
 
 
 
 
 

 
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง   รายชือ่ข้าราชการผู้มผีลการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดมีากของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับรอบการประเมินวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

             ถึง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
...................... 

 
  เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐  ลงวันที่  ๓   กันยายน    ๒๕๕๒ 
ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ผู้ประเมินประกาศ
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยโดยทั่วกัน เพื่อ
เป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ดังนั้น จึงขอ
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับรอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

                       ประกาศ  ณ  วันที ่       กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 

 
 

                      (นายกฤษณ์  ธนาวณิช) 
                   ผูอ้ํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                     สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      บันทึกข้อความ 
สว่นราชการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  ส่วนอํานวยการ   โทร มท ๕๑๔๑๗ 
ท่ี มท ๐๒๑๐.๖/ ว                                วันที่           กรกฏาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

เรียน  ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑-๑๒ 
 

  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒  กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  โดยกําหนดให้มีการประกาศรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก   น้ัน 

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.   ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวข้างต้น  รายละเอียดสามารถเปิดดู 
ได้ทาง  www.ict.moi.go.th 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

ฉบับลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

รายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบตัิราชการของผู้อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ประเภทวิชาการ 
ระดับดีเด่น 
กลุ่มผู้อํานวยการส่วน 
 ๑. นายอนุพงศ์     สุขสมนติย ์           ผูอ้ํานวยการส่วนอํานวยการ 
                                                               (นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ) 

๒. นายทองสนิ     สตัยาพันธ์ุ  ผู้อํานวยการสว่นยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสือ่สาร 
                                                    (วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชํานาญการพิเศษ) 
๓. นายเถลิงศกัดิ ์    นุชประหาร  ผู้อํานวยการสว่นติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและ 
                                                    การสือ่สาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ)  
๔. นางสาววรรณภา  ขันติสมบูรณ ์ ผู้อํานวยการสว่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                    (นักวิขาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการพิเศษ) 

  
ส่วนอํานวยการ 
          ๑. นายสุรัตน ์    นชุอุทัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
          ๒. นายธนวัฒน    วิไล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
          ๓. นางรุ่งทิวา        ประสงค์เงิน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
          ๔. น.ส.ทัศนาภรณ ์ บุรัสการ   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร                                   

๑. นางบุษราคัม  หวังศิริจิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการพิเศษ 
           ๒. น.ส.วิไลภรณ์  ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ 
สว่นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๑. นางอลิศรา  จริยารังษีโรจน ์  นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ 

๒. น.ส.อนงค์รัตน์ ลือนาม   นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ. 
 ๓. น.ส.ศิริพร  สนธิรัตน ์  นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ  
          ๔. น.ส.ณรัณภัช  แสงทอง   นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ 
          ๕. นายธนภัทร์  นรเศรษฐต์ระกูล  นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ 
          ๖. น.ส.ศิริเนตร  แสนสายเนตร  นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ 
 ๗. นายทศพล               นิตมิณฑล  นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ 
 
                                                                                                     /..ส่วนติดตาม............ 
 
 
 



     ๒ 
 
ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. น.ส.สุภาพร จรัญวรพรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   
๒. นางนพวรรณ  ประคองศิลป์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

 
ประเภททั่วไป     
ระดับดีเด่น 
กลุ่มผู้อํานวยการส่วน/ผูอ้ํานวยการศนูย์ ๑-๑๒   
 ๑. นายวันชัย    เขียวชะอ่ํา  ผู้อํานวยการสว่นเทคโนโลยีการสื่อสาร 
      (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 

๒. นายธน           อตุสาหะวัฒนาสุข ผู้อํานวยการสว่นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศและการ 
                                                    นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๓. นายธนิต    ฉันทากร  ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
                                                    เขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส)               

          ๔. นายไพโรจน์     สายทองคํา  ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
                                                              เขต ๒ (ชลบุรี) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 

๕. นายเจษฎา    ธรรมมาล ี  ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
                      เขต ๓ (นครปฐม) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 

          ๖. นายสมชาย   แก้วกระจาย  ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
       เขต ๔ (นครราชสีมา) (นายชา่งไฟฟ้าอาวุโส) 
          ๗. นายสุรชัย      ชุ่มเกษร            ผูอ้ํานวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
      เขต ๕ (อดุรธานี) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 
 ๘. นายสันตชิยั     ชโูชค   ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
      เขต ๖ (ขอนแก่น) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 

๙. นายปริญญา   วีระมนุรักษ์  ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
     เขต ๗ (เชียงใหม่) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 

 ๑๐. นางธีรา  ธนูศิลป์   ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
      เขต ๘ (พิษณุโลก) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 
 ๑๑. นายอทุัยวุฒิ    ห่อนาค  ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
      เขต ๙ (นครสวรรค์) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 
 ๑๒. นายวีระวฒัน์    ภู่รุ่งฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
      เขต ๑๐ (สุราษฏร์ธานี) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 
 ๑๓. นายสันตภิพ     สรวมศิริ  ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
      เขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 
 ๑๔. นายเกียรติศักดิ์   สขุศรรีาช  ผู้อํานวยการศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
      เขต ๑๒ (สงขลา) (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 
 
                                                                                                         /..ส่วนอํานวยการ..... 



      ๓ 
 
ส่วนอํานวยการ 
           ๑. นางธินา  ตั้งฐติะกูล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน                                        
           ๒. นางกันยา  เย่ียมสถาน  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓. นางเพ็ชร์รุ่ง  เซียงหลิว  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีชํานาญงาน            
          ๔. นางดรุณ ี  เจนณรงค์  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีชํานาญงาน          
          ๕. น.ส.เกษมณ ี  เอี่ยมหนอ่  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. นางสุณีย์              ชูปรีชา   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑. นางสุดใจ  ลีลาถาวรชัย  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
           ๒. นางอุไร  หาญโอฬารเลศิ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
           ๓. น.ส.ทิพย์มาศ           วาทิน   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
           ๔. นายวิชาญ  เย่ียมสถาน  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ๕. นายวิรัตน ์  ธรรมเสถียร  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๖. นายสิทธิชยั  สุธานนท์  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๗. นายบุญยง  เรืองพงษ์  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๘. นายทวีวัฒน์  โรจราธา   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
          ๙. นายกิตต ิ  ดํางามกิจ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
ส่วนโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร 
          ๑. นายนิเวศน์  พุทธมนต ์  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 ๒. นายสกล  สุขสวัสดิ ์  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
          ๓. นายมงคล  ลือสิริพงศ์  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๔. นายวีระชัย  ชนะจอก  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๕. นายณัฐกติต ์  ตาวงษ์สา  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๖. นายธงชัย  ไกยพันธ์ุ   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๗. นายชนิสรณ ์  จวนสาง   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๘. นายสิทธิภรณ์      บํารุงเพชร  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน         
          ๙. นายชัชวาล  ยอดคําตัน  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๑๐. นายจารึก  อุรา   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๑๑. นายธนวัฒน์  สังกระธาต ุ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๑๒. นายสุรชยั  บัวเมืองเก่า  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๑๓. นายสมนกึ  โลสันเทียะ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
          ๑๔. นายเอกชัย  ชัยวงค์ษา  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
          ๑๕. นายขัตติยพล ธรรมมาล ี  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
          ๑๖. นางอรพันธ์  พุทธมนต ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
                                                                                              /..ส่วนเทคโนโลยี............ 
 



     ๔ 
 
ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร 
          ๑. นายโฆสติ  สง่าเมือง  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 ๒. นายย่ิงศักดิ ์  คําเพราะ  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
          ๓. นายเกียรตชิัย           เซียงหลิว  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
          ๔. นายถาวร  อูอ่้น   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๕. นายพิชิต  ธาดาวงษา  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๖. น.ส.ปาริชาต ิ  พิมปาน   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๗. นายสมชาย  โป๊ะบญุมา  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
          ๘. นายโภคิน  โดมดอกฟ้า  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน     
          ๙. นายอนันต ์  เปลี่ยนโพธิ์  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน        
          ๑๐. นายโกวิทย์  สีดา   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
          ๑๑. นายอภิสิทธิ ์ วังคูหา   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
          ๑๒. นายพงศ์พิมุกข์ เชียงไข่แก้ว  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๑๓. นายชํานาญ  จันทวาล  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๑๔. นายสุนาถ  ออมไธสง  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๑๕. นายประกร  เนมินทร์   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑. นายจาตุรนต ์          นพรัตน์   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 
ประเภททั่วไป 
ระดับดีเด่น 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 
 ๑. นายประภวัต  ธรรมจันทีก  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 ๒. นายสุชาต ิ  บุตรศรีภูม ิ  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
    ๓. พ.จ.อ.มานสั  ยืนนาน   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 

๔. น.ส.ดวงเดอืน  ตรีวิสตูร   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๕. นายปิยะศกัดิ ์ แก่นสาร                     นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)  
 ๑. นายธนาชัย  ทิจะยัง   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 ๒. นายจิรวัฒน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 ๓. นายรัตนชัย  บุญศรี   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๔. นายสายรุ้ง  จบศรี   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๕. นายธนกฤต  จํานงค์ศรี  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๖. นายอภิศักดิ ์  เกษตระกูล  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  

๗. น.ส.เดอืนขวัญ วงศ์หงษ์   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
 
                                                                                    /..ศูนย์เทคโนฯ เขต ๓ 



    ๕ 
  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 
 ๑. นายเผด็จ  เกษตระกูล  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 ๒. นายสาโรจน์  พลอยแสงสาย  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๓. นายวิชิต  ศิลปสุวรรณ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๔. นางอภิญญา  ธนาพันธุ์สิงห์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 
 ๑. นายสังวรณ์  คงเมือง   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 ๒. นายวัชระ  เรืองฤทธ์ิ  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 ๓. นายศุภชัย  ศรีแสง   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๔. นายวินะรดุ  สู้ศึก   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน  
 ๕. นายกังวาล              ยะสูงเนิน  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๖. นายธีรยุทธ์  มั่งมี   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 ๗. นายแสงอรณุ  แสงจักร   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

๘. นางวารินทร์  ประเสรฐิน ู  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี) 

๑. นายธนวัฒน์  เตากล่ํา   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๒. นายไพบูลย์  กึกก้อง   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๓. นายบัวแสง  เตโช   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
๔. นายยศพร  มาสะระ   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 

 ๕. นายประเสริฐ  ไชยเพชร  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๖. นายสนธิชัย  ย่ีภู่   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๗. นางนิรัตดา  พระชัย   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 
 ๑. นายณรงค์ฤทธ์ิ มิตรขจร   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 

๒. นายทรงศักดิ ์  กาญจนรังสิชัย  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๓. นายนิรัญ  แดนสุข   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
๔. นายเสวก  สระสม   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
๕. นายภูมินทร์  สุนนท์   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน  

  ๖. นายภูเบธ  โพธิ์สายคุณ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 
 ๑. นายจุมพล  นักลําทอง  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๒. นายรณสิษฐ  พูนธนิตกุล  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน  
 ๓. นายสิน  ใจนวล   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
  ๔. นายสันต ิ  ลอยมาปิง  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๕. นายสุภาพ  ชมพูมิ่ง   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 

๖. นายธานัท เอี่ยมสอาด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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         ๖                                                                                              
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)   

๑. นายธนัชชัยธนดล  ไฝสัมฤทธ์ิ  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๒. นายณรงค์  แสงสุทรรศน ์  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๓. นายสมชาย  ปัญญาวัน  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน  

 ๔. นายเกรียง  พร้อมพิมพ ์  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๕. นายวุฒิศักดิ ์  ศิริโสภณรัตน ์  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) 
          ๑. นายบัญชา  เกตุอ่ํา   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 ๒. นายอาธรณ์  สิงหราช   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  
 ๓. นายบุญเลศิ  สุขแก่น   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๔. นายจตุรงค ์  รัชตโชต ิ  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน    
 ๕. นายสุพรรณ  ฉวีวงศ์พงษ์เดช  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน  
          ๖. นายศุภณัฐ  คงอ่ํา   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

๗. นางอิงครัตน์  นวลจันทร ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี) 
 ๑. นายคฤหัสถ์  ณ พัทลุง  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  
 ๒. นายเดโช  รักตะสิงห ์  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 ๓. นายสราวุธ  คงช่วย   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

๔. น.ส.นัสยมล  หนูยัง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) 

๑. นายคมชาญ  บัวแย้ม   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส   
๒. นายสมพร  เพชรวงศ์  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๓. นายจตุรงค ์  วรรณโสภณ  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 

          ๔. นายจักรพงษ์  อุทัยวรรณพร  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน  
 ๕. นางฉวีวรรณ  ยอดมณ ี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) 
    ๑. นายบรรจบ  น้อยสันโดด  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส   

๒. นายมานพ  มุนีศรี   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
๓. นายวรัญญ ู  สุวรรณราช  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
๔. นางณัฐวรรณ  วงศ์กระจ่าง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 
 
                                                                                      / ...ประเภทวิชาการ...... 
 
 



                          ๗ 
 
ประเภทวิชาการ 
ระดับดีมาก 
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 
           ๑. น.ส.อุไร  รูไธสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

      ๒. นายวิเชียร  เอาทารสกลุ  วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชํานาญการ 
      ๓. นายธานินทร์ สัตยะวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
      ๔. นายปารเมศ แก้วโสภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

ประเภททั่วไป 
ระดับดีมาก 
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑. นางทวีป  อิ่มเอิบ   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส   
ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร 
                ๑. นายบัญชา วรมิ่ง   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี) 

     ๑. นายลิขติ  ช่วยบํารุง  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) 

     ๑. นายนิกร  ผลจรุง   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน  
 

 
 
                                   *************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


