
ล าดบั ชื่อ - นามสุกล ชื่อต าแหน่ง ต่ ากว่าส านัก/กอง 1 ระดบั

1 นางสาวสาวิกา  ธรรมดิษฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส่วนเงินนอกงบประมาณ

2 นางสาวพรศินี  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส่วนบัญชี

3 นางสาวสุชาดา  ดีพุม่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส่วนบัญชี

4 นางสาวภัทรีสา  ฝันวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

5 นางสาวนุรีสัน  อาแว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ส่วนบริหารสินทรัพย์

6 นางสาววันนิสา  แก้วแดง นิติกรปฏิบัติการ ส่วนนิติการ

7 นายทรงวุฒิ  จันทร์ทรง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนโรงงาน

8 นายธงเจิม  ประเสริฐ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลที ่2

9 นายพิพัฒน์  ปฏิพัทธ์ปถวี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวางโครงการที ่1

10 นายณัฐวุฒิ  ณ ถลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวางโครงการที ่4

11 นางสาวกรชนก  จ าวัน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนโครงการเงินกู้ฯ

12 นางสาวนูรียะห์  เข็มกลัด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนโครงการเงินกู้ฯ
13 นายเอกวิทย์  ทองนุ่ม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวางโครงการที ่4

14 นางสาวพรรษชนก  พศุิทธิเ์สถียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนทะเบียนประวัติฯ

15 นายจิรภัทร  สังคีรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนประมวลวิเคราะห์ฯ

16 นางสาวสุพรรษา  ชุ่มแช่ม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนประมวลวิเคราะห์ฯ

17 นางสาวนันท์นภัส  สินสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป

18 นางสาวศิริลักษณ์  วิริยะกุล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ า

19 นางสาวสิริเพ็ญ  สินโพธิ์ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ส่วนอุทกวิทยา

20 นางสาววรณัน  พิพัฒน์ชัยอรุณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่7

กองการเงินและบัญชี

กองแผนงาน

กองพัสดุ

ส านักกฎหมายและทีด่นิ

ส านักเครื่องจักรกล

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที ่20 ระหว่างวันที ่15 - 29 พฤศจิกายน 2560

กองแหล่งน้ าขนาดกลาง

ส านักบริหารโครงการ

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา



ล าดบั ชื่อ - นามสุกล ชื่อต าแหน่ง ต่ ากว่าส านัก/กอง 1 ระดบั

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที ่20 ระหว่างวันที ่15 - 29 พฤศจิกายน 2560

21 นายชนินทร์  ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม

22 ว่าทีร้่อยตรีกิตติศักด์ิ  นวลจันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่2

23 นายวุฒิ ไชยพงศ์ นายช่างโยธาปฏบิติังาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่3

24 นายศราวุธ  มณเฑียรรัตน์ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่5

25 นายจักรพงษ์  อ าพันธุ์ นายช่างโยธาปฏบิติังาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่6

26 นายธนัญชัยวุฒิ  บุรีแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่6

27 นายสมเกียรติ  สระศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่10

28 นายสิทธิพร  พลูค า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่11

29 นายอรงกตน์  ยอดศิลป์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่13

30 นางสมพิศ  อิ่นแก้วปวงค า เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป

31 นายเอกชัย  แสงจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม

32 นางนิวาส  ครุฑจ้อน นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส่วนส ารวจท าแผนทีภ่าคพืน้ดิน

33 นายอานนท์  โค้วสมบูรณ์ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส่วนส ารวจท าแผนทีภ่าคพืน้ดิน
34 นายพฤตินัย จันทร์พิทักษ์ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส่วนส ารวจท าแผนทีภ่าคพืน้ดิน
35 นางสาวพิมพ์ชนก  ฮ่ึงฮก นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส่วนส ารวจกันเขตและประสานงานรังวัด
36 นายชลยุทธ  จันทร์ผลหอม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส่วนปฐพีกลศาสตร์

37 นายธีระวัฒน์  รองราม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม
38 นายนนทชัย  ต้ังวิเศษกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
39 นายพีระสิทธิ ์ สงปาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
40 นายจักรกฤษ  คุณมี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน
41 ว่าทีร้่อยตรีสันติ บุญสิทธิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
42 นายนันทิวา สุนทรารักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
43 นายอมร  โต๊ะดุสน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน
44 นางสาวราตรี  สุจริต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
45 นางสาวณภา  อาจสุวรรณ สถาปนิกปฏิบัติการ ส่วนออกแบบสถาปัตยกรรม

ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่

ส านักวิจัยและพัฒนา

ส านักส ารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม



ล าดบั ชื่อ - นามสุกล ชื่อต าแหน่ง ต่ ากว่าส านัก/กอง 1 ระดบั

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที ่20 ระหว่างวันที ่15 - 29 พฤศจิกายน 2560

46 นางสาวสรัญรัชย์ ชุมทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

47 นายบริวัฒน์  ชัยงาม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม

48 นายนวพล  อาชญาทา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานเชียงใหม่
49 นายปิยะพล  สงวนศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา
50 นายอัครพงษ์  บุตรจันทร์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง
51 นายนที  สิทัน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานล าพูน

52 นายศิริฉัตร  บัวพุทธา นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯที ่4

53 นางสาวธัญชนก  เลิศพิพัฒน์กุล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน
54 นายวชิรา  ศิริประยงค์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม
55 นางสาวรุ่งกานต์  สวนประเสริฐ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา
56 นายยุทธพงษ์  กันศรีเวียง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานพะเยา
57 นายอนุกุล  สุขส าราญ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง
58 นายอรรถกร  จันทร์สว่าง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

59 นายเทียนชัย  เหลาลา นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล
60 นางนรินทร  นาคเหล็ก นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง
61 นายอนุพงษ์  ศิโร วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม
62 นายกิตติภูมิ  เตชัย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี

63 นางสาวภัทร์ศิริ  จั่นแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุโขทัย
64 นายภาณุภาส  กลัดพันธุ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุโขทัย
65 นายเดชา  จรรยพัฒน์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง
66 นายศิลป์ศรุต  พุทธเจริญทอง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสุโขทัย
67 นายศราวุธ  มูลหา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง
68 นายอนุรักษ์  เปีย้กาวี นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ส านักงานชลประทานที ่1

ส านักงานชลประทานที ่2

ส านักงานชลประทานที ่3

ส านักงานชลประทานที ่4



ล าดบั ชื่อ - นามสุกล ชื่อต าแหน่ง ต่ ากว่าส านัก/กอง 1 ระดบั

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที ่20 ระหว่างวันที ่15 - 29 พฤศจิกายน 2560

69 นางสาวศศิมา  กุลสุวรรณ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา
70 นายสกล  สุประการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม
71 นายสุรวัฒน์  สุวรรณรอด นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง
72 นายธนาคาร  เผ่าก้อน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา
73 นายบุญฤทธิ ์ วงษ์อุดม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา

74 นางสาวปนัดดา  การินทร์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา

75 นายณัชพล  กาบยุบล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯล านางรอง

76 นายพิพัฒน์  มาชานันท์ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรม

77 นายณัฐพล  จักรายุทธ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา

78 นายรัฐศักด์ิ  โกษะโยธิน นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรม

79 นายธนิก  ธโนภานุวัฒน์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานจันทบุรี

80 นายสุมิตร  สุรพันธ์ไพโรจน์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานตราด

81 นายไพฑูรย์  พุม่แสน นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

82 นายภรัณยู  ศรีมนตรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานระยอง

83 นายกิติพงษ์  อุ่มอ่อนศรี นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรม

84 นางสาวอรทัย  ธนัญชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา

85 นายกมล  พรหมเสนา นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

86 นางสาวสุทธิศา  เจริญวิเชียรฉาย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯพระยาบรรลือ

87 นางสาวพรสุดา  สร้อยเสนา นิติกรปฏิบัติการ ส่วนนิติการ

88 นางสาวดวงพร  พงษ์ก าเหนิด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน
89 นายสิทธิวิช  ดีศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯชลหารพิจิตร

90 นายพิทักษ์  สัญใจ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา
91 นางสาวจีรนุช  ทองเกษม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯกระเสียว

ส านักงานชลประทานที ่5

ส านักงานชลประทานที ่8

ส านักงานชลประทานที ่9

ส านักงานชลประทานที ่10

ส านักงานชลประทานที ่11

ส านักงานชลประทานที ่12



ล าดบั ชื่อ - นามสุกล ชื่อต าแหน่ง ต่ ากว่าส านัก/กอง 1 ระดบั

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที ่20 ระหว่างวันที ่15 - 29 พฤศจิกายน 2560

92 นางสาวสินีนาถ  ด าชู นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป

93 นางสาวช่อลดา  ประสพบุญ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯ สมุทรสงคราม
94 นางสาวเสาวรินทร์  เลขะผล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯด าเนินสะดวก
95 นางสาวนัทวี  ตระกูลชมดง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯบางเลน
96 นายศักรินทร์  ทันสมัย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯสองพีน่้อง

97 นายพณัฏฐ์  พัฒนนันทพันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม
98 นายนิติพัฒน์  จรัสดี นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

99 นายรัฐนนท์ สังข์คง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าฯ

100 นางสาวจิราพร  มิ่งแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ส านักงานชลประทานที ่14

ส านักงานชลประทานที ่17

ส านักงานชลประทานที ่13

ส านักงานชลประทานที ่16


