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รายชื่อทีมงานโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งทองถิ่นระดับจังหวัด

ทีมงานสวนกลาง

สวนสงเสริมและประสานการเลือกต้ัง  สํานักพัฒนาระบบรูปแบบ และโครงสราง

ลําดับท่ี สังกัด ช -สกล ตาแหนง เบอรโทรศพท

1 สลต. นายอภิชาติ สุทธิสอาด ผอ.สลต. 02-2419000 ตอ 2352-3

2 สลต. นางจันทรรัตน อาวุธปญญากุล จนท.วผ.7 02-2419000 ตอ 2352-3

3 สลต. นายเศรษฐา  ใจสมคม จนท.วผ.7ว 02-2419000 ตอ 2352-3

4 สลต. น.ส.อัญชลีย ไชยปญญา จนท.บห.5 02-2419000 ตอ 2352-3

5 สลต. นายภัทรกร ธนภณวรเมธ พนักงานบันทึกขอมูล 02-2419000 ตอ 2352-3

6 สลต. น.ส.คณัสนันท นะมะมุติ พนักงานบันทึกขอมูล 02-2419000 ตอ 2352-3

ทีมงานตางจังหวัด

ลําดับท่ี จังหวัด ช่ือ-สกุล ตาแหนง เบอรโทรศพท

1 ชัยนาท น.ส.มยุรีย  หนองกาวี จพง.ปค.6 ว 08-1551-4476

2 สิงหบุรี นายชานนท  วงษพจนี จพง.ปค.4 08-1852-3167

3 สุพรรณบุรี นางสุทธินีย  กังวาลดี จพง.ปค.5 08-6608-1320

4 กาญจนบุรี นางพงศแกว  ภูสุวรรณ จพง.ปค. 08-1744-2074

5 พระนครศรีอยุธยา นางวิยดา  คิดชัย จนท.ปค.5 08-9177-4505

6 อางทอง นายเศรษฐศักด์ิ  คุณแกว น กร 4 08-1268-1962

7 ลพบุรี นายชัชวาลย  เปลี่ยนสกุล จนท.วผ. 0-3641-1997

8 อุทัยธานี น.ส.วรรณภา  สงัด จนท.ปค.5 0-5651-1965

9 นครสวรรค น.ส.ศิริลักษณ  ชนะตรีรัตนพันธุ จพง.ปค.5 08-6899-5497

10 ตาก นายทวีจักร  สิงเหาะ นิติกร 4 08-6728-5844

11 เพชรบูรณฺ นายพีรภัทร  ปวงอูป จพง.ปค.5 08-3161-2499

12 สุโขทัย นางนวลจนทร  นวรรณา จพง.ปค.5 0-5561-3358

13 อุตรดิตถ นายจารุวัตร  จันทรคุณาภาส นิติกร 7 ว 0-5548-3008

14 กําแพงเพชร นายอภิพันธ  อุทัยรุงเรือง นิติกร 08-4045-3366

15 พิษณุโลก นายวิชัย  สุวรรณ จนท.การเงินฯ 0-5523-2490-1

16 ชัยภูมิ นางสมบุญ  ฐานวิเศษ จพง.ปค.5 08-9582-2051

17 พิจิตร นางภณิดา  เสือกลิ่น จนท.ปค.5 08-6841-2395
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18 เชียงใหม นางสุทธิณีย  ไชยวงศ จนท.ปค.5 08-3862-3342

19 ลําพูน นางลาดวน  ทองเงน จนท.ปค.5 08-4615-7054

20 แมฮองสอน นายธนากร  จันทรโอภาส จพง.การเงินฯ 08-4171-2060

21 เชียงราย นางศุภร  พลธนะ จพง.ปค.5 08-4169-7912

22 พะเยา นายจีระพันธ  ดอกบัว 08-4662-3688

23 นาน นายอุดม  สุภาวงศ จพง.ปค.5 08-5817-3607

24 แพร นางสมปรารถนา  ไพศาลศักด์ิ จพง.ปค.5 08-4175-5482

25 ลําปาง นางแสงเดือน  ธิปอ จพง.ปค. 08-9192-3929

26 ศรีสะเกษ น.ส.นุชจีรา  พรมอุ จพง.ปค.4 08-5023-2299

27 อํานาจเจริญ น. .ชนาภา  สุขุมาลวงศ จนท.ปค.5 08-5203-0010

28 อุบลราชธษนี นางชญานิศ  ศรีราวัล จพง.ปค.5 08-6899-8102

29 บุรีรัมย นายนิติศักด์ิ  สมอารยพงศ นิติกร 7 ว 08-1725-9294

30 มุกดาหาร น.ส.ณัฐชยา  ชางแกะ จพง.ปค. 8 ว 08-9710-4504

31 รอยเอ็ด นางวไล  ญพรหม จพง.ปค.5 08-5813-4779

32 ยโสธร น.ส.ยุพา  ศรีวิเศษ จพง.ปค.5 08-9625-2932

33 สุรินทร นางรัศมี  รอยศรี จพง.ปค.5 08-0480-8780

34 ขอนแกน นายยทธพงษ  วบุตร จนท.ปค. 08-4403-1622

35 กาฬสินธุ นายไพฑูรย  ยุบลนิตย จพง.ปค. 08-6220-1139

36 นครพนม นางรัชนี  ไชยมงคล จนท.ปค. 08-1263-8337

37 หนองบัวลําภู นายสามารถ  สงวนศิลป จพง.ปค.5 08-6635-6452

38 อุดรธานี นายฐิติวัฒน  อมเถื่อน จนท.ปค. 0-4224-9691

39 สกลนคร นางนภาพร  ทองวงษา จนท.การเงินฯ 08-9569-9891

40 หนองคาย นายชยธร  มณีอนันตสุข จพง.ปค. 8 08-9712-4256

41 เลย น.ส.รุจิรา  กองลาแซ จพง.ปค.5 08-3286-7885

42 มหาสารคาม นายสุเมธ  ฤทธิ์ทรงเมือง 0-4377-7560
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