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ลําดับ ตําแหน่ง สังกัด

1 นายเกรียงไกร อินตา นิติกร ฝกท.

2 นายกิตติวรา ทองประไพ นิติกร ฝกท.

3 นายอภิรักษ์ คําเพราะ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกท.

4 นางสาวสรัญญา อ่อนประไพ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกท.

5 นายพงศ์พล โปษณเจริญ นิติกร ฝกท.

6 นายรงครัตน์ คําสงค์ นิติกร ฝกม.

7 นางสาวพิชามญชุ์ เครือชัยพินิต นิติกร ฝกม.

8 นางสาวขวัญฤทัย พงษ์สุข นิติกร ฝกม.

9 นางสาวพร้อมพรรณ ชลถาวรพงศ์ นติิกร ฝกม.

10 นายณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์ พนักงานบริหารพัสดุ ฝจบ.

11 นายณทัต กฤชทับทอง พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง.

12 นางสาวเต็มศิริ ลีแวง พนักงานการเงิน ฝชง.

13 นายสัญชัย แวดเวียง พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง.

14 นางสาวนุจจรีย์ บุญทศ พนักงานการเงิน ฝชง.

15 นางสาวภัทราวดี เหมือนเงิน พนักงานบัญชี  ฝชง.

16 นางสาวรชยา คงเสาร์ พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง.

17 นางสาวศิวพร จริงจิตร พนักงานการเงิน ฝชง.

18 นางสาววิมลณัฐ ศรีพิชัย พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง.

19 นางสาวชนม์นิภา หอมเกตุ พนักงานการเงิน ฝชง.

20 นางสาวพัชรวลัย วิโรจนะ พนักงานการเงิน ฝชง.

21 นางสาวศิรพร คงวัฒนาศักด์ิชัย พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝชง.

22 นางสาวธนาภรณ์ วรรณศิริ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝชง.

23 นางสาวกัญญ์วรา มะนะโส พนักงานการเงิน ฝชง.

24 นางสาวทิพยสุดา มณีจันทร์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝทท.

25 นางสาวอลิศรา เปี่ยมถาวร พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร ์ ฝทท.

26 นายจิรายุทธ จิตรังษี พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ฝทท.

27 นางสาวนภัสวรรณ อินทยุง พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท.

28 นายศักด์ิดา ธรรมวิเศษ พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท.
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29 นางสาวรัตนา เบญจวงษ์ พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท.

30 นางสาวปวีณา เปล่งเสียง พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท.

31 นายชวนันท์ อินทร์คําน้อย โปรแกรมเมอร์ ฝทท.

32 น.ส.รวีวรรณ พุทธิวัฒน์ พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ.

33 นางสาวศิริพร สินโท พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ.

34 นางสาวปาลิน งดงาม พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ.

35 นางสาวกนกพร สีทา พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ.

36 นางสาวญาณี กิตติวัฒนสกุล พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ.

37 นางสาวศุภางคณา ชุมพล พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ.

38 นางสาวมณฑิชา บุญญโส พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ.

39 นางสาวชลดา ตระกูลพานิช พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย.

40 นางสาวธนพร นิธิพฤทธิ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย.

41 นางสาวณัฐมน ตุ้มวารีย์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย.

42 นายเอกภาพ จุลโนนยาง พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย.

43 นางสาวภัชรพร ณ นครพนม พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย.

44 นางสาวถิรกัญญ์ ลยางกูร พนกังานบริหารงานท่ัวไป ฝนย.

45 นางสาวนิพรพรรณ์ มุทุมล พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย.

46 นางสาวชลรัตน์ จูพัฒนกุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย.

47 นายวรกร คงม่ัน พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย.

48 นายอภินันท์ ตั้งเสริมวงศ์ วิศวกร ฝบก.1

49 นายพันสราญ สราญรมย์ วิศวกร ฝบก.2

50 นางสาวธนสร อติกนิษฐ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝปก. 

51 นางสาวขวัญชนก พิมพกรรณ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝปก. 

52 นายธรรม สุขสิงห์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝปก. 

53 นายศราวุฒิ โยชนะ วิศวกร ฝปก. 

54 นางสาวอารีวรรณ พ่ึงพานิช วิศวกร ฝปก. 

55 นายวีกิจ วิกุล วิศวกร ฝปก. 

56 นายอําพล ฤกษ์สมผุส วิศวกร ฝปก. 

57 น.ส.พลอยไพลิน สละม่วง วิศวกร ฝพค.
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58 นางสาวธารินทร์ เหรียญจงดี พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพค.

59 นายณัฐพล สุขแก้ว วิศวกร ฝพค.

60 นางสาวศิริลักษณ์ นิละนนท์ วิศวกร ฝพค.

61 นางสาวสิริกานตย์ นิธิศักดิยานนท์ วิศวกร ฝพค.

62 นางสาวกมลชนก วังวิทยา วิศวกร ฝพค.

63 นางสาวพรปวีณ์ ชมชาติ วิศวกร ฝพค.

64 น.ส.นงค์ลักษณ์ ธรรมบุตร พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพธ.

65 นางสาววันวิสาข์ ไม้เขียว พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพธ.

66 นางสาวสรีระทิพย์ ศานติวิจัย พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพธ.

67 นางสาวทุติยา ทองสมนึก พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพธ.

68 นางสาวพรพิมล แสงงาม พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพธ.

69 นายสว่างพงษ์ สุขทนารักษ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพธ.

70 นางสาวพรพรรณ ชูโชติ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพธ.

71 นายวราพงศ์ หนูศรี พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพธ.

72 น.ส.ณิชยา เกาะแก้ว พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝรฟ.

73 นายสุภลักษณ์ ตรเีจริญ วิศวกร ฝรฟ.

74 นายภานุวัฒน์ อาบีดิน วิศวกร ฝรฟ.

75 น.ส.พรสวรรค์ ก้ิมอารีย์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝรภ.

76 นายธีรยุทธ ชาอามาตย์ พนักงานกู้ภัย ฝรภ.

77 นายสรศักด์ิ มําขุนทด พนักงานกู้ภัย ฝรภ.

78 นายป้องคุน ชัยรัตน์ พนักงานกู้ภัย ฝรภ.

79 นายณัฐพงศ์ เมฆจินดา พนักงานกู้ภัย ฝรภ.

80 นายอาณัติ สิงห์สังข์ พนักงานกู้ภัย ฝรภ.

81 นางสาวเมธ์วดี ชัยสุรินทร์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝวส.

82 นางสาวณัชชา ปิยวุฒิสกุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝวส.

83 นางสาวสุภัคฐา สุวรรณมณี พนักงานตรวจสอบ สตส.

84 นายภณ วัชรินทร์ พนักงานตรวจสอบ สตส.

85 นายปรเมศวร์ ลีมานันท์ พนักงานตรวจสอบ สตส.

86 นางสาวธนียา ใจอ่อน พนักงานบริหารงานท่ัวไป สปอ.
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87 นางสาวมินชญา ตังวีระสิงห์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป สปอ.

88 นางสาววนิชา วาณิชวัฒนะโกศล พนักงานบริหารงานท่ัวไป สปอ.

89 น.ส.เพ็ญนภา พรหมนิพนธ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

90 นางสาวพรอนันต์ แป้นนาบอน พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

91 นางนาฎนดา เจริญเกียรติตรัย พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

92 นายณัฏพล พวงน้อยปภา พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

93 นางสาวฉัตรมณี พะนาน พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

94 นางสาวพลิสสุภา พจนะลาวัณย์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

95 นายฤกษ์ฤทธิ์ ทองสกุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

96 นางสาวอาจารี แพทย์วงษ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

97 นายทัตเทพ สอนกองแดง พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

98 นางสาวพรรญามาตร์ บุญมี พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

99 นางสาวธรรมพร ดีปลื้ม พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

100 นางสาวกฤษณา มังครักษ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

101 นายพลวัต ยศยิ่ง พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

102 นางสาวจริยา สุมิตนันท์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.

103 นางสาวสิตาภรณ์ ทองสุวรรณ์ พนักงานประชาสัมพันธ์ สผว.

104 นางสาวสิรินาถ แสงสุวรรณ พนักงานประชาสัมพันธ์ สผว.

105 นางสาวเพลินตา จําปาศรี พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว.
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ลอมให้พนักง
มีประสิทธิภา

57  
PCPL จํากัด 

ยน 2557 จํา

บัติงาน (ระเบ

 

รรมชมรมต่า

รกิจ ค่านิยมร

หลักสู

 รฟม. เพื่อให้

งานเป็นอันห
าพ 

 และ บริษัท 

นวน 105 คน

บียบงานสาร

างๆ 

ร่วม เป้าหมา

สูตร คล่ืนลูกใหม่ ร

ห้รับทราบข้อ

หนึ่งอันเดียวก

 BMCL จํากัด

น  

รบรรณ, ข้อบั

ายองค์กร) 

รุ่นที่ 6/2557 

5

อมูลโครงการ

กัน อันจะทํา

ด 

บังคับพัสดุ, 

5 

ร

า



 

 

 งาน
สถา

 การ
องค

 งาน
ประ

 
ภาคศึกษาดู

 ดูงา

 ดูงา
 
ภีกิจกรรมก

 การ
 

หลักเกณฑ์ก

 เข้า

 ผ่าน
ทดส

 เป็น
ตาม

 
ผู้ดําเนินการ
แผนกพัฒน
 
ผู้จัดทําสรุป
นายรัชกร  ธ
 

 

นสมาคม รฟม
านที่และยาน

รบริหารทรัพ
ค์กร  

นพัฒนาบุคลา
ะสิทธภาพ) 

ดูงาน 

านโครงการร

านระบบรถไฟ

การสร้างทีมง

รทํางานเป็นที

การผ่านฝึกอ

ร่วมการฝึกอ

นเกณฑ์การท
สอบภายใน 

นผู้มีความตั้งใ
มที่กําหนดใน

รโครงการ 
าทรัพยากรบุ

ปรายงานการ
 ธรรมคารวตา

ม. / กิจกรรม
นพาหนะ) / ส

ยากรบุคคล 

ากรและระบ

ถไฟฟ้าสายสี

ฟฟ้าและศูนย

งาน 

ทมี / กิจกรรม

อบรม 

อบรมตลอดห

ทดสอบความ
30 วันหลังจ

ใจในการเข้าร
นหลักสูตร 

บุคคล กองพัฒ

รฝึกอบรมฯ 
า  พนักงานท

 

มชมรมกีฬา /
สหกรณ์ออมท

 (การประเมิน

บงาน (แนวท

สม่ีวงเหนือ ณ

ย์ซ่อมบํารุง ณ

มสร้างสัมพนั

หลักสูตรและมี

รู้หลังการฝึก
ากวันที่ได้รับ

รับการฝึกอบ
 

ฒนาบุคลากร

 
ทรัพยากรบุค

/ สหภาพแรง
ทรัพย์ รฟม. 

นผลการปฏิบั

ทางการพัฒน

ณ บริษัท PCP

ณ บริษัท BM

นธ์ / กิจกรรม

มีกิจกรรมร่วม

อบรม (Post
บแจ้งผลการท

บรมและให้คว

รและระบบง

คล ระดับ 6 

งงาน / สภาพ
 

บัติงาน), สวัส

นาพนักงานให

PL จํากัด 

MCL จํากัด 

มวัฒนธรรมอ

มกับกลุ่ม ไม่

t-Test) ร้อยล
ทดสอบ 

วามร่วมมือใน

าน ฝ่ายทรัพ

 พบ.กพร.ฝท

หลักสู

พแวดล้อมใน

สดิการและแร

หม่/ การปรับ

องค์กร 

ต่ํากว่าร้อยล

ละ 70 หากไ

นการเข้าร่วม

ยากรบุคคล 

ทบ. 

สูตร คล่ืนลูกใหม่ ร

นการทํางาน (

รงงานสัมพันธ

บตัวและทํางา

ละ 80 

ไม่ผ่านต้องเข้

มกิจกรรมทุกกิ

 

รุ่นที่ 6/2557 
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(อาคาร

ธ์ วัฒนธรรม

านอย่างมี

้ารับการ

กิจกรรม
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กําหนดการ
  

09.00 

09.30 

13.00 

13.45 

14.45 

09.00 

10.45 

13.00 
14.00 
14.45 

09.00 

13.00 

 
 

 

ร 

ระยะเวลา 

 น. – 09.30 น.

 น. – 12.00 น.

 น. – 13.45 น.

 น. – 14.30 น.

 น. - 16.30 น. 

ระยะเวลา 

 น. – 10.30 น.

 น. – 12.00 น.

 น. – 14.00 น.
 น. – 14.30 น.
 น. – 16.00 น.

ระยะเวลา 

 น. – 12.00 น.

 น. – 16.00 น.

 - ผอ.ฝท
- ผวก. 
- ผอ.กพ

 ความรู้
(ระเบียบ
รับรอง)
โดย สผว

 อาคารส
โดย ฝจ

 สหกรณ์

 การรักษ
โดย ฝร

 ระบบเท
โดย ฝท

 สรุปภาพ
โดย ฝพ

 
 
 

- สหภา
- สมาค
- กิจกรร

 แผนวิส
ร่วม เปา้
โดย ฝน

 การวางแ
โดย วิทย

 

วันศุ

ทบ. กล่าวรายงา
กล่าวต้อนรับ พ
พร. กล่าวขอบคุ

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
บงานสารบรรณ
 
ว. ฝจบ. ฝชง. 

สถานท่ี รฟม. / 
บ. 

ณอ์อมทรัพย์ รฟ

ษาความปลอดภั
ภ. 

วันศุ

ทคโนโลยีสารสน
ทท. 

พรวมโครงการใ
พค. 

พแรงงานฯ รฟ
มพนักงาน รฟม
รมชมรม 

วันพุ

าหกิจ แผนปฏิบ
าหมายองค์กร S
ย. 

แผนทางการเงิน
ยากร MFC  

กร์ท่ี 8 สิงหาค

กําหนดการ

าน แนะนําผู้บริ
พนักงานใหม่ 
คุณผู้บริหาร 

กฎ ระเบียบ ข
ณ, ข้อบังคับพัส

 รถบริการรับ –

ม. 

ภยัและกู้ภัย รฟ

กร์ 15 สิงหาค

กําหนดการ

นเทศ รฟม.  

ในความรับผิดช

ฟม.  
ม. 

ธท่ี 20 สิงหาค

กําหนดการ

บัติการ (พันธกิ
SEPA) 

 สําหรับพนักงาน

ม 2557 

ร 

ริหาร 

 ข้อบังคับในกา
สดุ, ระเบียบด้าน

– ส่งพนักงาน 

ม. 

ม 2557 

ร 

ชอบของ รฟม. 

คม 2557 

ร 

จ วิสัยทัศน์ ภา

นใหม่ 

หลักสู

รปฏิบัติงาน 
นการเงิน/ค่า

รกิจ ค่านิยม

สูตร คล่ืนลูกใหม่ ร

สถาน

ห้องประชุม 2 

ห้องประชุม 2 

ห้องประชุม 2 
 

ห้องประชุม 2 

ห้องประชุม 2 

สถาน

ห้องประชุม 2 

ห้องประชุม 2 

ห้องประชุม 2 

สถาน

ห้องประชุม 2 

ห้องประชุม 2 

รุ่นที่ 6/2557 
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นท่ี 

 รฟม. 

 รฟม. 

 รฟม. 

 รฟม. 

 รฟม. 

นท่ี 

 รฟม. 

 รฟม. 

 รฟม. 

นท่ี 

 รฟม. 

 รฟม. 
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กําหนดการ
 

09.00 

13.30 

09.00 

09.00 

09.00 

13.00 

 

 

 

ร (ต่อ) 

ระยะเวลา 

 น. – 11.00 น.

 น. – 15.30 น.

ระยะเวลา 

 น. – 15.00 น.

ระยะเวลา 

 น. – 15.00 น.

ระยะเวลา 

 น. – 12.00 น.

 น. – 17.00 น.

 ดูงานระ
พนักงาน
ฝบก.2 ฝ

 ดูงานระ
พนักงาน

 ดูงานโค
รุ่นท่ี 1 
พนักงาน
ฝบก.2 ฝ

 ดูงานโค
รุ่นท่ี 2 
พนักงาน

 การบริ
สวัสดิกา
โดย ผอ
 

 - Pre-te
งานพัฒ
(แนวทา
ประสิทธิ
- Post-t
โดย กพ
  

 

วันศุก

ะบบรถไฟฟ้าและ
นสังกัด : ฝกท. 
ฝปก. 

ะบบรถไฟฟ้าและ
นสังกัด : ฝพค. ฝพ

วันพฤหั

รงการรถไฟฟ้าส
 
นสังกัด : ฝกท. 
ฝปก. 

วันศุก

รงการรถไฟฟ้าส
 
นสังกัด : ฝพค. ฝพ

วันศุก

หารทรัพยากร
ารและแรงงานส
อ.กทบ. และ ผอ

est 
นาบุคลากรและ
างการพัฒนาพนั
ธิภาพ) 
test 
ร. และ กลุ่ม MR

กร์ท่ี 22 สิงหาค

กําหนดการ

ะศูนย์ซ่อมบํารุง 
 ฝกม. ฝจบ. ฝช

ะศูนย์ซ่อมบํารุง 
พธ. ฝรฟ. ฝรภ. ฝวส

ัสบดีท่ี 28 สิงห

กําหนดการ

สายสีม่วง ช่วงบา

 ฝกม. ฝจบ. ฝช

กร์ท่ี 29 สิงหาค

กําหนดการ

สายสีม่วง ช่วงบา

พธ. ฝรฟ. ฝรภ. ฝวส

กร์ท่ี 5 กันยาย

กําหนดการ

รบุคคล (การป
สัมพันธ์ วัฒนธร
อ.กสผ. 

ระบบงาน 
นักงานใหม่ / กา

RTA Young Lea

คม 2557 

ร 

 กลุ่มท่ี 1 
ชง. ฝทท. ฝทบ. 

 กลุ่มท่ี 2 
ส. สตส.  สปอ. สผ

หาคม 2557 

ร 

างใหญ ่– บางซ่ือ

ชง. ฝทท. ฝทบ. 

คม 2557 

ร 

างใหญ ่– บางซ่ือ

ส. สตส.  สปอ. สผ

น 2557 

ร 

ระเมินผลการ
รรมองค์กร  

ารปรับตัวและทํ

ader 

หลักสู

 ฝนย. ฝบก.1 

ผว. 

อ 

 ฝนย. ฝบก.1 

อ 

ว. 

ปฏิบัติงาน), 

ทํางานอย่างมี

สูตร คล่ืนลูกใหม่ ร

สถาน

บริษัท BMCL 
(มหาชน) 

บริษัท BMCL 
(มหาชน) 

สถาน

แนวสายทางส

สถาน

แนวสายทางส

สถาน

ห้องประชุม 2 

ห้องประชุม 2 

รุ่นที่ 6/2557 
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นท่ี 

 จํากัด 
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นท่ี 

ายสีม่วง 

นท่ี 

ายสีม่วง 

นท่ี 

 รฟม. 

 รฟม. 
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กําหนดการ
 

กิจกรรมสร้
ณ โรงแรมภู

08.00 

10.30 

12.00-

13.00 

18.00 

06.30 

08.30 

09.00 

10.30 

10.45 

12.00 

14.00 

16.00 

 

 
 

 

ร (ต่อ) 

างทีมงานแล
ภูเขางาม รีส

ระยะเวลา 
 น. – 08.30 น.

 น.-12.00 น. 

-13.00  น. 

 น. – 16.00 น.

 น. – 24.00 น.

ระยะเวลา 
 น. – 08.30 น.

 น. – 09.00 น.

 น. – 10.30 น.

 น.-10.45 น. 

 น.-12.00 น. 

 น. – 13.30 น.

 น. 

 น. 

ละกิจกรรมวั
สอร์ท จังหวัด

 ลงทะเบี

ถึงโรงแ
กิจกรรม

รับประท

 กิจกรรม
โดย เจา้

 18.00-1
19.00 น
โดย กลุ่
20.00 น
 

 รับประท

 ลงทะเบี

 ระดมสม
 

อาหารว่

สรุปกิจก

 รับประท

ออกเดิน

ถึง รฟม

 

ัฒนธรรมอง
ดนครนายก 

วันพฤหสั

บยีน รับอาหารว

รมภูเขางามฯ 
มกลุ่มสัมพันธ์/ล

ทานอาหารกลา

มสร้างทีมงาน (W
าหน้าจปร./ กลุ่

19.00 รับประท
น.-20.00 กิจกร
ม MRTA Youn
น.-24.00 น. งา

วันศุกร

ทานอาหารเช้า 

บยีน 

มองสรุปกิจกรรม

ว่าง 

กรรม/ วีดีทัศน ์

ทานอาหารกลาง

นทางกลับ รฟม. 

. โดยสวัสดิภาพ

ค์กร ระหว่าง
 

 

สบดีที ่11 กัน

กําหนดกา
ว่าง 

ละลายพฤติกรร

างวัน 

Walk rally)  
ม MRTA Youn

ทานอาหารเย็น 
รรมรับน้อง   
ng Leader 
านสังสรรค์ 

ร์ที ่12 กันยา

กําหนดกา
 

ม Mind Mappin

 

งวัน 

  

 

งวันที่ 11 – 

ยายน 2557 

าร 

รม 

ng Leader รุ่นท

  

ยน 2557 

าร 

ng  

หลักสู

 12 กันยายน

 

ท่ี 1 

สูตร คล่ืนลูกใหม่ ร

น 2557  

สถาน
หน้าอาคาร 1 

ห้องประชุมศรี
 

ห้องอาหาร 

สนามโรงแรม 
ต้ังจุดน้ําด่ืม 

ห้องอาหาร 
ห้องประชุมศรี
 
 

สถาน
ห้องอาหาร 

ห้องประชุมศรี

ห้องประชุมศรี
  

 

ห้องประชุมศรี

ห้องอาหาร 

 

 

รุ่นที่ 6/2557 
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นที ่
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รีนาวา 

นาวา 

นที ่

รีนาวา 

รีนาวา 

รีนาวา 
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ส่วนที่ 2 กา
สรุปผลการ
ทีมงานดําเนิ
ที่ได้รับจากผู้
 

 ค
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

 
 
 

 

ารประเมินผล
รประเมินผลป
นินการได้ทําก
ผูเ้ข้าร่วมอบร

ความพึงพอใ
- ความเหม

28, 29 สิ
สายสีม่วง

- ความเหม
ณ โรงแรม

- กิจกรรมล
- ความเหม
- ความเหม
- ความเหม
- ความเหม
- ความเหม
- สถานที่บร
- อาหารกล
- อาหารเยน็
- เสื้อยืดโปโ
- ความพึงพ
 

ลปฏิกิริยา (
ปฏิกิริยา (Re
การสรุปประ
รม จํานวน 79

ใจหลังการฝึ
มาะสมของร
งหาคม และ
ง บริษัท PCP
มาะสมของระ
มภูเขางาม รี
ละลายพฤติก
มาะสมของกิจ
มาะสมของระ
มาะสมของกิจ
มาะสมของงา
มาะสมของรถ
รรยากาศห้อ
ลางวัน ณ โรง
น ของโรงแร
โล อยู่ในระดั
พอใจต่อการด

 

Reaction) 
eaction) โด
เมินผลสํารว
9 ชุด ซึ่งมีราย

ฝกอบรม 
ะยะเวลาที่ใช
วันที่ 5 กันย

PL จํากัด และ
ะยะเวลาที่ใช้
อสร์ท จังหวั
รรม (ช่วงเชา้
จกรรม Walk
ะยะเวลาของกิ
จกรรมรับน้อ
นสังสรรค์กิจ

ถรับ – ส่ง อยู
งพัก “โรงแร
งแรมภูเขางา
มภูเขางาม รี
ดบั ปานกลา
ดําเนินการจดั

 โดยแบบสอ
ดยแบบสอบถ
จหลังจากจัด
ยละเอียดสรุป

ช้ในการฝึกอ
ายน 2557  
ะ บริษัท BM
ช้ในการฝึกอบ
ัดนครนายก 
า) อยู่ในระดับ
k Rally (ช่วง
กิจกรรม Wa
ง “บายศรีสูข่
จกรรมกลุ่มสัม
ยู่ในระดับ มา
รมภูเขางาม รี
ม รีสอร์ท อย
รีสอร์ท อยู่ใน
ง 
ดฝึกอบรมขอ

บถาม 
ถาม 
ดอบรมดังกล่
ปได้ ดังนี้ 

อบรมภาควิช
 ณ ห้องประช

MCL จํากัด อ
บรม ระหว่าง
 อยู่ในระดับ 
ับ มาก 
บ่าย) อยู่ในร

alk Rally อยู
ขวัญ” อยู่ใน
มพันธ์ (ตอน
าก 
 รีสอร์ท” อยู่ใ
ยู่ในระดับ มา
นระดับ มาก 

องทีมงานฝึกอ

หลักสู

ล่าว จากแบบ

ชาการ (ระหว
ชุม 2 ชั้น 9 
ยู่ในระดับ ม
งวันที่ 12 –
 มาก 

ระดับ มาก 
ยู่ในระดับ มา
ระดับ มาก 
กลางคืน) อยู

ในระดับ มาก
าก 
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หัวข้อที่ใช้ประเมินผล Pre - test ดังน้ี

หัวข้อที่ 1 ภาพรวมโครงการในความรับผิดชอบของ รฟม. และ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม เป้าหมายองค์กร SEPA

หัวข้อที่ 2 ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ และวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อที่ 1 หัวข้อที่ 2 รวม

20 คะแนน 15 คะแนน 35 คะแนน

1 นางสาวธนียา ใจอ่อน พนักงานบริหารงานทั่วไป สปอ. 18.5 14 32.5 92.9

2 นางสาวมินชญา ตังวีระสิงห์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สปอ. 18.5 14 32.5 92.9

3 นางสาวพรอนันต์ แป้นนาบอน พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 18 13 31 88.6

4 นางสาวธรรมพร ดีปล้ืม พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 18 13 31 88.6

5 นางสาววนิชา วาณิชวัฒนะโกศล พนักงานบริหารงานทั่วไป สปอ. 17.5 13 30.5 87.1

6 นางสาวกัญญ์วรา มะนะโส พนักงานการเงิน ฝชง. 19 11 30 85.7

7 นางนาฎนดา เจริญเกียรติตรัย พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 17 13 30 85.7

8 นางสาวศิวพร จริงจิตร พนักงานการเงิน ฝชง. 15.5 14 29.5 84.3

9 นางสาวทิพยสุดา มณีจันทร์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝทท. 16.5 13 29.5 84.3

10 นางสาวศุภางคณา ชุมพล พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 14 15 29 82.9

11 นายสรศักด์ิ มําขุนทด พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 15 14 29 82.9

12 นายณัฏพล พวงน้อยปภา พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 17 12 29 82.9

13 นางสาวฉัตรมณี พะนาน พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 16 13 29 82.9

14 นางสาวธนาภรณ์ วรรณศิริ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝชง. 14.5 14 28.5 81.4

15 นางสาวปาลิน งดงาม พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 14.5 14 28.5 81.4

16 นางสาวกนกพร สีทา พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 14.5 14 28.5 81.4

17 นางสาวญาณี กิตติวัฒนสกุล พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 14.5 14 28.5 81.4

18 น.ส.พรสวรรค์ กิ้มอารีย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝรภ. 14.5 14 28.5 81.4

19 นางสาวนภัสวรรณ อินทยุง พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท. 16 12 28 80.0

20 นางสาวรัตนา เบญจวงษ์ พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท. 15 13 28 80.0

21 นายวรกร คงม่ัน พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 15 13 28 80.0

22 นางสาวปวีณา เปล่งเสียง พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท. 16 11 27 77.1

23 นางสาวชลรัตน์ จูพัฒนกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 14 13 27 77.1

24 นางสาวอาจารี แพทย์วงษ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 14 13 27 77.1

25 นางสาวศิริพร สินโท พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 13.5 13 26.5 75.7

26 นายณัฐพงศ์ เมฆจินดา พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 15.5 11 26.5 75.7

27 นายณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์ พนักงานบริหารพัสดุ ฝจบ. 12 14 26 74.3

28 นางสาวนิพรพรรณ์ มุทุมล พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 14 12 26 74.3

29 นายศราวุฒิ โยชนะ วิศวกร ฝปก. 15 11 26 74.3

30 นายฤกษ์ฤทธ์ิ ทองสกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 15 11 26 74.3

31 นางสาวจริยา สุมิตนันท์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 15 11 26 74.3

32 นางสาวพรปวีณ์ ชมชาติ วิศวกร ฝพค. 11.5 14 25.5 72.9

33 นางสาวณัชชา ปิยวุฒิสกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝวส. 14.5 11 25.5 72.9

34 นายเกรียงไกร อินตา นิติกร ฝกท. 18 7 25 71.4

ร้อยละ

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบ Pre - test

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด
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หัวข้อที่ใช้ประเมินผล Pre - test ดังน้ี

หัวข้อที่ 1 ภาพรวมโครงการในความรับผิดชอบของ รฟม. และ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม เป้าหมายองค์กร SEPA

หัวข้อที่ 2 ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ และวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อที่ 1 หัวข้อที่ 2 รวม

20 คะแนน 15 คะแนน 35 คะแนน
ร้อยละ

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบ Pre - test

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

35 นางสาวมณฑิชา บุญญโส พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 13 12 25 71.4

36 นางสาวชลดา ตระกูลพานิช พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 13 12 25 71.4

37 นางสาวณัฐมน ตุ้มวารีย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 13 12 25 71.4

38 นางสาวถิรกัญญ์ ลยางกูร พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 13 12 25 71.4

39 นางสาวธารินทร์ เหรียญจงดี พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพค. 13 12 25 71.4

40 นายณัฐพล สุขแก้ว วิศวกร ฝพค. 17 8 25 71.4

41 นางสาวเมธ์วดี ชัยสุรินทร์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝวส. 14 11 25 71.4

42 นางสาวพลิสสุภา พจนะลาวัณย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 15 10 25 71.4

43 นางสาวรชยา คงเสาร์ พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. 13 11 24 68.6

44 นางสาวภัชรพร ณ นครพนม พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 12 12 24 68.6

45 นางสาวศิริลักษณ์ นิละนนท์ วิศวกร ฝพค. 11 13 24 68.6

46 นายป้องคุน ชัยรัตน์ พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 12 12 24 68.6

47 นายชวนันท์ อินทร์คําน้อย โปรแกรมเมอร์ ฝทท. 12.5 11 23.5 67.1

48 นางสาวธนพร นิธิพฤทธ์ิ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 11.5 12 23.5 67.1

49 นายอําพล ฤกษ์สมผุส วิศวกร ฝปก. 10.5 13 23.5 67.1

50 นางสาวสรัญญา อ่อนประไพ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝกท. 10 13 23 65.7

51 นางสาวสิริกานตย์ นิธิศักดิยานนท์ วิศวกร ฝพค. 10 13 23 65.7

52 น.ส.ณิชยา เกาะแก้ว พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝรฟ. 11 12 23 65.7

53 นางสาวพรรญามาตร์ บุญมี พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 11 12 23 65.7

54 น.ส.นงค์ลักษณ์ ธรรมบุตร พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 10.5 12 22.5 64.3

55 น.ส.เพ็ญนภา พรหมนิพนธ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 9.5 13 22.5 64.3

56 นายพงศ์พล โปษณเจริญ นิติกร ฝกท. 10 12 22 62.9

57 นางสาวพร้อมพรรณ ชลถาวรพงศ์ นิติกร ฝกม. 10 12 22 62.9

58 นางสาวศิรพร คงวัฒนาศักด์ิชัย พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝชง. 10 12 22 62.9

59 น.ส.พลอยไพลิน สละม่วง วิศวกร ฝพค. 10 12 22 62.9

60 นางสาวกมลชนก วังวิทยา วิศวกร ฝพค. 10 12 22 62.9

61 นายสุภลักษณ์ ตรีเจริญ วิศวกร ฝรฟ. 9 13 22 62.9

62 นายปรเมศวร์ ลีมานันท์ พนักงานตรวจสอบ สตส. 12 10 22 62.9

63 นายทัตเทพ สอนกองแดง พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 11 11 22 62.9

64 นางสาวกฤษณา มังครักษ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 11 11 22 62.9

65 นางสาวเต็มศิริ ลีแวง พนักงานการเงิน ฝชง. 9.5 12 21.5 61.4

66 นางสาวขวัญชนก พิมพกรรณ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝปก. 11.5 10 21.5 61.4

67 นายกิตติวรา ทองประไพ นิติกร ฝกท. 14 7 21 60.0

68 นางสาวอารีวรรณ พึ่งพานิช วิศวกร ฝปก. 10 11 21 60.0

69 นายวราพงศ์ หนูศรี พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 9 12 21 60.0
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หัวข้อที่ใช้ประเมินผล Pre - test ดังน้ี

หัวข้อที่ 1 ภาพรวมโครงการในความรับผิดชอบของ รฟม. และ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม เป้าหมายองค์กร SEPA

หัวข้อที่ 2 ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ และวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อที่ 1 หัวข้อที่ 2 รวม

20 คะแนน 15 คะแนน 35 คะแนน
ร้อยละ

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบ Pre - test

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด

70 นายอาณัติ สิงห์สังข์ พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 7 14 21 60.0

71 นายจิรายุทธ จิตรังษี พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ฝทท. 12.5 8 20.5 58.6

72 น.ส.รวีวรรณ พุทธิวัฒน์ พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 6.5 14 20.5 58.6

73 นายสว่างพงษ์ สุขทนารักษ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 8.5 12 20.5 58.6

74 นางสาวพิชามญช์ุ เครือชัยพินิต นิติกร ฝกม. 10 10 20 57.1

75 นางสาวชนม์นิภา หอมเกตุ พนักงานการเงิน ฝชง. 10 10 20 57.1

76 นางสาวสุภคัฐา สุวรรณมณี พนักงานตรวจสอบ สตส. 10 10 20 57.1

77 นายภณ วัชรินทร์ พนักงานตรวจสอบ สตส. 9.5 10 19.5 55.7

78 นายอภิรักษ์ คําเพราะ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝกท. 7 12 19 54.3

79 นางสาววันวิสาข์ ไม้เขียว พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 8 11 19 54.3

80 นางสาวสรีระทิพย์ ศานติวิจัย พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 7 12 19 54.3

81 นางสาวนุจจรีย์ บุญทศ พนักงานการเงิน ฝชง. 6.5 12 18.5 52.9

82 นางสาวภัทราวดี เหมือนเงิน พนักงานบัญชี  ฝชง. 6.5 12 18.5 52.9

83 นายเอกภาพ จุลโนนยาง พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 9.5 9 18.5 52.9

84 นางสาวสิตาภรณ์ ทองสุวรรณ์ พนักงานประชาสัมพันธ์ สผว. 11.5 7 18.5 52.9

85 นางสาวสิรินาถ แสงสุวรรณ พนักงานประชาสัมพันธ์ สผว. 10.5 8 18.5 52.9

86 นายณทัต กฤชทับทอง พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. 6.5 11 17.5 50.0

87 นางสาวพรพรรณ ชูโชติ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 5.5 12 17.5 50.0

88 นายสัญชัย แวดเวียง พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. 5 12 17 48.6

89 นางสาวธนสร อติกนิษฐ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝปก. 8.5 8 16.5 47.1

90 นางสาวพรพิมล แสงงาม พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 5.5 11 16.5 47.1

91 นางสาวขวัญฤทัย พงษ์สุข นิติกร ฝกม. 7 9 16 45.7

92 นายพันสราญ สราญรมย์ วิศวกร ฝบก.2 11 5 16 45.7

93 นายธีรยุทธ ชาอามาตย์ พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 7 9 16 45.7

94 นางสาววิมลณัฐ ศรีพิชัย พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. 4.5 11 15.5 44.3

95 นางสาวทุติยา ทองสมนึก พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 4.5 11 15.5 44.3

96 นายพลวัต ยศยิ่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 3.5 12 15.5 44.3

97 นางสาวพัชรวลัย วิโรจนะ พนักงานการเงิน ฝชง. 4 11 15 42.9

98 นายภานุวัฒน์ อาบีดิน วิศวกร ฝรฟ. 7 8 15 42.9

99 นายศักด์ิดา ธรรมวิเศษ พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท. 14 0 14 40.0

100 นายอภินันท์ ต้ังเสริมวงศ์ วิศวกร ฝบก.1 4 10 14 40.0

101 นายธรรม สุขสิงห์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝปก. 7 6 13 37.1

102 นายรงครัตน์ คําสงค์ นิติกร ฝกม. 3.5 8 11.5 32.9

103 นายวีกิจ วิกุล วิศวกร ฝปก. 5.5 6 11.5 32.9

104 นางสาวเพลินตา จําปาศรี พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 9 2 11 31.4

105 นางสาวอลิศรา เปี่ยมถาวร พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ฝทท. 0 0 0 0.0
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หัวข้อที่ใช้ประเมินผล Post - test ดังน้ี

หัวข้อที่ 1 ภาพรวมโครงการในความรับผิดชอบของ รฟม. และ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม เป้าหมายองค์กร SEPA

หัวข้อที่ 2 ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ และวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อที่ 1 หัวข้อที่ 2 รวม

20 คะแนน 15 คะแนน 35 คะแนน

1 นายณทัต กฤชทับทอง พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. 20 15 35 100.0

2 นายสัญชัย แวดเวียง พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. 20 15 35 100.0

3 นางสาวศิวพร จริงจิตร พนักงานการเงิน ฝชง. 20 15 35 100.0

4 นางสาวธนาภรณ์ เต็มทอง พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝชง. 20 15 35 100.0

5 นายอาณัติ สิงห์สังข์ พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 20 15 35 100.0

6 นายอภิรักษ์ คําเพราะ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝกท. 20 14 34 97.1

7 นางสาวสรัญญา อ่อนประไพ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝกท. 20 14 34 97.1

8 นางสาวพิชามญช์ุ เครือชัยพินิต นิติกร ฝกม. 20 14 34 97.1

9 นางสาวเต็มศิริ ลีแวง พนักงานการเงิน ฝชง. 20 14 34 97.1

10 นางสาวนุจจรีย์ บุญทศ พนักงานการเงิน ฝชง. 20 14 34 97.1

11 นางสาวภัทราวดี เหมือนเงิน พนักงานบัญชี  ฝชง. 20 14 34 97.1

12 นางสาวรชยา คงเสาร์ พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. 20 14 34 97.1

13 นางสาววิมลณัฐ ศรีพิชัย พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. 20 14 34 97.1

14 นางสาวชนม์นิภา หอมเกตุ พนักงานการเงิน ฝชง. 20 14 34 97.1

15 นางสาวพัชรวลัย วิโรจนะ พนักงานการเงิน ฝชง. 20 14 34 97.1

16 นางสาวศิรพร คงวัฒนาศักด์ิชัย พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝชง. 20 14 34 97.1

17 นางสาวกัญญ์วรา มะนะโส พนักงานการเงิน ฝชง. 20 14 34 97.1

18 นางสาวศิริพร สินโท พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 20 14 34 97.1

19 นางสาวปาลิน งดงาม พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 20 14 34 97.1

20 นางสาวญาณี กิตติวัฒนสกุล พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 20 14 34 97.1

21 นางสาวศุภางคณา ชุมพล พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 20 14 34 97.1

22 นางสาวมณฑิชา บุญญโส พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 20 14 34 97.1

23 นางสาวชลรัตน์ จูพัฒนกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 20 14 34 97.1

24 นางสาวธนสร อติกนิษฐ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝปก. 20 14 34 97.1

25 นายศราวุฒิ โยชนะ วิศวกร ฝปก. 20 14 34 97.1

26 นางสาวอารีวรรณ พึ่งพานิช วิศวกร ฝปก. 20 14 34 97.1

27 นายวีกิจ วิกุล วิศวกร ฝปก. 20 14 34 97.1

28 นายอําพล ฤกษ์สมผุส วิศวกร ฝปก. 20 14 34 97.1

29 นางสาวธารินทร์ เหรียญจงดี พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพค. 20 14 34 97.1

30 นางสาวศิริลักษณ์ นิละนนท์ วิศวกร ฝพค. 20 14 34 97.1

31 นางสาวสิริกานตย์ นิธิศักดิยานนท์ วิศวกร ฝพค. 20 14 34 97.1

32 นางสาวพรปวีณ์ ชมชาติ วิศวกร ฝพค. 20 14 34 97.1

33 นางสาววันวิสาข์ ไม้เขียว พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 20 14 34 97.1

34 นางสาวสรีระทิพย์ ศานติวิจัย พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 20 14 34 97.1

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบ Post - test

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด ร้อยละ
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หัวข้อที่ใช้ประเมินผล Post - test ดังน้ี

หัวข้อที่ 1 ภาพรวมโครงการในความรับผิดชอบของ รฟม. และ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม เป้าหมายองค์กร SEPA

หัวข้อที่ 2 ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ และวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อที่ 1 หัวข้อที่ 2 รวม

20 คะแนน 15 คะแนน 35 คะแนน

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบ Post - test

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด ร้อยละ

35 นางสาวทุติยา ทองสมนึก พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 20 14 34 97.1

36 นางสาวพรพิมล แสงงาม พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 20 14 34 97.1

37 นายสว่างพงษ์ สุขทนารักษ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 20 14 34 97.1

38 นางสาวพรพรรณ ชูโชติ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 20 14 34 97.1

39 นายวราพงศ์ หนูศรี พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 20 14 34 97.1

40 นายสุภลักษณ์ ตรีเจริญ วิศวกร ฝรฟ. 20 14 34 97.1

41 นายภานุวัฒน์ อาบีดิน วิศวกร ฝรฟ. 20 14 34 97.1

42 น.ส.พรสวรรค์ กิ้มอารีย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝรภ. 20 14 34 97.1

43 นายธีรยุทธ ชาอามาตย์ พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 20 14 34 97.1

44 นายสรศักด์ิ มําขุนทด พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 20 14 34 97.1

45 นายณัฐพงศ์ เมฆจินดา พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 20 14 34 97.1

46 นางสาวเมธ์วดี ชัยสุรินทร์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝวส. 20 14 34 97.1

47 นางสาวณัชชา ปิยวุฒิสกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝวส. 20 14 34 97.1

48 น.ส.เพ็ญนภา พรหมนิพนธ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 20 14 34 97.1

49 นางสาวพรอนันต์ แป้นนาบอน พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 19 15 34 97.1

50 นางสาวธรรมพร ดีปล้ืม พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 19 15 34 97.1

51 นายเกรียงไกร อินตา นิติกร ฝกท. 19.5 14 33.5 95.7

52 นายกิตติวรา ทองประไพ นิติกร ฝกท. 19.5 14 33.5 95.7

53 นายพงศ์พล โปษณเจริญ นิติกร ฝกท. 19.5 14 33.5 95.7

54 นางสาวพร้อมพรรณ ชลถาวรพงศ์ นิติกร ฝกม. 19.5 14 33.5 95.7

55 นางสาวกนกพร สีทา พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 19.5 14 33.5 95.7

56 นายรงครัตน์ คําสงค์ นิติกร ฝกม. 19 14 33 94.3

57 นางสาวขวัญฤทัย พงษ์สุข นิติกร ฝกม. 20 13 33 94.3

58 นางสาวนภัสวรรณ อินทยุง พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท. 19 14 33 94.3

59 นางสาวชลดา ตระกูลพานิช พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 20 13 33 94.3

60 นางสาวธนพร นิธิพฤทธ์ิ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 20 13 33 94.3

61 นางสาวณัฐมน ตุ้มวารีย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 20 13 33 94.3

62 นางสาวภัชรพร ณ นครพนม พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 20 13 33 94.3

63 นางสาวถิรกัญญ์ ลยางกูร พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 20 13 33 94.3

64 นางสาวนิพรพรรณ์ มุทุมล พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 20 13 33 94.3

65 นายวรกร คงม่ัน พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 20 13 33 94.3

66 นายพันสราญ สราญรมย์ วิศวกร ฝบก.2 19 14 33 94.3

67 นายธรรม สุขสิงห์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝปก. 20 13 33 94.3

68 นายณัฐพล สุขแก้ว วิศวกร ฝพค. 19 14 33 94.3

69 น.ส.นงค์ลักษณ์ ธรรมบุตร พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 19 14 33 94.3
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หัวข้อที่ใช้ประเมินผล Post - test ดังน้ี

หัวข้อที่ 1 ภาพรวมโครงการในความรับผิดชอบของ รฟม. และ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม เป้าหมายองค์กร SEPA

หัวข้อที่ 2 ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ และวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อที่ 1 หัวข้อที่ 2 รวม

20 คะแนน 15 คะแนน 35 คะแนน

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบ Post - test

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด ร้อยละ

70 น.ส.ณิชยา เกาะแก้ว พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝรฟ. 20 13 33 94.3

71 นายปรเมศวร์ ลีมานันท์ พนักงานตรวจสอบ สตส. 13 20 33 94.3

72 นางสาวธนียา ใจอ่อน พนักงานบริหารงานทั่วไป สปอ. 20 13 33 94.3

73 นางสาวมินชญา ตังวีระสิงห์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สปอ. 20 13 33 94.3

74 นางนาฎนดา เจริญเกียรติตรัย พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 19 14 33 94.3

75 นายณัฏพล พวงน้อยปภา พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 19 14 33 94.3

76 นางสาวฉัตรมณี พะนาน พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 19 14 33 94.3

77 นางสาวพลิสสุภา พจนะลาวัณย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 19 14 33 94.3

78 นายพลวัต ยศยิ่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 19 14 33 94.3

79 นางสาวจริยา สุมิตนันท์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 19 14 33 94.3

80 นายณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์ พนักงานบริหารพัสดุ ฝจบ. 19.5 13 32.5 92.9

81 นางสาวทิพยสุดา มณีจันทร์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝทท. 18.5 14 32.5 92.9

82 นายเอกภาพ จุลโนนยาง พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 19.5 13 32.5 92.9

83 นายอภินันท์ ต้ังเสริมวงศ์ วิศวกร ฝบก.1 19.5 13 32.5 92.9

84 นางสาวอลิศรา เปี่ยมถาวร พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ฝทท. 19 13 32 91.4

85 นางสาวรัตนา เบญจวงษ์ พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท. 19 13 32 91.4

86 นางสาวปวีณา เปล่งเสียง พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท. 19 13 32 91.4

87 นางสาวขวัญชนก พิมพกรรณ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝปก. 20 12 32 91.4

88 นางสาวกมลชนก วังวิทยา วิศวกร ฝพค. 19 13 32 91.4

89 นางสาววนิชา วาณิชวัฒนะโกศล พนักงานบริหารงานทั่วไป สปอ. 19 13 32 91.4

90 นายฤกษ์ฤทธ์ิ ทองสกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 18 14 32 91.4

91 นายทัตเทพ สอนกองแดง พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 18 14 32 91.4

92 นางสาวสิตาภรณ์ ทองสุวรรณ์ พนักงานประชาสัมพันธ์ สผว. 20 12 32 91.4

93 นางสาวเพลินตา จําปาศรี พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 20 12 32 91.4

94 น.ส.พลอยไพลิน สละม่วง วิศวกร ฝพค. 18.5 13 31.5 90.0

95 นายป้องคุน ชัยรัตน์ พนักงานกู้ภัย ฝรภ. 18 13 31 88.6

96 นางสาวอาจารี แพทย์วงษ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 18 13 31 88.6

97 นางสาวพรรญามาตร์ บุญมี พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 18 13 31 88.6

98 นางสาวกฤษณา มังครักษ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 18 13 31 88.6

99 นางสาวสิรินาถ แสงสุวรรณ พนักงานประชาสัมพันธ์ สผว. 18.5 12 30.5 87.1

100 นายชวนันท์ อินทร์คําน้อย โปรแกรมเมอร์ ฝทท. 17 13 30 85.7

101 น.ส.รวีวรรณ พุทธิวัฒน์ พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 16 14 30 85.7

102 นายจิรายุทธ จิตรังษี พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ฝทท. 16.5 13 29.5 84.3

103 นางสาวสุภัคฐา สุวรรณมณี พนักงานตรวจสอบ สตส. 18.5 11 29.5 84.3

104 นายศักด์ิดา ธรรมวิเศษ พนักงานวิเคราะห์ระบบ ฝทท. 16.5 12 28.5 81.4

105 นายภณ วัชรินทร์ พนักงานตรวจสอบ สตส. 17 10 27 77.1
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กใหม่ ภาควิช
ถไฟฟ้า 
ฤติกรรม 
ally 

Mapping 
น 5 หัวข้อ ดั

ชาการ  

หลักสู

โดยแบ่งผู้เข้
ดงันี้ 

สูตร คล่ืนลูกใหม่ ร

้าร่วมอบรมเ

รุ่นที่ 6/2557 

25

ป็น 10 กลุ่ม

5 

ม 



 

 

ทีมงานได้สร
 

กลุ่มที่ 
หัวข้อ ท
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุป 
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จะมุ่งเน้นการ

 

รมแต่ละกลุม่
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รยากาศการ ึ

 

ฝึกอบรม หลลักสูตร คลื่น

 

นลูกใหม่ รุ่นที
 

  

  

  

ที่ 6 (ภาคกิจ

ห

จกรรม) (ต่อ)

หลักสูตร คล่ืนลูกใ

) 

ใหม่ รุ่นที่ 6/2557
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รยากาศการ ึ

 

ฝึกอบรม หลลักสูตร คลื่น

 

นลูกใหม่ รุ่นที
 

 

  

  

ที่ 6 (ภาคกิจ

ห

จกรรม) (ต่อ)

หลักสูตร คล่ืนลูกใ

) 

ใหม่ รุ่นที่ 6/2557
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ภาพบรร

 

รยากาศการ ึ

 

ฝึกอบรม หลลักสูตร คลื่นนลูกใหม่ รุ่นที
 

  

  

  

 

 

ที่ 6 (ภาคกิจ

ห

จกรรม) (ต่อ)

หลักสูตร คล่ืนลูกใ

) 

ใหม่ รุ่นที่ 6/2557
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