


รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
                    ฉบับลงวันที่     10  กรกฎาคม ๒๕61 

 
รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ประเภทวิชาการ 
ระดับดีเด่น  
กลุ่มงานอ านวยการ 

1. นาย กิจจา ฉิมพาลี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
2. นาย ธงชัย ทรัพย์สมิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นาง วันดี ทองเทือก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นาย ปารเมศ แก้วโสภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5. น.ส. ภิญญาพัชญ์ ธนศรีสุนีย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร    
1. นาง บุษราคัม หวังศิริจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
2. นาย วิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารช านาญการพิเศษ 
3. นาง มัญชุพร กาญจนฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. น.ส. วิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
5. นาย รังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
6. น.ส. วารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. น.ส. วรรณภา   ขันติสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
2. น.ส. ศิริพร สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
3. น.ส. อนงค์รัตน์ ลือนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
4. นาง อลิศรา จริยารังษีโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
5. น.ส. ณรัณภัช แสงทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
6. นาย ทศพล นิติมณฑล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
7. น.ส. ณัฏฐ์ชัญญา แสนสายเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
8. นาย ธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

กลุ่มงานติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. น.ส. สุภาพร จรัญวรพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
2. นาง นพวรรณ ประคองศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

 
 
 
 
 

/ประเภททั่วไป... 



ประเภททั่วไป     
ระดับดีเด่น 
กลุ่มงานอ านวยการ 

1. นาง กันยา เยี่ยมสถาน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
2. นาง ดรุณี เจนณรงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
3. นาง เพ็ชร์รุ่ง เซียงหลิว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นาง ทวีป  อ่ิมเอิบ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาง สุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นาย สิทธิชัย สุธานนท์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
2. นาย บุญยง เรืองพงษ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
3. นาย กิตติ ด างามกิจ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
4. นาย ธนารักษ์ รัตนขันธ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
5. นาง สุดใจ ลีลาถาวรชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6. นาง อุไร หาญโอฬารเลิศ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นาย วิชาญ เยี่ยมสถาน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นาย ศุภลักษณ์ วรรณพงษ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นาย นิเวศน์ พุทธมนต์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย สกล สุขสวัสดิ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย สาโรช พลอยแสงสาย นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
4. นาย สิทธิภรณ์ บ ารุงเพชร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย วีระชัย ชนะจอก นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นาย ณัฐกิตติ์ ตาวงษ์สา นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. นาย มงคล ลือสิริพงศ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
8. นาย ธงชัย ไกยพันธุ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
9. นาย ธนวัฒน ์  สังกระธาตุ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
10. นาย สุรชัย บัวเมืองเก่า นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
11. นาย ชัชวาล ยอดค าตัน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
12. นาย จารึก อุรา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
13. นาย สมนึก โลสันเทียะ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
14. นาย ขัตติยพล ธรรมมาลี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
15. นาง อรพันธ์ พุทธมนต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

       
                                                                                                         /กลุ่มงานเทค... 



กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร            
1. นาย วันชัย เขียวชะอ่ า นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย สมพร โพธิ์พรหม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย ถาวร อู่อ้น นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
4. นาย เกียรติชัย เซียงหลิว นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
5. นาย โฆสิต สง่าเมือง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
6. นาย บัญชา วรมิ่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. นาย โภคิน โดมดอกฟ้า นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
8. น.ส. ปาริชาติ พิมปาน นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
9. นาย กอบพล มีศรีมธุพจน์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
10. นาย โกวิทย์ สีดา นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
11. นาย ประกร เนมินทร์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
12. นาย นวพล เปศร ี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
13. นาย สุนาถ ออมไธสง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
14. นาย นวพล เปศร ี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 
1. นาย วัชระ เรืองฤทธิ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย ธนวัฒน ์  เตากล่ า นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย สมพงษ์ ลุนาบุตร นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
4. พ.จ.อ. มานัส ยืนนาน นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย ปิยะศักดิ์ สายแก้ว นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
6. น.ส. ดวงเดือน ตรีวิสูตร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุร)ี  
1. นาย ณรงค์  แสงสุทรรศน์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย จีรวัฒน ์ จิรวัฒนวงศ์สิร ิ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย ธนกฤต จ านงค์ศรี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
4. นาย อภิศักดิ์ เกตุตระกูล นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
5. น.ส. เดือนขวัญ วงศ์หงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 
1. นาย ยิ่งศักดิ์ ค าเพราะ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย เผด็จ เกษตระกูล นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. จ.ส.ต. สมภพ อภิวรชัย นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
4. นาย วิชิต ศิลปสุวรรณ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาง อภิญญา ธนาพันธุ์สิงห์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 
 

/ศูนย์เทคโน... 



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 
1. นาย ประภวัต ธรรมจันทึก นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย สิงหา บุตรศรีภูม ิ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย วินะรุด สู้ศึก นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
4. นาย ศุภชัย ศรีแสง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย กังวาล ยะสูงเนิน นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นาย พิชิต ธาดาวงษา นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. นาง วารินทร์ ประเสริฐนู เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี) 
1. นาย วิรัตน์ ธรรมเสถียร  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย รณกร ถิรตานนท์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย ยศพร มาสะระ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
4. นาย สนธิชัย ยี่ภู่ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย บัวแสง เตโช นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นาย ประเสริฐ ไชยเพชร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. น.ส. นิรัตดา พระชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 
1. นาย สังวรณ์ คงเมือง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย ณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย อารมย์ ศุภเสถียร นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
4. นาย นิรัญ แดนสุข นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย เสวก สระสม นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นาย กฤตชัย(อนุชา) ชุมปัญญา นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. นาย ภูมินทร์  สุนนท์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
8. นาย อภิสิทธิ์ วังคูหา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
9. นาง สิริลักษณ์  แซ่เตียว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 
1. นาย สุภาพ ชมภูมิ่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย ประสิทธิ์ ชัยบุญเลิศ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย รณสิษฐ พูนธนิตกุล นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
4. นาย นพดล มหาไม้ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย สิน ใจนวล นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นาย จุมพล นักล าทอง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. นาย นพดล มหาไม้ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
8. นาย เอกชัย ชัยวงค์ษา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
9. นาย ธานัท เอ่ียมสอาด เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 
/ศูนย์เทคโนโลยี... 



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)  
1. นาย สุรชัย ชุ่มเกษร นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย ธัญธร ศรีบุญญเกษ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย ธนัชชัยธนดล ไฝสัมฤทธิ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
4. นาย อนันต์ เปลี่ยนโพธิ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย สมชาย ปัญญาวัน นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นาย เกรียง พร้อมพิมพ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. นาย วุฒิศักดิ์ สิริโสภนรัตน ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
8. น.ส. พิกุล  สิทธิ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) 
1. นาย อุทัยวุฒิ ห่อนาค นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย บัญชา เกตุอ่ า นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย ศิริวัฒน์ อภิณหพานิชย์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
4. นาย สุพรรณ ฉวีวงศ์พงษ์เดช นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย บุญเลิศ สุขแก่น นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นาย จตุรงค์ รัชตโชต ิ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. นาย ศุภณัฐ คงอ่ า นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
8. นาง อิงครัตน์ นวลจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธาน)ี 
1. นาย สันติภพ สรวมศิริ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย ลิขิต ช่วยบ ารุง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย บรรจบ น้อยสันโดด นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
4. นาย  สราวุธ คงช่วย นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย คฤหัส ณ พัทลุง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. น.ส. นัสยมล หนูยัง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) 
1. นาย ธนาชัย ทิจะยัง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย คมชาญ บัวแย้ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย สมพร เพชรวงศ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
4. นาย จักรพงษ์ อุทัยวรรณพร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย จตุรงค์ วรรณโสภณ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นาย พงศ์พิสุทธิ์ แท่นอินทร์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. นาย สุรินทร์ ไพรพฤกษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
8. นาง จินดา  ดาราฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 
 /ศูนย์เทคโนโลยี... 



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) 
1. นาย เกียรติศักดิ์ สุขศรีราช นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
2. นาย ณรงค์วัฒน์ งามสม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
3. นาย วิจารณ์ แจ้งสว่าง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
4. นาย นิกร ผลจรุง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
5. นาย มานพ มุณีศรี นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นาย วรัญญู สุวรรณราช นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
7. นาง ณัฐวรรณ วงศ์กระจ่าง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

    
ประเภททั่วไป 
ระดับดีมาก  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) 
1. นาย สุรินทร์ เทพรัตน์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 

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




