
ล ำดบั ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด
1 นายกีรติ           ปกินนกะ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
2 นายธีระชัย        เนียมหลวง วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส่วนออกแบบวิศวกรรม
3 นายทัตเทพ        เยาวพัฒน์ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส่วนออกแบบเขื่อน
4 นายวิเชษฐ์         บุตตะจีน วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
5 นางสาวพรทิพย์    ศรีสมญา วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
6 นายนัทที           ไร้บาป วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
7 นายศักด์ิชาย       เทพค าอ้าย วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
8 นายปรัชญา        พงษ์สิงห์จันทร์ วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
9 นายธนพงษ์         เชื้อส าราญ วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน

10 นายกิตติศักด์ิ       พิทักษ์วงศ์ วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
11 นายสุขเกษม        กุลทวี วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
12 นายยิ่งยง           แพร่ภิญโญ วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบเขื่อน
13 นายปิยะชัย         ลาภเจียม วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบเขื่อน
14 นายศิริพงษ์         จิตรีพิทย์ วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบเขื่อน
15 นายเอกลักษณ์      คงยนตร์ วิศวกรโยธาช านาญการ ส่วนออกแบบเขื่อน
16 นายณรงค์           ฤทธิหาร นายช่างชลโยธาช านาญงาน ส่วนออกแบบเขื่อน
17 นางวิชิต             กลับใจได้ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
18 นายพันธุศั์กด์ิ       ปิน่ทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
19 นายฑิตยา          สุขเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
20 นายกฤษกร         สันติปาตี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
21 นายจักรเพชร       นิลอุปถัมภ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
22 นายสุทธิ             คงประสาท วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
23 นายสมชาย          กองอินทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
24 นายพงศ์พันธุ ์       ไหมทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
25 นายภาณุพงศ์        บุญสืบชาติ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
26 นายสุชิน             ไชยแสงราช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
27 นายศรวัทช          อุปะทะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
28 นางสาวธมน         ชานุวัตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
29 นางสาวราตรี        สุจริต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
30 นายสหรัฐ            ครุยทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน

รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม
โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตรกำรออกแบบส ำหรับชั้นดนิอ่อน

ระหว่ำงวันที ่9 - 10 มกรำคม 2561
ณ ห้อง 500 อำคำรศูนย์วิศวกรรมกำรชลประทำน กรมชลประทำน สำมเสน กรุงเทพฯ
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31 นางสาวพัชรี         อิสสะโร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
32 นายชัยยวัฒน์        หีบแก้ว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
33 นายวุฒิชัย           ศรีนิยม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
34 นายอนุรักษ์          จันทร์แม้น วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
35 นายณัฐพงศ์          วงษ์ฉลาด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
36 นางสาวพีรุพรรณ    ขัดสงคราม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
37 นายกิตติพัฒน์        สากุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
38 นายศิวาวุธ           เหลือมพล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
39 นายศรายุทธ         เก่งการท า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
40 นางสาวนิศากร      ทรภีสิงห์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
41 นายสง่า              ถามัง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
42 นางสาวปัญจพร     แผนสมบูรณ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
43 นายวิเชียร           โอสถาเลิศ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
44 นางสาวเทวีวรรณ   เปีย่มทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
45 นายอดิเลก          จอนลบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
46 นายวัชรา            ณ ระนอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
47 นายนันทิวา          สุนทรารักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
48 ว่าที ่ร.ต.สันติ        บุญสิทธิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
49 นายอมร             โต๊ะดุสน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
50 นายเชิดชัย          รอดอารีย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
51 นายจักรภพ         ชินบูรณ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
52 นายจักรพงษ์        สุราราช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
53 นายช านาญ         ไพรโสภา  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
54 นายณัญฏฐ์วิชย์     วิเศษสิทธิโชค วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
55 นายปรมะ            สิงห์ชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
56 นายกมล             อินค าเชื้อ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
57 นายอภิวัฒน์         ชัยวิวัฒนากุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
58 นายธีรธัช            อดุลย์ศิริอังกูร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
59 นายภควงษ์          วรรณวงษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
60 นายณัฐพงษ์          ขันแก้ว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
61 นายนนทชัย          ต้ังวิเศษกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
62 นายจักรกฤษ         คุณมี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
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63 นายพีระสิทธิ ์        สงปาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
64 นายศิวดล             ดีงาม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
65 นายศุภชัย            ใจเทีย่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
66 นายพิพัฒน์           วันอิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
67 นายภมร              เพชระบูรณิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
68 นางสาวศศลักษณ์    จีนสมบัติ ช่างฝีมือสนาม ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
69 นายเปรมอานันท์     นิธิประทีป ช่างฝีมือสนาม ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
70 นางสาวณัฐสุดา       พัฒนศิลป์ ช่างฝีมือสนาม ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
71 นายชัยกร             โพธิก์ัด นายช่างโยธา ส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ


