงษกลม คณะวิทยาศาสตร 
 

  

ทั้งนี้   ใหปฏิบตัิหนาที่   ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓        
และใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ที่  ๓๖๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
  ส่ัง   ณ   วันที่  ๒๘   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
                (ผูชวยศาสตราจารยชัยวฒัน      บณุฑริก) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
ท่ี  ๒๗๔๖/๒๕๕๒ 

เร่ือง  แตงตั้งหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุและเจาหนาท่ีพัสดปุระจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
…………………………………. 

 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และฉบับ    
ที่แกไขเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยฯ  จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุ  ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

พัสดุกลาง 
 ๑. นายประสิทธิ์    แกวนก  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ๒. นางสาวคําแพง   เขียวขํา  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองคลงั 
 ๓. นายพงศสุริยา   ดําพะธิก เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองคลงั 
 ๔. นางรุงทิพย    บุญจํารูญ เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองกลาง 
 ๕. นายทองเบิม้    ถนอมพนัธ เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองกลาง 
 ๖. นางเพ็ญภรณ    ตรีภพ  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองกลาง   
 ๗. อาจารยสรรพสิริ   สงสุขรุจิโรจน เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองนโยบายและแผน 
 ๘. นางสาวสิวาไล   ศุภลักษณ เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองนโยบายและแผน 
 ๙. นางสาวนิตยา    ทองงอก เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองบรหิารงานบุคคล 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสริยกานต  ยี่เก็งเอีย่ม เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองสวสัดิการ 
 ๑๑. อาจารยนนัทยุทธ   ละมายจีน เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําศูนยคอมพิวเตอร 
 ๑๒. นายศราวธุ    นิลศร  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําวิทยาลยัแพทยแผนไทย 
 ๑๓. นางสาวมยุรี    ทิพยสมบัต ิ เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําวิทยาลยัแพทยแผนไทย 
 ๑๔. นางจนัทมิา    วงศวรรณ เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 ๑๕. นางสาวกนัยา   ชูฉัฏฐะ  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสํานักสงเสริมวิชาการ 
 ๑๖. นางสาวดวงจันทร   อุตมังค  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสํานักสงเสริมวิชาการ 
 ๑๗. อาจารยบญุสง   โตสารเดช เจาหนาทีพ่ัสดปุระจาํกองพฒันานักศกึษา 
 ๑๘. นางสาวสรุณี   โสวรรณี เจาหนาทีพ่ัสดปุระจํากองพฒันานักศกึษา 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุปยา  ทาปทา   เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสํานักบริการวิชาการชมุชน 
 ๒๐. อาจารยสนธยา   เกาะสมบัติ  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสํานักบริการวิชาการชมุชน 
 ๒๑. อาจารยอุดมเดช   ทาระหอม  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสํานักวทิยบริการ 
 ๒๒. นายวัชรพงษ   เวชพันธ  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสํานักวทิยบริการ 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารยประคอง  บุญทน   เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
 ๒๔. อาจารยอรอนงค   บุรีเลิศ   เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
 ๒๕. นางฬิฏา    สมบูรณ  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําสถาบันวิจัยและพฒันา 
 ๒๖. อาจารย ดร.อมรรัตน  พันธงาม  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๗. อาจารยนวลปราง   ขันเงิน  เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๘. อาจารยวริยา   บุญรินทร เจาหนาทีพ่ัสดปุระจําวิทยาลยัพยาบาล 
    
 



-๒- 
 

คณะเกษตรศาสตร 
 ๑. นางสาวดรณุ ี    ดวงบุบผา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ๒. นางธิดารัตน    แกวกิ่ง  เจาหนาทีพ่ัสด ุ
 ๓. อาจารย ดร.สังวาล   สมบูรณ  เจาหนาทีพ่ัสด ุ

 
คณะครุศาสตร 
 ๑. นางสาววัฒนา    อุทธา  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ๒. นางอรวรรณ    ภาคแกว  เจาหนาทีพ่ัสด ุ
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑. นายอาคม    สวัสดิ์มงคล หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ๒. นางสาวธัศภชณก   ศิริพงษไพบูลย เจาหนาทีพ่ัสด ุ
 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 ๑. นางวารณุ ี    สุกใส  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ๒. นางประไพ    กลมเกลี้ยง เจาหนาทีพ่ัสด ุ

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑. นางปรียาพรรณ   ละอองนวล หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ๒. นางสาวธิดารัตน   พลเขตต  เจาหนาทีพ่ัสด ุ
 
คณะวิทยาศาสตร 
 ๑. นางเสาวลักษณ   ภูสมสาย หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ๒. นางศิริพร    แกนการ เจาหนาทีพ่ัสด ุ
 
          ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๓  ใหยกเลิกคําสั่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เลขที่  ๓๖๐๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
         (ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน    บุณฑริก) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


