1
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๔๐๕ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
ลาดับ
1
2
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5
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15
16

ชื่อ-สกุล
นายวิรัตน์ บุญสุวรรณ
นางสาวเพียงฤทัย ฉายยิ่งเชี่ยว
นางสาวเสาวลักษณ์ กาญจนา
นางสาวกัญชพร จิตกุล
นางสาววรรณวิษา พญารัง
นางสาวพรศิริ ศรีเพชร
นางสาวกานต์นภัส เถื่อนหมื่นไวย
นางสาวสุภัสสร ปะทิ
นายกานต์ แผ่พร
นางสาวปิ่นฤทัย หลักทอง
นางสาวปรารถนา ชาญวิรัตน์
นางสาวดุษฎี ธงสุวรรณ
นางสาวอัจราภรณ์ หมื่นสีพรม
นางสาวณัฎฐา อู่ขุน
นายธีรวีร์ มัฑนาโส
นางสาวณัฐชนันท์ จิระภักดิ์

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ส 2
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ส 3
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โครงการ/ส่วน
ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ส่วนติดตามและประเมินผล
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน
ส่วนอุทกวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สานัก/กอง
สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักบริหารโครงการ
สานักบริหารโครงการ
สานักบริหารโครงการ
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา

2
ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
๓๓

ชื่อ-สกุล
นายพงศ์สรัญ ชุ่มชัยรัฐน์
นายไท นุ่มเมือง
นายกฤษณะ ศรีบัวทอง
นางสาวรัตน์ติญากร โพธิ์ศรี
นายทวี บุญสร้าง
นางสาวพรรณิดา นบนอบ
นางสาวพิมพ์นารา อินทร์เรือง
นางสาวศิริพร ทองงอม
นางสาวศศิวัลย์ วัชรชีวะ
นางสาวพัชรี ปัญญาวาทีนันท์
นางสาวกมลทิพย์ เงินแพทย์
นางสาวชลาลัย วงษ์ดี
นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ์
นางสาวจรัสพร กาญจนลักษณ์
นายณัฐพงศ์ เกลียงประไพ
นางสาวนรรปทอง กลางประพันธ์
นางสาวศดานันท์ พิมพ์จันทร์

ตาแหน่ง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
พนักงานสถานที่ 2
นายช่างชลประทาน
พนักงานธุรการ ส 2
ช่างฝีมือสนาม ช 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

โครงการ/ส่วน
ส่วนยุทธศาสตร์
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนทะเบียนประวัติและบาเหน็จบานาญ
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนสารวจกันเขต
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรมธรณี
ส่วนจัดการข้อร้องเรียน
ส่วนส่งเสริมด้านบริหารจัดการนา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการก่อสร้าง 11

สานัก/กอง
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักวิจัยและพัฒนา
สานักวิจัยและพัฒนา
สานักวิจัยและพัฒนา
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

สานักงานชลประทานที่ 11

3
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๘ กันยายน 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
นางสิริลักษณ์ ภระมรทัต
นางสาวการิตา เผือกผ่อง
นางสุพัชรี อาไพรัตน์
นางสาวเพ็ญพัชร สุวรรณสนธิชัย
นางสาวทิศากร คาหวาน
นางสาวปรียานุช แสงสองศรี
นางสาวสิริพร ศรีวิเศษ
นางสาวจริยา เทศวัง
นางสาวแพรว นุชพงษ์
นางสาวนุรีสัน อาแว
นางสาววนิดา เสือสมิง
นางสาวเจนจิรา มณีวรรณ
นางสาวกรรณิการ์ กุยลอยทาม
นายวุฒินนั ท์ บัวบาน
นายจิรวัฒน์ สุขต่าย
นางสาวลัดดาวัลย์ สาพระยา

ตาแหน่ง
พนักงานทั่วไป บ 2
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โครงการ/ส่วน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
พนักงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
พนักงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
พนักงานทั่วไป
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙
พนักงานธุรการ ส 3
ส่วนแผนงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ส่วนบริหารสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ส่วนตรวจสอบและคลังพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
เจ้าพนักงานธุรการ
ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
พนักงานบริการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1

สานัก/กอง
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี
กองแผนงาน
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
กองแผนงาน
กองพัสดุ
กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักกฎหมายและที่ดิน

4
ลาดับ
17
18
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24
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26
27
28
29
30
31
๓๒
๓๓

ชื่อ-สกุล
นางสาวรัชนี จันทร์ทรง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุรีภรณ์ รัศมี
นายชยพล พูลจันทร์
นางสาวจิราพร สาสนะ
นางสาวผานิต กระแสสัตย์
นายศิทัศน์ ช่างแฟง
นางสาวมลฤดี ไชยเชษฐ์
นางสาวศุมาลิน ชื่นใจ
นางเสาวรักษ์ สุขสาคร
นางสาววัฒนา บัวทอง
นางสาวอรอุมา ไกยสินธุ์
นางสาวภัทรพร หอมชื่นสกุล
นางสาวอัญชลี บุญพา
นางสาวพัฒมนัส เกตุคุ้ม
นางสาวอารญา ทะไกรราช
นางสาวจิราภรณ์ สีดาสน์
นางสาวชาพิมญชุ์ เอมโกษา

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
วิศวกรโยธา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์แบบ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

โครงการ/ส่วน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล
ส่วนติดตามและประเมินผล
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13

-

สานัก/กอง
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักบริหารโครงการ
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร
โครงการชลประทานสมุทรสาคร

สานักวิจัยและพัฒนา
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11

