1
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ 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
นางสาวมนทชา มานะมุติ
นางสาวนารีรัตน์ เรียนปัญญา
นางสาวรัชฎาภรณ์ หาญพละ
นางสาวรุ้งทิพย์ สุริยา
นายกวิน มะหูณี
นางสุปราณี จันทร์สาเภา
นายเสวย พัดจิ๋ว
นางสาววิภารัตน์ สีปานเงิน
นางสาววรรณภา สาเภา
นางสาวอรสา จาปาหอม
นางสาวประนอม อือตระกูล
นายเทพฤทธิ์ มาลาวัลย์
นางทัศนา ท้าวฤทธิ์
นางสาวกัลยาวัสถ์ เฟื่องแดง
นางสาวสุมณฑา บุญจานงค์
นายสัญชัย วัฒนพงษ์

ตาแหน่ง
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
พนักงานจัดเก็บข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ส 2
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป บ ๑

โครงการ/ส่วน
ส่วนช่วยอานวยการและประสานราชการ
ส่วนควบคุมงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โครงการชลประทานนครสวรรค์
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าบัว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานนครพนม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบนมูลบนลาแซะ
โครงการส่งนาและบารุงรักษาช่องแค
โครงการชลประทานสมุทรสาคร
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร
โครงการก่อสร้าง

สานัก/กอง
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 1๒

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

ชื่อ-สกุล
นายภาคภูมิ สุนทรวิภาต
นางสาวระเบียบ อนุเครือ
นางสาววันศิริ สุขเอี่ยม
นางสาวคชพรรณ กรณีสุข
นางโฉมโยง แดงเทศ
นางสาวศรีสุนา ศรีวิโรจน์
นางสาวอรอนงค์ แสนจันทร์
นางอนุชิดา ศิริธนจินดา
นางสาววิไล อ่องรักษา
นายอรรถพล ล้อมทอง
นายปฏิภาณ ยิมกริ่ม
นางภัชณีย์ เนตรสาย
นางสาวนิภา สุขพ่วง
นางระพีพรรณ เสนไชย
นายทศพร ธุสาวัน
นายศุภเดช ศรีขุ่ย
นางสาวปทิตตา กล้าหาญ
นางสาวนัฐกานต์ จันทุดม

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานชลประทาน บ 2
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานทั่วไป บ 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
เจ้าพนักงารธุรการ
ช่างเขียน ช 3
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการ/ส่วน
โครงการส่งนาและบารุงรักษาสามชุก
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
โครงการส่งนาและบารุงรักษาดาเนินสะดวก
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี
โครงการชลประทานยะลา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนทะเบียนประวัติและบาเหน็จบานาญ
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ฯ
ส่วนสารวจทาแผนที่ภาคพืนดิน
ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
-

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ ๑๗
สานักงานบริหารโครงการ
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักวิจัยและพัฒนา
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ 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
นางสาววันทนีย์ นิยมวรรณ์
นางนาตยา พรมมิ
นายศรัณย์พงษ์ เล็บขาว
นางกรรณิการ์ สังข์พระกร
นางขวัญใจ นพเกษร
นางสาวนฤวรรณ เสือสมิง
นางสาวรัตน์รัตน์ สิริรัฐเตชาภัทร
นางสาวพิชญาภา ฉายพันธ์
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เย็นทรวง
นางอรณิชา สืบสายดี
นางสาวสุกัญญา ฤกษ์ถนอม
นางสาวทรรฐธนมณฑน์ แก้วหมูเครือ
นางปรียา สุวรรณคีรี
นางจารุวรรณ อินสุวรรณ
นางอนงค์ สารพิพัฒน์
นางสาวประไพศรี จรรยาธรรม

ตาแหน่ง
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ส 2
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป บ 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โครงการ/ส่วน
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
ส่วนตรวจสอบและคลังพัสดุ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรม
โครงการชลประทานเชียงราย
ส่วนเครื่องจักรกล

สานัก/กอง
สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
กองพัสดุ
กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 3

4
ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
๓๒

ชื่อ-สกุล
นายอุดมเดช เรืองสกุล
นางสาวกัลยาณี วงษ์แก้ว
นางบุญส่ง เสมอตน
นางจันทรา สุทนต์
นางสายสุนีย์ สิงห์สูง
นางณภัทร์ รวยบุญส่ง
นางสาวพุทธาวดี วังใน
นางปาณิสรา เพียรเกิด
นายชาญณรงค์ กลิ่นศรีสุข
นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์สุวรรณ์
นางเจริญวรรณ ทองบางใบ
นางสาวรัตนา โปจุ๊ย
นางสาวมนชนก ยูโซ๊ะ
นายสุรสิทธิ์ พรอโนทัย
นางสาวชนิดาภา แซ่ลิม
นางสาวมัทนา บุญมี

ตาแหน่ง
นายช่างชลประทานอาวุโส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ์ดีด ส 2
พนักงานพิมพ์ ส 2
พนักงานทั่วไป
พนักงานธุรการ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โครงการ/ส่วน
โครงการชลประทานแพร่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางบาล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานนนทบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานเพชรบุรี
โครงการชลประทานเพชรบุรี
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
โครงการก่อสร้าง
ส่วนวิศวกรรม
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ ๑๗
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

5
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗ 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
นางสาวปริศนา ศรีวะอุไร
นางสาววรรณิดา พลชนะ
นางสาวจิตราวดี มุ่งเจียกกลาง
นางสาวกชกร กลิ่นหอม
นายทินภัทร พลมาตร
นางสาววราลักษณ์ รับบุญ
นางสาวปิยนันท์ พุทธวิริยะ
นางสาวชุติมา ดีเจย
นางยุวดี นาควารี
นางสาวรัตนา มหาวรรณ์
นางสาวศรีนภา ชมพู
นางสาวภิญญาพัชญ์ รัตน์ปภาวินท์
นางสาววีรยา บุญบรรลุ
นายฐาปนา พลเอี่ยม
นางสาวขวัญพัฒน์ สมบูรณ์
นางศรัญยา เขตสูงเนิน

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
พนักงานทั่วไป
พนักงานเดินเอกสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป
นายช่างชลประทาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการ/ส่วน
ส่วนติดตามและประเมินผล
ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3/3
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7

สานัก/กอง

กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
กองพัสดุ
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักเครื่องจักรกล
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
โครงการชลประทานเชียงใหม่
สานักงานชลประทานที่ 1
โครงการชลประทานเชียงใหม่
สานักงานชลประทานที่ 1
โครงการชลประทานเชียงใหม่
สานักงานชลประทานที่ 1
โครงการชลประทานกาแพงเพชร
สานักงานชลประทานที่ 4
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่อทองแดง
สานักงานชลประทานที่ 4
โครงการชลประทานแพร่
สานักงานชลประทานที่ 4
โครงการส่งนาและบารุงรักษาห้วยโมง
สานักงานชลประทานที่ 5

6
ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ-สกุล
นางหทัยรัตน์ ศรีผุย
นางสาวนิภาพร สาริพร
นางสาวอาพร ซ่อนกลิ่น
นางจันทิมา ธนมาลาพงส์
นางสาวนภัทร นิธิภัทรภัค
นางสุนันทา ทองเพชร
นางสาวจิราภรณ์ ตวงดี
นางสาวเบญจวรรณ มั่งคุ่ย
นางสาวหทัยรัตน์ บางกล่า
นางจาลองลักษณ์ ตาลสุกเรือง
นางลักขณา การทหาร
นางสาวนัทธิตา ส่งพืช
นางสาวปลืมจิต เหมือนใจ
นางสาวทัดดาว เดชมา
นางสาวฉันทพิชญา ผสมวงศ์
นางสาวบุษบง ชูกลิ่น
นางสาวจรรยาภรณ์ คาเปลว

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป บ 2
ช่างฝีมือสนาม ช 3
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โครงการ/ส่วน
โครงการชลประทานหนองคาย
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
โครงการชลประทานมหาสารคาม
โครงการชลประทานมหาสารคาม
โครงการชลประทานมหาสารคาม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
โครงการชลประทานนครนายก
โครงการชลประทานนครนายก
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
ฝ่ายบริการทั่วไป
โครงการชลประทานกระบี่
โครงการชลประทานยะลา
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
-

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ ๑7
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักวิจัยและพัฒนา
กองประสานงานโครงการ ฯ

