1
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๙ 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
นายดนัย สีหอุไร
นางสาวฐิติมา วิศิษฎ์ศิลป์
นางสาวนลินญา ทิพปง
นางสาวรุ้งทิพย์ สุริยา
นางสาวชุติมา ดีเจย
นายสุธรรม ปาละสุวรรณ
นางสาวรัตนา มหาวรรณ์
นางพรรณภา เรือนแปง
นางพรรณนี เล็กละมัย
นางสาวรุ่งนภา สบบง
นางสาวกัญญาภัทร วงษ์โสภา
นางสาวนิภาพร สาริพร
นางณลิลภัสร์ สุรสิริศิลป์
นางดวงเนตร ปรีชาวุฒิวงศ์
นางสาวเขมณัฎฐ์ โดมขุนทด
นางพัชยา ธนามี

ตาแหน่ง
ช่างฝีมือสนาม ช 3
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 2
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ส 3

โครงการ/ส่วน
ส่วนช่วยอานวยการและประสานราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 15

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานพะเยา
โครงการชลประทานเชียงราย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีล่าง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ส่วนวิศวกรรม

สานัก/กอง
สานักงานเลขานุการกรม
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 10

2
ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3๔
๓๕

ชื่อ-สกุล
นางสมพร เกียรติศิริ
นางรัชนี พุ่มบางป่า
นางจาเรียง กรเอี่ยม
นางปาณิสรา เพียรเกิด
นางบุศรินทร์ สุภาพ
นางสาวระเบียบ อนุเครือ
นางลักขณา การทหาร
นางสาวพัชรี เพ็ชรแก้ว
นางสาวเมธินี สุขแสวง
นางภาทินี จุลปานะ
นางสุวรรณี เตี๊ยนวล
นางรวีวรรณ มาศงามเมือง
นางสาวบุษบง ชูกลิ่น
นางระพีพรรณ เสนไชย
นายทศพร ธุสาวัน
นางสาววาสนา ปลีฟัก
นายธนากร เฉลิมพีระโรจน์
นางสาวจรรยาภรณ์ คาเปลว
นางสาวนันทวรรณ กมลเลิศ

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานธุรการ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป บ 1
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างเขียน ช 3
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายช่างชลประทาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการ/ส่วน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษาภาษีเจริญ
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ ๑๗
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักวิจัยและพัฒนา
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองประสานงานโครงการ ฯ

3
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ 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
นางสาวอรุณศรี คุมดวง
นางสาวเกตุมณี ญาติโสม
นายชัยวัฒน์ กระจกรูป
นายสมเดช หิรัณยานุรักษ์
นางสาวสมไสว ไพรวัน
นางขวัญใจ นพเกษร
นางสาวภาณี ธงชัย
นายกฤษณะ ถนอมสุข
นางสาวรัตน์รัตน์ สิริรัฐเตชาภัทร
นายกวิน มะหูณี
นางสาวพิชญาภา ฉายพันธ์
นางสาวปวีณา ไชยสวาสดิ์
นางสาวนาถนภา เหลาอ่อน
นางสาววารีศรี คาทอง
นางสาวพลอยไพลิน สีปากดี
นางสาวขนิษฐา เฒ่าอุดม

ตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักประชาสัมพันธ์

โครงการ/ส่วน
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด)
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนบัญชี
ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
ส่วนสัญญาพัสดุ
ส่วนบริหารสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4
ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สานัก/กอง
สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี
กองแผนงาน
กองพัสดุ
กองพัสดุ
กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานชลประทานที่ 5

4
ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
๓๓
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ-สกุล
นางสาวบุญธิตา วงศ์ศรีดา
นางสาวลัดดาวัลย์ โบราณมูล
นายพฤกษชาต กองพันธ
นางสาวนิภาพร โทธนะอักษร
นางเจริญ ทองเลิศ
นางสมปอง เชาว์ธรรม
นางเจริญวรรณ ทองบางใบ
นางสาวพรทิพย์ หนูแก้ว
นายพินิจ รัตนโชติ
นางสาวนุชนาศ วิไลลักษณ์
นางสาวจันทร์จิรา ทองชู
นางชุติวรรณ ชูสุดรักษ์
นางสาวมัทนา บุญมี
นางดารารัตน์ ภูสุข
นายปฐมศักดิ์ ภูมิง
นางสาวนภาพร ครุฑโต
นางสาวอัญชลี บุญพา

ตาแหน่ง
พนักงานทั่วไป บ 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานชลประทาน บ 2
พนักงานพิมพ์ดีด ส 2
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการ/ส่วน
ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน ฯ
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีกลาง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพรม - เชิญ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลล่าง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาช่องแค
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนกิจกรรมพิเศษ

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ ๑๗
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองประสานงานโครงการ ฯ

5
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๓๑ 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
นางสาวสุรีรัตน์ ชมใจเพชร
นายทินภัทร พลมาตร
นางสาวสุชาวดี พลพิทักษ์
นางสาววราลักษณ์ รับบุญ
นางสาวปิยนันท์ พุทธวิริยะ
นางสุคนธ์ สาราญกาย
นางสาวรุ่งนภา คามีสว่าง
นางสาวภัทรภร แข่มปรีชา
นางกัลยา แจ่มมณี
นางภคมน ถามะพันธ์
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางบัวผิน เจริญรุ่ง
นางสาวสุรดา เสริมจบก
นางสาวสุภาพร คุมดวง
นางสาวสุมณฑา บุญจานงค์
นางนกน้อย รัตนโชติ

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานเดินเอกสาร
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 2
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 2

โครงการ/ส่วน
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
ส่วนบริหารสินทรัพย์
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3/3
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ
โครงการชลประทานลาพูน
โครงการชลประทานกาแพงเพชร
ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน ฯ
โครงการชลประทานศรีสะเกษ
โครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพรียว - เสาไห้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร
โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ

สานัก/กอง
กองแผนงาน
กองพัสดุ
กองพัสดุ
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11

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

ชื่อ-สกุล
นางสาวนภัสวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวประไพ โตรื่น
นางเมธาพร พวงเขียว
นางสาวจันทิมา เปลี่ยมพอดี
นางสาวพันธ์พร จีนจก
นางบุญเรือน เด่นดวง
นางสาวบุญพิลาศ สืบประสิทธิ์
นางสาวกนกเรขา จันทรวงศ์กิตติ
นางสาวอรุณวดี เก็มเบ็ญหมาด
นางสาวศรีสุนา ศรีวิโรจน์
นางสาวทัดดาว เดชมา
นางสาวอภิญรัตน์ บุญงามขา
นางรุ่งทิพย์ สว่างศรี
นางสาวกมลชนก อาบวารี
นางรัตติกร ตรีจันทร์
นางสาวผกายมาศ เตชะสาย
นางสาวนิภา สุขพ่วง

ตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานธุรการ ส 2
พนักงานทั่วไป บ 1
ช่างเขียน ช 3
พนักงานพิมพ์ ส 2
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานทั่วไป บ 1
พนักงานทั่วไป บ 1
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการ/ส่วน
โครงการชลประทานปทุมธานี
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าโบสถ์
โครงการชลประทานนครปฐม
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี
โครงการชลประทานภูเก็ต
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานยะลา
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
ส่วนสารวจทาแผนที่ภาคพืนดิน

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 1๗
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

