
 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

ที่    ๑๘๘๕/๒๕๖๐      
เรื่อง   แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่พัสดุประจ ำหน่วยรำชกำร  

 
 
       เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว  สะดวก  รวดเร็วในกำรด ำเนินงำนพัสดุ  มุ่งกระจำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ไปสู่ระดับคณะ  ส ำนัก  ศูนย์  และ รร.สำธิต  ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
จ ำเป็นต้องมีเจ้ำหน้ำที่พัสดุประจ ำหน่วยงำนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  จึงยกเลิกค ำสั่งที่ ๑๘๗๐/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๖ กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๕๕ และค ำสั่งอ่ืนที่
ได้ก ำหนดไว้แล้วหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้ ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน  และให้ผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุดังนี้ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          ๑.น.ส.ทัชชญำ    วรรณบวรเดช  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๒.นำยสหภัส    อินทรีย์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  

   ๓.น.ส.มนัสวี    ศรีรำชเลำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
   ๔.นำยเอกรัตน์    รุ่งสว่ำง   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 ๕.น.ส.นงนุช   ทึ่งในธรรมะ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๖.น.ส.กมลวรรณ   พำรันนิตย์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๗.น.ส.บูรณจิตร    แก้วศรีมล  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๘.น.ส.กันยำวรรนธ์   ก ำเนิดสินธุ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๙.นำยชัยณรงศ์    วิรุฬพัฒน์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๑๐.นำยพัทธนันท์   วรรณพงศ์สิริ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๑๑.นำยมนพัทธ์   พวงขุนเทียน  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๑๒.นำงพัฒน์วิภำ   กังวำนโสภณ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๑๓.นำงวิมลพรรณ   ปำนช่วย  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
 ๑๔.นำยชนินทร์    มณีด ำ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๑๕.น.ส.อังค์วรำ    ศรศิลป์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๑๖.นำยพงษ์พันธ์   นำรีน้อย   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๑๗.น.ส.ชัชศรัณย์   จิตคงคำ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๑๘.น.ส.ธรรณปพร   หงษ์ทอง  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๑๙.นำยชำญวิทย์   เยำวฤทธำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๒๐.นำยวิโรจน ์   กองแก้ว   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๒๑.น.ส.ปัทมำ    เตชะสุวรรณ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๒๒.น.ส.พิพิธพร    อินพำนิช  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๒๓.น.ส.ชนัญรักฒ์   สุวรรณวัฒน ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๒๔.ผศ.จิรำภรณ์   หนูสวัสดิ ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๒๕.ผศ.บุษกร    ปั้นหุ่น   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๒๖.นำงสำยฝน    ทรงเสี่ยงไชย  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
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 ๒๗.น.ส.เพียรพิทย์   โรจนปุณยำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๒๘.น.ส.ปัทมำ    วัฒนพำนิช  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.ผศ.สำยัณ   พุทธลำ   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
๒.น.ส.วนิดำ   ชื่นชัน   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.น.ส.อรพิมพ์    มงคลเคหำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔.น.ส.เชิดศิริ    นิลผำย   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๕.ผศ.กิจจำ    จิตรภิรมย์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๖.นำยโยธิน    พลประถม  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
๗.นำยฌำน    ปัทมะ พลยง  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๘.นำยสวัสดิ์    ทองสิน   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๙.นำยณัฐพล    บุญรักษ์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

๑๐.ผศ.อรุณ    ชำญชัยเชำว์วิวัฒน์ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๑.นำงบุญญำพร   บุญชัย   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
๑๒.น.ส.นิศำกร    เถำสมบัติ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๓.นำยปิยะนันต์   อิสสระวิทย์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๔.นำยวรุตม์    พลอยสวยงำม  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๕.น.ส.นัยนพัศ    อินจวงจิรกิตต์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๖.นำงสุรินทร์    ผลงำม   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๗.นำยสรำยุทธ    คำน   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๘.น.ส.สุดำ    ชูถิ่น   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๙.น.ส.ทิพรักษ์    วงษำดี   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๐.ผศ.นุกูล    แก้วเนียม  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๑.ผศ.วรรณภร    ศิริพละ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๒.นำงอัจฉรำ    ผ่องพิทยำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๓.นำยเศรษฐวิทย์   แสงทิพย์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๔.นำยนพนันต์    เมืองเหนือ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๕.ผศ.นันท์นภัส    เติมวงศ์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๖.นำยปิยะ    วงศ์ญำณิน  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๗.น.ส.อำทิตยำ    สำมณฑำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๘.ผศ.จินดำ    ยืนยงชัยวัฒน ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๙.นำยเกียรติศักดิ์   ลักษณะงำม  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓๐.นำงอัจฉรำ    แก้วน้อย  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓๑.ผศ.ศศิธร    สกุลกิม   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓๒.น.ส.ภัคจุฑำนันท์   สมมุ่ง   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓๓.ผศ.ชลิต    วณิชยำนันต์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓๔.น.ส.รัตนสุดำ    สุภดนัยสร  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓๕.นำงณัฏฐกิตติ์   เหมทำนนท์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
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๓๖.น.ส.ธีรำพร    ปฏิเวธวิทูร  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓๗.นำยสุริยำ    อติวิทยำภรณ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓๘.นำยสุรพงษ์    รำมัญจิตต์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓๙.นำยธวัชชัย    พงษ์สนำม  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔๐.นำยณัฐวุฒิ    รัตนำธรรมวัฒน์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔๑.น.ส.สุนทรียำ    กำละวงศ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔๒.นำยรำชนิรันดร์   ดวงชัย   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔๓.นำยพิเชฐ    มีมะแม   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔๔.ผศ.วิมล    อุทำนนท์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔๕.นำยเอกรำช    วรสมุทรปรำกำร  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔๖.นำยธีรถวัลย์    ปำนกลำง  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔๗.น.ส.เกศริน    มีมล   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔๘.น.ส.หทัยรัตน์    ธีระกำญจน์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 
คณะครุศาสตร ์

๑.น.ส.พรวิภำ    เสือสมิง   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.ผศ.กฤษดำ    ผ่องพิทยำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำยจิตตวิสุทธิ์   วิมุตติปัญญำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔.น.ส.ยุวรัตน์    จงใจรักษ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๕.นำยสุเมธ    พัดเอ่ียม   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๖.ผศ.ปัญจนำฏ    วรวัฒนชัย  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๗.นำงนิธิวดี    พะเทพ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๘.นำยวรุตม์    พลอยสวยงำม  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๙.น.ส.ธชักร    สุวรรณจรัส  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

๑๐.นำยวิกรม    ศุขธณี   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๑.นำยอัครเดช    เกตุฉ่ ำ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๒.ผศ.ปรำณีต    ม่วงนวล   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๓.นำงพัชรีภรณ์    บำงเขียว  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๔.นำยศรำวุฒิ    สมัญญำ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๕.น.ส.กุลธิดำ    ทุ่งคำใน   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๖.ผศ.บุษกร    ปั้นหุ่น   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๗.นำงสำยฝน    ทรงเสี่ยงไชย  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๘.ผศ.สุพัตรำ    วิไลลักษณ์           เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๙.น.ส.เพียรพิทย์   โรจนปุณยำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๐.น.ส.ปัทมำ    วัฒนพำนิช         เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒๑.น.ส.วรรณภร    ศิริพละ             เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
๑.นำงอัชรี    ภักดีสุวรรณ์  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.รศ.นงนุช    อุณอนันต์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำยเดชำ    พนำวรกุล  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
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๔.นำงพรรณำ   พูนพิน   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๕.นำยสรสินธุ์    ฉำยสินสอน  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๖.น.ส.รัชนก    ปัญญำสุพัฒน์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๗.นำงนิตยำ   มณีวงศ์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๘.น.ส.สภุำพร        ปริญญำเศรษฐกุล เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๙.นำงจันทรัศมิ์    สิริวุฒินันท์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

๑๐.น.ส.มนัสวี    พัวตระกูล  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๑.นำยไซนิล    สมบูรณ์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๒.ผศ.สิงห์    สิงห์ขจร   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๓.นำยนเรศ    นิภำกรพันธ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๔.นำงอภิญญำ    นุชนำรถ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๕.น.ส.สุพรรณิกำร์   ชำค ำรุณ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๖.นำยอุกฤต    คูหพันธ์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๗.น.ส.ภัทิรำ    มำศมำลัย  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๘.น.ส.บุญถึง    สัมมำโภชน์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๑๙.น.ส.ภิรษำ    โชติรุจิโสภณ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 
ส านักงานอธิการบดี 
     กองกลาง   

๑.นำงบุษบงค์    วงษ์พันทำ  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.ดำรุณี   วำนิ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.น.ส.จิดำภำ    ชุมทอง   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔.นำยวีรพงษ์    แสนพัก   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
๕.น.ส.รววิรรณ    ไวอำสำ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๖.น.ส.กัณจฐำภรณ์   ทองพิลำ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๗.น.ส.รัชดำ    มำนิมิต   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
 

กองคลัง 
๑.นำงบุญเพ็ญ    หงษ์ทอง  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.นำยวิเชษฐ์    ศรไชย   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำยกิตติพงษ์    พ้ืนพรม   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔.น.ส.วชิุตำ    วิจิตรศักดิ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
๕.น.ส.ทัศนีย์    แสงรูจีย์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 
งานจัดหารายได้ 

๑.นำงบุญเพ็ญ   หงษ์ทอง       หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.สภุำพร   แผ้วสะอำด  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
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กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๑.นำงบุญเพ็ญ    หงษ์ทอง  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.ณัฐฐำ    ฉลำดธัญญกิจ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำยพีรพงศ์    สุขใจดี   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

   
กองบริหารงานบุคคล 

๑.นำงบุญเพ็ญ    หงษ์ทอง  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.นำงศรีสุนันท์   เจิดจิระโชค  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  

 

กองนโยบายและแผน 
๑.นำงจันทร์จิรำ    ภระกูลสุขสถิตย์   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.วชัรำภรณ์    กองข้ำวเรียบ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.น.ส.จิระวรรณ    ยืนยั่ง     เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑.ผศ.พิษณุ    บำงเขียว  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.กรกำญจน์    อุ่นบ้ำน   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.น.ส.วลิำวรรณ    ดวงลิวงษ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑.นำงจ ำนงค์    ตรีนุมิตร   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.ภัฑรีภรณ์    วงภูธร   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๑.ผศ.สำยัณ    พุทธลำ   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.นำยขวัญชัย   ช้ำงเกิด   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำยชวลิต   จูเจี่ย   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.นำงศรีโสภำ    อ้อยหวำน  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.สภุำภรณ์   เสียงเย็น  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำยสืบยศ    สินบัว   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔.น.ส.รสสุคนธ ์   อุดมศรี   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๕.นำยเกษม    ประดำสุข  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
          ๑.นำงสุรินทร์    ผลงำม    หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 ๒.นำงรุ่งรัตน์   แพทย์วิชำธร   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๓.นำยนิพัฒน์   นรพัลลภ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
          ๑.นำงอัชรี    ภัคดีสุวรรณ์   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 ๒.นำยภำคภูมิ   กัลยำณคุณำวุฒิ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 



- ๖ - 
 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.ผศ.อัมรินทร์    แรงเพ็ชร  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.ผศ.ณัฐภำ    นำฏยนำวิน  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำยตั้งปณิธำน    อำรีย์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
          ๑.น.ส.นัยนพัศ    อินจวงจิรกิตต์  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
          ๒.น.ส.นิศำกร    เถำสมบัติ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑.ผศ.วรรณภร    ศิริพละ   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.นำยวีระยุทธ    กุลศักดิ์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
๑.น.ส.ยุวรัตน์    จงใจรักษ์  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.สธุีรำ    ปั่นศรี   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

โรงเรียนมัธยมสาธิต 
๑.นำยสิริชัย   เอ่ียมสอำด  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.ธนัญญำ   คนอยู่   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

โรงเรียนประถมสาธิต 
๑.นำงอัมพร    เลิศณรงค์  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.นำงสุขใจ    แก้วดวงเทียน  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

   
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑.ผศ.จินดำ    ยืนยงชัยวัฒน ์  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.นัชมำ    ซ่งเป็ก   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
๑.นำยเอก   อุทำนนท์  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.นำงสุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำยฉัตรชัย    รังษี   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
๑.น.ส.สภุำพร    ศรีหำมี   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.นำยวำปี    คงอินทร์   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำงพรปวีณ์   ก.ศรีสุวรรณ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

วิทยาลัยการดนตรี 
๑.นำยพูนสุข    กุหลำบวงษ์  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.นำยสุขนิษฐ์    สะสมสิน  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.นำยพนัส    ต้องกำรพำนิช  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๔.นำยพิชชำณัฐ    ตู้จินดำ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
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ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  

๑.ผศ.ชลิต    วณิชยำนันต์  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๒.น.ส.มำริสำ    ลอยแก้ว   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
๓.น.ส.ภุมพันติดำ    ซุ่นเจำ   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 
ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร

พัสดุโดยเคร่งครัด 
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒ มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 

วิเชษฐ์/ร่ำง,พิมพ์ 
 บุญเพ็ญ/ทำน 


