1
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๔๐๕ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
ลาดับ
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ชื่อ-สกุล
นางสาวอัญชิสา น้อยโสภา
นางสาวณัฐวรา มาเป็ง
นางสาวคันธรส เมฆเหลือง
นางสาวพรศิริ ศรีเพชร
นางสาวสุภาวดี ตรีสงค์
นางสาวรุ้งทิพย์ สุริยา
นายกวิน มะหูณี
นางพจนารถ ลาพระเวทย์
นางธีรพร บุญเรือง
นางสาวสุทธิลักษณ์ จิตตรานนท์
นางสาวปรารถนา ใจพา
นางธนิตา ถิ่นเครือจีน
นางสาวฐิชารัตน์ โรจนจิรารัตน์
นางสาวสุรัตนติกานต์ บุญมี
นางศิริลัย ไกรษร
นายไตรสิทธิ์ นวไชยเสนา

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
พนักงานรับ - ส่งหนังสือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช่างฝีมือสนาม ช 3
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการ/ส่วน
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนบัญชี
ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ฝ่ายพัสดุ
โครงการชลประทานเชียงใหม่
โครงการชลประทานเชียงใหม่
โครงการก่อสร้าง
ส่วนแผนงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานกาแพงเพชร
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการชลประทานศรีสะเกษ

สานัก/กอง
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 8

2
ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
๓๔
๓๕

ชื่อ-สกุล
นางสาวเปียจิตร แก้วสว่าง
นางทัศนา ท้าวฤทธิ์
นางวารุณี กลิ่นแพทย์กิจ
นางสาวสุมณฑา บุญจานงค์
นางสาวเพ็ญศรี โรจน์จารุศิริ
นายภาคภูมิ สุนทรวิภาต
นางสาวระเบียบ อนุเครือ
นางโฉมยง แดงเทศ
นางสาวศรีสุนา ศรีวิโรจน์
นางสาวดุษฎี สงสุวรรณ
นางรัตนา เทียนแก้ว
นางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์
นางจารุวรรณ ชาญสิทธิ์
นางสาวนิภา สุขพ่วง
นางระพีพรรณ เสนไชย
นายทศพร ธุสาวัน
นางสาววาสนา ปลีฟัก
นางสาววลัยลักษณ์ มณีนพรัตน์
นางสาวนภาพร ครุฑโต

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ส 2
พนักงานสื่อสาร ส 2
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่สถิติ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานชลประทาน บ 2
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานพิมพ์ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงารธุรการ
ช่างเขียน ช 3
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โครงการ/ส่วน
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
โครงการส่งนาและบารุงรักษาช่องแค
โครงการส่งนาและบารุงรักษาภาษีเจริญ
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร
โครงการก่อสร้าง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาสามชุก
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี
โครงการชลประทานยะลา
ส่วนวิศวกรรม
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
ส่วนสารวจทาแผนที่ภาคพืนดิน
ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
-

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 1๗
สานักงานบริหารโครงการ
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๔๐๕ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
นางสาวภัทรวดี มีศรีผ่อง
นางสาวจิตราวดี มุ่งเจียกกลาง
นางสาวนวลฉวี อุปพัด
นางสาววรรณี กิจไพบูลย์พันธ์
นางสาวอาพัน สง่า
นางสาวรัตน์รัตน์ สิริรัฐเตชาภัทร
นางสาวพิชญาภา ฉายพันธ์
นางอรณิชา สืบสายดี
นางสาวทรรฐธนมณฑน์ แก้วหมูเครือ
นางสาวพลอยไพลิน สีปากดี
นางปรียา สุวรรณคีรี
นางจารุวรรณ อินสุวรรณ
นางสาวนันท์นภัส เณรแก้ว
นายอุดมเดช เรืองสกุล
นางสาวกัลยาณี วงศ์แก้ว
นายมนระวี แสนบุตร

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป บ 1
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานทั่วไป บ 1
นายช่างชลประทานอาวุโส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานชลประทาน บ 2

โครงการ/ส่วน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรม
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
โครงการชลประทานแพร่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย

สานัก/กอง
สานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงาน
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
กองพัสดุ
กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 6

4
ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3๓
๓๔

ชื่อ-สกุล
นายสมจิตร ใจทา
นางสาวเสาวลักษณ์ อมาตยคง
นางละมุล ภักดีศรี
นายสุนทร คล่องชอบ
นางจันทรา สุทนต์
นางสมพร เกียรติศิริ
นางเพ็ชรา สุขสาราญ
นางสุรินทร์ วรฤทธิ์
นางปวริศา ชอบธรรม
นางปาณิสรา เพียรเกิด
นางสุทธิกานต์ หนูแก้ว
นางสาวจิดาภา มาลาเวช
นางมนิษา ลิมทองใบ
นางปวริศา ยามาเจริญ
นางสาวมนชนก ยูโซ๊ะ
นางสาวจันทิรา สุขพิลาภ
นางสาวมัทนา บุญมี
นางดารารัตน์ ภูสุข

ตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานวัดระดับนา บ 2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โครงการ/ส่วน
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเสียวใหญ่
โครงการส่งนาและบารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางบาล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครหลวง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์อานวยการ ฯ ลุ่มนาปากพนัง
โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการชลประทานสงขลา
โครงการก่อสร้าง
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 1๗
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กลุ่มตรวจสอบภายใน

5
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๔๐๕ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
นางสาวชนาภา ภูสุวรรณ
นางสาววราลักษณ์ รับบุญ
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เย็นทรวง
นางสาวปิยนันท์ พุทธวิริยะ
นางสาวชุติมา ดีเจย
นางสาวรัตนา มหาวรรณ์
นางสาวธนพร เหลืองคา
นายประยูร สุขแซว
นายฐาปนา พลเอี่ยม
นางสาวขวัญพัฒน์ สมบูรณ์
นางสาวกัญญาภัทร วงษ์โสภา
นางศรัญยา เขตสูงเนิน
นางสุกานดา เริ่มสอน
นางสาวนิภาพร สาริพร
นางสุนันทา ทองเพชร
นางณลิลภัสร์ สุรสิริศิลป์

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ส 3
นายช่างชลประทาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป บ 1
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

โครงการ/ส่วน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3/3
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 15

โครงการชลประทานเชียงใหม่
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง
โครงการชลประทานพิจิตร
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่อทองแดง
โครงการชลประทานแพร่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษาห้วยโมง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ
โครงการชลประทานกาฬสินธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย

สานัก/กอง
กองพัสดุ
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 7

6
ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
๓๓
๓๔

ชื่อ-สกุล
นางสาวชลรัศมิ์ ชูกร
นางสาวเบญจวรรณ มั่งคุ่ย
นางสายสุนีย์ สมาธิปัญญา
นางสุนทรี พรหมบุญ
นายพีระพงศ์ หนูพรหม
นางปัทมา พัวโสพิศ
นางอรสา ธิติทรัพย์อุดม
นางลักขณา การทหาร
นางสาวธันยธรณ์ พันธ์เปรม
นางพัชนี ชาญชาครสวัสดิ์
นางภาทินี จุลปานะ
นางสุวรรณี เตี๊ยนวล
นางสาวศิรกัญ แดงประเสริฐ
นางสาวนิภาพร ผันนะลา
นางสาวดุจเดือน ขจรงาม
นางสาวบุษบง ชูกลิ่น
นายธนากร เฉลิมพีระโรจน์
นางสาวจรรยาภรณ์ คาเปลว

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 3
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
พนักงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ส 4
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างฝีมือสนาม ช 3
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างชลประทาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โครงการ/ส่วน
โครงการก่อสร้าง
โครงการชลประทานนครนายก
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานพังงา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี
ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง
ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตัง
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
-

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 1๗
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักวิจัยและพัฒนา
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

