
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การผลิตแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานชลประทาน 

ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้อง ชคบ. (L422) ชั้น 4 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สำนัก/กอง 
1. นางสาวศุภลักษณ์  โนราช นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักบริหารโครงการ 
2. นางสาวจีรวรรณ  พรหมมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักบริหารโครงการ 

3. นายวรุฒ  พจน์ศิลปชัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

4. นายกฤษกร  สันติปาตี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
5. นายจักรภพ  ชินบูรณ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
6. นายธนาวุฒิ  พันธุมาศ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
7. นายศรุต์ิ  โสดาลี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
8. นายพนมไพร  ยอดโคกสูง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. นายชานนท์  พันธุยา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10. นายวรพต  ปานนาค วิศวกรสำรวจชำนาญการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
11. นายสืบสาย ณ ถลาง วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

12. นายศุภชัย  ขันจันทา วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

13. นายพงศ์ศักดิ์  คงสวัสด์ิ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

14. นายวศัน  สดศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา 
15. นายนที  สิทัน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 1 
16. นายบัณฑิต  สุริยา นายช่างชลประทาน สำนักงานชลประทานท่ี 1 
17. นายวิสูตร  จันทร์เขียว นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สำนักงานชลประทานท่ี 1 
18. นายประกาย  แน่นอุดร นายช่างชลประทานชำนาญงาน สำนักงานชลประทานท่ี 3 
19. นายณัฐสกุล  ประทุมโฉม นายช่างสำรวจ สำนักงานชลประทานท่ี 3 
20. นายมงคล  คำจันทร์แก้ว นายช่างสำรวจชำนาญงาน สำนักงานชลประทานท่ี 4 
21. นางสาวอรุณี  กิ่งกันดำ นายช่างสำรวจชำนาญงาน สำนักงานชลประทานท่ี 4 
22. นายวิสิฐ  แถลงกัณฑ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ สำนักงานชลประทานท่ี 5 
23. นายอภิสิทธิ์  มุงคำภา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 5 
24. นายอิทธิพล  พิทักษ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 6 
25. นายนริส  กุสะโร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานชลประทานท่ี 6 
26. นายธนพนธ์  สีสอนเหม่น เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานชลประทานท่ี 6 
27. นายณรงค์รัชต์  อ่ำแสง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 7 
28. นายชาญณรงค์  จันทรา นายช่างสำรวจ สำนักงานชลประทานท่ี 7 
29. นายประวิทย์  เฮงพระธาน ี นายช่างชลประทานชำนาญงาน สำนักงานชลประทานท่ี 8 
30. นายอิศเรศ  ถึงสุข นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานชลประทานท่ี 8 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สำนัก/กอง 
31. นายสุมิตร  สุรพันธ์ไพโรจน์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 9 
32. นายธเรศ พิรานนท์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 9 
33. นายอภิเชษฐ์  จูงกลาง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 9 
34. นายกิติพงษ์  อุ่มอ่อนศรี นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานชลประทานท่ี 9 

35. นายชนินทร์  แก้วยาว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 10 
36. นายวิจักษณ์  ศรีจันทร์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 10 
37. นายไพฑูรย์  เกื้อกิจ นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานชลประทานท่ี 11 
38. นายธนาคาร  ค้าไกล วิศวกรชลประทาน สำนักงานชลประทานท่ี 11 
39. นายธิติสรณ์  นราแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 12 
40. นายธีรัตน์  พันธุประกิจ นายช่างชลประทานอาวุโส สำนักงานชลประทานท่ี 12 
41. นายคมสัน  ทรัพย์ประดิษฐ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สำนักงานชลประทานท่ี 13 
42. นายศุภณัฐ  ผ่องสวัสด์ิ นายช่างไฟฟ้า สำนักงานชลประทานท่ี 13 
43. นายอธิป  อิ่มปิติวงษ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 14 
44. นายศตวรรษ  แปะโพระ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 14 
45. นางสาวทิพยดา  แก้วมณี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 14 
46. นางสาวมตินันท์  จงไกรจักร วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 14 
47. นายธีระพงษ์  เอ่งฉ้วน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานท่ี 15 
48. นางสาวปริสา  ยอดไกร นายช่างสำรวจ สำนักงานชลประทานท่ี 15 
49. นายรอสลี  ทรงชาติ นายช่างชลประทาน สำนักงานชลประทานท่ี 17 
50. นายวิทวัส  พฤกษวานิช เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานชลประทานท่ี 17 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 

หมายเหตุ :  
กรุณาตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด หากมีผิดพลาดกรุณาติดต่อแก้ไขที่ นางมนัชญา  สุขประเสริฐ  
โทร. 08 4767 4280 


