
มท. มือถือ

1 นางวาสนา กรมเกลี้ยง นวค.ชํานาญการพิเศษ ลพบุรี 19129 089-203-4316

2 นายวิบูลย จุติคีรีสวรรค หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ตาก 23305 089-203-4159

3 น.ส.จีรประภา สายัณห หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ กําแพงเพชร 15729 089-203-4106

4 นางศุกลรัตน จันทรมณี หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ลําพูน 27822 089-203-4324

5 นายวรการ ปญญะวิชัย หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ลําปาง 28546 089-203-4319

6 นายสมบูรณ ศรีไพศาลเจริญ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ เพชรบูรณ 17329 089-203-4271

7 น.ส.พรเพ็ญ โตประเสริฐ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ชัยนาท 18529 089-203-4132

8 น.ส.จินดานันท หมูพยัคฆ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ อุทัยธานี 18029 089-984-2325

9 นายวรพจน อินทรกําแหง ณ ราชสีมา หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ นครสวรรค 15429 089-203-4187

10 นางพัฒนา วงศวิเศษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ นาน 21129 089-203-4165

11 นายวันชัย ลาภธนชัย หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ พิจิตร 16721 085-484-2592

12 นายเอกชัย กล่ํากลา หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ แพร 21622 089-201-9797

13 น.ส.รภัทร ศรสิทธิ์ นวค.ชํานาญการ พะเยา 26746 081-568-9377

14 นายอรัญ สรรเสริญ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ เชียงราย 26022 089-203-4146

15 นายกฤษฎา ทองจิบ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ สุโขทัย 22929 089-439-3534

16 น.ส.สุดาทิพย มูลอาย หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ แมฮองสอน 27028 081-998-0818

17 นายวิชัย ไพศาลพัฒนสุข หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ อุตรดิตถ 22222 085-653-4733

18 นายอธิปไตย ไกรราช นวค.ชํานาญการพิเศษ พิษณุโลก 20429 085-484-2681

รายชื่อผูเขาสัมมนา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2555

ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หมายเหตุ

(ภาคเหนือ)

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด/จังหวัด
โทรศัพท



มท. มือถือ

1 น.ส.สวางศรี สวางไพร หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ นครปฐม 60029 089-203-4174

2 น.ส.อภิรดี พงษปรีชา หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ กาญจนบุรี 61129 089-203-4093

3 นายอนุรุทธ กาศลังกา หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ สิงหบุรี 11029 089-203-4375

4 นายพงศธร แสงชมภู หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ราชบุรี 61629 089-203-4307

5 นางวรรณวิมล ดั่นประดิษฐ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ เพชรบุรี 63422 081-470-1245

6 น.ส.เอื้อมเดือน อุทัยกุล หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ สุพรรณบุรี 12319 084-098-0332

7 น.ส.ขนิษฐา แจงใจ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ อางทอง 11729 089-203-4409

8 นายพรเทพ ผองศรี หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ชลบุรี 30429

9 นางอุทัยวรรณ กสานติ์สกุล นวค.ชํานาญการพิเศษ นนทุบุรี 14165 089-203-4193

10 นายณรงค ออนอินทร หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ประจวบคีรีขันธ 64029

11 น.ส.ดารา รักษาชาติ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ สระแกว 32222 089-203-4371

12 น.ส.ธนียา นัยพินิจ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ปทุมธานี 13540 081-651-3274

13 นายภิชาติ โพธิ์บาทะ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ จันทบุรี 34622 086-824-4938

14 น.ส.สุนทรี แขถนอม นวค.ปฏิบัติการ ตราด 35329 089-147-8350

15 นายเสรี แจมเจริญสุขศรี หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ฉะเชิงเทรา 32922 081-823-8712

16 นางจารุณี วายลม หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ปราจีนบุรี 31722 089-201-9696

17 นายเดชะ สิทธิสุทธิ์ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ สมุทรสาคร 62229 089-201-4324

18 น.ส.สุนี อัครสุวรรณกุล นวค.ขํานาญการพิเศษ สมุทรสงคราม 62828 089-649-4259

19 นางจรัญญา ศรีไพร หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ อยุธยา 10429 089-203-4230

20 นางจริยา ชุมพงศ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ นครนายก 31129 089-203-4168

21 นายสุรกิจ สุวรรณนาคินทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สมุทรปราการ 33610 089-201-9494

22 นายประเสริฐศักดิ์ รอดสิน หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ระยอง 34129 085-484-2615

หมายเหตุ

(ภาคกลาง)

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด/จังหวัด
โทรศัพท



มท. มือถือ

1 นายเอกชัย ปราบมนตรี นวค.นผ.ปฏิบัติการ กาฬสินธุ 41146 086-318-9242

2 นายวิศิษฐ โพธิ์ไทรย หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ มุกดาหาร 49129 089-943-5116

3 นายธนดร เบ็ญจินดา หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ อุดรธานี 45529 089-203-4420

4 นางจันทรเพ็ญ ศักดิวงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ มหาสารคาม

5 นายปณิธาน ธงชัย นวค.ชํานาญการ ศรีสะเกษ 38222 087-259-9589

6 นายประยูร ศิริวรรณ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ชัยภูมิ 42929 084-387-8726

7 นายทองปกษ ไทธานี นวค.ชํานาญการพิเศษ เลย 46376 081-184-5454

8 นายรังสรรค คัมภิรานนท หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ บุรีรัมย 37129 089-203-4203

9 นายเชษฐา สังฆรักษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ รอยเอ็ด 42329 089-203-4313

10 นายสุกิจ กลีบแกว หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ นครพนม 49729 085-484-2537

11 น.ส.เบญจวรรณ สุดจริง หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ขอนแกน 40429 085-484-2505

12 นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ยโสธร 43529 089-203-4295

13 น.ส.พรพิรมย ศิริชนม นวค.ชํานาญการ สกลนคร

14 น.ส.สุปราณี มหาพัฒนไทย นวค.ชํานาญการพิเศษ สุรินทร 37722 089-203-4389

15 น.ส.นิตยา กลีบเอ็จ รก.หน.กลุมงานขอมูลฯ บึงกาฬ 59806 086-584-2254

16 น.ส.สมธิดา แนบตู เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน นครราชสีมา 36022 085-104-7879

17 น.ส.วิไลวรรณ ทานอย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ หนองคาย 46003 086-234-9638

18 นายวัชระ กุดกุง หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ อํานาจเจริญ 44222 085-484-2657

19 นายพันธเทพ วิสิฐคุณากร หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ หนองบัวลําภู 47422 089-203-4405

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด/จังหวัด
โทรศัพท

หมายเหตุ

(ภาคตะวันออกฉียงเหนือ)



มท. มือถือ

1 นายศุภชัย ปญญาศิริ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ สตูล 74022 085-484-2632

2 นายเอกภพ วงศสรางสรรค นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ชุมพร 66207

3 นายภูวนัฐ สมใจ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ตรัง 72329 085-484-2529

4 นายรัชพล พรหมทอง หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ยะลา 74929 089-203-4298

5 นางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ สงขลา 73029 081-478-5850

6 นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ สุราษฎรธานี 65029 089-203-4387

7 นายวิสิทธิ์ เอารัตน หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ นครศรีธรรมราช 70429 081-537-3442

8 นายพงศเทพ ไขมุกด หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ นราธิวาส 76027 081-700-1678

9 วาที่ รต.พงศธร รัตนประพันธ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ปตตานี 74729 086-296-9482

10 น.ส.ปยวรรณ ตันติยาภรณ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ภูเก็ต 67822 089-273-4275

11 นายวีระ ปลอดชูแกว หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ ระนอง 66629 089-203-4300

12 นายมนัส หนูรักษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ พังงา 67342 089-203-4240

13 นายสุพจน พรหมมาศ นวค.นผ.ชํานาญการ พัทลุง 71720 089-870-6546

14 นายพรประเสริฐ อิสริยะมงคล หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ กระบี่

(ภาคใต)

ตําแหนง สังกัด/จังหวัด
โทรศัพท

หมายเหตุที่ ชื่อ – สกุล



มท. มือถือ

1 นายชัยวัฒน วงษวานิช ผอ.ศสข.1 อยุธยา 10342

2 นายไพโรจน สายทองคํา ผอ.ศสข.2 ชลบุรี 70443

3 นายสามารถ ฉิมแกว ผอ.ศสข.3 นครปฐม 60443

4 นายธนิต ฉันทากร ผอ.ศสข.4 นครราชสีมา 36443

5 นายสุรชัย ชุมเกษร ผอ.ศสข.5 อุดรธานี 45443

6 นายสมชาย แกวกระจาย ผอ.ศสข.6 ขอนแกน 40443

7 นายปริญญา วีระมนุรักษ ผอ.ศสข.7 เชียงใหม 25400

8 นายเจษฎา ธรรมมาลี ผอ.ศสข.8 พิษณุโลก 20400

9 นายสมศักดิ์ ลิ้มสกุล ผอ.ศสข. 9 นครสวรรค 15643

10 นายวีระวัฒน ภูรุงฤทธิ์ ผอ.ศสข. 10 สุราษฎรธานี 65442

11 นายสันติภพ สรวมศิริ ผอ.ศสข. 11 นครศรีธรรมราช 70441

12 นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผอ.ศสข. 12 สงขลา 73442

หมายเหตุ

(ศสข.1-12)

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด/จังหวัด
โทรศัพท



มท. มือถือ

1 นายทองสิน สัตยาพันธุ ผอ.สยส. ศสส.สป. 51420 085-484-1968

2 นางบุษราคัม หวังศิริจิตร นักวิชาการคอมฯ ชํานาญการพิเศษ ศสส.สป. 51429 081-745-0966

3 น.ส.อุไร รูไธสง นวค.ชก. ศสส.สป. 59910 086-792-1541

4 นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรชํานาญการ ศสส.สป. 51551 082-018-9337

5 นายปรีชา วงศชาคร ผอ.สคฐ. ศสส.สป. 51479 081-956-0694

6 นายมงคล ลือศิริพงศ นช.ฟฟ.ชํานาญงาน ศสส.สป. 51479 084-116-7511

7 นายณรงฤทธิ์ มิตรขจร นช.ฟฟ.อาวุโส ศสส.สป. 51456 086-551-1787

8 นายชัยณรงค ศิริเจริญวัฒน นช.ฟฟ.อาวุโส ศสส.สป. 51443 089-496-1154

9 นายวันชัย เขียวชะอ่ํา นช.ฟฟ.อาวุโส ศสส.สป. 51464 089-007-1212

10 น.ส.วรรณภา ขันติสมบูรณ ผอ.สทส. ศสส.สป. 51139 081-779-6554

11 นายบุญยง เรืองพงษ นช.ฟฟ.ชํานาญงาน ศสส.สป. 51142 084-924-3544

12 น.ส.ศิริเนตร    แสนสายเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สป.มท.

13 นายอนุพงศ สุขสมนิตย ผอ.สอก. ศสส.สป. 51410

14 น.ส.ณัฏฐาภรณ ชมมิ นวค.ชํานาญการ ศสส.สป. 51414 080-029-3362

15 นางดรุณี เจนณรงค จพง.พก.ชํานาญงาน ศสส.สป. 51415 081-341-3302

16 นายธนวัฒน วิไล นวค.ปฏิบัติการ ศสส.สป. 59918 081-636-3245

17 นางวิภาศรี คงเกลี้ยง นวค.ชํานาญการพิเศษ ศสส.สป. 59902 085-484-2448

18 นางนพวรรณ       ประคองศิลป นวค.ชํานาญการ ศสส.สป. 51120 081-816-1989

19 น.ส.สุภาพร จรัญวรพรรณ นวค.ชํานาญการ ศสส.สป. 51129 089-188-9157

20 นายจาตุรนต        นพรัตน นช.ฟฟ.ปฏิบัติงาน ศสส.สป. 51123 081-500-6565

21 นายฤชากร          ขุนออย นช.ฟฟ.ปฏิบัติงาน ศสส.สป. 59927 087-300-8404

(ศสส.สป.)
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มท. มือถือ

22 น.ส.ประภาศรี อุทัยนา พนักงานจางเหมาบริการฯ ศสส.สป. 51112 089-914-1567

23 น.ส.พิกุล ปองแกว พนักงานจางเหมาบริการฯ ศสส.สป. 51122 081-817-1721

24 น.ส.เขมิกา คําปลิว พนักงานจางเหมาบริการฯ ศสส.สป. 51439 080-256-3742
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