รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ
2 นางสาวสุกัญญา วิงวอน
3 นางสาวจุฬารัตน์ ภูระวงต์
4 นางสาวศิริภา จันทะพันธ์
5 นายประสานศักดิ์ ชูเทศะ
6 นางสาวจิตนา สุหงษา
7 นายสัญชัย วัฒนพงษ์
8 นางลักขณา การทหาร
9 นางวนิดา ศรีนุรจน์
10 นางภาทินี จุลปานะ
11 นางสาวกนกเรขา จันทรวงศ์กิตติ
12 นางสาวอรุณวดี เก็มเบ็ญหมาด
13 นายสรรเพชญ คาพันธ์
14 นางสาวรสรินทร์ ผลยิ่ง
15 นายวิเชียร เกตุลาพร
16 นางสาวฮามีน๊ะ ใบหลี
17 นางสาวจริยา เทศวัง
18 นางสาวอรัญญา พิลา
19 นายธีระพงษ์ สมบัติศรี

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ส 4
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป บ 1
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานธุรการ ส 3
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ฝ่าย/โครงการ
โครงการชลประทานบึงกาฬ
โครงการชลประทานบึงกาฬ

โครงการก่อสร้าง
โครงการชลประทานเพชรบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
สกก.3
สกก.9
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 4
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
สานักกฏหมายและที่ดิน
สานักเครื่องจักรกล

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 นางสาวนัทธมน นิลเพชร
21 นางสาวสุวจี สีหาบุญ
22 นางสาวนุชรี ขาวขา
23 นางสาวมานิตา สีนาเงิน
24 นางอาพร จันกรี
25 นางศิริเพ็ญ สานาเงิน
26 นายธีรวีร์ มัฆนาโส
27 นางสาวธัญญาลักษณ์ สะชาพล
28 นางระพีพรรณ เสนไชย
29 นางสาวกรรณธิการ์ ผกาทอง
30 นางสาวอุปาพรรณ วรฤทธิ์

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างเขียน ช 3
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่าย/โครงการ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

ส่วนอุทกวิทยา
ส่วนอุทกวิทยา
ส่วนอุทกวิทยา
ส่วนอุทกวิทยา
ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล

สานัก/กอง
สานักเครื่องจักรกล
สานักบริหารโครงการ
สานักบริหารโครงการ
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางมารศรี คาจันทร์
2 นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง
3 นางนิภาพร นัยติ๊บ
4 นางสาวสุนินาท คงนา
5 นายนราธิป สุขมั่น
6 นางเกศินี น้อยจันทร์
7 นางหทัยรัตน์ ศรีผุย
8 นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์
9 นางสาวนรินทร์ พลชัยสงค์
10 นางขวัญฤทัย เกตุหิรัญ
11 นางจาลองลักษณ์ ตาลสุกเรือง
12 นางธัญลักษณ์ มูลทองน้อย
13 นางสาวสุภาพร คุมดวง
14 นายภาคภูมิ สุนทรวิภาต
15 นางสาวณิชารีย์ เม่งพัด
16 นางสาวภรณ์ศิริ เทพตรา
17 นางรณิดา คุณาสุภัคกุล
18 นางสาววันทนีย์ นิยมวรรณ์
19 นางสาวขวัญใจ ใจแคล้ว

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส 2
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่าย/โครงการ
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กวง
โครงการก่อสร้างฯ
โครงการชลประทานเชียงราย

โครงการชลประทานหนองคาย

โครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

โครงการฯ สามชุก

ส่วนวิเคราะห์นโยบาย

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงาน

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 นางฐิติภัค อรรคศรีวร
21 นางสาวณัฐยากรณ์ คงคา
22 นางสาวตีรณา จาปาทอง
23 นางสาวลภัสรดา วรรัฐปณิชา
24 นางวาทินี บุญโพธิ์
25 นางสาวธนศิริ หาญลายอง
26 นางสาวทัดดาว เดชมา
27 นางสาวอภิญรัตน์ บุญงามขา
28 นางสาวจิรัญญ์นันท์ จิตตะทัศน์
29 นางสาวชญาดา วงศ์พเนาร์
30 นางสาวสุกัญญา อ่อนกัน

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างฝีมือสนาม ช 3

ฝ่าย/โครงการ

สานัก/กอง
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี
สกก.11
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
สานักกฏหมายและที่ดิน
สานักกฏหมายและที่ดิน
สานักบริหารโครงการ
ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคกลาง
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคกลาง
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวธนพร เหลืองคา
2 นางสาวสุกัญญา ถาคาดี
3 นางสาวสุภาพร เยาวลา
4 นางกรวรรณ นาสมรูป
5 นางสาวลัดดาวัลย์ โบราณมูล
6 นายอานนท์ เจริญศรี
7 นางสาวกนกวรรณ ฟุ้งยอดคีรี
8 นางเจริญ ทองเลิศ
9 นางโสวิชญา จาวะนา
10 นางสาวศิริธร มานพ
11 นางสาวปัณณรัตน์ ศรีเจริญ
12 นางสาวชนิตา ม่วงคา
13 นางสาวรัตติกาล ชอบคุย
14 นายเอกวิทย์ ก้านเหลือง
15 นายยุทธพงษ์ ประสงค์ผล
16 นางสาวมุฑิตา ภูผิวผา
17 นางสาวนัฐฐา ทั่งทอง
18 นางสาวโสรยา ทองย้อย
19 นายภูเบศ ม่วงชุม

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานทั่วไป บ 1
พนักงานทั่วไป บ 1
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานทั่วไป บ 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

ฝ่าย/โครงการ
สานัก/กอง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง
สานักงานชลประทานที่ 1
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งดั สานักงานชลประทานที่ 1
โครงการส่งนาและบารุงรักษาห้วยหลวง
สานักงานชลประทานที่ 5
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 7
สานักงานชลประทานที่ 8
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานชลประทานที่ 9
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
สานักงานชลประทานที่ 9
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครหลวง
สานักงานชลประทานที่ 10
โครงการฯ โพธิ์พระยา
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 15
กองการเงินและบัญชี
กองพัสดุ
ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 นางสาวปวีณา ไชยสวาสดิ์
21 นายศิลา ไทรโยคกิตติ
22 นางสาวจุติภรณ์ หมื่นกันยา
23 นายไท นุ่มเมือง
24 นางสาวนุชนารถ วิไลลักษณ์
25 นางสาวศิริพิชยา สติภา
26 นางสาววรรณิดา เลาหะพันธ์
27 นายสมลักษณ์ หรุ่นศิริ
28 นางสาวนฤมล วังเวียง
29 นางสาวศิริพรรณ ศิริเรือง
30 นางสาวอัมรา สาคร

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
พนักงานทั่วไป
พนักงานธุรการ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่าย/โครงการ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สานัก/กอง

สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนล่าง
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนล่าง
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานจัดรูปที่ดนิ และจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 4 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวพรนภัส อินไชย
2 นางสาวรชยา อยู่เชื้อ
3 นางระวิกานต์ แก้วมานะประเสริฐ
4 นายดิษพงษ์ ขัติยะ
5 นางสายสมร ปานสีดา
6 นางเทวา สุขะหา
7 นางสาวชญาดา สอดผักแว่น
8 นางสาวศิริพร กุมภัณทอง
9 นายสมศักดิ์ เบญจกุล
10 นางสุรีรัตน์ ตังคะสมบูรณ์
11 นางนกน้อย รัตน์โชติ
12 นางสาวมัสลิน อินทยากรณ์
13 นางสะอาด เที่ยงทัศน์
14 นางสาววรรณวิษา พญารัง
15 นางสาวกันติยา ธนบูรณ์วานิช
16 นางสาววรรณชลี ทองขาว
17 นางจุฑาทิพย์ จาปาทิพย์
18 นางสาวลักคณา ศรีทอง
19 นางสาวสุวรรณีย์ โง้วตระกูล

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานธุรการ ส 3
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่าย/โครงการ
โครงการชลประทานลาพูน
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่กวง

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานทิ่ 1
โครงการชลประทานน่าน
สานักงานชลประทานทิ่ 2
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 8
โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครนายก สานักงานชลประทานที่ 9
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานทิ่ 11
สานักงานชลประทานที่ 11
ส่วนวิศวกรรม
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักงานชลประทานที่ 15
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี
สานักกฏหมายและที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักเครื่องจักรกล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักเครื่องจักรกล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักเครื่องจักรกล

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 4 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 นางนฤมล แสงช่วง
21 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรแสง
22 นางวงจันทร์ วัยวัฒน์
23 นางเอื้อมเดือน วรมณี
24 นางณัฐมน ศรีอรรคพรหม
25 นายวุฒพิ งศ์ อารีอับดุลซอมะ
26 นางสาวสุภาภรณ์ ยิ้มย่อง
27 นางสาวสุภาพร คาแพงศรี
28 นางสาวอริสรา เสนะวงศ์
29 นางสาวรุ่งรัจนา ชูจิต
30 นายมนูญ โสวัน

ตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ส 3
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานฑุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ฝ่าย/โครงการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนโรงงาน
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน้าเพือ่ เกษตรกรรมที่ 11
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน้าเพือ่ เกษตรกรรมที่ 12
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน้าเพือ่ เกษตรกรรมที่ 33
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน้าเพือ่ เกษตรกรรมที่ 35

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สานัก/กอง
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 5 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางอมรรัตน์ หนองหลิ่ง
2 นางสุภาวดี ฉากประดู่
3 นางสาวอรอนงค์ พลกาจัด
4 นายอัมฤทธิ์ ต่วนจะโป๊ะ
5 นางรัตนสุดา โพธิทัศน์
6 นางสาวเปรมฤดี พิณเสนาะ
7 นางสาวสธิมา เจริญศรี
8 นางสาวสุภัค พุดทัดศรี
9 นางสาวปุณณภา เอี่ยมสะอาด
10 นางผุสดี วิชัยดิษฐ์
11 นางสาวนัทธิดา ส่งพืช
12 นางสาวศรีสุนา ศรีวิโรจน์
13 นางสาวปิยนุช แซ่ตั่น
14 นางสาวสิริลักษณ์ สมสกุล
15 นางสาวขนิษฐา สุพร
16 นางสาวธัญธรณ์ อุดวงศ์
17 นางสมบัติ สินหนัง
18 นางดวงพร ทองกร
19 นางสาวกฤษณิญา มูลธิทา

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานธุรการ ส 2
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่าย/โครงการ
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการส่งนาและบารุงรักษาช่องแค
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สกก.7
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1

สานัก/กอง
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 2
สานักงานชลประทานที่ 3
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 8
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักงานชลประทานที่ 13
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 15
สานักงานชลประทานที่ 17
สานักงานชลประทานที่ 17
กองการเงินและบัญชี
กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 5 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 นายณัฐพล ทรัพย์ประดิษฐ์
21 นางสาวไทยงาม บุญปก
22 นางสาวธนาภรณ์ ประภาศิริ
23 นางสาวฉัตรพร คล้ายคง
24 นางสิริลักษณ์ ครึกครืนจิตร์
25 นางสุภัสสราพร ชัยแจ้ง
26 นางสาวชลธิชา สุขสวัสดิ์
27 นางสาวเพ็ญวิสาข์ เอกกกะยอ
28 นางสาวกวินทิพย์ วิเชียรมณี
29 นางเพลินพิศ กิจวรวุฒิ
30 นางสาววิไล อ่องรักษา

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานธุรการ ส 3
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ช่างฝีมือสนาม ช 3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่าย/โครงการ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรมที่ 30
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรมที่ 7
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรมที่ 4
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรมที่ 19
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรมที่ 34

ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา
ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา

สานัก/กอง
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักเครื่องจักรกล
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา

