โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้ างเว็บไซต์ สําหรับหน่ วยงานด้ วย Joomla และ SMF วันที 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2554
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
mail ลําดับ
ชื -สกุ
อ ล
ตําแหน่ง
เบอร์โทร
อีเมล์
หน่วยงาน
1 1 นายอําพน คําเขียว
ครู
089-029-4764 m-army@hotmail.com
โรงเรี ยนดอนศิลาผางามวิทยาคม
ครู
086-214-1141
โรงเรี ยนดอนศิลาผางามวิทยาคม
2 นายวิแทน ปวกพรมมา
ครู ชาํ นาญการ
085-712-2846 taifapadang@gmail.com
โรงเรี ยนบ้านป่ าแดงงาม
2 3 นายจักรกฤษณ์ สุรินต๊ะ
ศึกษานิเทศก์
081-288-8581 totoh_pong@hotmail.com
สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4
3 4 นายพงศ์พนั ธุ์ ไชยบุญเรื อง
ครู
084-043-2849 pretty_more@hotmail.com
โรงเรี ยนแม่ลาววิทยาคม
4 5 นางสุพตั รา ถมยา
ครู
081-950-3001 marukoja@hotmail.com
โรงเรี ยนแม่ลาววิทยาคม
6 นางบุญนิศา ชมภูใหล
ครู
081-796-1829 tessaban2@hotmail.com
โรงเรี ยนเทศบาล๒หนองบัว
5 7 นายมานพ ถมยา
ครู
081-950-4279 tessaban2@hotmail.com
โรงเรี ยนเทศบาล๒หนองบัว
8 นางสาวสุพตั รา ชุมภู
krunim_int@hotmail.com
โรงเรี ยนบ้านปางคึก
6 9 นางเพ็ญพิมล ศิระกมลโรจน์ ครู
ครู
083-760-3795 krunok_3795@hotmail.com
โรงเรี ยนบ้านปางคึก
10 นางเรวดี วงค์แสง
ครู
081-746-4668 dratchanee1@hotmail.com
โรงเรี ยนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
7 11 นางรัชนีพร ดีปาละ
085-710-7560 chulalak.b@hotmail.com
โรงเรี ยนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
12 นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์ ครู
ครู จา้ งสอน
089-632-0047 chuyban19@hotmail.com
โรงเรี ยนชุมชนบ้านต้าตลาด
8 13 นายสุรพศ ช่วยบ้าน
ครู ชาํ นาญการ
086-179-9116 Tassanee_Kunasom@hotmail.com โรงเรี ยนชุมชนบ้านต้าตลาด
14 นางทัศนีย ์ รู ้ยาม
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
089-557-9270 nongthoom2@gmail.com
โรงเรี ยนบ้านหนองตุม้
9 15 นายสุกิจ พินิจ
ครู จา้ งสอน
089-950-0819 nongthoom2@gmail.com
โรงเรี ยนบ้านหนองตุม้
16 นายอดุลย์ กองแสน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
086-914-0691 sarittakam@gmail.com
โรงเรี ยนบ้านป่ าส้าน
10 17 นายสฤษดิ ตาคํา
ครู อตั ราจ้าง
084-615-0428 booka1120@hotmail.com
โรงเรี ยนบ้านป่ าส้าน
18 นายเรวัตร กันคํา
086-195-3851
11 19 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ
ครู ผชู ้ ่วย
โรงเรี ยนปล้องวิทยาคม
wilawan_bew@hotmail.com
083-868-8816
12 20 นายธนัช ปิ สินย์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
081-021-1948 wiks722@hotmail.com
เทศบาลตําบลแม่กา
087-365-3657 tasbalmaeka@hotmail.com
เทศบาลตําบลแม่กา
21 นางสาวณิ ชาภา รุ จิระธนกุล ผูช้ ่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
083-319-6621 srsk_ben@gmail.com
โรงเรี ยนบ้านดงมะดะ
13 22 นายสุรศักดิ เบญจพลาภรณ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ครู ชาํ นาญการ
081-031-1338 anuchat2501@gmail.com
โรงเรี ยนบ้านดงมะดะ
23 นายอนุชาติ อัครไตรภพ
ครู
089-853-6516 nanthana_amy@windowslive.com โรงเรี ยนบ้านป่ าบง
14 24 นางนันทนา คําเขียว
ครู
081-177-1252 yoshihiro_252@hotmail.com
โรงเรี ยนบ้านพญาไพร
15 25 นายพงศธร สายใจ
เจ้าหน้าที บันทึกข้อมูล
081-765-7468 lovetoonatom@gmail.com
องค์การบริ หารส่วนตําบลงิม
16 26 นางอัจฉรา บุญถึง
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที วิเคราะห์และแผนงาน 085-033-1053 hananyong1987@hotmail.com
เทศบาลตําบลดงมะดะ
17 27 นางสาว กุลธิดา นันติ
Wanee_tip@hotmail.com
18 28 นางสาววาณี ทิพย์อกั ษร
ครู อตั ราจ้าง
086-922-6628
โรงเรี ยนวาวีวิทยาคม
Wanee.tip@gmail.com
19 29 นายเดชพงษ์ อุ่นชาติ
ครู คอมพิวเตอร์
089-192-1875 l_loso@hotmail.com
โรงเรี ยนพานพสกสวัสดิ
ครู คอมพิวเตอร์
083-763-0772 sayaam_for_is@hotmail.com
โรงเรี ยนพานพสกสวัสดิ
30 นายสยาม ตาวงค์

่
ที อยู
189 ม.6 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
189 ม.6 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
หมู่ที 8 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
376 หมู่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
377 หมู่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57001
หมู่ที 7 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
หมู่ที 7 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57001
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เลขที 9 หมู่ 12 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
เลขที 9 หมู่ 12 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
หมู่ที 14 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
หมู่ที 14 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
263 หมู่ 21 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
263 หมู่ 21 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

เบอร์โทร
053-735511
053-735511
053-605103
053-666619
053-666619
053-711969
053-711969
053-726637-8
053-726637-9
053-666117
053-666117
053-797002
053-797002
053-186738
053-186738
053-658844
053-658844

โทรสาร
053-735511
053-735511
053-666619
053-666619
053-711969
053-711969
053-666117
053-666117
053-797002
053-797002
-

120 หมู่ 9 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

053-954170

053-954165

259 ม.4 ถนนพหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
259 ม.4 ถนนพหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
หมู่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
หมู่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
111 หมู่ 6 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
184 หมู่ 13 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
สํานักงานเทศบาลตําบลดงมะดะ หมู่ที 12 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

054-466605 ต่อ 11
054-466605 ต่อ 11
053-729418
053-729418
053-736512
054-890074
053-184131

054-466137
054-466137
053-729418
053-729418
053-736512
054-890074
053-184132

290 หมู่ที 1 ถนน ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

053-760029

053-760029

หมู่ 1 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
หมู่ 1 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

053-722014
053-722014

053-722014
053-722014

