
ล ำดบั ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง

1 นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นางสาวสมฤดี อุปกิจ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นางสาวกนกนุช นวกุลจิตมั่น นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
4 นางวิไลลักษณ์ วันทอง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
5 นางจันทิมา ชูนุช นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
6 นางกฤษณา บัวเกิด นักวิชาการพัสดุช านาญงาน
7 นางสุดา พุม่พวง เจ้าพนักงานธุรกรช านาญงาน
8 นางสาววรานุช ถินอภัย เจ้าพนักงานธุรกรช านาญงาน
9 นางภนิดารัสม์ เกษสุขสมวงษ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

10 นางสาวรัตนา นางาม นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ
11 นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ นักจัดการงานทัว่ช านาญการ
12 นางดวงฤทัย แก้วใหญ่ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ
13 นางสาวภัทรวดี มีศรีผ่อง เจ้าพนักงานธุรการ

14 นางสาวดาวบุษญา วรรณอุ่น นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
15 นางเสาวคนธ์ สุขแสวง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
16 นางสาวกัญชพร จิตกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

17 นางสาววีรยา เรืองหิรัญ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ
18 นางสาววรรณา แจ่มจ ารัส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
19 นางสาวสมไสว ไพรวัน เจ้าพนักงานธุรการ
20 นางสาวพชรวรรณ ธงศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

21 นางอัมพร ศรีสมานุวัตร นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
22 นางจุฬนี เชาวนปรีชา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
23 นางสาวอัจฉรา พิมพวาทิน วิศวกรชลประทาน

24 นางรุ่งทิวา อัมพรศักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
25 นางสาวจารุกัญญ์ ทรัพย์กฤตยากุล เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

26 นางสันธณา ภูมิสิงหราช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรค ำรำชำศัพท์ในกำรเขยีนหนังสือรำชกำรและประชำสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที ่12 มกรำคม 2560
ณ ห้องประชมุ 500 อำคำรศูนย์วิศวกรรมกำรชลประทำน กรมชลประทำน สำมเสน กรุงเทพฯ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

กองกำรเงินและบัญชี

กองแผนงำน

กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง

กองพัสดุ

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร



27 นายชัยวัฒน์ เกิดธีระพงศ์ วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช านาญการ
28 นางสาวอาภรทิพย์ แสงจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

29 นางสาวนิภาพร ภาคีพันธ์ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ
30 นางสาวทิฐิพร วัฒนเวศสมบูรณ์ นักวิชาการจัดหาทีดิ่นปฏิบัติการ
31 นางสาวสุปัญญา หลีตระกูล นิติกร

32 นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย วิศวกรไฟฟ้าช านาญการพิเศษ
33 นางรวีวรรณ สมรวิบูลย์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
34 นางสาวสุวรรณีย์ โง้วตระกูล เจ้าพนักงานธุรการ

35 นางเอื้อมเดือน วรมณี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
36 นางพัชรี สมุทรผ่อง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
37 นางสาวพลอยไพลิน สีปากดี เจ้าพนักงานธุรการ

38 นางรุ่งนภา ทองศิริ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
39 นางณัฐวรรณ บุญงามข า นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
40 นางสาวณัฐชนันท์ จิระภักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
41 นางสาวณัฐวรา มาเป็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
42 นายอภิรักษ์ ประดิษฐ นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน

43 นางธันย์ญพร อุปการะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
44 นางสาววรกัญญา ใจเอื้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
45 นางสาวการะเกด นิยมมาก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

46 นางอัพชินี หัตถินาท เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
47 นางรวีวรรณ มาศงามเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน

48 นางทิพวิมล จั่นขาว นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
49 นางเรียม ทองย้อย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
50 นางลภัสรดา นาคทรรพ นักจัดการานทัว่ไปปฏิบัติการ

51 นางสาวปาริชาติ สงสุรินทร์ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ
52 นางสาวมัทนา บุญมี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

53 นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
54 นางสาวกวินตรา ฤทธิเ์จริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ส ำนักงำนจัดรูปทีด่นิกลำง

ส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ

ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดใหญ่

ส ำนักวิจัยและพัฒนำ

ส ำนักส ำรวจดำ้นวิศวกรรมและธรณี

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

ส ำนักเครื่องจักรกล

ส ำนักกฏหมำยและทีด่นิ



55 นายขวัญชัย สาคร นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ
56 นางจิราพรรณ สาคร เจ้าพนักงานธุรการ
57 นางสาวไอรินทร์ จารุกุลรัตนวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

58 นางสาวฑิฆมัพร กิจจาหาญ นักประชาสัมพันธ์
59 นางกนกพร อินชัย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
60 นางมารศรี ค าจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
61 นางสาวลินจง คงต้ังมั่น นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
62 นางสาวรัตนา มหาวรรณ์ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ

63 นางนิสากร อินแตง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
64 นางชลปรีญา กรานพิกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
65 นางสาวอรอนงค์ พลก าจัด เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
66 นางสาวทิวาตรี ทัง่ทอง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ

67 นางปรารถนา เหรียญวิลาศ นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน
68 นายธนศักด์ิ พรหมปัญญา นักประชาสัมพันธ์
69 นางสาวชญานิศวร์ ทองกุลวรเสฏฐ์ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ

70 นางยวญใจ ไชยนอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
71 นางสาวอิศราภรณ์ พลอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
72 นางสุกานดา เร่ิมสอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
73 นางสาวกัญญาภัทร วงษ์โสภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

74 นางประยูร โกมารกุล ณ นคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
75 นายอนุวัฒน์ โพธิห์ล้า เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
76 นายอนุวัฒน์ โพธิห์ล้า เจ้าพนักงานธุรการ
77 นางกรวรรณ นาสมรูป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน

78 นางณัจฉรียา ทองเพชร นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
79 นายศิวา ศุภเอกฉันท์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
80 นางสาวนิภาพร โทธนะอักษร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

81 นางสาวเขมณัฏฐ์ โดมขุนทด เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
82 นางสาวพรพิมล วังอินทร์ นักประชาสัมพันธ์

ส ำนักงำนชลประทำนที ่6

ส ำนักงำนชลประทำนที ่8

ส ำนักงำนชลประทำนที ่9

ส ำนักชลประทำนที ่7

ส ำนักงำนชลประทำนที ่5

กองส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชน

ส ำนักงำนชลประทำนที ่1

ส ำนักงำนชลประทำนที ่3

ส ำนักงำนชลประทำนที ่4 



83 นางสาวนงนุช มนต์วิเศษ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
84 นางกรองทอง วงษ์อุดม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
85 นางสาวเปียจิตร แก้วสว่าง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ

86 นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อ านวยการโครงการฯ
87 นายอาทิตย์ ศรีแจ่ม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
88 นางจ าลองลักษณ์ ตาลสุกเรือง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ
89 นายไพบูลย์ พันธุศ์รีวรพงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ

90 นางเสนาะ เพ็ชร์พราว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
91 นางสาวสุภาพร คุมดวง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
92 นายกานต์ จิวะสุรัตน์ นักประชาสัมพันธ์

93 นางพูลทิพย์ ตุลานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
94 นางสาวจิรานุช ศรีสว่าง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
95 นางสาววรรณวิภางค์ ดิษาภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
96 นายสมนึก ช่วยงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
97 นางจิราพร ทาสวิง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ
98 นางสาววรัชญา ปิยกวินโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ

99 นางสาวธันยธรณ์ พันธ์เปรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
100 นางสาวสุภัค พุดทัดศรี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
101 นางลักขณา การทหาร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

102 นายธงคม รัตนเสถียร วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ
103 นางสาวดวงพร ดวงแป้น นักประชาสัมพันธ์
104 นางสาวภัทรภร เซ่งทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
105 นางพัชนี ชาญชาครสวัสด์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน

106 นางสาวนพรัตน์ อธิกุลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
107 นางสาวสุมาลี พุทธาโร นักประชาสัมพันธ์

108 นายเดช เล็กวิชัย ผู้อ านวยการโครงการ
109 นางสาวร่ืนฤดี ผลกล้า นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ
110 นางสาวศรีสุนา ศรีวิโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

ส ำนักงำนชลประทำนที ่14

ส ำนักงำนชลประทำนที ่15

ส ำนักงำนชลประทำนที ่16

ส ำนักงำนชลประทำนที ่17

ส ำนักงำนชลประทำนที ่10

ส ำนักงำนชลประทำนที ่11

ส ำนักงำนชลประทำนที ่12


