แผนภูมิงานและอัตรากําลัง กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กองคลัง
นางนภัสนันท ธนภาคิน
ผูอํานวยการกองคลัง (A010012)

งานเงินเดือนและสวัสดิการ
นายสายัณห รังสรรค B010008
หัวหนางาน
-นางยุวดี ทับสุวรรณ (3805)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
-นางอุรา ฤทธิ์แรงกลา (5043)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
-นางรสธร พรอมเที่ยงตรง
นักการเงินและบัญชี D010035
-นางสาวพัชรินทร มะกอกคํา
นักการเงินและบัญชี D010030
-นางสุภัญญา วรไพโรจน ฟูศรี
นักการเงินและบัญชี E010007
-นางสาวปุณยวีร กรัณยวัฒนกุล
นักการเงินและบัญชี E010042
-นางสาววนิดา ยาดี
นักการเงินและบัญชี E010059
-นางสาวพัชรินทร ชัยบุญเรือง
นักการเงินและบัญชี E010099
-นางสาวอุลัยพร เผือกผอง
เจาหนาที่สํานักงาน S4010115

จํานวน 10 คน

งานบัญชี
นางยุวดี คําวงศษา A010048
หัวหนางาน
-นางอมรลักษณ กายสุต
นักการเงินและบัญชี A010049
-นางสุภารัตน มณีวรรณ
นักการเงินและบัญชี A010044
-นางแสงเพชร ศานติอาภา
นักการเงินและบัญชี D010042
-นางอรวรรณ รวยสูงเนิน
นักการเงินและบัญชี D010046
-นายสันติพงศ พรหมประสิทธิ์
นักการเงินและบัญชี E010098
-นางสาวสุภาภรณ สุรินทรแกว
นักการเงินและบัญชี E010066
-นางสาววนิดา บุญทา
นักการเงินและบัญชี S4010180

จํานวน 8 คน

หมายเหตุ :

รวมจํานวน

งานการเงิน
นายจําลอง สุขจอย A010066
รักษาการแทน หัวหนางาน
-นายชล อินตะ
(4391)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
-นางสาวสุรัตินันท ชัยมงคล (4908)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
-นายวิชัย ถนัดคา (64)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
-นางสาวปรานอม สมประเสริฐ
นักการเงินและบัญชี A010015
-นายธนิต ธนากรวิศิษฎ
นักการเงินและบัญชี A010016
-นายมณรัก สุประดิษฐ
นักการเงินและบัญชี A010111
-นายสมไกร เขียวสอาด
เจาหนาที่สํานักงาน A010100
-นางเพียงจันทร นิลสุวรรณ
นักการเงินและบัญชี D010031
-นางสุดจิตรา พิชวงศ
นักการเงินและบัญชี D010033
-นางฐิติกา ตันนรา
นักการเงินและบัญชี D010029
-นางธัญญาลักษณ วงคยศ
นักการเงินและบัญชี D010034
-นางศรีสุภาพ ศรีพรหมมา
นักการเงินและบัญชี D010044
-นางยุพิน ดิชวงศ
นักการเงินและบัญชี D010045
-นางสาวสมัย แกวตาติ๊บ
นักการเงินและบัญชี D010043
-นางเตือนใจ เตชัย
นักการเงินและบัญชี D010054
-นางสาวศรัญญา จินดาหลวง
นักการเงินและบัญชี E010022
-นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีบาง
นักการเงินและบัญชี E010100
-นางสิญาธร ดุมขาว
พนักงานปฏิบัติงาน S4010023
-นางพันทิวา จันทรศิริ
นักการเงินและบัญชี S4010123
-นางสาวพชรมณฑ อาษากิจ
เจาหนาที่สํานักงาน S4010081
จํานวน 22 คน
73 คน

งานพัสดุ
นางสาวสุณิสา ธีตรานนท (34)
รักษาการแทน หัวหนางาน
-นางศศิมา คําราพิช
(3858)
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิเศษ
-นางพัทยา คํามุงคุณ
พนักงานปฏิบัติงาน D010036
-นางสาวกานดา สังขวารี
พนักงานปฏิบัติงาน D010038
-นางสาววิสาขพร ปรีชาวนาพงศ
พนักงานปฏิบัติงาน D010039
-นางอรพินท เปรมโพธิ์
พนักงานปฏิบัติงาน D010040
-นางสาววรรณวลี นิติการ
พนักงานปฏิบัติงาน D010041
-นายสมยศ แสงมะโน
พนักงานปฏิบัติงาน E010001
-นางสาวพิมพวิไล ประดิษฐดํารง
พนักงานปฏิบิงาน E010065
-นายสุรสีห เครือดวง
พนักงานขับรถ ขั้น2 (123)
-นางอรวรรณ กัณฑารัตน
เจาหนาที่สํานักงาน S4010021
-นายทินกร ศรีวิชัย
เจาหนาที่สํานักงาน S4010020
-นางจิราพร เมืองมูล
พนักงานปฏิบัติงาน S4010203

จํานวน 13 คน

งานพัฒนาระบบริหารงานคลัง
นางจุฑารัตน ดวงฤทธิ์ D010047
หัวหนางาน
-นางสาวรุงนภา ทองพันชั่ง
นักการเงินและบัญชี D010048
-นางสาวดารุณี สมภาร
นักการเงินและบัญชี D010049
-นายจตุรนต รวยสูงเนิน
วิศวกร D010050
-นางสาวสุชาดา จินณธนากิจ
นักการเงินและบัญชี D010051
-นายสาคร ดวงศรี
นักการเงินและบัญชี D010052
-นางปาริชาติ สัมพันธสวาท
นักการเงินและบัญชี D010053
-นายสุริยัน เตจะสุรินทร
วิศวกร E010002
-นายวิชชุกร ฟูศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร D010028
-นางสาวสุทธิลักษณ วิชัยสิงห
นักการเงินและบัญชี E010041

จํานวน 10 คน

งานธุรการ
นางสาวพิกุลทอง เมืองแกว (5042)
หัวหนางาน
-นางวิภาภรณ ประดิษฐดํารง
พนักงานปฏิบัติงาน A010064
-นายสุมิตร ชุมใจ (3856)
ผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน
-นางสาวนฤมล กฤษณะวณิช
พนักงานปฏิบัติงาน F010010
-นางสาวขวัญเรือน ดิชวงค
เจาหนาที่สํานักงาน F010008
-นางสาวพัชรินทร วงคลาน
เจาหนาที่สํานักงาน F010009
-นายปยะพงษ วงษคํา
ผูปฏิบัติงานบริหาร S4010215
-นายวัชระ ปญญาจันทร
ผูปฏิบัติงานบริหาร S4010226
-นางสาววิชชุดา ชัยนิพพันธุ
ผูปฏิบัติงานบริหาร S4010249

จํานวน 9 คน

