รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวอรอนงค์ พลกาจัด
2 นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ
3 นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มมา
4 นางสาวรัชฏาพร บุญปลอด
5 นางสาวสุกัญญา วิงวอน
6 นางสาวศิริภา จันทะพันธ์
7 นายประสานศักดิ์ ชูเทศะ
8 นางจันทร สุวรรณบูลย์
9 นางสาวอรสา จาปาหอม
10 นางอรัญญา เสมอเหมือน
11 นางสาวสธิมา เจริญศรี
12 นางภาทินี จุลปานะ
13 นางสาวกนกเรขา จันทรวงศ์กิตติ
14 นางสาวอรุณวดี เก็มเบ็ญหมาด
15 นายสรรเพชญ คาพันธ์
16 นายสุริยา คุ้มจอหอ
17 นางสาวเสาวลักษณ์ กาญจนา
18 นางประดับดวง สิงห์น้อย
19 นางสาวฐิติมา วิศิษฏ์ศิลป์

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ส 4
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นายช่างโยธา
พนักงานธุรการ ส 2
พนักงานธุรการ ส 2
บท.8 พก.
เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่าย/โครงการ

โครงการชลประทานบึงกาฬ

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางบาล

สกก.8
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานเลขานุการกรม
กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 นางสาวอรัญญา พิลา
21 นางสาวสุกัญญา ฤกษ์ถนอม
22 นางสาวจิรวนิต ส่งรัศมี
23 นางสาวอรทัย กลมสัมฤทธิ์
24 นางสาวอรพรรณ นาคทอง
25 นางสาวสาลี่ โกษากุล
26 ว่าที่ร้อยตรี ธนาธิปสุวีฐ์ ลาภิศไรวิณต์
27 นางระพีพรรณ เสนไชย
28 นางสาวนันทวรรณ กมลเลิศ
29 นางสาวนรรปทอง กลางประพันธ์
30 นางสาวอัญชลี บุญพา

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานธุรการ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างเขียน ช 3
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่าย/โครงการ

สานัก/กอง
สานักกฏหมายและที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส่วนติดตามและประเมินผล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนทะเบียนประวัติและบาเหน็จบานาญ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนทะเบียนประวัติและบาเหน็จบานาญ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางมารศรี คาจันทร์
2 นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง
3 นางอนงค์ สารพิพัฒน์
4 นางสาวปรารถนา โจฬา
5 นางสุกานดา เริ่มสอน
6 นางสาวพวงเพ็ชร์ บูรณ์เจริญ
7 นางสาวศิริพร กุมภัณทอง
8 นางสุรินทร์ วรฤทธิ์
9 นางสาวอารญา ทะไกรราช
10 นางสาวษีดา สีแดง
11 นางสาววรัชญา ปิยกวินโรจน์
12 นางสาวฤดี อินทร์เทียม
13 นายศุภชัย แสงหว้า
14 นางสาวทุมวดี ทองวิเชียร
15 นางสาวนัทธิดา ส่งพืช
16 นางสาวขวัญใจ ใจแคล้ว
17 นางสาวสมไสว ไพรวัน
18 นางสาวกฤติกา ดามาพงษ์
19 นางฐิติภัค อรรคศรีวร

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 3
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่าย/โครงการ
สานัก/กอง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กวงสานักงานชลประทานที่ 1
โครงการก่อสร้างฯ
สานักงานชลประทานที่ 1
โครงการชลประทานเชียงราย
สานักงานชลประทานที่ 2
โครงการก่อสร้าง
สานักงานชลประทานที่ 2
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 8
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
โครงการฯ โพธิ์พระยา
สานักงานชลประทานที่ 12
โครงการชลประทานอ่างทอง
สานักงานชลประทานที่ 12
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าพระยา
สานักงานชลประทานที่ 12
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สานักงานชลประทานที่ 14
โครงการชลประทานระนอง
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 15
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน
ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
กองแผนงาน
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 นางสาววรรณวิษา พญารัง
21 นางสาวลภัสรดา วรรัฐปณิชา
22 นางสาวสุมน ทัวสุภาพ
23 นางสาวฐณิฏฐา ยงวิกุล
24 นางจานงค์ คุ้มหรั่ง
25 นางณพรรณพัชร์ วันสูงเนิน
26 นางสาวสุกัญญา อ่อนกัน
27 นางสาวนฤมล วังเวียง
28 นางสาวศิริพรรณ ศิริเรือง
29 นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ์
30 นางสาวอุษณีย์ ไกรงามสม

ตาแหน่ง
ฝ่าย/โครงการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานพิมพ์ ส 3
ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ช่างฝีมือสนาม ช 3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สานัก/กอง
กองการเงินและบัญชี
สานักกฏหมายและที่ดิน
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักบริหารโครงการ
สานักบริหารโครงการ
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวธนพร เหลืองคา
2 นางพรรณนี เล็กละมัย
3 นางเทวา สุขะหา
4 นางสาวดารัสสิริ สุขมั่น
5 นางอุบล แสงทะลา
6 นายสมชาย ชุมแวงวาปี
7 นางชนวรรณ มานะศรี
8 นายอานนท์ เจริญศรี
9 นางนงลักษณ์ คณาสิริธนากร
10 นางโสวิชญา จาวะนา
11 นางสาวศิริธร มานพ
12 นางสาวเนตรนภา ยะคะเสม
13 นางสาวอุทุมพร เอ็งวงษ์ตระกูล
14 นางสาวนิภาพร ศรีคร้าม
15 นางสาวสินีนาถ ดาชู
16 นางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุ์
17 นายยุทธพงษ์ ประสงค์ผล
18 นางพัชนี ชาญชาครสวัสดิ์
19 นางสาวพรทิพย์ หนูแก้ว

ตาแหน่ง
ฝ่าย/โครงการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญการ โครงการชลประทานพะเยา
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุการชานาญงาน
โครงการชลประทานหนองบัวลาภู
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานธุรการ ส 2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
พนักงานทั่วไป บ 1
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
เจ้าพนักงานธุรการ
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานทั่วไป บ 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 17

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 นางสุวรรณี เตียนวล
21 นางสาวศรีสุนา ศรีวิโรจน์
22 นายวัฒนา ยีภู่
23 นางสาวนัฐฐา ทั่งทอง
24 นางสาวโสรยา ทองย้อย
25 นายภูเบศ ม่วงชุม
26 นายศิลา ไทรโยคกิตติ
27 นางสาวปวีณา ไชยสวาสดิ์
28 นางโสภา เย็นใจ
29 นางณัฐวาส เพิงผา
30 นางสาวภัทรวดี แก้วพลอย

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ์ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่าย/โครงการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 17
สานักงานชลประทานที่ 17
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
กลุ่มตรวจสอบภายใน

