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

1 นางสมสมร  โตยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส่วนควบคุมงบประมาณ
2 นางกรรณิการ์  อยู่อินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง
3 นางสาววิลาวรรณ  สิทธิจันเสน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง
4 นางสาวเพียงใจ  ชนม์ทวี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
5 นายประสิทธิชัย  แสงประทุม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส่วนตรวจสอบและส่ังจ่าย
6 นางสาวปาริชาติ ภาษี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส่งนเงินนอกงบประมาณ

7 นางสาวสุพรรษา  ค าอยู่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป

8 นางสาวทิพวรรณ  อิ่มเอิบ วิศวกรส ารวจปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม

9 นายฉัตร  จันทลือชา นักวิชาการแผนทีแ่ละภาพถ่าย ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

10 นายประวิทย์  มะณีโชติ นักวิชาการแผนทีแ่ละภาพถ่าย ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

11 นางสาวเพ็ญวิสาข์  เอกกะยอ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานจัดรูปทีดิ่นฯที ่19

12 นางสาวอัมรา  สาคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานจัดรูปทีดิ่นฯที ่18

13 นายทยาวัต  กาญจนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล

14 นางสาวจีรวรรณ  รัตถา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล

15 นางสาวนภาลัย  ไชยด ารงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯขนาดใหญ่ที ่3

16 นายเอกสิทธิ ์ แก้วเบีย่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯขนาดใหญ่ที ่9

17 นางสาวศศลักษณ์  จีนสมบัติ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนอออกแบบระบบชลประทาน

18 นายพรชัย  ปวงรัตน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรม

19 นายเอกราช  ตุละรัต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม

20 นายอาทิตย์  ภูศรีเทศ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม

21 นายพงศ์ภัทร  สิทธ์บูรณานนท์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนโรงงาน

22 นายภาณุวัฒน์  เผือกแสง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลที ่3

ส านักส ารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง

ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่

ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ส านักวิจัยและพัฒนา

ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที ่22 ระหว่างวันที ่1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

กองการเงินและบัญชี

ส านักเครื่องจักรกล



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

ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที ่22 ระหว่างวันที ่1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

23 นางสาวพมิพป์วีณ์  เสวตไอยาราม นิติกรปฏิบัติการ ส่วนนิติการ

24 นายสรสิช  ตรีเนตร นิติกรปฏิบัติการ ส่วนนิติการ

25 นางสาวอัญชิสา  เชื้อสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนพฒันาระบบงานและอตัราก าลัง

26 นางสาววรารัตน์  สอิ้งแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนสวัสดิการและพฒันาคุณภาพชีวิต

27 นางสาวพรเพ็ญ  เพชรรุ่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนพฒันาทรัพยากรบุคคล

28 นางสาวพวงวรรณ์  นาคงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล

29 นางสาวศศิกานต์  บุญพิทักษ์ นิติกรปฏิบัติการ ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

30 นายสิทธัต  ทองน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

31 นายโกญจนาท  สุทธิทักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวางโครงการที ่3

32 นางสาวจารุวรรณ  ชัยภาคภูมิ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนเศรษฐกจิสังคมและประเมนิผลโครงการ

33 นายทวีลาภ  เจนชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม

34 นายทนงศักด์ิ  แก้วเกิดเคน นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ า ฯ คลองหลวง

35 นางสาววรรณา  จงขวัญยืน นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ า ฯ คลองหลวง

36 นางสาวสุธีรา  คณานิตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ า ฯ คลองสียัด

37 นายเกริกฤทธิ ์ ทองสีด า วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานสระแก้ว 

38 นายเอกลักษณ์  สุภาพ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน โครงการชลประทานสระแก้ว 

39 นายเกียรติชัย  อุตพันธ์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน โครงการชลประทานระยอง

40 ว่าทีร่.ต. ปัญญา คะเลารัมย์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน โครงการชลประทานตราด

41 นายธนัท  ประสาททอง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน โครงการชลประทานจันทบุรี

42 นางจุฬาลักษณ์  ศรีวิรัช นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

43 นางสาวประพาฬรัศมี  สุนทรนนท์ นางช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

44 นางสาวนลิน  ไตรยราช นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ส านักงานชลประทานที ่9

ส านักกฎหมายและทีด่นิ

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

กองแผนงาน

ส านักบริหารโครงการ



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

ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที ่22 ระหว่างวันที ่1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

45 นายเนรมิต  สมกล้า นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

46 นายธนะพัฒน์ พีรตันติวิชญ์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

47 นายประยูร กลีบเมฆ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

48 นายวิวัฒน์  ภูฆงั นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

49 นายนพรุจ  พันธุเ์พ็ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯนครหลวง

50 นายธีร์ธวัช  ก้านเหลือง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯบางบาล

51 นายศุภชัย ศุขพงษ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯบางบาล

52 นายกุลชาติ  บุญยอด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา

53 นายณัฐภัทร  ไกรลาศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน

54 นายวรวุฒิ  แหยมยินดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานอุทัยธานี

55 นายชัยวัฒน์  เต็งประกอบกิจ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานอ่างทอง

56 นายภาณุวัฒน์  จันทวาท วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

57 นายเอกพันธ์  มาเลิศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯพลเทพ

58 นายนันทวัฒน์  พลายทรัพย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯผักไห่

59 นายนนทนันท์  ทองค า วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯทับเสลา

60 นายอชิรวิทย์  มากทรัพย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง

61 นายนพดล ชะนะภัย นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

62 นายนภวัต  รัตนาภรณ์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

63 นายอาทิตย์  ค านัสติ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

64 นายชวนากร  โตประเสริฐ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

65 นายสุริยา สีค้ิม นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

66 นายชโยดม  ดีประสิทธิ์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

67 นายคมสัน  ทรัพย์ประดิษฐ์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

68 นายนิวัฒน์  กระบิล นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

69 นางสาวพัทนันท์  แม้นทิม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส านักงานชลประทานที ่10

ส านักงานชลประทานที ่11

ส านักงานชลประทานที ่12

ส านักงานชลประทานที ่13



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

ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที ่22 ระหว่างวันที ่1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

70 นางสาวศจีรัตน์  แก้วสว่าง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯพนมทวน

71 นายปริวัชร  ใหญ่กว่าวงศ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ าฯราชบุรีฝ่ังซ้าย

72 นายธซัชชัย  กวานเหียน นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรม

73 นายณัฐพล  อินพรม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานเพชรบุรี 

74 นายบุรฉัตร  จันทร์ประเสริฐ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

75 นายธาดา  เศษขาว นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

76 นายณัฐการ  ชุมแก้ว นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

77 นางสาวดารุณี  มีสุข วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน

78 นายนนทวัชร์  จันนุ้ย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม

79 นางสาวชิดชนก  อ่อนเกล้ียง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานภูเก็ต

80 นายณัฐพงศ์  อุดร นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส่วนวิศวกรรม

81 นายสรวิศ  ศรียะพันธุ์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล

82 นายวิษุวัฒน์  อายุสุข วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม

83 นายอรรถพงษ์  ยานะวิมุติ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

84 นายทวีศักด์ิ  สุขเมตตา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

85 นายกิตติศักด์ิ  หนูคง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง

86 นายปวิชา  กาเส็มส๊ะ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา

87 นายศิวกร  ยอดมงคล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม

ส านักงานชลประทานที ่14

ส านักงานชลประทานที ่15

ส านักงานชลประทานที ่16



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

1 นางสาวนภาลัย  ไชยด ารงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯขนาดใหญ่ที ่3 สพญ.

2 นางสาวจีระภัฏ  นามบุตรดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานก่อสร้างฯขนาดใหญ่ที ่8 สพญ.

3 นายณัฐพงค์  สุวรรณสิงห์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 6 
 กพก.

4 นายอ านาจ  จุ้ยเบีย้ว เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ส่วนอุทกวิทยา สบอ.

5 นายสิทธิเดช  เดชชัยยะ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ศูนยอ์ทุกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก สบอ.
6 นายอุเทน  ค าแปง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ส่วนอุทกวิทยา สบอ.
7 นางสาวรุจีรัตน์  ด้วงวาด เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ศูนยอ์ทุกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง สบอ.
8 นางสาวชณเกตุ  แผ่วงค์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานจดัรูปที่ดินและจดัระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สจด.
9 นางสาวจินตวัฒน์  ทัมทิมไสย์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรมที่ 10 สจด.

10 นางสาวอภิษฎา  อรัญพูล นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรมที่ 27 สจด.
11 นายณัฐวุฒิ  วงศ์แหวน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน สอส.
12 นายชัยฤทธิ ์ บุญชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน สอส.
13 นายเมธัส  ศรีค าสุข วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ สอส.
14 นายทรงฤทธิ ์ ค าลามูล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบระบบชลประทาน สอส.
15 นายทินภัทร  อุ่นใจเพือ่น วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนออกแบบเขื่อน สอส.
16 นายวัชรินทร์  ประสิทธิเวช นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ส่วนบริหารสินทรัพย์ กพด.

17 นายคมสัน  วัดเข่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง สชป.4

แจ้งรายชื่อเพ่ิมเตมิ
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

รุ่นที ่22 ระหว่างวันที ่1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชมุอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี


