หน ้าที่ 1

ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ผอ. ศสส.สป. เบอร์ตรง โทร.02-282-6581
1 นาย ชัชวาลย์
เบญจสิริวงศ์
หน้ำห้อง ผอ.ศสส.สป.
2 นาย สมจิตต์
มีชัยเลิศสกุล

3
4
5
*
6
7
8
9
*
*
*
*
*
10
11
*
ลำดับ
ที่

สื่อสำร สป.

มือถือ

มือถือหลวง

51401-2

-

089-8979299

chuchawal_ben@moi.go.th

51401-2

081-4000258

081-9236101

kijja_chi@moi.go.th

กลุ่มงำนอำนวยกำร (สอก.) ชั้น 3
เบอร์ตรง สอก.ชั้น 3 โทร. /Fax. 02-282-6580 / (มท.) 51411
- ป้อมยำม (รปภ.)
51405
- โรงอำหำร
51406
- ห้องพนักงำนขับรถยนต์
51105
ผอ.สอก. ชั้น 3 เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) 02-282-6584
นาย กิจจา
ฉิมพาลี
51410
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
นาย ธงชัย
ทรัพย์สมิง
51418
นาง กันยา
เยีย่ มสถาน
51404
นาย มงคล
ปาลบุญ
51408
ฝ่ำยพัสดุสื่อสำร
-- ว่าง--- (หนฝ.พัสดุสื่อสาร)
51413
นาง เพ็ชร์รุ่ง
เซียงหลิว
51409/59923
นาย มนัส
บุญธรรม
51110
นาย วรวุฒิ
หยูห่ นูสิง
51105
น.ส. ณัชยา
แตงผ่อง
51412
นาย บดินทร์
แสงวิรุณ
51416
นาย วิยนต์
เสนาะพิณ
51105
นาย สนอง
อ่อนธรรม
51105
นาย วินัย
เพ็งสันต์
51105
ฝ่ำยงบประมำณสื่อสำร
น.ส. ภิญญาพัชญ์ ธนศรีสุนีย์
51415
นาง ดรุณี
เจนณรงค์
19922
น.ส. ขนิษฐา
นราปุย
51407
ชื่อ - นำมสกุล

086-7890263
090-9407804

089-1163523
081-7213822
089-0453999
090-5582265
087-0021906
081-9342867
081-4276761

081-3413302
086-1019458

สื่อสำร สป.
มือถือ
กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (สตป.) ชั้น 4
เบอร์ตรง สตป.ชั้น 4 โทร. 02-629-4278 / (มท.) 51128
เบอร์ FAX.
51127
ผอ.สตป.ชั้น 4 เบอร์ตรง 02-629-4278
1 นาย เถลิงศักดิ์
นุชประหาร
51124
081-8733733
ฝ่ำยติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำ / ฝ่ำยติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
2 น.ส. สุภาพร
จรัญวรพรรณ
51129
089-1889157
3 -ว่าง51126
* น.ส. มรกต
ชัดใจ
51122
087-0712089
ฝ่ำยติดตำมประเมินผลแผนระดับกระทรวง
4 นาง นพวรรณ
ประคองศิลป์
51120
081-8161989
5 - ว่าง51123
* น.ส. วรรณกร
จุย้ เสงี่ยม
51112
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จ้างเหมาบริการฯ

อีเมลล์

thongchai_sup@moi.go.th
kanya_yie@moi.go.th
mongkol_pal@moi.go.th

phetrung_sia@moi.go.th
manus_boo@moi.go.th
woravut_yoo@moi.go.th
จ้างเหมาบริการฯ
จ้างเหมาบริการฯ
จ้างเหมาบริการฯ
จ้างเหมาบริการฯ
จ้างเหมาบริการฯ
pinyapach_tha@moi.go.th
darunee_jan@moi.go.th
จ้างเหมาบริการฯ
มือถือหลวง

อีเมลล์

085-4841960
supaporn_jan@moi.go.th
จ้างเหมาบริการฯ

morakot_cha@moi.go.th
nopphawan_pra@moi.go.th

จ้างเหมาบริการฯ

หน ้าที่ 2

ลำดับ
ที่

1
2
*
*
3
4
5
6
7
8
9
10
ลำดับ
ที่

1
2
*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
*

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
มือถือ
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (สยส.) ชั้น 2
เบอร์ตรง สยส. ชั้น 2 โทร. /FAX.02-281-1567/(มท.) 51337
เบอร์ FAX.Auto.51553 /ศูนย์ฝึกอบรม(ลำดโตนด) 02-5737138-9 ต่อ 52413/52414/52426
ผอ.สยส.ชั้น 2 เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) 02-281-1421
นาง บุษราคัม
หวังศิริจิตร
51420
081-7450966
งำนธุรกำร
นาง สุณีย์
ชูปรีชา
51542
081-3550609
นาย กรกฎ
สง่าเมือง
51550
082-0725696
น.ส. ศุภณัฐ
หวังศิริจิตร
51546
กลุ่มแผนและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯ
- ว่าง นาง มัญชุพร
กาญจนฤกษ์
51544/59910
084-6117641
นาง ทวีป
อิม่ เอิบ
51428
094-6692569
นาย ธานินทร์
สัตยะวงศ์
51425
081-5751170
กลุ่มพัฒนำและมำตรฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เบอร์ตรง โทร. 02-281-7979
นาย วิเชียร
เอาทารสกุล
51551
082-0188937
น.ส. วิไลภรณ์
ศรีไพศาล
51101
089-9661311
นาย รังสี
มุลิ
51540
น.ส. วารีรัตน์
ภีระปัญญา
51429
ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (สคฐ.) ชั้น 5
เบอร์ตรง สคฐ.ชั้น 5 โทร. 02-282-2837
เบอร์ตรง สคฐ.ชั้น 5 โทร. 02-282-6586
51498
Help Desk
55555 / 51152
เบอร์ FAX. โทร. 02-304-9629
51451
ผอ.สคฐ.ชั้น 5 เบอร์ตรง โทร. 02-282-6582
-ว่าง 51450/ 59903
งำนบริหำรทั่วไป เบอร์ตรง 02-282-2837
นาง อรพันธ์
พุทธมนต์
51479
น.ส. กนกเนตร
อุปพงษ์
51453/ 59947
ฝ่ำยเชื่อมโยงเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เบอร์ตรง --นาย สาโรช
พลอยแสงสาย
51472
นาย มงคล
ลือสิริพงศ์
51490/ 59939
นาย สุรชัย
บัวเมืองเก่า
51491
นาย ขัตติยพล
ธรรมมาลี
51491
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสื่อสำรและสำรสนเทศ เบอร์ตรง --นาย สกล
สุขสวัสดิ์
51147/59943
นาย ณัฐกิตติ์
ตาวงษ์สา
51152
นาย จารึก
อุรา
51483/ 59946
นาย สมนึก
โลสันเทียะ
51454/ 59946
นาย สิทธิภรณ์
บารุงเพชร
51475
ฝ่ำยบำรุงรักษำเครือข่ำยสำรสำรสนเทศ เบอร์ตรง 02-282-6586
นาย นิเวศน์
พุทธมนต์
51991
นาย วีระชัย
ชนะจอก
51494
นาย ธงชัย
ไกยพันธุ์
51492
นาย ชัชวาล
ยอดคาตัน
59939
นาย เอกชัย
ชัยวงค์ษา
51498
นาย ธนวัฒน์
สังกระธาตุ
51498
บริษทั คอมเทรดดิ้ง จากัด(CTC) ดูแล MA
51456
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มือถือ

089-4414736
094-7877940

มือถือหลวง

085-4844973

อีเมลล์

busarakum@moi.go.th
sunee_shu@moi.go.th

จ้างเหมาบริการฯ
จ้างเหมาบริการฯ

taveep_aim@moi.go.th

wichian_aot@moi.go.th
wilaiporn@moi.go.th
rangsee_mui@moi.go.th
wareerat@moi.go.th

มือถือหลวง

อีเมลล์

oraphan_put@moi.go.th
จ้างเหมาบริการฯ

061-4496244
089-4521401
080-7380170
083-8416486

mongkol_lue@moi.go.th
surachai_bua@moi.go.th
khattiyaphon_tha@moi.go.th

081-6830094
081-4404972
092-3241145
086-0138407
084-7788164

sakol_soo@moi.go.th
nuttakit_taw@moi.go.th
jaruek_ura@moi.go.th
somnuk_ios@moi.go.th
sitthiporn_bum@moi.go.th

081-7003203
081-5745377
085-1737318
083-3003313
086-1884869
081-4954339
ดูแล MA โครงการทางด่วนข้อมูลฯ

niwes_put@moi.go.th
weerachai_cha@moi.go.th
chatchawal_rod@moi.go.th
eakchai_cha@moi.go.th
thananat_son@moi.go.th

หน ้าที่ 3

ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
*
8
9
10
11
12
*
13
14
15
16
17
*

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สทส.) ชั้น 2
เบอร์ตรง สทส.ชั้น 2 โทร. 02-304-9603
เบอร์ตรง สทส.ชั้น 2 โทร. /FAX. 02-304-9602 / (มท.) 51136
เบอร์ตรง สทส.ชั้น 1 โทร.02-282-6583
เบอร์ตรง สทส.ในกระทรวงฯ (ตึก สนผ.เดิม) ชั้น 1 โทร. 02-223-2000
ผอ.สทส.ชั้น 2 เบอร์ตรงโทร. 02-304-9601
น.ส. วรรณภา
ขันติสมบูรณ์
51134
งานธุรการ
นาง สุดใจ
ลีลาถาวรชัย
51143
กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ตรง 02-226-0505
น.ส. ศิริพร
สนธิรัตน์
50476
นาง อลิศรา
จริยารังษีโรจน์
50663
น.ส. ณรัณภัช
แสงทอง
50545
นาง อุไร
หาญโอฬารเลิศ
50483
นาย กิตติ
ดางามกิจ
50660
น.ส. โสภิดา
พุทธิมา
50661
กลุ่มพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) 02-3049619
น.ส. อนงค์รัตน์ ลือนาม
59944/ 51139
น.ส. หยาดพิรุณ อ่อนเม็ก
51141
นาย บุญยง
เรืองพงษ์
51142
น.ส. ศิริเนตร
แสนสายเตร
51135
นาย ทศพล
นิติมณฑล
59913
น.ส. ภัทร์นริทร์ เรืองพงษ์
59916
ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
-ว่าง50181/ 50662
นาย สิทธิชัย
สุธานนท์
51444
นาย ธนภัทร์
นรเศรษฐ์ตระกูล
51131
นาย วิชาญ
เยีย่ มสถาน
50181/ 50662
นาย ธนารักษ์
รัตนขันธ์
50180
นาย ณัฐวุฒิ
พรวิรุฬห์
50662
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มือถือ

มือถือหลวง

081-7796554

085-4841959

095-4897007
081-5678071
089-8833329
087-5887382
086-9018404
086-553-5592
084-6977009
089-6905545
089-7675324
091-7294747
080-4118210
083-0130577

อีเมลล์

wannapa@moi.go.th
sudjai_lee@moi.go.th

(อยูใ่ นกระทรวง)
(อยูใ่ นกระทรวง)
(อยูใ่ นกระทรวง)
(อยูใ่ นกระทรวง)
(อยูใ่ นกระทรวง)
จ้ำงเหมำฯ(อยูใ่ นกระทรวง)

ลาศึกษา

siriporn_so@moi.go.th
alisara_ja@moi.go.th
narunpatch_san@moi.go.th
urai_har@moi.go.th
kitti_dum@moi.go.th

anongrat_lu@moi.go.th
yadpiroon_onm@moi.go.th
boonyong_run@moi.go.th
sirineth_san@moi.go.th
tosapol_nit@moi.go.th

จ้างเหมาบริการฯ
(อยูใ่ นกระทรวง)
089-9236258
086-5091414
081-4944450
080-9980577

(อยูใ่ นกระทรวง)
(อยูใ่ นกระทรวง)
จ้ำงเหมำฯ(อยูใ่ นกระทรวง)

service3@moi.go.th
thanaphat_nor@moi.go.th
vichan_yia@moi.go.th
tanarak_rat@moi.go.th
nuttawut_por@moi.go.th

หน ้าที่ 4

ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.

มือถือ
กลุ่มงำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำร (สสส.) ชั้น 4
เบอร์ตรง สสส.ชั้น 4 โทร. 02-282-6589
เบอร์ FAX. ชั้น 4 โทร. 02-282-6587
51436
ผอ.สสส.ชั้น 4 เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) 02-282-6589
นาย วันชัย
เขียวชะอ่า
51430
งำนธุรกำร
นาง โสภา
ลาดับพงศ์
51440
081-8165328
ฝ่ำยระบบวิดีทศั น์ทำงไกลและกำรประชุม
นาย โฆสิต
สง่าเมือง
51442/ 50214
นาย กอบพล
มีศรีมธุพจน์
50168
นาย โภคิน
โดมดอกฟ้า
51441/ 50214
081-3486364
น.ส. ปาริชาติ
พิมปาน
51435/ 50127
084-0046778
ฝ่ำยบริกำรสื่อสำรทั่วไป เบอร์ตรง โทร. 02-226-0193 (ห้องชุมสำยโทรศัพท์ในกระทรวง)
นาย เกียรติชัย
เซียงหลิว
50790-1
085-5048681
นาย โสภณ
คงดี
50790-1
นาย สุนาถ
ออมไธสง
50214/51442
082-2312567
ฝ่ำยสื่อสำรด้ำนควำมมั่นคงและรักษำควำมปลอดภัย
นาย สมพร
โพธิพ์ รหม
51443
081-7042809
นาย บัญชา
วรมิ่ง
51447
083-9276136
นาย นวพล
เปศรี
59935
ฝ่ำยระบบวิทยุและดำวเทียม เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) 02-282-6588
นาย ถาวร
อูอ่ ้น
51464
081-9091032
นาย โกวิทย์
สีดา
51461
084-7249189
นาย ประกร
เนมินทร์
51462
082-1003440
ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 1 (พระนครศรีอยุธยำ)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 035-336-589
เบอร์ FAX.
10455 /10466
ผอ.ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยำ)
1 นาย วัชระ
เรืองฤทธิ์
10440/ 10340
เจ้ำหน้ำที่ ศสข. 1 (พระนครศรีอยุธยำ)
2 นาย ธนวัฒน์
เตากล่า (หนฝ.สส.)
10441/ 10341
3 นาย สมพงษ์
ลุนาบุตร (หนฝ.สทส.)
10442/ 10342
4 พ.จ.อ. มานัส
ยืนนาน
10551
5 น.ส. ดวงเดือน
ตรีวสิ ูตร
10343
6 นาย ปิยะศักดิ์
สายแก้ว
10444
7 นาย ชัยพร
สิงห์โต
10400
* นาย ปิยะพงษ์
บุญล้า
10443
* นาง สมศรี
ตลับปั้น

ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 2 (ชลบุรี)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 038-282-993
เบอร์ FAX.
30455/ 30466
ผอ.ศสข.2 (ชลบุรี)
นาย ณรงค์
แสงสุทรรศน์
30440 /30340
เจ้ำหน้ำที่ ศสข. 2 (ชลบุรี)
นาย จีรวัฒน์
จิรวัฒนวงศ์สิร(ิ หนฝ.สทส.)
30442
- ว่าง
(หนฝ.สส.)
30441
นาย ธนกฤต
จานงค์ศรี
30445
นาย อภิศักดิ์
เกตุตระกูล
30547
น.ส. เดือนขวัญ วงศ์หงษ์
30443
นาย ธวัชชัย
สวัสดี
30400
นาย วชิระโยธิน จันทร์สาครบุญตา
30400

C:\Users\Lemel\Downloads\mail-phone2017.xls ศสส.สป.-ปรับ16พ.ย.58

มือถือหลวง

063-2178753

wanchai_keo@moi.go.th
sopa_lum@moi.go.th

084-3878700

kosit_san@moi.go.th
bhokin_dom@moi.go.th
parichat_pim@moi.go.th

ห้องชุมสาย มท.

gioustichai_cia@moi.go.th

ช่วยงานVCS (อยูใ่ นกระทรวง) sunat_omt@moi.go.th
somporn_poc@moi.go.th
banchar_vor@moi.go.th

thavorn_ouo@moi.go.th
kowit_see@moi.go.th
prakorn_nam@moi.go.th

มือถือ

มือถือหลวง

086-8787676

085-4841952

098-7959391
086-8262488
089-8001164
081-991-5126
089-781-3766
081-4810294
085-124-7784
089-8207278

อีเมลล์

อีเมลล์

watchara_rea@moi.go.th

thanawat_tao@moi.go.th
manus_yea@moi.go.th
duangduan_tre@moi.go.th

ลูกจ้างประจา
จ้างเหมาฯ
จ้างเหมาฯ

มือถือ

มือถือหลวง

096-8045652

085-4841965

piyasak_sai@moi.go.th
chaiporn_sin@moi.go.th
piyapong_boo@moi.go.th

อีเมลล์

narong_vas@moi.go.th

083-1174106

jeerawat@moi.go.th

089-9565879
086-5710109
089-0989662
085-0869684
087-3539537

daunkhan_won@moi.go.th

apisak_kat@moi.go.th
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา

หน ้าที่ 5

ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 3 (นครปฐม)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 034-251-969 / 034-242-855
เบอร์ FAX.
60455/ 60466
ผอ.ศสข.3 (นครฐม)
1
- ว่าง
60440/ 60340
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.3 (นครปฐม)
2 นาย ยิง่ ศักดิ์
คาเพราะ(หนฝ.สส.)
60344
3 นาย เผด็จ
เกษตระกูล(หนฝ.สทส.)
60442
4 นาง อภิญญา
ธนาพันธุส์ ิงห์
60443
5 นาย วิชิต
ศิลปสุวรรณ
60543
6 จ.สต. สมภพ
อภิวรชัย
60445
* นาง จันทร์จรัส กรปรีชา
* นาย ชเอม
ขาวชม

ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 4 (นครรำชสีมำ)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 044-242-995
เบอร์ FAX.
36455 / 36466
ผอ.ศสข.4 (นครรำชสีมำ)
1 นาย ประภวัต
ธรรมจันทึก (หนฝ.สส.) รกน.ผอ. 36440
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.4 (นครรำชสีมำ)
2 นาย ประภวัต
ธรรมจันทึก (หนฝ.สทส.)
36441
3 นาย สิงหา
บุตรศรีภมู ิ (หนฝ.สส.)
36442
4 นาง วารินทร์
ประเสริฐนู
36443
5 นาย วินะรุด
สู้ศึก
36406
6 นาย กังวาล
ยะสูงเนิน
36447
7 นาย ศุภชัย
ศรีแสง
36408
8 นาย พิชิต
ธาดาวงษา
36445
9 นาย โยธิน
สง่าเนตร
36400
* นาย นัฐวิทย์
เอีย่ มชื่น
36400
* น.ส. รัตนา
ธรรมพิทักษ์
36400
ลำดับ
ชื่อ - นำมสกุล
สื่อสำร สป.
ที่
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 5 (อุดรธำนี)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 042-222-682
เบอร์ FAX.
45455 / 45466
ผอ.ศสข.5 (อุดรธำนี)
1
- ว่าง
45440
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.5 (อุดรธำนี)
2 นาย วิรัตน์
ธรรมเสถียร (หนฝ.สส.)
45441
3 นาย รณกร
ถิรตานนท์ (หนฝ.สทส.)
45442
4 นาย บัวแสง
เตโช
45446
5 นาย สนธิชัย
ยีภ่ ู่
45445 /45544
6 นาย ยศพร
มาสะระ
45545
7 นาย ประเสริฐ
ไชยเพชร
45447
8 นาง นิรัตดา
พระชัย
45443
9 นาย ชวลิต
รักเสมอ
45547
* น.ส. สุบัญ
สิงห์สุข
45443
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มือถือ

มือถือหลวง

-

085-4841967

081-2069000
085-1747347
085-3635564
089-5352944

อีเมลล์

yingsak_kom@moi.go.th
phadet_ket@moi.go.th
apinya_tha@moi.go.th
wichit_sil@moi.go.th

จ้างเหมาฯ
จ้างเหมาฯ

มือถือ

มือถือหลวง

085-6307711

085-4841954

085-6307711
087-8782541
080-7244433
092-2795514
081-5481888
081-2642396
095-5250202
086-2441305
087-8710990
081-0756385
มือถือ

อีเมลล์

prapawat_tum@moi.go.th
prapawat_tum@moi.go.th
warin_pra@moi.go.th
winarut_soo@moi.go.th
kangwal_yas@moi.go.th
supachai_sri@moi.go.th

ลูกจ้างประจา
จ้างเหมาฯ
จ้างเหมาฯ
มือถือหลวง

pichit_tha@moi.go.th
yotin_san@moi.go.th

อีเมลล์

085-4841958
089-4974929

websever@moi.go.th

081-6616526
086-6425678
082-1188737
087-2375678
095-8016261
080-4096952
088-3145212

buasaeng_tec@moi.go.th
sonthichai_yee@moi.go.th
yotsaphon_mas@moi.go.th
prasert_cha@moi.go.th
niratda_p@moi.go.th
ลูกจ้างประจา
จ้างเหมาฯ

หน ้าที่ 6

ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 6 (ขอนแก่น)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 043-236-606
เบอร์ FAX.
40455 / 40466
ผอ.ศสข.6 (ขอนแก่น)
1 นาย สังวรณ์
คงเมือง
40440
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.6 (ขอนแก่น)
2 นาย ณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร (หนฝ.สส.)
40441
3 นาย อารมย์
ศุภเสถียร (หนฝ.สทส.)
40442
4 นาย นิรัญ
แดนสุข
40419
5 นาย อภิสิทธิ์
วังคูหา
40445
6 นาย เสวก
สระสม
40447
7 นาย กฤตชัย
ชุมปัญญา
40419
8 นาย ภูมินทร์
สุนนท์
40444
9 นาง สิริลักษณ์
แซ่เตียว
40443
10 นาย สมศักดิ์
ภูเฮืองแก้ว
40400
* น.ส. เพ็ญประภา จันทะคุณ
40443

ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 7 (เชียงใหม่)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 053-112-378 / 053-112-377
เบอร์ FAX.
25455 / 25466
ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม่)
- ว่าง
25440
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.7 (เชียงใหม่)
นาย สุภาพ
ชมภูมิ่ง (หนฝ.สส.)
25441
นาย ประสิทธิ์

ชัยบุญเลิศ (หนฝ.สทส.)

25442

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาง

พูนธนิตกุล
มหาไม้
ใจนวล
นักลาทอง
ลอยมาปิง
เอีย่ มสอาด
เจริญใจ
สุริยมณี

25419
25446
25445
25545
25427
25443
25400
25476

รณสิษฐ
นพดล
สิน
จุมพล
กิตติ
ธานัท
สมพล
สุพนิ

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 8 (พิษณุโลก)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 055-258-955
เบอร์ FAX.
20455 / 20466
ผอ.ศสข.8 (พิษณุโลก)
1 นาย สุรชัย
ชุ่มเกษร
20440
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.8 (พิษณุโลก)
2 นาย ธัญธร
ศรีบุญญเกษ (หนฝ.สส.)
20441
3 นาย ธนัชชัยธนดล ไฝสัมฤทธิ์ (หนฝ.สทส.)
20442
4 นาย สมชาย
ปัญญาวัน
20446
5 นาย เกรียง
พร้อมพิมพ์
20444
6 นาย วุฒิศักดิ์
สิริโสภณรัตน์
20343
7 นาย อนันต์
เปลี่ยนโพธิ์
20445
8 น.ส. พิกุล
สิทธิ
20443
9 นาย ประภาส
แก้วกาพล
20666
* นาง บุญธรรม
ทองกรณ์
20666
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มือถือ

มือถือหลวง

081-0663051

084-3878714

086-5511787
089-8485220
085-0017890
085-2482347
087-8563445
098-9191492
083-5622230
084-4026534

มือถือ

อีเมลล์

sangvorn_kon@moi.go.th
narongrit_mit@moi.go.th

orom_sup@moi.go.th
niran_dae@moi.go.th
aphisit_wun@moi.go.th
saweak_sra@moi.go.th
anucha_cha@moi.go.th

phumin_sun@moi.go.th
ลูกจ้างประจา
จ้างเหมาฯ

มือถือหลวง

อีเมลล์

085-4842102
081-9605207
089-8518585
089-8559938
083-3233678
087-1933417
081-0206358
086-1945929
088-1385794
083-3238160

suphab_cho@moi.go.th

noppadol_mah@moi.go.th
sin_jai@moi.go.th
jumpol_nak@moi.go.th
santi_loy@moi.go.th

ลูกจ้างประจา
จ้างเหมาฯ

มือถือ

มือถือหลวง

089-8564014

085-4841947

081-4052493
089-8585261
086-9365713
088-2912565
082-3939031
081-6252065
086-1379797
081-2809709
088-1643316

อีเมลล์

somnuk_fai@moi.go.th
somchai_pan@moi.go.th
kriang_phr@moi.go.th

บรรจุใหม่30ต.ค.58
ลูกจ้างประจา
จ้างเหมาฯ

wuttisak_sir@moi.go.th
anan_pli@moi.go.th
pikul_sre@moi.go.th

หน ้าที่ 7

ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
มือถือ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 9 (นครสวรรค์)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 056-222-919 /เบอร์กลำง (มท) 15681
เบอร์ FAX.
15655 / 15666
โรงจอดรถดำวเทียม
15645
ผอ.ศสข.9 (นครสวรรค์)
1 นาย อุทัยวุฒิ
ห่อนาค
15640
087-1944904
094-7098940
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.9 (นครสวรรค์)
2 นาย บัญชา
เกตุอา่ (หนฝ.สส.)
15641
084-4288785
3 นาย ศิริวฒ
ั น์
อภิณเทพานิชย์ (หนฝ.สทส.)
15642
4 นาย สุพรรณ
ฉวีวงศ์พงษ์เดช
15648
084-5964919
5 นาย บุญเลิศ
สุขแก่น
15644
081-5345407
6 นาย จตุรงค์
รัชตโชติ
15681
086-9319438
7 นาย ศุภณัฐ
คงอ่า
15646
087-8489399
8 นาง อิงครัตน์
นวลจันทร์
15643
081-7869544
9 นาย สาราญ
ศรีลักษณ์
15682
085-0490364
* นาย ศุภรักษ์
พรมบุตร
15683
082-8855962
* นาง กาญจนา
นามเชียงใต้
15683
085-1062429
ลำดับ
ชื่อ - นำมสกุล
สื่อสำร สป.
ที่
มือถือ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 10 (สุรำษฎร์ธำนี)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 077-272-593
เบอร์ FAX.
65455 / 65466
ผอ.ศสข.10 (สุรำษฎร์ธำนี)
1 นาย สันติภพ
สรวมศิริ
65440/ 65340
081-5384419
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.10 (สุรำษฎร์ธำนี)
2 นาย บรรจบ
น้อยสันโดด(หนฝ.สทส.)
65442/65342
083-6411667
3 นาย ลิขิต
ช่วยบารุง(หนฝ.สส.)
65441
089-6467449
4 นาย สราวุธ
คงช่วย
65543
081-8168402
5 นาย คฤหัส
ณ พัทลุง
65444
086-5938692
6 น.ส. นัสยมล
หนูยัง
65443
098-0161488
7 น.ส. ฐิติภรณ์
สวัสดี
65542
080-5360092
* นาย ชาญชัย
สวัสดี
65542
093-7470958
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สื่อสำร สป.
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 11 (นครศรีธรรมรำช)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 075-356-541
เบอร์ FAX.
70355 / 70366
ผอ.ศสข.11 (นครศรีธรรมรำช)
1 นาย ธนาชัย
ทิจะยัง
70340
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.11 (นครศรีธรรมรำช)
2 นาย สมพร
เพชรวงศ์ (หนฝ.สทส.)
70342
3 นาย คมชาญ
บัวแย้ม (หนฝ.สส.)
70341
4 นาย จตุรงค์
วรรณโสภณ
70369
5 นาย พงศ์พสิ ุทธิ์ แท่นอินทร์
70381
6 นาย จักรพงษ์
อุทัยอรรถพร
70343
7 นาย สุรินทร์
ไพรพฤกษ์
70369
8 นาย สุรินทร์
เทพรัตน์
70379
9 นาง จินดา
ดาราฤกษ์
70353
10 นาย สมพร
ทองขาวบัว
70353
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มือถือหลวง

085-4841961

uthaivut_hot@moi.go.th

buncha_ket@moi.go.th

ลูกจ้างประจา
จ้างเหมาฯ
จ้างเหมาฯ
มือถือหลวง

085-4841963

suphan_cha@moi.go.th
boonlert_suk@moi.go.th
jaturong.rut@moi.go.th
supanat_kon@moi.go.th
ingkwarat_nun@moi.go.th
samran_sri@moi.go.th

อีเมลล์

santiphop_sru@moi.go.th

likhit_chu@moi.go.th
sarawut_kon@moi.go.th
karauhad_nap@moi.go.th

ลูกจ้างประจา
จ้างเหมาฯ1ต.ค.58

มือถือ

มือถือหลวง

081-3975854

085-4841962

081-9036303
080-5191725
089-8755226
090-9802834
087-3410544
085-0691222
084-3079623
087-4888583

อีเมลล์

nusayamon_nuy@moi.go.th
thitipon_saw@moi.go.th

อีเมลล์

comchan_bua@moi.go.th
jaturong_wan@moi.go.th
poungpisut_tan@moi.go.th
jhakrapong_uth@moi.go.th

ลูกจ้างประจา

sompom_ton@moi.go.th

หน ้าที่ 8

11
*

ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
*

นาย ประยงค์
นาง อารมณ์

ศิริพงศ์
เวพิศ

ชื่อ - นำมสกุล

70350
70343

สื่อสำร สป.
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 12 (สงขลำ)
เบอร์ตรง (องค์กำรฯ) โทร. 074-311-713
เบอร์ FAX.
73455 / 73466
ผอ.ศสข.12 (สงขลำ)
นาย เกียรติศักดิ์ สุขศรีราช
73340/ 73440
เจ้ำหน้ำที่ ศสข.12 (สงขลำ)
นาย วิจารณ์
แจ้งสว่าง (หนฝ.สส)
73441
นาย ณรงค์วฒ
ั น์ งามสม (หนฝ.สทส.)
73442
นาย นิกร
ผลจรุง
73445
นาย มานพ
มุณีศรี
73344
นาง ณัฐวรรณ
วงศ์กระจ่าง
73443
นาย วรัญญู
สุวรรณราช
73342
นาย อนุชาติ
มณีพรหม
73443
นาง วนิดา
แหล้ปล้อง
73445
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084-1998366/ 083-1822809 ลูกจ้างประจา
089-2886590
จ้างเหมาฯ

มือถือ

มือถือหลวง

087-2958811

085-4841964

089-4974929
081-7364387
085-5850760
081-7677750
086-9632445
089-5978212
095-7866782
087-3972779

prayong_sir@moi.go.th

อีเมลล์

kiattisak_suk@moi.go.th

nikorn_pol@moi.go.th
manop_mun@moi.go.th

nattawan_won@moi.go.th
warunyou_suw@moi.go.th
จ้างเหมาฯ

