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หมายเหตุ  - ทําเครื่องหมาย  ในชอง “สิทธิ์การใชงาน e-Document”  เพ่ือกําหนดสิทธ์ิใหผูใชงานดังกลาว สามารถ Login เขาสูระบบและเรียกดูหนังสือเวียนท่ีแจงเวียนเฉพาะในหนวยงานของตนได   

- ทําเครื่องหมาย  ในชอง “สิทธิ์การใชงาน e-Meeting” เพ่ือกําหนดสิทธ์ิใหผูใชงานดังกลาว สามารถ Login เขาสูระบบ e-Meeting และสามารถ Download เอกสารการประชุมได 

แบบฟอรม “บัญชีรายช่ือผูเขาใชงานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส e-Document และระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส e-Meeting” 
หนวยงาน    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

สวนท่ี 1   กรณุากรอกรายช่ือขารายท่ีมีสิทธ์ิการเขาใชงานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส e-Document และระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส e-Meeting 
 

ลําดับ 
คํา

นําหนา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ตําแหนง 

โทรศัพท/ 
เบอรภายใน 

e-Mail Address 
สิทธ์ิเรียกด ู

 e-Document  
(เฉพาะหนวยงาน) 

e-Meeting 

ช่ือ นามสกุล First name Surname 
สิทธ์ิ 

ใชงาน 
บทบาทในท่ี

ประชุม 
1.  นาง อรนาฏ โอวาทตระกูล Oranard  Owattrakul ผูอํานวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

02-941-2131 cit_1@ldd.go.th   ประธาน 

2.  นาง จันทรเพ็ญ 
 

ลาภจติร Chunphen Larpchitr ผูเช่ียวชาญดานสารสนเทศ 1253 chunphen@ldd.go.th   ผูรวมประชุม 

3.  นาง ดวงดอม กําเนิดทรัพย Duangdorm Gamnerdsap ผูอํานวยการกลุมฐานขอมลู
สารสนเทศ 

02-579-1937 cit_3@ldd.go.th   ผูรวมประชุม 

4.  นาง วราภรณ อินทรทพิย Waraporn Inthip ผูอํานวยการกลุมระบบภมูิ
สารสนเทศ 

1222 cit_6@ldd.go.th   ผูรวมประชุม 

5.  นางสาว อริศรา พ่ึงพา Arissara Pungpa ผูอํานวยการกลุมระบบ
เครอืขายและคอมพิวเตอร 

02-579-1181 cit_5@ldd.go.th   ผูรวมประชุม 

6.  นาง สุกัญญา กสกิรณ Sukanya Kasikorn หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
 

02-941-2131 cit_2@ldd.go.th  
 

 ผูรวมประชุม 

7.  นาย พนัสบด ี ธัชโอภาส Panasbodee Thachaopas นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ 

02-579-1937 panast@ldd.go.th    

8.  นางสาว ฐิติพร วีระประสิทธ์ิ Thitipron Weeraprasit นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ 

02-562-5116 cit_4@ldd.go.th   เลขานุการ 

9.  นาย สพุงษ ไพชยนต Supong Phichayon นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ 

02-562-5129 supong@ldd.go.th    

10.  นาย ไกรฤกษ ปานทอง Krirerk Panthong นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ 

1360 krirerk@ldd.go.th    

เอกสารแนบ 2 
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ประชุม 
11.  นางสาว รุจิรัตน รุจิรกุล Rujirat Rujirakul นักวิชาการคอมพิวเตอร

ชํานาญการ 
02-579-1937 rujirat@ldd.go.th    

12.  นาง เกษร สวนศร ี Kaesorn Suansri บรรณารักษชํานาญการ 
 

1274 kesorns@ldd.go.th    

13.  นาย ธวัชชัย สมบูรณ Tawatchai Somboon นายชางไฟฟาชํานาญงาน 
 

5109 twatchai@ldd.go.th    

14.  นาง อติรัตน วงศดานี Atirat Wongdanee นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ 

02-562-5116 atirat@ldd.go.th    

15.  นางสาว อุบลลกัษ เทียมทัด Ubonlak Tiamtad เจาพนักงานธุรการชํานาญ
งาน 

1212 ubonlak@ldd.go.th    

16.  นาย ภูวดล แสงทอง Phuwadon Sangthong นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ 

02-579-1181 phuwadon@ldd.go.th    

17.  นาย ฉัตรชัย เจรญิสรรพสขุ Chatchai Jakreansupasuk นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ 

02-579-1181 chatchaij@ldd.go.th    

18.  นาย วีระ ปะทะขีนงั Weera  
 

Pathakheenang นักวิชาการแผนท่ีภาพถาย
ปฏิบัติการ 

1262 weerapt@ldd.go.th    

19.  นางสาว สุรีรตัน ดิษชัง Sureerat Ditchang นักวิชาการแผนท่ีภาพถาย
ปฏิบัติการ 

1262 sureeratd@ldd.go.th    

20.  นางสาว ณัฐณิชา  เณรแกว Nutnicha Nenkaew เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

5116 Abbnutnicha 
@hotmail.com 

  ผูชวย 
เลขานุการ 

สวนท่ี 2

 ชื่อการประชุม   การประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   กรณุาระบุหัวขอการประชุม เพ่ือ ศทส. จะทําการกําหนดหองการประชุมในระบบ สําหรับระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส e-Meeting   

 ประธานการประชุม   นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล  
 เลขานุการ     นางฐิติพร วีระประสิทธิ์ (ผูจัดทําวาระและนําเอกสารการประชุมเขาสูระบบ) 
 ผูชวยเลขานุการ   นางสาวณัฐณิชา เณรแกว (ผูจัดทําวาระและนําเอกสารการประชุมเขาสูระบบ) 


