
ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

1 พ.ต.ท. หญิง กันตา  เมฆานนท์ รอง ผกก.ฝ่ายการส่ือสาร 4 สส. 2802 09318 0080 รอง ผกก.ฝ่ายการส่ือสาร 2 สส. 2802 09318 0048

2 พ.ต.ท. หญิง จารุวัลย์  ปะภูสะโร รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สทส. 2801 09318 0038 รอง ผกก.ฝอ.สส. 2802 09318 0009

3 พ.ต.ท. ชัยยุทธ  โนแก้ว รอง ผกก.ฝ่ายการส่ือสาร 4 สส. 2802 09428 0081 รอง ผกก.ฝ่ายการส่ือสาร 2 สส. 2802 09428 0049

4 พ.ต.ท. หญิง เนาวรัตน์  เล่ียงฮะ รอง ผกก.กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพือ่การบริหาร ศทก. 2804 09403 0068 รอง ผกก.กลุ่มงานพฒันาเทคโนโลยีและบริหารความถี ่สส . 2802 09403 0131

5 พ.ต.ท. หญิง บปุผา  นิลมณี รอง ผกก.กลุ่มงานพฒันาเทคโนโลยีและบริหารความถี ่สส . 2802 09403 0131 รอง ผกก.กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส. 2802 09301 0179

6 พ.ต.ท. หญิง ปราณี  จุลวงศ์ รอง ผกก.กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส. 2802 09301 0179 รอง ผกก.ฝอ.สส. 2802 09318 0008

7 พ.ต.ท. หญิง ภารดี  รัตนบรรเจิดกุล รอง ผกก.ฝ่ายการส่ือสาร 2 สส. 2802 09318 0048 รอง ผกก.ฝ่ายการส่ือสาร 4 สส. 2802 09318 0080

8 พ.ต.ท. รุจน์พงศ์  กลมเกลียว รอง ผกก.ตม.จว.บงึกาฬ บก.ตม.๔ 2405 09363 0280 รอง ผกก.กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพือ่การบริหาร ศทก. 2804 09403 0068

9 พ.ต.ท. หญิง สุดารัตน์  เกิดศิริ รอง ผกก.ฝอ.สส. 2802 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สทส. 2801 09318 0016

10 พ.ต.ท. สุรเชษฐ์  พึ่งแย้ม รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สทส. 2801 09318 0016 รอง ผกก.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศทก. 2804 09403 0018

11 พ.ต.ท. หญิง กฐิน อุปเนตร สว.กลุ่มงานวิจยัและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 10403 0066 รอง ผกก.กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 2803 09403 0025

12 พ.ต.ท. หญิง ฐนิยา  วงศ์ภักดี สว.ฝอ.บก.ตอท. 3307 10318 0009 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สทส. 2801 09318 0038

13 พ.ต.ท. หญิง เบญจา  จาตุพรวรกุล สว.ธร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ สสป.๓๑๒ รอง ผกก.ฝอ.ศทก. 2804 09318 0006

14 พ.ต.ท. ปริญญา  เหมมาชูเกียรติกุล สว.ฝอ.3 บก.อก.สทส. 2801 10318 0028 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สทส. 2801 09318 0027

15 พ.ต.ท. พงษศั์กด์ิ  สุขเกษม สว.ฝ่ายการส่ือสาร 4 สส. 2802 10428 0083 รอง ผกก.ฝ่ายการส่ือสาร 4 สส. 2802 09428 0081

บัญชีแนบท้ำยค ำสัง่ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรที ่๘/๒๕๖๖ ลงวนัที ่๓๑ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๖



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
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16 พ.ต.ท. หญิง ศรีสุมาลย์  ชุมรุม สว.ฝอ.สส. 2802 10318 0010 รอง ผกก.ฝอ.บก.สสท. 2803 09318 0005

17 พ.ต.ท. สมบติั  ทองอุปการ สว.กลุ่มงานฝึกอบรมทางเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 10403 0057 รอง ผกก.กลุ่มงานฝึกอบรมทางเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 09403 0056


