
ลําดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ

1 สสว. นางสาวกัญชร บุญญวัฒนา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ จัดทําฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

2 สสว. นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน เผยแพร่ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินผ่านweb EIS ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน

3 สสว. นางสาวชามาพร  ไพบูลย์วรชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1.จัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (Land Use Map) ของประเทศไทย 

2.จัดทําฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ 

3.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน

4 สสว. นางสาวศศิรินทร์  ศรีสมเขียว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํารวจ landuse จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 สสว. นางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํารวจพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6 สสว. นางสาวผ่องพรรณ  วงค์เขียว นักสํารวจดินปฏิบัติการ การสํารวจติดตามการแพร่กระจายของคราบเกลือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ: ลุ่มน้ําลําปาวตอนบน

7 สสว. นางกรรณิการ์  ณ ระนอง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานขอบเขตการใช้ที่ดิน

8 สสว. นางสาวยุพเยาว์ หัสจรรย์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ สํารวจและจัดทําแผนที่ดิน แผนที่ความชื้นของดินของประเทศไทย 

ซึ่งในการจัดทําแผนที่ควาามชื้นของดินจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมด้วย

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555   จํานวน 26 ราย 

หลักสูตรที่ 2   ซอฟต์แวร์สําหรับการแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบ 3 มิติ ( 3D Analyst)   

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน GIS
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9 สสว. นางสาวมยุรี โชติชื่น นักสํารวจดินปฏิบัติการ 1. จัดทําแผนที่การใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา 

2. จัดทําแผนที่หน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา 

3. วิเคราะห์สถานะภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ํา 

4. ประเมินการชะล้างพังทลายของดิน

10 สสว. (กลุ่ม

มาตรฐานการ

สํารวจจําแนกดิน

และที่ดิน)

นางสาวสุมิตรา วัฒนา นักสํารวจดินชํานายการพิเศษ - พัฒนาระบบมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน การทําแผนที่และข้อมูลดิน เพื่อเป็น

แนวทางสําหรับการปฏิบัติงานสํารวจดินของกรมฯ 

- จัดทําแผนที่ศักยภาพความชื้นดินที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นผิว (Spatial Analyst) และ

จัดทําแผนที่แสดงเส้นเท่าของข้อมูลอากาศและความลาดชันพื้นที่

11 สสว. (กลุ่ม

วิเคราะห์สภาพ

การใช้ที่ดิน)

นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํารวจสภาพการใช้ที่ดินและพืชเศรษฐกิจ สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม รูป

ถ่ายทางอากาศ จัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดินในระบบดิจิตอล วิเคราะห์และ

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน

12 สสผ. นางสาวชลธิชา โภชนุกูล นายช่าวสํารวจปฏิบัติงาน สํารวจและจัดทําแผนที่ประเภทต่างๆ

13 สสผ. นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ - ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามโครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) เช่น ทิศทางการไหลของน้ํา , สร้าง

แบบจําลองอัตราการชะล้างพังทลายของดิน ตามที่ได้รับมอบหมาย  

- ถ่ายทอดความรู้ด้าน GIS  ให้กับนักศึกษาฝึกงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 สสผ. นางสาวกรวรรณ อาจเลิศ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ - ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามโครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ตามที่ได้รับมอบหมาย  

- ถ่ายทอดความรู้ด้าน GIS  ให้กับนักศึกษาฝึกงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

15 สสผ. นางสาวสันศนีย์  ทองแย้ม นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สํารวจและจัดทําแผนที่
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16 สสผ. ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ - ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ตามโครงการการจัดทําแผนที่เพื่อบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - ถ่ายทอดความรู้ด้าน GIS ให้กับนักศึกษาฝึกงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) ตามที่ได้รับม

17 สพข.1 นายอาณัฐ  เจตนเสน เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1.จัดทําแผนที่ภูมิประเทศและถือครองที่ดินในระบบดิจิตอล 

2.นําเข้า ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลแผนที่ลายเส้น

18 สพข.4 นางสาวกนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ นักสํารวจดินปฏิบัติการ สํารวจดิน วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพัฒนาที่ดินและลุ่มน้ํา อีกทั้งงานวิจัยต่างๆ เช่น 

ศึกษาพื้นที่เหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและวิเคราะห์

พื้นที่น้ําท่วม เป็นต้น

19 สพข.6 นางสาววัชรินทร์  พลราชม นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ สํารวจจําแนกดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

20 สพข.7 นายจตุรงค์ เพชรสทุธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

21 สพข.8 นางสาวนิรมล เกษณา นักสํารวจดินชํานาญการ สํารวจดิน การใช้ที่ดิน และประเมินแผนการใช้ที่ดิน

22 สพข.10 นายอุกฤษฏ์ ศิริปโชติ นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ สํารวจดิน จําแนกดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน 

จัดทําแผนที่ดิน สภาพการใช้ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน ด้วยระบบ GIS 

จัดทําแผนที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 สพข. 11 นายประดิษฐ์ วรยศกุลไชย นายช่างสํารวจชํานาญงาน สํารวจจัดทําแผนที่ภูมิประเทศและการถือครองที่ดิน 

สํารวจออกแบบจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดิน

24 สพข. 12 นายพรพรหม พรหมเดชะ นักสํารวจดินชํานาญการ สํารวจดิน สํารวจสภาพการใช้ที่ดิน ประเมินการชะล้างพังทลายของดิน ประเมินค่าการ

ไหลบ่าของน้ําเพื่อจัดทําแผนการใช้ที่ดินทางการเกษตร

25 ศูนย์ปฏิบัติการ

พัฒนาที่ดิน

โครงการหลวง

นางสาวสลิลรัตน์  วิชัยพานิช นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ควบคุมงานสํารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดนิและน้ํา งานปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่

โครงการหลวง  งานแผนที่และภาพถ่าย
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26 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหิน

ซ้อนฯ

นางนฤมล  ผ่องอักษร นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ วิจัยงานด้านการเกษตร และจัดทํา ผลิตแผนที่


