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กรมชลประทาน (สามเสน)
เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ชุมสายโทรศัพท์กลาง 0-2241-0020-9, 0-2241-0740-9, 0-2241-5655
แฟกซ์ 0-2243-0966, 0-2243-1107 ติดต่อสอบถามเลขหมายโทร. 2222

www.rid.go.th, www.kromchol.com
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 3401-3424 หมายเลขแฟกซ์ : 2356

สถานที่ติดต่อ ภายใน สายตรง

ชลประทานบริการประชาชน สายด่วนกรมชลประทาน 1460 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้ากรมชลประทาน 2768, 2826, 2785 0-2669-2560

  แฟกซ์ 0-2243-6956

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่ 2209, 2295 0-2241-0965

  แฟกซ์ 0-2243-6926

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารอ�านวยการ) 2830

ห้องสมุดกรมชลประทาน 2252 0-2243-1043

สโมสรกรมชลประทาน 2298 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5051

หน่วยบริการไฟฟ้ากรมชลประทาน 2207 0-2243-7868

ห้องจ่ายเงิน กองการเงินและบัญชี  2422 0-2241-0252

หน่วยจัดรถยนต ์ 2416 0-2241-0441

งานรักษาบริเวณกรมชลประทาน 2236, 2211 0-2241-5665

ป้อมยามหน้าประตูกรมชลประทาน 2352

ยามรักษาการ อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ 2568

ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร 2347 0-2241-2350

ติดต่อ-รับบริการด้านสื่อสาร 2433 0-2241-3353

แจ้งโทร. ขัดข้อง 2401 0-2241-0386

สอบถามเอกสารฝากส่ง สามเสน-ปากเกร็ด 2312

งานพยาบาลผู้ป่วยนอก-เวชระเบียน 2423 0-2243-3352

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 2445, 2833 0-2243-7807, 0-2241-0473 

  แฟกซ์ 0-2243-5086

ห้องการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน 2654, 2655. 2656 0-2669-4319

ยามรักษาการ อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน 2748 

ห้องสวัสดิการด้านชมรมผู้สูงอาย ุ 2664

ห้องสวัสดิการกีฬากอล์ฟ 2663 0-2669-5036

ห้องนันทนาการ 2658
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สถานที่ติดต่อ ภายใน สายตรง

ขอใช้รถยนต์เงินทุนฯ 2449

ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3  2261 0-2241-2698

ห้องประชุม 1 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน 2660

ห้องประชุมกองแผนงาน 2460   

ห้องประชุมส�านักกฎหมายและที่ดิน 2821

ห้องประชุมส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 2586

ชั้น 5 อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ 2307 0-2243-6913 

ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ 2581, 2807   

ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ 2580   

ห้องประชุม 2, 3, 4 ชั้น 14 อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ 2579   

ห้องอาหาร ชั้น 14 อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด ปากเกร็ด 513 0-2583-8912 
  0-2961-1504 
หน่วยส�ารวจสภาพร่องน�้าคลองคมนาคม 290   
สอบถามเอกสารฝากส่งปากเกร็ด-สามเสน 314   
แจ้งโทร. ขัดข้อง 385, 467 0-2583-7120 
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง 222, 590 0-2583-0057 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ  0-2502-2345 
วัดชลประทานรังสฤษฏ ์ 310 0-2583-8845 
งานรักษาบริเวณกรมชลประทาน ปากเกร็ด 263 0-2962-5708 
  0-2583-8330 
ป้อมยามประตู 3 256  
ป้อมยามประตู 4  319   
ป้อมยามประตู 5 381   
หน่วยดับเพลิงกรมชลประทาน ปากเกร็ด 200   
ห้องเวรกรมชลประทาน ปากเกร็ด 265   
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน 341   
สนามกีฬากรมชลประทาน ปากเกร็ด (สโมสรกอล์ฟ) 269   
โรงเรียนชลประทานวิทยา  0-2583-4047 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา 103   
ผู้จัดการโรงเรียนชลประทานวิทยา 101   
    

สถานที่ติดต่อ ภายใน สายตรง

กรมชลประทาน (ปากเกร็ด)
เลขที่ 200 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ชุมสายโทรศัพท์กลาง 0-2583-6050-69, ติดต่อสอบถามเลขหมายโทร. 214
ศูนย์สื่อสารปากเกร็ด โทร. 0-2583-8911 แฟกซ์ 0-2583-8348 ภายใน 209, 390, 405

ภายในห้องช่างซ่อมบำารุง 385, 467
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4112, 7011, 7012, 7041 ถึง 7048,

7049 (ห้องช่างซ่อมบำารุง), 7050 (แฟกซ์) 
www.rid.go.th, www.kromchol.com



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
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ผู้บริหารกรมชลประทาน Executives

อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

 อธช. อธิบดีกรมชลประทาน   2330 0-2241-0065  
  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ   2305 0-2241-0250  
   2630 แฟกซ์ 0-2241-3026  
 รธส.  รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  2607 0-2667-0960  08-1901-5581 
  นายสัญชัย เกตุวรชัย  2608 0-2669-3465  
    แฟกซ์ 0-2669-3086  
 รธบ. รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา 2622 0-2669-4247 08-1595-9701 
  นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ suthep_mhee28@yahoo.co.th 2623 แฟกซ์ 0-2669-4258 08-4700-0522 
 รธว.  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  2320 0-2243-6919 08-4700-0504 
  ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ paijan_rid@yahoo.com 2689 แฟกซ์ 0-2243-6918  
 รธร. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร 2501 0-2241-2057 08-9871-4908 
  นายณรงค์ ลีนานนท์ 2613 0-2241-0804 08-4700-0530 
    แฟกซ์ 0-2243-6918
 ผทว.กส. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา 2206 0-2243-6965 08-4874-6118 
  (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)  แฟกซ์ 0-2241-2419
  นายโสภณ ธรรมรักษา sopontamraksa@gmail.com 
 ผทว.ผค. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา 2812 0-2669-3598 08-4700-1527 
  (ด้านวางแผนและโครงการ) 
  นายบุญสนอง สุชาติพงศ์  boonsanong@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-2241-3346  
 ผทว.สอ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา 2627 0-2669-4264 08-4700-0544 
  (ด้านส�ารวจและหรือออกแบบ)  แฟกซ์ 0-2669-5052  
  นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา  ridsurasit@hotmail.com
 ผทว.บร. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน 2950 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3595 08-4700-0481 
  (ด้านบ�ารุงรักษา)    
  นายสาธิต มณีผาย nalayer01@yahoo.co.th 
 ผชช.ผค.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) 2809 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6015 08-1802-0647 
  นายธนา สุวัฑฒน thanar2810@gmail.com    
 ผชช.ผค.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) 2691 โทร 0-2243-0965 08-4874-6134 
  นายสมชาย พฤฒิพรกิจ  แฟกซ์0-2241-3028  
 ผชช.ผค.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) 2354 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3028 08-4874-6068 
  นายพรชัย แสงอังศุมาลี PORNCHAI13@yahoo.co.th
 ผชช.ผค.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) 2354 0-2241-3028 08-1911-0712 
  นายปรีชา สุขกล�่า  psukklam@gmail.com  แฟกซ์ 0-2241-3028 08-1811-5909 
 ผชช.คก. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2340 0-2241-2684 08-1912-9683 
  (ด้านวางแผนและโครงการ)  แฟกซ์ 0-2241-3028
  นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ anubongse@gmail.com    
 ผชช.จษ.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 2583 0-2669-0635 08-4874-6155 
  (ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา)  แฟกซ์ 0-2241-3348 
  นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ audsanya@gmail.com    



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง
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 ผชช.จษ.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 2487 0-2241-2368 08-4700-5307 
  (ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา)   แฟกซ์ 0-2241-3028
  นายสมภพ สุจริต    
 ผชช.จษ.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 2693 0-2241-7554 08-4700-0486 
  (ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา)  แฟกซ์ 0-2241-3348
  นายทวี เต็มญารศิลป์  tawee_333@yahoo.com    
 ผชช.จษ.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 2792 0-2241-7554 08-4700-0533 
  (ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา)  แฟกซ์ 0-2241-3348
  นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์    
 ผชช.จษ.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 2705 0-2669-5046 08-4700-5324 
  (ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา)  แฟกซ์ 0-2241-3348
  นายเลิศชัย ศรีอนันต์ lertchai_s@yahoo.com    
 ผชช.จษ.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 2692 0-2669-5024 08-1936-4516 
  (ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา)  แฟกซ์ 0-2241-3348 
  นายสุชิน จงสมสุข    
 ผชช.วก. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) 272 โทร./แฟกซ์ 0-2962-3612 08-4700-0547 
  นายสุขเกษม เจริญจันทร์ sem98@thaimail.com    
 ผชช.วป. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 528 0-2583-9413 08-4874-0675
  (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน)  แฟกซ์ 0-2583-5011 
  นายปิยดุล สุขโข piyudul5@hotmail.com
 ผชช.บน. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 528 0-2583-9413 08-4874-6082 
  (ด้านบริหารจัดการน�้า)  แฟกซ์ 0-2583-5011
  นายวัชระ เสือดี     
 ผชช.วศ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 296 0-2962-3604 08-4700-5339 
  (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์)  แฟกซ์ 0-2583-5011
  นายปริญญา  กมลสินธุ์ prinyakamolsin@yahoo.com    
 ผชช.ปฐ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) 2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564 08-1689 -0676 
  กลุ่มด้านส�ารวจและวิเคราะห ์    
  นายชยพล เตชะฐิตินันท์    
 ผชช.สร. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมส�ารวจ 2297 โทร./แฟกซ์  0-22439-6905 08-9500-6490 
  นายประทีป ภักดีรอด 2711   
 ผชช.วธ. ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้ค�าปรึกษา) 2370 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3340 08-1692-3531 
  นายนฤชา แสงทอง    
 ผชช.ผภ. ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ารวจและท�าแผนที่ภาพถ่าย 2979 0-2667-0979  
    แฟกซ์ 0-2669-3586  
 ผชช.อบ.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2542 0-2669-3570  
  (ด้านออกแบบและค�านวณ)
     
 ผชช.อบ.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2669-3811 08-1752-11267 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 111 0-2241-7563-4 
  นายพิเชษฐ์ รัตนปราสาทกุล   แฟกซ์ 0-2241-7550
  prk43@yahoo.com     
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 ผชช.อบ.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4 08-1810-2739 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 116 แฟกซ์ 0-2241-7550
  นายถิระศักดิ์ ทองศิริ tira635@yahoo.com   
 ผชช.อบ.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4 08-6904-3696
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 115 0-2243-7872
  นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์ apichart_tara@yahoo.com 2546 แฟกซ์ 0-2241-7550  
 ผชช.อบ.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4 08-9121-1146
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 105 แฟกซ์ 0-2241-7550
  นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ krairerk99@hotmail.com 2540   
 ผชช.อบ.7 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4  
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 106 แฟกซ์ 0-2241-7550  
   2545 0-2669-3565  
    แฟกซ์ 0-2241-3029  
 ผชช.อบ.8 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4 08-4700-5319 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 103 แฟกซ์ 0-2241-7550
  นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ PICHAT34@GMAIL.COM    
 ผชช.อบ.9 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา  2732-4 0-2241-7563-4 08-9441-1900 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 108 แฟกซ์ 0-2241-7550 
  นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง  2214  
  protection_me@excite.com, rid2214@hotmail.com    
 ผชช.อท.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา 2949 0-2241-1039 08-4700-0523 
  นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์ kositrid@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2241-3348  
 ผชช.อท.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา 2704 0-2241-3348 08-4700-57311 
  นายธาดา สุขะปุณพันธ์ thada999@yahoo.com    
 ผชช.ทส. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 2515 0-2243-6971 08-4874-6051 
  นายสมนึก จิระศิริโสภณ somnukj@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-2243-6962  
 ผชช.สส. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2712 0-2241-2274 08-4874-6057 
  (ด้านวางแผนและโครงการ)  แฟกซ์ 0-2243-0966
  นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช kriangp999@gmail.com    
 ผชช.ฟฟ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 272 โทร./แฟกซ์ 0-2962-3612 08-4700-0547 
  (ด้านวางแผนและโครงการ) 
  นายสุขเกษม เจริญจันทร์ sem98@thaimail.com    
 ผชช.วพ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา 496 0-2962-3603 08-4874-6079 
  นางสุนันทา เพ็ญสุต   แฟกซ์ 0-2583-5011  
 ผชช.สล. ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2980 0-2667-0980 0-2314-6162 
  นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ   08-9534-8686 
 ผชช.ศก. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจ 2981 0-2667-0981 08-7682-6854
  โครงการพัฒนาแหล่งน�้า
  นางสาวธนกร จาตะวงษ์
 ผชช.วอ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ 2732-4 0-2241-7563-4 08-9889-9559 
  นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย ต่อ 107 แฟกซ์ 0-2241-7550  
  surachai_werajit@hotmail.com 2293
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 ผชช.ชป.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  203 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8618 08-1980-4464 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 1)    
  นายวิทยา สวนแก้วมณี witaya.skm@gmail.com    
 ผชช.ชป.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน   0-5421-8762 08-4700-0521 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า  แฟกซ์ 0-5422-3061 08-1626-1935
  ส�านักชลประทานที่ 2)    
  นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ atpongc@hotmail.com    
 ผชช.ชป.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  110 0-5522-6535 08-1629-5858
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า   09-2280-1817
  ส�านักชลประทานที่ 3)   
  นายกรรณชิง ขาวสอาด chumpol5858@gmail.com    
 ผชช.ชป.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  0-5571-0047 08-1952-2446
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า  แฟกซ์ 0-5571-0458 08-1908-9368
  ส�านักชลประทานที่ 4)   
  นายธนู เนื่องทศเทศ thanoo28@yahoo.com  
 ผชช.ชป.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน   โทร.0-4212-1123 08-4874-6213 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า   
  ส�านักชลประทานที่ 5)   
  นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ TEAW69@yahoo.com    
 ผชช.ชป.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  104 แฟกซ์ 0-4212-1135 08-1826-7616
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า   08-1801-9199
  ส�านักชลประทานที่ 6)    
  นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง    
 ผชช.ชป.7 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  515 0-4524-5323 09-2280-1826 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า  แฟกซ์ 0-4524-5327 08-1872-6032
  ส�านักชลประทานที่ 7) 
  นายสุชาติ หาญชนะชัยกุล chathan32@gmail.com   
 ผชช.ชป.8 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  219  0-4435-4138 08-1389-7337 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า   แฟกซ์ 0-4435-4138
  ส�านักชลประทานที่ 8) 
  นายทวีวัช ละอองนวลพานิช 
  taweewat_rid8@hotmail.com    
 ผชช.ชป.9 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 102 0-3877-7490 08-4874-6154
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า 
  ส�านักชลประทานที่ 9) 
  นายกษิเดช สุรจิรชาติ kasidechh9@gmail.com    
 ผชช.ชป.10 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 120 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6836 08-1929-1440
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า   08-4874-6196
  ส�านักชลประทานที่ 10)  
  นายวีระยศ ศิริกุล yot_sirikul@hotmail.com    
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 ผชช.ชป.11 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 541 โทร./แฟกซ์ 0-2583-3495 08-1423-5765
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 11)    
  นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล pongsakrid@gmail.com    
 ผชช.ชป.12 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  204 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5024 08-7139-7139 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 12) 
  นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์ nirut_39@hotmail.com    
 ผชช.ชป.13 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  0-3461-1070 08-4874-6081 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า  แฟกซ์ 0-3462-6716
  ส�านักชลประทานที่ 13)   
  นายไพศาล พงศ์นรภัทร pp2500@gmail.com    
 ผชช.ชป.14 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  202   0-3282-5645 09-2280-1833 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 14) 
  นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล 
  ugrid.rid14@gmail.com, ugrid.rid14@hotmail.com    
 ผชช.ชป.15 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน   0-7544-3049 08-1618-2414 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า  แฟกซ์ 0-7544-3049 
  ส�านักชลประทานที่ 15)  
  นายธีรชาติ สังคะหะ om15@om15.com    
ผชช.ชป.16 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  550 0-7439-0141 08-1829-7741 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 16) 
  นายธงชัย ชูชาติพงษ์ thongchaicat@hotmail.com    
 ผชช.ชป.17 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 137 0-7354-2315-9 08-1726-1988 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า  แฟกซ์ 0-7354-2320
  ส�านักชลประทานที่ 17) 
  นายอภินนท์ สนธยานนท์ apinonson@gmail.com

ผู้อำานวยการกอง/กลุ่ม/สำานัก/ศูนย์

 ลนก. เลขานุการกรม 2200 0-2243-6967 08-4700-5327 
  นายฉัตรชัย บุญลือ  แฟกซ์ 0-2241-3025  
 ผอ.งบ. ผู้อ�านวยการกองการเงินและบัญชี  2230 0-2241-3355 08-4700-0483  
  นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร tipaporn2499@gmail.com  แฟกซ์ 0-2241-4507  
 ผอ.ผง. ผู้อ�านวยการกองแผนงาน  0-2241-2417 08-1872-8476 
  นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 2300 แฟกซ์ 0-2243-6951 08-4700-5328 
  thaweesak39@yahoo.com, tws1965@gmail.com
 ผอ.กพ. ผู้อ�านวยการกองพัสด ุ 2240, 2752 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2410 08-1409-8174 
  นายส�าเริง แสงภู่วงค์ somroeng36@yahoo.com  โทร./แฟกซ์ 0-2669-4145  
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 ผอ.ศส. ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2481 0-2669-5015 08-4700-0477 
  นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ chairatk@mail.rid.go.th 2488 แฟกซ์ 0-2243-1320  
 ผส.มด. ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและที่ดิน 2220 0-2241-4506 08-1404-6349 
  นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์ law@mail.rid.go.th  โทร./แฟกซ์ 0-2243-6931  
 ผส.คก. ผู้อ�านวยการส�านักเครื่องจักรกล 378 0-2583-8316 
    แฟกซ์  0-2583-8762  
 ผส.จก. ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 2463 0-2669-5028 09-2280-1848 
  นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี  แฟกซ์ 0-2669-1636  
 ผส.บก. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารโครงการ 2249 0-2241-0068 08-1622-5461 
  นายสมเกียรติ ประจ�าวงษ์ Prajamwong@yahoo.com 2382 แฟกซ์  0-2243-7870  
 ผส.บอ. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการน�้าและอุทกวิทยา 2332 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3348 08-1936-7381 
  นายทองเปลว กองจันทร์ tkongjun3535@gmail.com 2583 0-2669-5025  
 ผส.บค. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 2355 0-2243-6930 08-4700-5334 
  นายมนัส ก�าเนิดมณี  0-2241-0062  
 ผส.พญ. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ ่ 2345 0-2243-6901 08-1552-3738 
  นายชยันต์ เมืองสง  0-2241-0429  
    แฟกซ์ 0-2241-0429  
 ผส.วพ. ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา 447 0-2583-8448 08-4700-0541 
  นายประดับ กลัดเข็มเพชร  แฟกซ์ 0-2583-5011 08-1783-1682 
  pradab_kla@hotmail.com    
 ผส.รธ. ผู้อ�านวยการส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 2586 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6913 08-4700-0481 
  นายสาธิต มณีผาย (รก.) nalayer01@yahoo.co.th   
 ผส.อบ. ผู้อ�านวยการส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 2287 โทร/แฟกซ์ 0-2241-2685 08-4700-0544
  นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา (รก.) ridsurasit@hotmail.com
 ผส.สช. ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2824 0-2669-3738 08-1802-0647 
 โฆษกกรม นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ 2825 ต่อ 101 0-2669-3775 ต่อ 101  
  sujin_limtop@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2669-1460  
 ผส.พก. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง 2947 0-2667-0947  
  นายณรงค์ ลีนานนท์  2905 0-2667-0905
  (รธร. ปฏิบัติหน้าที่ ผส.พก.)  แฟกซ์ 0-2243-6960  
 ผอ.ปพ. ผู้อ�านวยการกองประสานงาน   08-9771-4545
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ  
  นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง
  sao_rid@hotmail.com 
 ผอ.กตน. ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 2782 0-2243-6959 08-1803-9391 
  นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช audit10@mail.rid.go.th    
 ผอ.กพร. ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   2606 0-2241-1399 08-4700-0521 
  นายประพนธ์ หิรัญตีรพล  แฟกซ์  0-2669-5017 08-1626-1935
  hipraphon@yahoo.com
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 ผส.ชป.1 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 1 179 0-5324-3984 08-1885-6488
  นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ lert.januwat@gmail.com  แฟกซ์ 0-5324-5421 
 ผส.ชป.2 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 2 200 0-5421-8088 08-4700-0496
  นายไชยงค์ จงอาสาชาติ 271 โทร./แฟกซ์ 0-5422-3060 08-1654-7789
   204 แฟกซ์ 0-5422-3061 
 ผส.ชป.3 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 3 101 0-5533-3025 08-4700-0524
  ม.ล.อนุมาศ ทองแถม  แฟกซ์ 0-5533-3012 
 ผส.ชป.4 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 4  103 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0039 08-4805-5440
  นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ arjit34s@gmail.com 104  08-4700-0490
 ผส.ชป.5 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 5 218 โทร./แฟกซ์ 0-4212-1144  08-1828-2371
  นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข  0-4212-1156 
 ผส.ชป.6 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 6 101 0-4322-3914 08-4700-0509
  นายปรีชา จานทอง  แฟกซ์ 0-4322-7031 
 ผส.ชป.7 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 7 101 0-4524-5323 08-1845-4309
  นายสมชาย คณาประเสริฐกุล  แฟกซ์ 0-4524-5327 
 ผส.ชป.8 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 8 201  0-4435-4135 08-5488-4555
  นายชิตชนก สมประเสริฐ  แฟกซ์ 0-4435-4393 
 ผส.ชป.9 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 9 101 0-3834-1432 08-4700-0525
  นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล 119  
 ผส.ชป.10 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 10 101 0-3648-6206 08-4700-0513
  นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง  แฟกซ์ 0-3648-6672 
 ผส.ชป.11 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 11 411 0-2962-5739 08-1843-9689
  นายสมศักดิ์ เกตุจ�านงค์ Som Sak009@hotmaill .com  แฟกซ์ 0-2583-9906 
 ผส.ชป.12 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 12 201 0-5640-5019 08-4874-6214
  นายฎรงศ์กร สมตน drkst30@gmail.com   แฟกซ์  0-5642-6516 08-7662-1661
 ผส.ชป.13 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 13 211   0-3461-1070 08-9202-0000
  นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง prawatwits@hotmail.com 212 แฟกซ์ 0-3462-6716 
 ผส.ชป.14 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 14 201 0-3282-5644 08-1927-9666
  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์  203 0-3282-5645
  Chalearmkiat_bee36@hotmail.com,   แฟกซ์ 0-3282-5660
  COMNIDA28@yahoo.com  
 ผส.ชป. 15 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 15 110 0-7544-3166 08-1818-7790
  นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ prasith34@gmail.com    แฟกซ์ 0-7537-0276 08-4700-0516
 ผส.ชป.16 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 16  110 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0196 08-4700-0535
  นายปริญญา สัคคะนายก youngnume@gmail.com   08-1892-3638
 ผส.ชป.17 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 17 11 0-7354-2311 08-4700-5331
  นายอุดม ทิพย์เดโช  แฟกซ์ 0-7354-2320 08-1896-6712

ผู้อำานวยการสำานักชลประทานที่ 1-17
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 ลนก. เลขานุการกรม 2200 0-2243-6967 08-4700-5327 
  นายฉัตรชัย  บุญลือ  boonlue_c@yahoo.com        แฟกซ์ 0- 2241- 3025  
 ฝบน. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2935 0-2241-2690 08-1759-9958 
  นางสาวอรุณี  พงษ์พรประเสริฐ  2750 แฟกซ์ 0-2243-6966  
  secret@mail.rid.go.th    
 สบ.นก. หัวหน้างานสารบรรณ 2384 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2690  
  นางจันทิมา  ชูนุช juntima.paew@gmail.com 2750 แฟกซ์ 0-2243-6966  
 งบ.นก. หัวหน้างานการเงินและบัญช ี 2350 0-2243-6949 08-1633-5693 
  นางสาวสุภาพร  คุมดวง  แฟกซ์ 0-2243-6966  
 พด.นก. หัวหน้างานพัสด ุ 2314 0-2243-6949  
  นางกฤษณา  บัวเกิด 2467 แฟกซ์ 0-2243-6966  
 กจ.นก. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 2467 0-2243-6949  
  นางสุดา  พุ่มพวง  แฟกซ์ 0-2243-6966  
 ฝชน. หัวหน้าฝ่ายช่วยอ�านวยการและประสานราชการ 2519 โทร./แฟกซ์ 0-2241-4806 08-1802-0674 
  นางพยุงศรี  มโนรถ c_obranch@yahoo.co.th 2338 โทร./แฟกซ์  0-2241-0251  
 ชอ.นก. หัวหน้างานช่วยอ�านวยการ 2338 โทร./แฟกซ์ 0-2241-0251 08-1827-6905 
  นางภนิดารัสมิ์  เกษสุขสมวงษ์ kobrid@gmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-2241-4806  
 ปร.นก. หัวหน้างานประสานราชการ 2338 โทร./แฟกซ์ 0-2241-0251 08-1493-9575 
  นางสาวสมฤดี  อุปกิจ  โทร./แฟกซ์  0-2241-4806  
 ฝพน. หัวหน้าฝ่ายการพิมพ ์ 2302 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2059 08-1868-9310 
  นางสาวฉวีวรรณ  ชูวิเชียร    
 พน.นก. หัวหน้างานพิมพ์และผลิตส�าเนา 2405   
  นายวรัญญู  เล้ารัตนอารีย์ warunyu60@hotmail.com    
 สณ.นก. หัวหน้างานสาราณียการ 2452   
  นางคันธนีร์  สมบุญรอด    
 รพ.นก. หัวหน้างานโรงพิมพ ์ 2674   
  นายสุวัฒน์  เปรมมณีรัตน์     
  stepninety9@gmail.com    
  งานธุรการ 2238   
   2506, 2405   
  งานถ่ายเอกสาร 2215   
  
 ฝอน.1 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) 2236 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5665 08-9899-4555 
  นายสุรเชษฐ  รงคพรรณ์     
  grouplocation@gmail.com    
 รบ.นก.1 งานรักษาบริเวณกรม 1 (สามเสน) 2211 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5665 08-1497-7426 
  นายสมชาย  ควรบ�ารุง    
 บท.นก.1 งานบริหาร 2211 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5665 
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  ห้องช่าง 2273   
 
  หน่วยรักษาความปลอดภัย 2568   
  นายทองเหมาะ  มาตวิจิตร์    
 ฝอน.2 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) 268 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5708 08-1921-7132 
  นายทรงพล  สวยสม     
  songphon44@yahoo.com    
  หน้าห้อง  ฝอน.2 219 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5708  
 
 บท.นก.2 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 263 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8330 08-1362-6603 
  นางสาวอมรา  คงประเสริฐ    
  amara.kon@gmail.com    
  หัวหน้าหน่วยพัสด ุ 316 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8330 08-1362-6603 
  นางสาวอมรา  คงประเสริฐ    
  amara.kon@gmail.com    
  หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญช ี 250  08-6002-1484 
  นางสาวอ�าไพ  ชมโอสถ    
  Jaikaeo@hotmail.com    
  หัวหน้าหน่วยทะเบียนบ้านพัก 203  08-6002-1484 
  นางสาวอ�าไพ  ชมโอสถ    
  Jaikaeo@hotmail.com    
  หัวหน้าคลังพัสด ุ 254  08-9028-1380 
  นางสุขศรี  กิจบรรจง    
 รบ.นก.2 หัวหน้างานรักษาบริเวณกรม 2 (ปากเกร็ด) 250  08-1812-7452 
  นายสิทธิพร  สุทธิรักษ์    
  mod_x2517@hotmail.com    
  หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย 265  08-9121-7859 
  นายทบ  มั่นคง (รก)    
  จัดเวรรักษาการณ์กรม ฯ (ปากเกร็ด) 472   
  นางอิสรีย์  เกิดอ�าพร    
  หัวหน้าหน่วยสวนและรักษาความสะอาด 523  08-6098-2480 
  นายประยุทธ  ทองขาวข�า    
  หัวหน้าหน่วยซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือและดับเพลิง 200  08-1580-9947 
  นายไพโรจน์  ชินศรี    
  หัวหน้าโรงงาน 12 273  09-8264-7679 
  นายศรีรัตน์  สิงห์ศรี(รก.)    
  ประตู  3 256   
 
  ประตู  4 319   
 
  ประตู  5 381
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กองการเงินและบัญชี Finance and Accounting Division
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 3031, 3032
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 ผอ.งบ. ผู้อ�านวยการกองการเงินและบัญชี  2230 0-2241-3355 08-4700-0483
  นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร  แฟกซ์ 0-2241-4507  
  tipaporn2499@gmail.com    
 ฝบง. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2336 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5060 0-2282-0500 
  นางชัชวรรณ   สมบุญ (รก.)   09-4995-6639 
 กจ.งบ. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  2336 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5060  0-2282-0500 
  นางชัชวรรณ   สมบุญ   09-4995-6639 
 งพ.งบ. หัวหน้างานการเงินบัญชีและพัสดุ  2358 0-2241-7559 0-2321-5405 
  นางสาวปวีณา   ควรชัยตระกูล   08-6359-4167 
 ธก.งบ. หัวหน้างานธุรการ 2336 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5060  08-1199-1259 
  นางกนกวรรณ  ธรรมไทย    
 กคง. หัวหน้ากลุ่มควบคุมงบประมาณ 2482 0-2241-0063 0-2584-7141 
  นางสาววรรณา   ศศิโรจน์    08-9886-3766 
 งป.งบ. 1 หัวหน้างานงบประมาณ 1 2248 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6941 08-1939-6755 
  นางสาวมุกดา   พูนประสาทศิลป์    
 งป.งบ. 2 หัวหน้างานงบประมาณ 2 2418 โทร./แฟกซ์ 0-2669-5018 08-6644-8812 
  นางอาทิตยา   ศรีทองแท้    
 งป.งบ. 3 หัวหน้างานงบประมาณ 3 2626 โทร./แฟกซ์ 0-2669-5018 0-2972-7916 
  นางสาวอัมพร  จ�าปาเรือง   08-6784-0616 
 งป.งบ. 4 หัวหน้างานงบประมาณ 4 2281 โทร./แฟกซ์ 0-2241-4429 0-2962-6506 
  นางศิริรัตน์   เริ่มยินดี   08-9145-3232 
 กตง. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและสั่งจ่าย 2272 0-2241-0801 08-1381-7833 
  นางเบ็ญจมาศ  วิไลวงษ์    
 ตส.งบ. 1 หัวหน้างานตรวจสอบ 1 2239 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5066 08-1381-7833 
  นางเบ็ญจมาศ  วิไลวงษ์ (รก.)    
 ตส.งบ. 2 หัวหน้างานตรวจสอบ 2 2478 0-2241-0950 0-2397-3053 
  นายวุฒิพงศ์   ปัณฑุก�าพล   08-1269-1782 
 กงง. หัวหน้ากลุ่มควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง 2365 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5134 0-2538-7499 
  นางสาวปัญจพร   จึงด�ารงค์สมสุข    09-2680-8448 
 งด.งบ. 1 หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน 1 2497 0-2241-5134 0-2447-4384 
  นางจิตรตรา  จันทร์เด่นแสง 2339 โทร./แฟกซ์ 0-2669-0980 08-9924-5609 
 งด.งบ. 2 หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน 2 2339 0-2241-5134 0-2587-1339 
  นางสาวธิราวัลย์  มูลมิ่ง 2409 0-2241-0949 08-1814-7555 
    แฟกซ์ 0-2669-0980  
 งด.งบ. 3 หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน 3 2497 0-2241-5134 08-9222-3877 
  นายสุนทร  เพ็งภาค 2339 โทร./แฟกซ์ 0-2669-0980  
 กกง. หัวหน้ากลุ่มการเงิน 2451 0-2241-0258 0-2438-7921 
  นางธนินี   อดุลกิตติพร   08-6757-9941 
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 บง.งบ. 1 หัวหน้างานเบิกเงิน 1 2250 0-2241-0954 08-1644-5558 
  นางบุศรินทร์   โตโพธิ์ไทย  แฟกซ์ 0-2669-3561  
 บง.งบ. 2 หัวหน้างานเบิกเงิน 2 2225 0-2243-6911 08-1918-0920 
  นางมัทนา  ทัมพากร  แฟกซ์ 0-2669-3561  
 บง.งบ. 3 หัวหน้างานเบิกเงิน 3 2250 0-2241-0954 08-9112-1456 
  นางจินตนา   ภูมิพิทักษ์กุล  แฟกซ์ 0-2669-3561  
 ทร.งบ. หัวหน้างานเงินทดรองราชการ 2930 0-2667-0930 08-3079-0748 
  นางสาวนันดา  ศิรินุวัฒน์    
 รจ.งบ. หัวหน้างานรับจ่ายเงิน 2422 0-2241-0252 0-2277-9168 
  นางกมลทิพย์   เลิศลักขณาวงศ์   08-1611-5276 
 อง.งบ. หัวหน้างานเอกสารการเงิน 2246 0-2243-6911 0-2435-3542 
  นางสาววรินทร์  ศิริวัฒน์  แฟกซ์ 0-2669-3561 08-1330-4918 
 กนง. หัวหน้ากลุ่มเงินนอกงบประมาณ 2337 0-2241-0254  
   2434 แฟกซ์  0-2667-0953  
 ตน.งบ. หัวหน้างานติดตามและประเมินผลเงินนอกงบประมาณ 2337 0-2241-0254  
   2434 แฟกซ์  0-2667-0953  
 งจ.งบ. หัวหน้างานควบคุมเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน 2337 0-2241-0254 08-1649-3870 
  นางชลอารีย์   วาสินานนท์ 2434 แฟกซ์  0-2667-0953  
 งน.งบ. หัวหน้างานเงินนอกงบประมาณ 2337 0-2241-0254 0-2580-9027 
  นางสิริกิจ   พงษ์พิลาสาร 2434 แฟกซ์  0-2667-0953 08-9028-1200 
 ชท.งบ. หัวหน้างานบัญชีเงินทุนหมุนเวียน 2337 0-2241-0254 08-6992-7163 
  นางสาวสิริลักษณ์  สมสกุล 2434 แฟกซ์  0-2667-0953  
 งท.งบ. หัวหน้างานการเงินทุนหมุนเวียน 2337 0-2241-0254 08-0308-7003 
  นางยุวดี  ใจซื่อตรง 2434 แฟกซ์  0-2667-0953 08-5161-8749 
 กชง. หัวหน้ากลุ่มบัญชี  2353  0-2241-4835 0-2945-5965 
  นางสุนทรี   ใหญ่สว่าง    08-4874-6091 
 บช.งบ. 1 หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 1 2438 0-2243-6943 08-9174-5789 
  นางสาววิภา เฉลิมวงศ์เสนีย์  แฟกซ์ 0-2241-3024  
 บช.งบ. 2 หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 2 2448 0-2243-6943 08-6893-2799 
  นางล�าภู   ปานป้อมเพชร    
 บช.งบ. 3 หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 3 2316 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3024 0-2803-9119 
  นางสมศรี  ธรรมอาชีพ  0-2241-0064 08-6970-5983 
 บช.งบ. 4 หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 4 2283 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3024 0-2813-1259 
  นางสาวรัดใจ  รัตนบริบูรณ์ลาภ  0-2241-0064 08-6313-9612 
 ตบ.งบ. หัวหน้างานตรวจสอบบัญช ี 2447 0-2241-7556 08-9027-9369 
  นางสาวเสาวนีย์  ยงสมบูรณ์  โทร./แฟกซ์ 0-2241-3024 09-8284-7025 
 กพง. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  แฟกซ์  0-2669-0968 0-2433-1218 
  นางนวพร  โรจน์เจริญวัฒนา 2503  08-1637-1144 
  นางสาวศิริวรรณ  ศรีประศาสตร์   2475 โทร./แฟกซ์ 0-2243-1416 08-6881-6566 
  นางสุดสงวน  ศรีอนันต์ 2419 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6954 08-6622-5908 
  นางจิริยาภรณ์   เอี่ยมประชา 2303 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6954 08-9782-4547 
  นางกนกวรรณ   ธนาเลิศสมบูรณ์ 2475 โทร./แฟกซ์ 0-2243-1416 08-0593-6128



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

67

 ผอ.ผง. ผู้อ�านวยการกองแผนงาน 2300 0-2241-2417 08-1872-8476 
  นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล  แฟกซ์ 0-2243-6951 08-4700-5328
  thaweesak39@yahoo.com  
  tws1965@gmail.com   
 ฝบ.ผง. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2758 0-2241-2366 08-1934-6621 
  นางจันตรี  ประจ�าวงษ์  แฟกซ์ 0-2241-7551 
  งานธุรการ 2367, 2430  
  น.ส.วรรณา  แจ่มจ�ารัส 2367, 2430  
  นางเบญญาภา  เครือศิริกุล 2367, 2430  
  นายธีรวัจน์  เกษมวรรณ์ 2367, 2430  
 กน.ผง. หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย 2414 0-2241-2418 08-1919-8057
  น.ส.ชุตินาฏ  มะลิวัลย์  โทร./แฟกซ์ 0-2241-5132  
  chumaliwan@gmail.com  แฟกซ์ 0-2669-5014 
  นางสุภชา  แก้วเกรียงไกร 2404  0-2241-5132 
  ksupacha307@gmail.com   
  นางกัลยาณี  ประสมศรี 2258 0-2241-5418 
  klm1446@yahoo.com   
  นายพรชัย  ศรีแตงทอง 2369 0-241-2418 08-3687-3141
  pon_ps@yahoo.com   
  งานธุรการ 2404, 2631 0-2241-2418 
    โทร./แฟกซ์ 0-2241-5132 
    แฟกซ์ 0-2669-5014 
 กพ.ผง. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ   
  นายไวฑิต   โอชวิช  2435, 2760 0-2241-5069 08-1818-6714
  korn4299@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2243-6917  
  นายอุทัยวุฒิ  ช�านาญแก้ว 2435, 2760 0-2241-5069 08-6330-8784
  vut50@hotmail.com   
  นายทวีสิทธิ์  เลิศสินไทย 2435, 2760 0-2241-5069 ต่อ 105  08-1845-0896
  นายสุพจน์  มาศงามเมือง 2435, 2760 0-2241-5069 ต่อ 109 08-3783-9931
  supoj_mas@yahoo.com   
  นายธนวัฒน์  สิงห์วนาวงศ์ 2435, 2760 0-2241-5069 ต่อ 102 08-1854-6026
  t_yacharn@hotmail.com   
  นายวันชาติ  ราชวงศ์ 2435, 2760 0-2241-5069 ต่อ 101 08-1457-9806
  tuan_50@hotmail.com   
 กง.ผง. หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ   
  นายทศพล  วงศ์วาร 2260 0-2241-2364 08-1721-0810
  toy4961@yahoo.com   
  น.ส.นันทยา  กัญวิมล 2511, 2229 0-2243-0772 08-9882-0616
  ttao99@yahoo.com   

กองแผนงาน Budget Planning Division
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 3051, 3052

อักษรย่อ
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  นายเจษฎา  ร�าพึงนิตย์ 2510, 2229 0-2243-0772 08-9476-2078
  นายจักราวุธ สุนทรวิภาต 2725, 2229 0-2243-0772 08-1443-1008
  นางสาวมยุรี  ศรียุคุณธร 2219 0-2243-0772 08-4469-4442
  msk-89@hotmail.com   
  งานธุรการ 2229, 2675 0-2243-0772 
    แฟกซ์ 0-2243-0964 
    แฟกซ์ 0-2243-6902 
 กต.ผง. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน   
  น.ส.นันทนา  เพ็งค�า 2286 0-2243-1417 08-6762-7070
  Ple_nan07@hotmail.com 2701 0-2243-6928 08-4700-5330
   2635 แฟกซ์ 0-2241-2686 08-1821-2625
  นางฐาปนีย์  จิรานิธิศาสตร์ 2635 0-2243-1417 08-6762-7070
  น.ส.อาวียศ  ด้วงนุ่ม 2635 0-2243-1417 09-2362-4229
  น.ส.วราภรณ์  ทัตพงษ์ศรีธร 2634 0-2243-1417 08-9794-2926
  งานธุรการ 2286 0-2243-1417 
    แฟกซ์ 0-2241-2686 
  monitoring_1@yahoo.com   
  monitoring_22@yahoo.com   
 กท.ผง. หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน   
  น.ส.วันทนา  อินทร์แจ้ง 2968 โทร. 0-2667-0968 08-1878-6293
  นางนิตยา  ปานข�า 2820 โทร/แฟกซ์ 0-2669-5010 0-2803-2229
    08-1866-2164
  นางหมายปอง  เหลือโกศล 2213 โทร/แฟกซ์ 0-2669-5010 0-2950-0053
    08-9915-0483
  นางอุไร  บุญลือ 2213 โทร/แฟกซ์ 0-2669-5010 0-2929-8009
    08-7048-2365
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กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ผอ.ปพ. ผู้อ�านวยการกองประสานงาน 2341 0-2241-1045 08-9771-4545
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 2349 แฟกซ์ 0-2243-1413  
  นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง   
  sao_rid@hotmail.com  
 ผบท.ปพ. ผู้อ�านวยการส่วนบริหารทั่วไป 2341 0-2241-1045 08-1370-7519
  นางนริศรา พันธรัตน ์ 2349 แฟกซ์ 0-2243-1413  
  narissara.4311@gmail.com  
 ผวศ.ปพ. ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม   
  นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา 2341 0-2241-1045 08-1829-4590
  san_eng43@hotmail.com 2349 แฟกซ์ 0-2243-1413 
  นายภาสกร  ภู่พันธ์ศรี   08-4460-3553
  Passakorn_29@hotmail.com   
  นายเมฆ  เมฆขาว   08-6975-6006
  huggy_9@hotmail.com   
 ผพศ.ปพ. ผู้อ�านวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ   
  นายสัณฐิต  พิรานนท ์ 2341 0-2241-1045 08-6309-4683
  sunthit@yahoo.com 2349 แฟกซ์ 0-2243-1413 
  นายสาโรช  งูทิพย์   08-9763-0770
  S.ngootip@hotmail.com   
  นางสาวจันทร์จิรา อักษรณรงค์   08-6400-4851
  nam_misue@hotmail.com
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กองพัสดุ Procurement and Supply Division
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice  Over  IP) : 3061, 3062

อักษรย่อ
ตำาแหน่ง
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 ผอ.กพ. ผู้อ�านวยการกองพัสด ุ 2752 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2410 08-1409-8174
  นายส�าเริง แสงภู่วงค ์somroeng36@yahoo.com 2240 โทร./แฟกซ์ 0-2669-4145 
 ฝบพ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2456 0-2243-6944 08-9120-2172
  นางสาววรรณี กิจไพบูลย์พันธ์   แฟกซ์  0-2667-0957
  wannee_kit@hotmail.com   
 ธก.กพ. หัวหน้างานธุรการ 2304  
  นางสาวอรนุช สินธุวานนท์   
 งพ.กพ. หัวหน้างานบัญชีการเงินและพัสด ุ 2588  08-9697-5328
  นางกมลพรรณ เครือคงคา   
 กจ.กพ. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที ่ 2775  08-9689-4867
  นางรุ่งทิวา อัมพรศักดิ์   
 กพพ. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย ์ 2539 0-2243-6946 08-9687-0782
  นางวิยะดา วัฒนโรจนานิกร 2461 แฟกซ์  0-2243-6922 
   2453 VPN 3032 
 กวพ. หัวหน้ากลุ่มวิชาการพัสด ุ 2612 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6947 08-9453-4870
  นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย 2472  
 กจพ. หัวหน้ากลุ่มจัดหาพัสดุ   2201 0-2241-0802 08-9447-4451
  นางนวพร คร้ามอ่วม navaporn_krum@mail.rid.go.th 2457 แฟกซ์  0-2241-5774 
 (จพ. 1) นางอัชราภรณ์ โชคสกุลชัยพันธ์ 2400 0-2241-3352 08-6752-2646
   2533 แฟกซ์  0-2243-6969 
 (จพ. 2) นายสมชาติ บุญญานุวัตร 2265 0-2243-6969 08-6813-4563
 (จพ. 3) นางเกศริน โกมลสุบิน 2268 0-2241-5774 08-1694-4335
 (จพ. 4) น.ส.นิตยา  ภู่เพ็ชร์ 2457 0-2241-5774 08-9455-0196
 กสพ. หัวหน้ากลุ่มสัญญาพัสดุ  2531 0-2243-7869 08-5109-2593
  นางประภา แต้มแก้ว prapa_01@hotmail.com  แฟกซ์  0-2241-2367 
 (สพ. 1) นางสาวเบญญาภา บุญสายบัว 2535 0-2241-2367 08-9068-4487
    แฟกซ์  0-2241-2367 
 (สพ. 2) นางชูศรี วิภาศินนท์ 2728  08-1835-8075
 (สพ. 3) นายอธิวัฒน์  โยอาศรี  athiwatrid@gmail.com 2218  08-4638-1036
 (สพ. 4) นางเพียงพัชร  พวงประดิษฐ์ 2793  08-2634-9981
 (สพ. 5) นางกฤษณา เจตสิกรณ์ 2315  08-0044-1191
 กคพ. หัวหน้ากลุ่มควบคุมพัสด ุ 2383 0-2243-6968 08-1946-5663
  นางลลิดา ธัยยามาตร์ da_eiei20@hotmail.com  แฟกซ์  0-2241-0066 
 งภ.กค. นางเนาวรัตน์ สุวรรณโณ 2462  09-9219-0714
 งค.กค. จ่าเอกหญิงอุษาวดี มั่งมี  2363, 2459  08-7819-6716
 งท.กค. นางพรทิพย์ ทรัพย์ห่วง 2255  08-6521-1727
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 3333, 3700

อักษรย่อ
ตำาแหน่ง
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 ผอ.ศส. ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2481 0-2669-5015 08-4700-0477
  นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ chairatk@mail.rid.go.th 2488 แฟกซ์ 0-2243-1320 
 ผชช.ทส. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 2960 0-2669-3720 08-4874-6051
  นายสมนึก จิระศิริโสภณ  (รก.) somnukj@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-2667-0961 
 ผชช.สส. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2288 0-2241-2274 08-4874-6057
  (ด้านวางแผนและโครงการ) 2712 แฟกซ์ 0-2243-0966  
  นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช (รก.) kriangp@mail.rid.go.th 
  kriangp999@gmail.com  
 ฝบ.ศท. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2514 0-2243-6970 08-1705-5379
  นางวัชรา พรหมนารถ watchara_prom@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-2243-6933 
 ธก.ศท. หัวหน้างานธุรการ 2312 0-2241-4785 
  นางสาวสุวิชา ชลายนเดชะ suvichad@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-2243-6933 
 กจ.ศท. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที ่ 2431 0-2241-5158 
  นางสาวระเบียบ สุขมุข person.itc@gmail.com  แฟกซ์ 0-2243-6933 
 บง.ศท. หัวหน้างานการเงิน 2838 0-2241-4785 
  นางสาวประดับ ชีชนะ pradubc@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0 2243 6933 
 พด.ศท. หัวหน้างานพัสด ุ 2780 0-2241-2327 
  นางปิยะนุช ปานเกษม 2614 แฟกซ์ 0-2243-6933 
  ขอใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน 2454 0-2241-4785 
    แฟกซ์ 0-2243-6933 
 ผทส. ผู้อ�านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2966 0-2669-3725 08-4874-6051
  นายสมนึก จิระศิริโสภณ (รก.) somnukj@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-2667-0961 
 กค.ทส. หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 2779 0-2669-5035 08-4874-6052
  นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ petchc@mail.rid.go.th   แฟกซ์ 0-2667-0972
  petchnw@gmail.com   
  คลินิกคอมพิวเตอร ์ 2259 0-2669-3975 
     
  VPN CALL CENTER   2468 0-2667-0952 
    VPN 3333, VPN 3700 
  โทรสารผ่านระบบเครือข่าย VPN 2952 VPN 3701, 
     VPN 3401 ต่อ 2972 
 กห.ทส. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2470 0-2667-0961 08-4874-6053
  นางรดา รุจิณรงค์ dpd0406@hotmail.com 2961 แฟกซ์ 0-2667-0961 
    VPN 3401 ต่อ 2961 
 กภ.ทส. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 2516 0-2243-6972 08-4700-5317
  นางไขแสง วิภาโตทัย kaisaeng@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-2243-6972 
 ผสส. ผู้อ�านวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 2244 0-2241-1012 08-4874-6056
  นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล inkca@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2243-0966 
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 ฝซส. หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและซ่อมบ�ารุง 2963 0-2667-0963 08-4874-6054
  นายสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ somchaip@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-2243-1097 
  งานซ่อมบ�ารุง (สามเสน) 2401 0-2241-0386 
   2455 แฟกซ์ 0-2243-0966 
  งานซ่อมบ�ารุง (ปากเกร็ด) 385 0-2583-7120 
   467 แฟกซ์ 0-2583-8348 
 ฝกส. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร 2433 0-2241-3353 08-5975-3132
  นายจิรพันธุ์ ด�ารงกิจถาวร hs7kuy@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2243-0966 
  งานปฏิบัติการสื่อสาร (สามเสน) 2433 0-2241-3353 
    แฟกซ์ 0-2243-0966 
  โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายที่เข้าตู้กลาง  3401    
    แฟกซ์ 0-2243-1097 
     VPN 3401 ต่อ 2356 
  งานปฏิบัติการสื่อสาร (ปากเกร็ด) 290 0-2583-8911 
    แฟกซ์ 0-2583-8348 
  โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายที่เข้าตู้กลาง 7041 ถึง 7048 405  
    VPN 7050 
 ฝขส. หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายและจัดสรรความถี ่ 2766 0 2241 7566 08-9798-3391
  นายชาญชัย งามสมหาญ chanchai97@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0 2243 0966 
 กคส. หัวหน้ากลุ่มงานโทรคมนาคม 2485  092-554-2978
  นายณรงค์พล แสงธีรกิจ (รก.) narongphols@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0 2243 1097
  donar24@hotmail.com  VPN 3401 ต่อ 2485 

สำานักกฎหมายและที่ดิน Bureau of Land Law
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 3041, 3042
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 ผส.มด. ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและที่ดิน 2220 0-2241-4506 08-1404-6349 
  นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์ law@mail.rid.go.th  โทร./แฟกซ์ 0-2243-6931  
 ฝบม. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2525 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3358 08-1430-7872 
  นางสาวนงเยาว์ ภาคฐิน ridlawland@hotmail.com   โทร./แฟกซ์ 0-2243-6931  
  ridlawland01@gmail.com
 ธก.มด. หัวหน้างานธุรการ 2808 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3358 08-4731-1661 
  นางมาริสา  กฤษณายุทธ์ nead_m@hotmail.com             โทร./แฟกซ์ 0-2241-3358  
 กจ.มด. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที ่ 2427 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3358  
  นางพยุง ศรีสาระ   โทร./แฟกซ์ 0-2243-6931  
 งบ.มด. หัวหน้างานการเงินและบัญช ี 2427 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3358  
  นางสาวสุธีรา  ขุนเพ็ง  โทร./แฟกซ์ 0-2243-6931  
 พด.มด. หัวหน้างานพัสด ุ 2806 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3358 08-4024-8399 
  นางสาวปฤษฎา  อัจจุตมานัส prisada_auj@mail.rid.go.th  โทร./แฟกซ์ 0-2243-6931  
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 ฝกม. หัวหน้าฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2937, 2217 โทร. 0-2667-0937 09-2280-1912 
  นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร Suttipong_kan@mail.rid.go.th  โทร./แฟกซ์  0-2669-3556  
 งป.มด. หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณที่ดิน 2233 โทร./แฟกซ์  0-2241-7271 08-1910-5480 
  นายอานนท์ ยิ้มแก้ว nont67@gmail.com    
 ตท.มด. หัวหน้างานตรวจสอบค่าทดแทนที่ดิน 2217 โทร./แฟกซ์  0-2669-3556 08-2223-3549 
  นายธานี รุ่งเรืองวิโรจน์    
 ทท.มด. หัวหน้างานทะเบียนที่ดิน 2446 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3550 08-1870-9171 
  นายสุพจน์ เกื้อเม่ง    
 กกม. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 2765  0-2667-0941 08-9032-6429 
  นางศิริวรรณ นิลพันธุ์ Siriwan_nin@mail.rid.go.th  โทร./แฟกซ์ 0-2241-2626  
 กช.มด. หัวหน้างานกฎหมายชลประทาน 2324  0-2667-0941 08-9032-6429 
  นางกาญจนาภรณ์ พลายชุม Kanjanaporn_plal@mail.rid.go.th  โทร./แฟกซ์ 0-2241-2626  
 กว.มด. หัวหน้างานกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ 2324  0-2667-0941 08-4645-8344 
  นายอลงกร วิวัฒน์เกษมชัย alongkorn_cha@hotmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-2241-2626 08-9769-0073 
 กม.มด. หัวหน้างานกฎหมายทั่วไป 2324  0-2667-0941  
 
 ฝนม. หัวหน้าฝ่ายนิติกรรมและสัญญา 2329 โทร./แฟกซ์ 0-2669-5058 08-7111-4651 
  นายส�าเริง เณรยอด fnm_smd@hotmail.com    
 สญ.มด.1 หัวหน้างานสัญญา 1 2329 โทร./แฟกซ์ 0-2669-5058 08-9080-7479 
  นายอาจพล วงศ์บุษราคัม apwong20@gmail.com    
 สญ.มด.2 หัวหน้างานสัญญา 2 2329 โทร./แฟกซ์ 0-2669-5058 08-1809-0134 
  นางสาวอภิรดี  บรรณสาร  oohspk@hotmail.com    
 สญ.มด.3 หัวหน้างานสัญญา 3 2329 โทร./แฟกซ์ 0-2669-5058 08-1770-6452 
  นางสาวนฤมล เจริญฉ�่า    
 ฝคม. หัวหน้าฝ่ายคดี 2526 0-2669-5047 08-1907-7379 
  นายชีวิน อินทรานุกูล 2436   
 คส.มด.  หัวหน้างานคดีสัญญา 2436 0-2669-5047 08-4139-8972 
  นายประสาร สิงหเทพ    
 งค.มด. หัวหน้างานคดีทั่วไป 2436 0-2669-5047 08-6608-5938 
  นายฉัตรชัย สาหร่ายทอง    
 บค.มด. หัวหน้างานบังคับคด ี 2436 0-2669-5047 08-5941-2233 
  นางสาวลาภลดา น่วมค�านึง    
 ฝสม. หัวหน้าฝ่ายสอบสวน 2263 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2357 08-7045-6488 
  นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร์  PISITLAW. A11@gmail.com    
 สส.มด.1 หัวหน้างานสอบสวน 1 2764 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2357 08-0608-2105 
  นายปอรมณ์  แท่นดี  Por_tongar@hotmail.com    
 สส.มด.2 หัวหน้างานสอบสวน 2 2764 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2357  
 
 สส.มด.3 หัวหน้างานสอบสวน 3 2764 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2357 08-1585-7185 
  นายกฤษฎา เกตุแก้ววัตถุ  Kitsada_da@hotmail.com    
 สส.มด.4 หัวหน้างานสอบสวน 4 2311 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2357  
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 ฝจม.1 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 1  โทร./แฟกซ์ 0-5324-8184 08-5030-5337 
  นายปุริมพัฒน์ เกิดนิมิตร    
 จด.มด.1/1 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1  โทร./แฟกซ์ 0-5324-8184  
 
 จด.มด.2/1 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2  โทร./แฟกซ์ 0-5324-8184  
 
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-5324-8184  
  นางสาวจันทิรา แสงสุริยากาศ    
 ฝจม.2 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 2 227 โทร./แฟกซ์ 0-5422-6065 08-0506-4843 
  นายบุญลือ  แตงสุวรรณ
 จด.มด.1/2 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 274 โทร./แฟกซ์ 0-5422-6065 08-9953-3420 
  นายประเสริฐ ตันหราพันธุ์    
 จด.มด.2/2 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 274 โทร./แฟกซ์ 0-5422-6065 08-9835-5262 
  นางสาวหทัย รักษ์ทอง    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 274 โทร./แฟกซ์ 0-5422-6065 08-9835-5262 
  นางสาวหทัย รักษ์ทอง (รก.)    
 ฝจม.3 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 3 165 โทร./แฟกซ์ 0-5598-3582 08-1533-3415 
  นายเกษม สงวนวงศ์    
 จด.มด.1/3 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 165 โทร./แฟกซ์ 0-5598-3582 08-1530-4418 
  นายวีระพันธ์ พิทักษ์วาปี   0-5533-3022  
 จด.มด.2/3 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 165 โทร./แฟกซ์ 0-5598-3582 08-1604-2439 
  นายนิติพัฒน์ รัตนจารุวัฒน์   0-5533-3022  
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 165 โทร./แฟกซ์ 0-5598-3582 08-9437-7807 
  นายวินิจ คงพ่วง   0-5533-3022  
 ฝจม.4 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 4 154 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0463 08-1533-3415 
  นายเกษม สงวนวงศ์ (รก.)
 จด.มด.1/4 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 154 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0463 08-1785-8586 
  นายสุขสวัสดิ์ นวลจันทร์    
 จด.มด.2/4 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 154 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0463 08-4361-7617 
  นายจีระวัฒน์ รามด้วง
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 154 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0463 08-1596-3843 
  นายสมพงษ์ เกษียรสมุทร    
 ฝจม.5 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 5 118 0-4226-6693 08-1260-2732 
  นายสงวน สว่างโคกกรวด lawland5@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4226-6692  
 จด.มด.1/5 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 118 0-4226-6693  
  นางสาวนันทนา อยู่ยั่งยืน  แฟกซ์ 0-4226-6692  
 จด.มด.2/5 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 118 0-4226-6693  
  นายสมบัติ พื้นผา  แฟกซ์ 0-4226-6692  
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-4226-6693 08-5742-2972 
  นางศรุดา มหาปัญญาวงศ์  แฟกซ์ 0-4226-6692 08-1545-4234 
 ฝจม.6 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 6 127 โทร./แฟกซ์ 0-4322-0934 08-1995-7330 
  นายสุเทพ ลาภเหลือ ridlawland_6@hotmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-4322-1813  
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 จด.มด.1/6 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 107 โทร./แฟกซ์ 0-4322-1813 08-1922-1838 
  นายดิศชาต เจนนุวัตร    
 จด.มด.2/6 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 107 โทร./แฟกซ์ 0-4322-1813 08-1739-8989 
  นายสุวิทย์ ชูเกิด    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 107 โทร./แฟกซ์ 0-4322-1813 0-4322-0942 
  นางมัณฑนา ภู่ขวัญเมือง   08-1768-3434 
 ฝจม.7 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 7 217 โทร./แฟกซ์ 0-4524-0374 08-1734-8698 
  นายวีรวุฒิ เฉวียงวาศ mailhot05@hotmail.com, 
  ridubon57@gmail.com    
 จด.มด.1/7 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 218 โทร./แฟกซ์ 0-4524-0374 08-3163-5218 
  นายวุฒิศักดิ์ สารสมัคร Wuts@windowslive.com    
 จด.มด.2/7 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 218 โทร./แฟกซ์ 0-4524-0374 08-1725-1625 
  นายเสกสรร ตันเจริญ ruit23.rt@gmail.com    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 218 โทร./แฟกซ์ 0-4524-0374 08-8398-5729 
  นายสมพร  นิติกิจโกศล    
 ฝจม.8 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 8 265 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4146 08-1847-6332 
  นายสมศักดิ์ ออมสิน Somsak_lawland๘@hotmail.com    
 จด.มด.1/8 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 265 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4146  
  นายศุภกร ภูค�าแสน    
 จด.มด.2/8 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 265 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4146 08-9949-3008 
  นายอนันต์ สุรชิต    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 265 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4146  
  นางสาวสุภาวดี  พรหมพันธ    
 ฝจม.9 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 9 113 โทร./แฟกซ์ 0-3835-7374 08-1865-7665 
  นายวิเชียร ยางงาม vichean_y@yahoo.co.th,
  ridlawland9@hotmail.com    
 จด.มด.1/9 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 113 โทร./แฟกซ์ 0-3835-7374 08-9832-2263 
  นายสุรศักดิ์ สุวรรณมณี    
 จด.มด.2/9 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 113 โทร./แฟกซ์ 0-3835-7374 08-1761-1583 
  นายสุจิตร ไชยวรรณ    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 113 โทร./แฟกซ์ 0-3835-7374 08-9832-2263 
  นายสุรศักดิ์ สุวรรณมณี (รก.)    
 ฝจม.10 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 10 111 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6891 08-1315-8496 
  นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์    
 จด.มด.1/10 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 111 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6891  
  นางสาวสิริพร  วิเชียรฉาย    
 จด.มด.2/10 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 128 0-3649-4032-3 08-9523-3112 
  นายณัฐนัย คล้าผึ้ง    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-3648-6891 08-1373-2767 
  นางสาวอารีย์ ไพบูลย์พานิช    
 ฝจม.11 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 11  โทร./แฟกซ์ 0-2583-6779 08-1865-7665 
  นายวิเชียร ยางงาม (รก.)  vichean_y@yahoo.co.th    
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 จด.มด.1/11 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1  โทร./แฟกซ์ 0-2583-6779  
 
จด.มด.2/11 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2  โทร./แฟกซ์ 0-2583-6779  
 
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-2583-6779 08-1621-3461 
  นางสาวชุติมา เทียนดี judhateedin.11@gmail.com    
 ฝจม.12 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 12 515 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5260 08-9897-2403 
  นายอโณทัย ศรีเจริญ ridlaw12@hotmail.com,
  ridlaw12@gmail.com    
 จด.มด.1/12 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 515 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5260 08-1483-1579 
  นายนิคม สุขสง ridlaw12@hotmail.com,
  ridlaw12@gmail.com    
จด.มด.2/12 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 515 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5260 08-1483-1579 
  นายนิคม สุขสง (รก.) ridlaw12@hotmail.com,
  ridlaw12@gmail.com    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 515 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5260 08-4411-4284 
  นางกิติมา ขอพรกลาง    
 ฝจม.13 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 13  โทร./แฟกซ์ 0-3461-2528 08-9871-8931 
  นายจุฑามิตร ใจสมุทร chutharid_13@hotmail.com    
 จด.มด.1/13 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1  โทร./แฟกซ์ 0-3461-2528    08-1280-2454 
  จ.ส.อ.ณรงค์ วงษ์คงค�า (รก.) nanna550@gmail.com    
 จด.มด.2/13 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2  โทร./แฟกซ์ 0-3461-2528    08-1280-2454 
  จ.ส.อ.ณรงค์ วงษ์คงค�า nanna550@gmail.com    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-3461-2528 08-1839-5869 
  นางพิมพ์กมน ศรีพัลลพ
 ฝจม.14 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 14  0-3245-5499 08-1351-5393 
  นายสุเมธ พัฒน์ช่วย S_phatchuay@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3245-5498  
 จด.มด.1/14 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1  0-3245-5499 08-1948-3239 
  นายรณกร สมบุญ  แฟกซ์ 0-3245-5498  
 จด.มด.2/14 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2  0-3245-5499 08-1766-8989 
  นายธีรพล แสงประกาย  แฟกซ์ 0-3245-5498  
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3245-5499 08-1433-0174 
  นางสาวชื่นฤดี ภวังครัตน์ ngo.cina@gmail.com  แฟกซ์ 0-3245-5498  
 ฝจม.15 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 15 240 โทร./แฟกซ์ 0-7537-0650 08-1959-3032 
  นายถวิล ใจรักษ์ tawinjairak@yahoo.co.th   08-4874-6268 
 จด.มด.1/15 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 241 โทร./แฟกซ์ 0-7537-0650 08-1370-5496 
  นายสมศักดิ์ บุญชู    
 จด.มด.2/15 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 242 โทร./แฟกซ์ 0-7537-0650 08-1536-0538 
  นายเรวัติ สิทธิชัย    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 240 โทร./แฟกซ์ 0-7537-0650 08-6120-8413 
  นางสดใส ยิ่งค�านึง sodsai_y@hotmail.com    
 ฝจม.16 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 16 250 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0140 08-1270-7905 
  จ.ส.อ.สุรชัย ปัญญสุทธิ์ Surachaip@hotmail.co.th    
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 ผส.คก. ผู้อ�านวยการส�านักเครื่องจักรกล 378 0-2583-8316  
    แฟกซ์  0-2583-8762  
  กลุ่มด้านวิจัยและพัฒนา    
 ผชช.วก. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) 272 โทร./แฟกซ์   0-2962-3612 08-4700-0547
  นายสุขเกษม  เจริญจันทร์  sem98@thaimail.com    
 ผชช.ฟฟ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ)   
 
 ฝบ.คก. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   537 โทร./แฟกซ์  0-2962-5747 08-4874-6080 
  นางสาวขนิษฐา  ปรีชาคุณ Preechakun@gmail.com    
 ธก.1คก. หัวหน้างานธุรการ 1 442 0-2583-7975  
  นางสาวพรทิพย์  จิรวิภาส  แฟกซ์  0-2584-3117  
 ธก.2คก. หัวหน้างานธุรการ 2 442 0-2583-7975  
  นางสาวกนิษฐา ปุณณะเวส 221 แฟกซ์  0-2584-3117  
 กจ.1คก. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 1 235 0-2584-2938 08-6709-7141 
  นางสาวสุนทรี  ทุริยานนท์  แฟกซ์  0-2584-3117  
 กจ.2คก. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 2 233 0-2584-2938  
  นายสาโรช   หนูแก้ว 538 แฟกซ์  0-2962-5747  
 ฝช.คก. หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน  294 0-2583-8317 08-6057-8137 
  นางฐิตาภา  ทุมวงษา thitapa2505@hotmail.com    
 งช.1คก. หัวหน้างานบัญชีการเงิน 1 281 0-2583-8268 08-9913-9855 
  นางฐานิตย์   ศุภชวลิต 264 แฟกซ์  0-2583-8317  
 งช.2คก. หัวหน้างานบัญชีการเงิน 2 280 0-2583-8268  
  นางสาวฉวีวรรณ   นราพงศ์ 264 แฟกซ์  0-2583-8317  
 งช.3คก. หัวหน้างานบัญชีการเงิน 3 264 0-2583-8268  
  นางกรพรรณ สังขจันทร์ 280 แฟกซ์  0-2583-8317  
 ฝพ.คก. หัวหน้าฝ่ายพัสด ุ 237 0-2962- 5728 08-1868-6573 
  นายประสาน บุญมาวงค์   แฟกซ์  0-2584-0372  
 งพ.1คก. หัวหน้างานพัสดุ 1 281 โทร./แฟกซ์  0-2584-0372 08-1555-3661 
  นางทิพย์สุวรรณ   ห่วงสุวรรณ    

สำานักเครื่องจักรกล Office of Machanical Engineering
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7011, 7012
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 จด.มด.1/16 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 1 250 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0140 08-1903-5473 
  นายอ�านาจ หนูอุไร anm.amnart@facebook.com    
 จด.มด.2/16 หัวหน้างานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ 2 250 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0140 08-1543-3090 
  นายจิระภัทร์ ศรีเดช Sridet746@hotmail.co.th    
 บท.มด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 250 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0140 08-9653-0888 
  นางวิลาสินี ชูช่วย Vilasinee2511@hotmail.com
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 งพ.2คก. หัวหน้างานพัสดุ 2 315 โทร./แฟกซ์  0-2584-0372 08-1868-6573 
  นายประสาน   บุญมาวงค์      
 งพ.3คก. หัวหน้างานพัสดุ 3 579 0-2583-9267 08-6895-6361 
  นางกาญจนา ธรรมสัจจกูล  แฟกซ์  0-2584-0372  
 ฝต.คก. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสด ุ 234 0-2583-6817 08-1833-7450 
  นางผุสดี  ศรีเอนกกุล  492 แฟกซ์  0-2962-5715  
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
    
 งบต.1 คก. หัวหน้างานบัญชีพัสดุ 1 436 0-2583-4962  
  นางจุฑารัตน์  ผลสมบูรณ์    
     
 งบต.2คก. หัวหน้างานบัญชีพัสดุ 2 226 0-2584-1492  
  นางสาวปราณี  ศรีวงษ์    
 งบต.3คก. หัวหน้างานบัญชีพัสดุ 3 529 0-2583-0222 08-9487-0107 
  นางสายพิน   มะคาทอง    
 งบต.4คก. หัวหน้างานบัญชีพัสดุ 4 439 0-2583-8336  
  นางกุณฑลา  มีเมฆ    
 งคต.1คก. หัวหน้างานคลังพัสดุ 1  313 0-2583-6176  
  นางโสพิศ   ค�าเมืองคุณ 332   
 งคต.2คก. หัวหน้างานคลังพัสดุ 2 303 0-2584-6429 08-9788-0668 
  นางพรทิพวัลย์  พุ่มนิคม    
 งคต.3คก. หัวหน้างานคลังพัสดุ 3 562 0-2583-7497 08-9153-3767 
  นางสมบัติ  สินหนัง 403   
 งคต.4คก. หัวหน้างานคลังพัสดุ 4    384 0-2584-3882 08-5482-0835 
  นางพูลสุข เรืองวัลย์    
 ผวศ.คก. ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม 511 โทร./แฟกซ์  0-2962-5729 08-1911-5737 
  นายอนันต์  ลาวิณห ์  แฟกซ์   0-2583-7449  
 กอ.คก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและออกแบบ 239 0-2583-7443 08-6398-7172 
  นายนรินทร  ชามทอง  แฟกซ์   0-2583-7449  
 กต.คก. หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาตรวจสอบ 270 โทร./แฟกซ์   0-2962-5748 08-9698-2202
  และก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  แฟกซ์   0-2962-3618  
  นายธีร  สุขขี    
 กว.คก. หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 415 โทร./แฟกซ์  0-2583-8409 08-6688-8908 
  นายรังษี   เฟื่องรอด     
 กป.คก. หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและประเมินผลด้านวิศวกรรม 364 โทร./แฟกซ์   0-2583-7500 08-1274-0823 
  นายสิทธิชัย ดาราศร   311   
 ผพข. ผู้อ�านวยการส่วนยานพาหนะและขนส่ง 530 โทร./แฟกซ์   0-2962-5705 08-9765-1313 
  นายนพดล พิมพ์จันทร์  auto530@hotmail.com    
  nuyiug@hotmail.com    
 ฝว.พข. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร 279  โทร./แฟกซ์   0-2583-8822 08-1347-9229 
  นายสมชาย   จินดากุล  som.chaic@hotmail.com    
 วป.พข. หัวหน้างานวิเคราะห์และประเมินผล 279  โทร./แฟกซ์   0-2583-8822 08-1583-0584 
  นายวสันต์  ดวงรัตน์  tom.rid34@gmail.com    
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 วผ.พข. หัวหน้างานวางแผน 279  โทร./แฟกซ์  0-2583-8822 08-4076-4788 
  นายสุรศักดิ์  สังวรกาญจน์    
 ฝย.พข. หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ 503 โทร./แฟกซ์   0-2962-5709 08-4959-0003 
  นายสะอาด วรรณทะมาศ 404 โทร./แฟกซ์   0-2962-5717
 ซย.พข. หัวหน้างานซ่อมยานพาหนะ 346 0-2583-8407 08-1770-1177 
  นายทศพล  พฤษกธิสาริกร
  โรงงาน  16 387
  โรงงาน  10 343   
 ซป.พข. หัวหน้างานซ่อมและปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะ 307 0-2583-7380
   342
 ปย.พข. หัวหน้างานปฏิบัติการยานพาหนะ 409 0-2583-3904 08-4773-0366 
  นายเสถียร พิมพา    
  หน่วยปฏิบัติการยานพาหนะ  1 สามเสน  2416 0-2241-0441 08-9770-3196 
  นายสมชาย  จุลกระเศียร    
  หน่วยปฏิบัติการยานพาหนะ 2  ปากเกร็ด  398 0-2583-8432 08-6563-5913 
  นายสมโชค ภู่ข�า 297   
 ฝข.พข. หัวหน้าฝ่ายการขนส่ง 284 โทร./แฟกซ์   0-2584-6068 08-1752-6391 
  นายคมสันต์ จูงกลาง komson2294@hotmail.com 502   
 ขส.1พข. หัวหน้างานขนส่ง 1 (ปากเกร็ด) 218 โทร./แฟกซ์  0-2583-8410 08-1898-3850 
  นายอดุลย์ เต๊ะแห 561   
 ขส.2พข. หัวหน้างานขนส่ง 2 (ชัยนาท)  โทร./แฟกซ์    0-5640-5264 08-0885-9780 
  นายนพดล  เลิศพิพัฒน์พร  nopdon.l@hotmail.com    
 ขส.3พข. หัวหน้างานขนส่ง 3 (ล�าตะคอง)  โทร./แฟกซ์   0-4432-3220 08-1958-6449 
  นายธีรวิทย์  ก�าเนิดท่าพญา  tamin_2509@hotmail.com    
 ขส.4 พข. หัวหน้างานขนส่ง 4 (นครศรีธรรมราช)  โทร./แฟกซ์  0-7537-8526 08-1798-8762 
  นายวิสุทธิ์  ซื่อสกุล  t.s.p.4@hotmail.com    
 ผรง. ผู้อ�านวยการส่วนโรงงาน 366 0-2583-8898 08-1797-5512 
  นายวิชาญ สุขเกื้อ    
 ฝวร. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 317 โทร./แฟกซ์  0-2583-8406 08-9812-5241 
  นายสมชาย  ธรรมสัจจกูล      
 วป.รง. หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล 295 โทร./แฟกซ์  0-2962-3602 08-1274-6177 
  นายทัศน์พล  คดจ�าปา 352   
 ตก.รง. หัวหน้างานตรวจสอบและก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 295 โทร./แฟกซ์  0-2962-3602 08-9993-9880 
  นายคณิต  ธารานุกูล 352   
 วช.รง. หัวหน้างานวิชาการ 317 โทร./แฟกซ์  0-2583-8406 08-7708-4986 
  นายถนัด ตันนารักษ์    
 ฝลร. หัวหน้าฝ่ายโลหะกรรม 377 0-2584-3879 08-7093-9366 
  นายสายัณห์  โสดาล้วน    
 ลล.รง. หัวหน้างานเหล็กหล่อ 377   
      
 ลก.รง. หัวหน้างานเหล็กกล้า 493 0-2584-3879 08-8308-4477 
  ว่าที่  รอ.สมชาย แสนกล้า 377   
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 ลน.รง. หัวหน้างานโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 293   
      
 ฝผร. หัวหน้าฝ่ายผลิตอุปกรณ์บังคับน�้า 370  08-9925-6578 
  นายอนุสรณ์ เย็นสกุล  
 บร.รง. หัวหน้างานผลิตบานระบาย 361 0-2583-8263 08-5921-5030 
  นายชุมพล จิตรังษี
 ผค.รง. หัวหน้างานผลิตเครื่องกว้าน - เครื่องยก 370 0-2584-3880 08-1777-2699 
  นายธนทิพย์  โบราณบูล    
 ตส.รง. หัวหน้างานเตรียมพื้นผิวโลหะและหัวหน้างานส ี 486 08-6511-4714  
  นายพิสิฐ  ทองค�า    
 ฝอร. หัวหน้าฝ่ายผลิตอะไหล่เครื่องจักรกล 393 0-2962-3601 08-9752-7500 
  นายมนัส  อัตตสรรค์สาธิต    
 อจ.รง. หัวหน้างานผลิตอะไหล่เครื่องจักรกล 393 0-2962-3601 08-6887-2700 
  นายสุภาพ พ้นเคราะห์    
 อก.รง. หัวหน้างานผลิตอุปกรณ ์ 244 0-2583-7464 08-4676-5165 
  นายมิตรชัย  นิลแสง    
 ปป.รง. หัวหน้างานปรับปรุงเครื่องมือกล 393 0-2962-3601 08-9980-1351 
  นายทรงกริช  ชมวงษ์    
 ฝซร. หัวหน้าฝ่ายซ่อม 440 0-2584-3881 09-6552-7814 
  นายวิชัย  หาญธรรมรงค์    
 ซน.รง. หัวหน้างานซ่อมเครื่องจักรกลทางน�้า  0-2531-3011 
      
 ซบ.รง. หัวหน้างานซ่อมเครื่องจักรกลทางบก  0-2531-3011  
  นายพนัศ   เกตุวงศ์    
 ซย.รง. หัวหน้างานซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องมือกล 438 0-2584-3881
      
 ตน.รง. หัวหน้างานซ่อมและติดตั้งเครื่องกลและเติมอากาศ 438 0-2584-3881 08-1268-8248 
  นายเกียรติศักดิ์  แสนลัง    
 ฝถร. หัวหน้าฝ่ายโรงงานท้องถิ่น 441 0-2583-8353 08-6848-5244 
  นายอ�านาจ   มหาศะรานนท์      
 ปก.รง. หัวหน้างานปฏิบัติการโครงการก่อสร้าง 392 0-2583-8353 08-1906-6085 
  นายประวัติ   แสงมิ่ง  (รก.)    
 คต.รง. หัวหน้างานควบคุมและตรวจสภาพ 392 0-2583-8353 08-1906-6085 
  นายประวัติ   แสงมิ่ง    
 ตซ.รง. หัวหน้างานติดตั้งและซ่อมบ�ารุง 448

 กจร. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลน�้า    
  นายพนมกร   ไทยสันติสุข 278 0-2584-3763 08-0662-2911 
 ผคฟ. ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า 564 โทร./แฟกซ์  0-2962-5702 08-1801-5305 
  นายอภิชาติ  วัฒนาอุดมชัย  chat.watt@hotmail.com    
 กว.คฟ. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและออกแบบ 565 0-2583-9234 08-1839-1903 
  นายอัตถศรณ์  เรืองสอาด atthasorn_noi@hotmail.com    
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 กม.คฟ. หัวหน้ากลุ่มงานก�าหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 596 โทร./แฟกซ์   0-2583-9816 08-1582-3591 
  นายอุเทน อุปนันท์  oodgood@gmail.com 563   
 กต.คฟ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห ์ 596 โทร./แฟกซ์   0-2583-9816 08-9799-7837 
  นายนพดล ปิยะธรรมธาดา decate01@yahoo.com  
 ฝว.คฟ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร 231 โทร./แฟกซ์  0-2584-6069 08-6017-4390 
  นายมนตรี  ประกอบกิจ montri_rid@windowslive.com 362   
 ฝซ.คฟ. หัวหน้าฝ่ายซ่อมและบ�ารุงรักษา 299 โทร./แฟกซ์  0-2583-8430 08-9824-7270
  นายชุมพล  บุญกล่อม chumpholrid@hotmail.com 230
 ฝป.คฟ. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 222 โทร./แฟกซ์   0-2583-0057 08-9991-3387 
  นายอาคม  กลิ่นเขียว 590   
      

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 ตู้ ปณ.3 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

 ผศป.ที่ 1 ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1  0-5310-4575-6 08-4672-6666 
  นายจีรวิทย์  พิทักษ์อังกูร  k.ravit@hotmail.com    
 ฝว.คก. 1 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 1   102 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-4433-8772 
  นายไชโย   นาคพิน  แฟกซ์   0-5310-4599  
 บท.ศป.1 หัวหน้างานบริหารทั่วไป   09-0468-2385
  นายพงษ์ชัยยุทธ์  โยกาศ  (รก.)
  pongchaiyut@windowlive.com    
 คม.ศป.1 หัวหน้างานควบคุม   103 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-3199-5884 
  นายกานต์  แผ่พร  (รก.)    
 งป.ศป.1 หัวหน้างานวางแผนปฏิบัติการเครื่องจักร 103 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-1168-1147 
  นายภักพงษ์  สุกใส  (รก.) Pakpong_tome@hotmail.com    
 พด.ศป.1 หัวหน้างานพัสด ุ 109 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-1885-6938 
  นายทวี  ชาวเชียงขวาง     
 ฝข.คก. 1 หัวหน้าฝ่ายรถขุดที่ 1  0-5310-4541 08-1421-8399 
  นายสุทรรญ  ศรีวิสุทธิ์  แฟกซ์    0-5386-6097  
 คม.รถ.1 หัวหน้างานควบคุม  0-5349-5963 08-8040-4669 
  นายปัญญา   สังขพรหม (รก.)      
 ปก.รถ.1.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 1.1  0-5349-5963 08-1952-7661 
  นายโสภณ   เพชรกูล    
 ปก.รถ.1.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 1.2  0-5349-5963 08-8040-4669 
  นายปัญญา   สังขพรหม (รก.)      
 ฝท.คก.1  หัวหน้าฝ่ายรถแทรคเตอร์ที่ 1 114 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-9845-6568 
  นายศิริศักดิ์  พยัคฆ์ทอง    
 คม.รต.1 หัวหน้างานควบคุม 113 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-1993-8562 
  นายอดินันท์  กันทะค�า    
 ปก.รต.1.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 1.1 113 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6
      
 ปก.รต.1.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 1.2 113 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6  
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 ฝร.คก. 1  หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 1 112 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-1962-7883 
  นายสิทธิ์ศักดิ์  เหมือนมี      
 คม.รข.1 หัวหน้างานควบคุม 112 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6  
      
 ปก.รข.1.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 1.1 112 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-1962-7883 
  นายสิทธิ์ศักดิ์  เหมือนมี       
 ปก.รข.1.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 1.2 112 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-7178-1993 
  นายประสพโชค   เสมรบุณย์
 ฝน.คก. 1  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 1  โทร./แฟกซ์   0-5386-6110 08-1885-6938 
  นายทวี  ชาวเชียงขวาง Soobnam1_cm@hotmail.com
 คม.คส.1 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์   0-5386-6110 09-3190-2432 
  นายพุฒิ  อุ่ยวัชรานนท์    
 ปก.คส.1.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 1.1  โทร./แฟกซ์   0-5327-4556 

 ปก.คส.1.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 1.2  โทร./แฟกซ์  0-5425-0468 08-4612-3686 
  นายวันชัย   กัณหสินวัฒนา    
 ฝซ.คก. 1  หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ารุงที่ 1 111 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-1948-1361 
  นายมานิตย์  เกตุพันธ์    
 คม.ซบ.1 หัวหน้างานควบคุม 111 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 

 ซบ.คก.1.1 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 1.1  0-5349-5963 08-8040-4669 
  นายปัญญา   สังขพรหม     แฟกซ์   0-5386-6097  
 ซบ.คก.1.2 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 1.2 113 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-1993-8562 
  นายอดินันท์   กันทะค�า    
 ซบ.คก.1.3 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 1.3 115 โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6

 ซบ.คก.1.4 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 1.4  โทร./แฟกซ์  0-5310-4575-6 08-1885-6938 
  นายทวี   ชาวเชียงขวาง   
 

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   
 ผศป.ที่ 2 ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 202 0-5598-3579 08 1866 3594 
  นายเถลิง   ศิริภิรมย ์  แฟกซ์   0-5522-6023 08 7492 4468 
 ฝว.คก.2 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 2 202 0-5598-3579 08-9210-5083 
  นายรติ  กฤษณกรรณ์   แฟกซ์   0-5522-6023  
 พด.ศป.2 หัวหน้างานพัสด ุ 203 0-5598-3579 08-9193-0956 
  นายสุภัค  ทัพจันทร์  แฟกซ์   0-5522-6023  
 คม.ศป.2 หัวหน้างานควบคุม   203 0-5598-3579 08-7182- 5009 
  นายกิตติพันธุ์  สิงห์ทอง  (รก.)  แฟกซ์   0-5522-6023  
 งป.ศป.2 หัวหน้างานวางแผนปฏิบัติการ 229 0-5598-3579 08-3962-1180 
  นายเศกสิทธิ์  ตุรงคราวี  ss_turong@hotmail.com  แฟกซ์   0-5522-6023  
 บท.ศป.2 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 202 0-5598-3579 08-9193-0956 
  นายสุภัค  ทัพจันทร์  แฟกซ์   0-5522-6023  
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 ฝข.คก.2 หัวหน้าฝ่ายรถขุดที่ 2 Exca-02@hotmail.com  โทร./แฟกซ์   0-5598-3550 08-6449-7793 
  นายอภิสิทธิ์   พงษ์เจริญ APS 4922@hotmail.com   08-5401-3332 
 คม.รถ.2 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์   0-5598-3550 08-5099-3555 
  นายกรณ์ไพบูลย์  พิลาบูรณะ  (รก.)
 ปก.รถ.2.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 2.1  โทร./แฟกซ์   0-5598-3550 08-4160-2066
  นายสัญชัย กัลยาณวิสุทธิ์
 ปก.รถ.2.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 2.2  โทร./แฟกซ์   0-5598-3550 08-1283-1679 
  ว่าที่ พ.ต.สถาพร  อัคราภิรมย์รักษ์    
 ฝท.คก.2 หัวหน้าฝ่ายรถแทรคเตอร์ที่ 2  โทร./แฟกซ์   0-5598-3617 08-1877-1929 
  นายณรงค์  จินาสวัสดิ์
 คม.รต.2 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์   0-5598-3617 08-0517-4284 
  นายสมยศ  ศรีทอง  (รก.)    
 ปก.รต.2.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 2.1  โทร./แฟกซ์  0-5598-3617 08-9975-6581 
  นายสุพจน์  สุขก้อน    
 ปก.รต.2.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 2.2  โทร./แฟกซ์  0-5598-3617 08-1950-2081 
  นายอดุลย์   นันทะวงศ์    
 ฝร.คก.2 หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 2 213 โทร./แฟกซ์  0-5522-6281 08-9641-8027 
  นายอ�านาจ   ธัญญผล   08-1733-8538 
 คม.รข.2 หัวหน้างานควบคุม 213 โทร./แฟกซ์  0-5522-6281 08-4726-6640 
  นายณัฐวัฒน์  มาดี    
 ปก.รข.2.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 2.1  โทร./แฟกซ์  0-5522-6281 08-9504-8439 
  นายบุญเส็ง   ตั้งวาณิชกพงษ์    
 ปก.รข.2.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 2.2  โทร./แฟกซ์  0-5642-6335 08-1256-7927 
  นายสมบูรณ์  นครพัฒน์    
 ฝน.คก. 2 หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 2 163 0-5522-4438  
  นายสมยศ  สุขสมบัติ  แฟกซ์  0-5522-4439  
 คม.คส.2 หัวหน้างานควบคุม 168 โทร./แฟกซ์  0-5522-4439 08-8145-9365 
  นายช�านาญ  กลิ่นจุ่น  (รก.)    
 ปก.คส.2.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 2.1 169 โทร./แฟกซ์  0-5522-4439 08-1283-2038 
  นายมนตรี  เฟื่อยผลภักดิ์  (รก.)    
 ปก.คส.2.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 2.2 169 โทร./แฟกซ์ 0-5571-2295 08-9270-9762 
  นายสุริยา  ดาวเรือง  (รก.)    
 ฝซ.คก.2 หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ารุงที่ 2  โทร./แฟกซ์  0-5640-5265 08-6449-4590 
  นายกษวรรษ  เยาวยอด    
 คม.ฝซ.2 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-5640-5265 08-4895-5980 
  นายบุญลือ  ทับทิมทอง    
 ซบ.คก.2.1 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 2.1  โทร./แฟกซ์  0-5533-4050 08-1740-4012 
  นายสมยศ  ภู่มณี  (รก.)    
 ซบ.คก.2.2 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 2.2  โทร./แฟกซ์ 0-5640-5265
      
 ซบ.คก.2.3 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 2.3  โทร./แฟกซ์  0-5533-4050  
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 ซบ.คก.2.4 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 2.4  โทร./แฟกซ์  0-5598-3579

      
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.น�้าพอง อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น 40310 soonsamkk@gmail.com

      
 ผศป.ที่ 3 ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 102 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1304 08-1976-8218
  นายไพบูลย์   หวังชูชอบ paiboon.rid@hotmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-4344-1490 08-1911-7352
 ฝว.คก. 3 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-4344-1490 08-1867-8544
  นายโยธิน  ศรีสารคาม
 บท.ศป.3 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 104 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1490 08-1734-0373 
  นางคณารัตน์  บุญชูช่วย Tim_kanarat@hotmail.com
 คม.ศป.3 หัวหน้างานควบคุม 104 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1490 08-5230-6530 
  นายวรรณชัย   เสาศิริ    
  ผู้ช่วยหัวหน้างานควบคุม 104 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1490 08-7640-6472 
  นายดนัย  อึ้งวรแสน  Danai.ueng@gmail.com    
 งป.ศป.3 หัวหน้างานวางแผนปฏิบัติการ 104 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1490 08-5230-6530 
  นายวรรณชัย   เสาศิริ    
 พด.ศป.3 หัวหน้างานพัสด ุ 107 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1890 08-5007-5388 
  นางสาวเสริมสุข  มั่งคั่ง Sermsook23@gmai.com    
 ฝข.คก. 3 หัวหน้าฝ่ายรถขุดที่ 3 103 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1003 08-1967-1545 
  นายอุดม  อ่วมฉิม Udom5696@gmail.com    
 คม.รถ.3 หัวหน้างานควบคุม 103 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1003 08-1392-0045 
  นายศิริกุล วรวะลัย Sirikul03@gmail.com    
 ปก.รถ.3.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 3.1 103 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1003 08-1320-1059 
  นายอดุลย์  เพิ่มพันธุ์วิทยา    
 ปก.รถ.3.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 3.2 103 โทร./แฟกซ์ 0-4344-1003 08-1873-6524 
  นายสมพงศ์  เตโพธิ์    
 ฝท.คก. 3 หัวหน้าฝ่ายรถแทรคเตอร์ที่ 3  0-4520-0351 08-1323-4107 
  นายอัฌชาสัย  โพดพลัด  โทร./แฟกซ์  0-4520-0350  
 คม.รต.3 หัวหน้างานควบคุม  0-4520-0351 08-1323-4107 
  นายอัฌชาสัย  โพดพลัด  (รก.)  โทร./แฟกซ์  0-4520-0350  
  ผู้ช่วยหัวหน้างานควบคุม  0-4520-0351 08-6264-0249 
  นายยอดรัก  ด้วงเงิน  โทร./แฟกซ์  0-4520-0350  
 ปก.รต.3.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 3.1  0-4520-0351 08-9991-5515 
  นายกันตพงศ์  ข�าเดช  โทร./แฟกซ์  0-4520-0350  
 ปก.รต.3.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 3.2  0-4520-0351  
    โทร./แฟกซ์  0-4520-0350  
 ฝร.คก. 3 หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 3  โทร./แฟกซ์  0-4344-1820 08-0844-1699 
  นายอิทธิเดช  สุทธามาตย์    
 คม.รข.3 หัวหน้างานควบคุม 108 โทร./แฟกซ์   0-4344-1820 08-3150-9898 
  นายวทัญญู   โพธิ์สว่าง    
 ปก.รข.3.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 3.1 108 โทร./แฟกซ์   0-4344-1820
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 ปก.รข.3.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 3.2 108 โทร./แฟกซ์   0-4344-1820 08-9570-9494 
  นายอุบลศักดิ์  ชัยฮัง komoroko3@gmail.com    
 ฝน.คก. 3 หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 3  โทร./แฟกซ์   0-4322-2832 08-1904-4717 
  นายสุวัฒน์   สุวรรณไชยรพ  suwat251028@hotmail.com  โทร./แฟกซ์   0-4322-7497  
 คม.คส.3 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์   0-4322-2832  
      
 ปก.คส.3.1 หัวหน้างานปฏิบัติการสูบน�้าที่ 3.1  โทร./แฟกซ์   0-4322-2832 08-1999-6742 
  นายสวาท  จันทะวะโร  
 ปก.คส.3.2 หัวหน้างานปฏิบัติการสูบน�้าที่ 3.2  โทร./แฟกซ์   0-4240-7476 08-3147-2717
  นายสุดใจ  สิงห์บัวขาว
 ฝซ.คก. 3 หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ารุงที่ 3 106 โทร./แฟกซ์   0-4344-1892 08-1789-9838 
  นายกิตติเทพ  กลิ่นจันทร์  kkex3@hotmail.com    
 คม.ฝซ.3 หัวหน้างานควบคุม 106  08-5097-4844 
  นายวิทูร   เพชรสีม่วง  Vitoon.Pech@hotmail.com    
 ซบ.ฝซ.3.1 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 3.1 106  08-1873-6524 
  นายอุดม  อ่วมฉิม  (รก.)    
 ซบ.ฝซ.3.2 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 3.2 106  08-5097-4844 
  นายวิทูร   เพชรสีม่วง   (รก.)    
 ซบ.ฝซ.3.3 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 3.3 106  08-9570-9494 
  นายอุบลศักดิ์   ชัยฮัง  (รก.)    
 ซบ.ฝซ.3.4 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 3.4 106  08-1999-6742 
  นายสวาท  จันทะวะโร  (รก.)   
 

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

 ผศป.ที่ 4 ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4  โทร./แฟกซ์  0-4446-5094 08-9846-2887 
  นายเชิงชาญ  เนตรสาย    
 ฝว.คก. 4 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 4  0-4446-6154 08-9925-6035 
  นายอนุชาติ   ศรีทองแท้  แฟกซ์  0-4446-5094  
 บท.ศป.4  หัวหน้างานบริหารทั่วไป     โทร/แฟกซ์  0-4446-5366 08-1790-2896 
  นายพรชัย   มีพร้อม porn2514@gmail.com    
 คม.ศป.4 หัวหน้างานควบคุม  โทร/แฟกซ์  0-4446-5094 09-4284-6599 
  นายสยาม   แดนสีแก้ว    
 งป.ศป.4 หัวหน้างานวางแผนปฏิบัติการเครื่องจักร  โทร/แฟกซ์  0-4446-5094 09-4284-6599 
  นายสยาม   แดนสีแก้ว    
 พด.ศป.4 หัวหน้างานพัสด ุ  โทร/แฟกซ์  0-4446-5366 08-1790-2896 
  นายพรชัย   มีพร้อม porn2514@gmail.com    
 ฝข.คก. 4 หัวหน้าฝ่ายรถขุดที่ 4  โทร/แฟกซ์  0-4446-6153 08-1266-0611 
  นายปรีดี   หันประดิษฐ์    
 คม.รถ.4 หัวหน้างานควบคุม  โทร/แฟกซ์  0-4446-6153 08-6202-6594 
  นายละเอียด  โพธิ์ค�า    
 ปก.รถ.4.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 4.1  โทร/แฟกซ์  0-4446-6153 08-6202-6594 
  นายละเอียด  โพธิ์ค�า    
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 ปก.รถ.4.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 4.2  โทร/แฟกซ์  0-4446-6153 08-1725-5375 
  นายสะอาด  วรรณทะมาศ    
 ฝท.คก.4 หัวหน้าฝ่ายรถแทรคเตอร์ที่ 4  โทร/แฟกซ์  0-4446-5496 08-1878-5311 
  นายเสรี  ขุนวิเศษ  โทร/แฟกซ์  0-4446-5084
 คม.รต.4 หัวหน้างานควบคุม  โทร/แฟกซ์  0-4446-5496
    โทร/แฟกซ์  0-4446-5084
 ปก.รต.4.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 4.1  โทร/แฟกซ์  0-4446-5496
    โทร/แฟกซ์  0-4446-5084
 ปก.รต.4.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 4.2  โทร/แฟกซ์  0-4446-5496 08-9846-4841 
  นายสมคิด  ติ๋วแวด  โทร/แฟกซ์  0-4446-5084  
 ฝร.คก.4 หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 4  โทร/แฟกซ์  0-4446-5706 08-1845-4115 
  นายเกษตร  เล็กมณี    
 คม.รข.4 หัวหน้างานควบคุม  โทร/แฟกซ์  0-4446-5706 08-6869-3388 
  นายชัชวาลย์  ไกรอ�่า    
 ปก.รข.4.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดที่ 4.1  โทร/แฟกซ์  0-4446-5706 08-6869-3388 
  นายชัชวาลย์  ไกรอ�่า    
 ปก.รข.4.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดที่ 4.2  โทร/แฟกซ์  0-4446-5706 

 ฝน.คก.4 หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 4   0-4435-4140  
  นายไพฑูรย์  ตรีเจริญ  แฟกซ์  0-4435-4141  
 คม.คส.4 หัวหน้างานควบคุม   0-4435-4140  
    แฟกซ์  0-4435-4141  
 ปก.คส.4.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 4.1   0-4435-4140 08-5763-8850 
  นายวีระชัย  เหรียญเพ็ชรสุข  แฟกซ์  0-4435-4141  
 ปก.คส.4.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 4.2   0-4435-4140 09-1414-2466 
  นายชาลี  รัตนในโกมล  แฟกซ์  0-4435-4141  
 ฝซ.คก.4 หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ารุงที่ 4  โทร/แฟกซ์  0-4445-5084 08-1896-1287 
  นายดาวุต  ปัญจพรอุดมลาภ    
 คม.ฝซ.4 หัวหน้างานควบคุม  โทร/แฟกซ์  0-4445-5084 09-8130-0588 
  นายส�าเริง  เทียนสวัสดิ์    
 ซบ.คก.4.1 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 1  โทร/แฟกซ์  0-4446-5496  
    โทร/แฟกซ์  0-4445-5084  
 ซบ.คก.4.2 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 2  โทร/แฟกซ์  0-4446-5496  
    โทร/แฟกซ์  0-4445-5084  
 ซบ.คก.4.3 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 3  โทร/แฟกซ์   0-4446-5706 08-6869-3388 
  นายชัชวาลย์  ไกรอ�่า    
 ซบ.คก.4.4 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 4   0-4435-4140 08-5763-8850 
  นายวีระชัย  เหรียญเพ็ชรสุข  แฟกซ์   0-4435-4141  
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ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่  5 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  
 ผศป.ที่ 5 ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5  โทร./แฟกซ์  0-3533-7213 08-3073-9159 
  นายเอนก ก้านสังวอน    
 ฝว.คก.5 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 5  โทร./แฟกซ์  0-3533-7211-3  
 
 บท.ศป.5 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์  0-3533-7212 08-6711-0462 
  นางบุษบง พ่วงทรัพย์ 
 คม.ศป.5 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-3533-7211-3 08-4672-4560 
  นายปิยวุฒิ  ภู่เอี่ยม  (รก.)   08-6399-6775 
 งป.ศป.5 หัวหน้างานวางแผนปฏิบัติการเครื่องจักร  โทร./แฟกซ์  0-3533-7211-3
     
 พด.ศป.5 หัวหน้างานพัสด ุ  โทร./แฟกซ์  0-3533-7211 08-1623-3466 
  นางพรพาณี   หยุ่มไธสง     
      
 ฝข.คก.5 หัวหน้าฝ่ายรถขุดที่ 5  โทร./แฟกซ์  0-3661-3812 08-1666-9331 
  นายวรเทพ พิพัฒน์อนุสรณ์    
 คม.รถ.5 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-3641-3635 08-7926-4639 
  นายเลิศชาย ทะขุ่ย    
 ปก.รถ.5.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 5.1   โทร./แฟกซ์  0-3641-3196  
 
 ปก.รถ.5.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 5.2  โทร./แฟกซ์  0-3681-4648 08-3698-7191 
  สิบเอกณรงค์  สดงาม    
 ปก.รถ.5.3 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 5.3  โทร./แฟกซ์  0-3816-7231 08-1663-7680 
  นายสุชาติ   เดชพิทักษ์    
 ฝท.คก.5 หัวหน้าฝ่ายรถแทรคเตอร์ที่ 5  โทร./แฟกซ์  0-3873-4994 08-7222-2416 
  นายสมชาย โพธิสว่าง    
 คม.รต.5 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-3873-4994 08-5014-7533 
  นายธีระพงษ์  สมบัติศรี  (รก.)    
 ปก.รต.5.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 5.1  โทร./แฟกซ์  0-3873-4994 08-0828-4038 
  นายอ�านวย เพียรการนา (รก.)    
 ปก.รต.5.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 5.2  โทร./แฟกซ์  0-3873-4994 08-1822-4703 
  นายมานะ  รู้แผน    
 ปก.รต.5.3 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 5.3  โทร./แฟกซ์  0-3873-4994

 ฝร.คก.5 หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 5  โทร./แฟกซ์  0-3578-3144 08-1866-8116 
  นายศุภชัย  สุขาบูรณ์    
 คม.รข.5 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-3578-3144 08-1705-6573 
  นายอนันต์  โหมดเครือ    
 ปก.รข.5.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดที่ 5.1  โทร./แฟกซ์  0-3578-3144 08-6096-1412 
  นายดิเรก  นวลสุวรรณ์    
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 ปก.รข.5.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดที่ 5.2  โทร./แฟกซ์  0-3578-3144 08-1705-6573 
  นายอนันต์  โหมดเครือ  (รก.)    
 ปก.รข.5.3 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดที่ 5.3  โทร./แฟกซ์  0-3578-3144 08-9888-0237 
  นายสมควร  บริสุทธิ์    
 ฝน.คก.5 หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 5  โทร./แฟกซ์  0-3534-5485 08-1944-7912 
  นายสมศักดิ์  พ่อค้าช�านาญ    
 คม.คส.5 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-3534-5485  
      
 ปก.คส.5.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 5.1  โทร./แฟกซ์  0-3648-6560 08-1946-9986
  นายจารึก เพียกขุนทด
 ปก.คส.5.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 5.2  โทร./แฟกซ์  0-3721-2409 08-9110-9149
  นายธีระ  ระเด่น
 ปก.คส.5.3 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่  5.3  โทร./แฟกซ์  0-5641-5181 08-1593-8486 
  นายบรรยาย  พุ่มวิเศษ  (ปฏิบัติการโครงการน�าร่อง สชป.12) 
 ฝซ.คก.5 หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ารุงที่ 5   โทร./แฟกซ์  0-3534-6417 08-1804-1392 
  นายนิคม  สุวรรณโกมุท tsp.section@gmail.com    
 คม.ฝซ.5 หัวหน้างานควบคุม   โทร./แฟกซ์   0-3534-6417 08-5841-9253 
  นายอ�านาจ   อรุณจิตร์    
 ซบ.คก.5.1 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 5.1   โทร./แฟกซ์   0-3534-6417  
 
 ซบ.คก.5.2 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 5.2   โทร./แฟกซ์   0-3654-4076 08-1646-3475 
  นายประสิทธิ์  ยินดี  (รก.)    
 ซบ.คก.5.3 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 5.3

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 ผศป.ที่ 6 ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 207 0-2583-8404, 0-2962-5740 08-1572-7069 
  นายธวัชชัย ปานเถื่อน  แฟกซ์   0-2583-8269 08-4874-6211 
 ฝว.คก.6 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 6 255 0-2583-8347 08-1901-9633 
  นายวิเชียร แก้ววรรณดี 444 แฟกซ์  0-2583-8269  
 บท.ศป.6 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 428 0-2583-5765 08-4160-6114 
  นางวารุณี   เมืองใจเมตต์  แฟกซ์   0-2583-8269  
 คม.ศป.6 หัวหน้างานควบคุม 444 โทร./แฟกซ์  0-2583-8269 08-1941-5202 
  นายเกรียงศักดิ์  ธนพรภิบาลชน    
 งป.ศป.6 หัวหน้างานวางแผนปฏิบัติการเครื่องจักร 255 โทร./แฟกซ์  0-2583-8269 08-1941-5202 
  นายเกรียงศักดิ์  ธนพรภิบาลชน  (รก.) 444   
 พด.ศป.6 หัวหน้างานพัสด ุ 443 0-2583-5765 08-4160-6114 
  นางวารุณี   เมืองใจเมตต์  แฟกซ์   0-2583-8269  
 ฝข.คก.6 หัวหน้าฝ่ายรถขุดที่ 6  0-3461-2023 08-4456-6455 
  นายวิเนต  เล็กสุขศรี  แฟกซ์  0-3461-1836  
 คม.รถ.6 หัวหน้างานควบคุม  0-3461-2023 08-1981-9570 
  นายบุญเลิศ  อินทร์กรด  แฟกซ์  0-3461-1836  
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 ปก.รถ.6.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 6.1  0-3461-2023 08-1981-9570 
  นายบุญเลิศ  อินทร์กรด  แฟกซ์  0-3461-1836  
 ปก.รถ.6.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 6.2  0-3461-2023  
    แฟกซ์  0-3461-1836  
 ปก.รถ.6.3 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 6.3  โทร./แฟกซ์  0-3491-1124 08-1052-4338 
  นายปรีชา  เฟื่องผล    
 ฝท.คก.6 หัวหน้าฝ่ายรถแทรคเตอร์ที่ 6  โทร./แฟกซ์  0-3461-2523 08-1266-9327 
  นายสณฑ์ ภัสส์ภานุเดช    
 คม.รต.6 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-3461-2523 08-1839-7909 
  นายเนติศักดิ์   ชอบสุข    
 ปก.รต.6.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 6.1  โทร./แฟกซ์  0-3461-2523
 
 ปก.รต.6.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 6.2  โทร./แฟกซ์  0-3461-2523 08-1266-9327 
  นายสณฑ์  ภัสส์ภานุเดช  (รก.)
 ปก.รต.6.3 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 6.3  โทร./แฟกซ์  0-3461-2523 08-1839-7909 
  นายเนติศักดิ์ ชอบสุข (รก.)
 ฝร.คก.6 หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 6  0-3220-1572 08-6002-6174 
  นายสมหวัง  ฝัดศิริ  แฟกซ์  0-3220-1546
 คม.รข.6 หัวหน้างานควบคุม  0-3220-1572 08-1586-0263 
  นายประสิทธิ์  ฮวดเพ็ง  แฟกซ์  0-3220-1546  
 ปก.รข.6.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 6.1  0-3220-1572 08-9806-8657 
  นายสมศักดิ์  ลอยรัตน์  แฟกซ์  0-3220-1546  
 ปก.รข.6.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 6.2  0-3220-1572 08-1279-6752 
  นายสิโรจน์  รามนันทน์  แฟกซ์  0-3220-1546  
 ปก.รข.6.3 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 6.3  0-3220-1572 08-1806-6976 
  นายสมพร  จันทร์โปร่ง  แฟกซ์  0-3220-1546  
 ฝน.คก.6 หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 6  0-2523-8927  
  นายสมพร   เหม่งเวหา  แฟกซ์  0-2583-5134  
 คม.คส.6 หัวหน้างานควบคุม  0-2523-8928 08-8985-2265 
  นายพรชัย  ทุติยาภรณ์  แฟกซ์  0-2531-2998  
 ปก.คส.6.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 6.1  0-3461-3153 08-9899-8488 
  นายจิระ  พรหมราช    
 ปก.คส.6.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 6.2  โทร./แฟกซ์  0-3241-6766 08-9236-4740 
  นายกัณฑมาศ  ครุปิติ    
 ปก.คส.6.3 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 6.3  0-2523-8927 08-1375-6708 
  นายจรินทร์   ผ่องใส  แฟกซ์  0-2583-0059  
 ปก.คส.6.4 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 6.4 312 โทร./แฟกซ์  0-2583-5133 08-1804-5172 
  นายสมศักดิ์  กุละ 400   
 ฝซ.คก. 6 หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ารุงที่ 6 426 0-2583-8349 08-9517-1576
  นายวินันทะ นราพงศ์  แฟกซ์  0-2583-7752  
 คม.ฝซ.6 หัวหน้างานควบคุม 426 0-2583-8349 08-9517-1576 
  นายวินันทะ นราพงศ์   (รก.)  แฟกซ์  0-2583-7752  
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 ซบ.คก.6.1 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 6.1 300 0-2583-8349 08-6082-9219 
  นายพีรศักดิ์  อักษรพันธ์  แฟกซ์  0-2583-7752  
 ซบ.คก.6.2 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 6.2 217 0-2583-8349 08-9517-1576 
  นายวินันทะ  นราพงศ์  (รก.)  แฟกซ์  0-2583-7752  
 ซบ.คก.6.3 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 6.3 228 0-2583-8349 08-9517-1576 
  นายวินันทะ นราพงศ์  (รก.)  แฟกซ์  0-2583-7752  
 ซบ.คก.6.4 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 6.4 344 0-2583-8349 08-9517-1576 
  นายวินันทะ  นราพงศ์  (รก.)  แฟกซ์  0-2583-7752

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 1392 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 ผศป.ที่ 7 ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7  โทร./แฟกซ์   0-7439-0056 08-1959-9903 
  นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม supit_7@hotmail.com    
 ฝว.คก.7 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 7    โทร./แฟกซ์   0-7439-0056 08-1990-5495 
  นายค�านึง  คงรอด    
 บท.ศป.7 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์   0-7439-0056 08-1098-0007 
  นางกาญจนา  แปลงรัตน์  kanchana07@hotmail.co.th    
 คม.ศป.7 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์   0-7439-0056 08-1898-2836 
  นายอาทร  สังข์น้อย arthorn_rid@hotmail.com    
 งป.ศป.7 หัวหน้างานวางแผนปฏิบัติการเครื่องจักร  โทร./แฟกซ์  0-7439-0056 08-1990-5082 
  นายสมศักดิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  isarakura@hotmail.com    
 พด.ศป.7 หัวหน้างานพัสด ุ  โทร./แฟกซ์   0-7439-0063 08-1892-2353 
  นางนลินี  จันทร์เดช    
 ฝข.คก.7 หัวหน้าฝ่ายรถขุดที่ 7  โทร./แฟกซ์  0-7439-0204 08-1788-9467 
  นายจรูญ รักษาสัตย์    
 คม.รถ.7 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-7439-0204 09-4582-3939 
  นายสมชาย  เกื้อหนุน        
 ปก.รถ.7.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 7.1  โทร./แฟกซ์  0-7439-0204 08-9466-3667 
  นายสุนทร เขียวไชย suntorn1203@hotmail.com    
 ปก.รถ.7.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 7.2  โทร./แฟกซ์   0-7537-8810 08-1896-2050 
  นายวรานนท์  ตันตระกูล  ratkud7.2_rid@hotmail.com    
 ปก.รถ.7.3 หัวหน้างานปฏิบัติการรถขุดที่ 7.3  โทร./แฟกซ์  0-7343-9926 08-1608-4117 
  นายสาโรจน์  เขียวสดใส    
 ฝท.คก.7 หัวหน้าฝ่ายรถแทรคเตอร์ที่ 7  โทร./แฟกซ์  0-7439-0173 08-1963-5389 
  นายไชยยะ แสงศรี   Chaiya002@hotmail.com    
 คม.รต.7 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-7439-0173  
      
 ปก.รต.7.1 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 7.1  โทร./แฟกซ์  0-7439-0173 08-9466-6674 
  นายสุชาติ  ศรีจันทร์        
 ปก.รต.7.2 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 7.2  โทร./แฟกซ์  0-7439-0173 08-1475-2604 
  นายณรงค์  ดุษฎี    
 ปก.รต.7.3 หัวหน้างานปฏิบัติการรถแทรคเตอร์ที่ 7.3  โทร./แฟกซ์  0-7439-0173 08-1873-1803 
  นายลือศักดิ์ ศรีบุญยืน    
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 ฝร.คก.7 หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 7  โทร./แฟกซ์  0-7439-0156 08-1895-9802 
  นายกระจัด กาญจนคลอด krajud007@hotmail.com    
 คม.รข.7 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์  0-7439-0156 08-1891-9288 
  นายพูลศักดิ์  วงศ์สุวรรณ    
 ปก.รข.7.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 7.1  โทร./แฟกซ์  0-7439-0156 08-9874-5606 
  นายสมใจ  รัตนะ Somjai008@hotmail.com    
 ปก.รข.7.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 7.2  โทร./แฟกซ์  0-7537-8576 08-1894-1253 
  นายสมพงศ์  ศรียา    
 ปก.รข.7.3 หัวหน้างานปฏิบัติการเรือขุดและเรือก�าจัดวัชพืชที่ 7.3  โทร./แฟกซ์  0-7537-8576 08-1270-1401 
  นายจรูญ เกียรติกุล
 ฝน.คก.7 หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 7  โทร./แฟกซ์   0-7439-0200 08-1956-1370 
  นายอดิศักดิ์   น้อยดี    
 คม.คส.7 หัวหน้างานควบคุม  โทร./แฟกซ์   0-7439-0200  
      
 ปก.คส.7.1 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 7.1  0-7537-8895  
    แฟกซ์  0-7537-8896
 ปก.คส.7.2 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 7.2  โทร./แฟกซ์   0-7439-0200 
 
 ปก.คส.7.3 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 7.3  โทร./แฟกซ์  0-7348-3524

 ฝซ.คก.7 หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ารุงที่ 7   08-9295-3800 
  นายสุวัตร์  เสรีรัตนสกุล  suwat1002@hotmail.co.th    
 คม.ฝซ.7.1 หัวหน้างานควบคุม   08-1766-2033 
  นายส�ารวล  พัฒนพงศ์    
 ซบ.คก.7.1 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 7.1   08-4266-6145 
  นายสิทธิพร   เขียวไชย    
 ซบ.คก.7.2 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 7.2

 ซบ.คก.7.3 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 7.3  โทร./ แฟกซ์  0-7537-8576 08-1677-0378 
  นายสมโชค  พุทธเสน    
 ซบ.คก.7.4 หัวหน้างานซ่อมบ�ารุงที่ 7.4   08-1963-5389 
  นายสมศักดิ์   พวงศรี
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สำานักงานจัดรูปที่ดินกลาง Office Of Central Land Consolidation
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 3101, 3102

อักษรย่อ
ตำาแหน่ง
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 ผส.จก. ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 2463 0-2669-5028 09-2280-1848
  นายสิริวิชญ กลิ่นภักด ี  แฟกซ์ 0-2669-1636 
 ฝบ.จก. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2243 0-2669-4235 08-6976-6167
  นางกัลยา ใจเอื้อ  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  หัวหน้างานการเงิน 2458 0-2669-4235 08-6772-0542
  นางสาววลัยรัตน์ ทับพร  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  หัวหน้างานธุรการ 2241 0-2669-4235 08-1627-6510
  นางดวงใจ บุญล�้าเลิศ  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  หัวหน้างานพัสด ุ 2242 0-2669-4235 08-9610-6358
  นางวิจิตรา ทรัพย์คงทน  แฟกซ์ 0-2669-1636 
 ผวศ.จก ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม 2933 0-2667-0933 08-1849-7372
  นายกิตติพร ฉวีสุข Kittiporn.chaweesuk.@gmail.com 2504 0-2241-5062 
         แฟกซ์ 0-2669-1636 
  หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 2932 0-2667-0932 08-5371-2741
  นายสมชาย สารสัสดีกุล 2504 0-2241-5062 
  ssomchai_ks@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจ และออกแบบ 2504 0-2241-5062 08-6819-5753
  นายกมล ดีศรีศักดิ์ kamondee@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาโครงการ 2504 0-2241-5062 08-0286-3839
  นายคณากร เม้งเกร็ด mkanakom@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2669-1636 
 ผกม.จก. ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมายจัดรูปที่ดิน 2592 0-2241-3058 08-9981-3538
  นายกฤษณะ มงคลหัตถ ีlawland@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  งานร้องทุกข ์ 2601 0-2241-3058 
  นายเศรษฐา เครือสุคนธ์  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  งานคด ี 2591 0-2241-3058 
    แฟกซ์ 0-2669-1636 
  งานกฎหมาย 2473 0-2241-3058 
  นายเกรียงไกร ไกรแก้ว  แฟกซ์ 0-2669-1636 
 ฝผ.จก. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 2357 0-2669-3553 08-1802-0753
  นางสาวลักษณีย์ งามสม  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  งานงบประมาณ 2429 0-2669-3553 08-6978-8679
  นางแน่งน้อย ฤกษ์ถนอม  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  งานแผนงานและยุทธศาสตร ์ 2429 0-2669-3553 08-5832-9745
  นายยุทธประวีร์ ขัติยวงศ์  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  งานตรวจสอบและติดตามแผนงาน 2429 0-2669-3553 08-1612-2178
  นายสุริยัน ทองบุญ  แฟกซ์ 0-2669-1636 
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 ฝก.จก. หัวหน้าฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน 2290 0-2243-6936 08-9890-6066
  นายสมใจ นาควารี Kongtun.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  งานเงินทุน 2294 0-2243-6936 
  นางสิริญา พนมวัน ณ อยุธยา  แฟกซ์ 0-2669-1636 
  งานการเงิน 2399 0-2243-6936 
  นางสาวทิชากร วงค์สุเพ็ง  แฟกซ์ 0-2669-1636 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดล�าปาง
194  ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง  52000  โทรศัพท์ 0-5422-2910

 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดล�าปาง  VPN. 8111, 8112 08-1602-1698
 ล�าปาง นายบุญเลิศ บุบผากอง lertkang@hotmail.co.th   
 

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ถ.สายพิษณุโลก- บางระก�า กม.7 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5522-6412

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  0-5598-3581 08-6539-6591
 พิษณุโลก  นายธนะพัฒน์  วิสิทธิ์จิรโชค  0-5522-6412 
    แฟกซ์ 0-5522-6412 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0-5699-0783

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร  0-5669-9783 08-1304-4230
 พิจิตร  นายวิทยา ทรัพย์คงทน   0-5665-6074 08-1905-9675
  lpijit@mail.rid.go.th, 9wittaya@gmail.com  แฟกซ์ 0-5669-9783 
    VPN. 8131, 8132 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
789 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทรศัพท์ 0-5622-1595, 0-5622-8081

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  โทร./แฟกซ์ 0-5622-8081 08-1704-0927
 นครสวรรค์ นางสุพัตรา เม่งตรี   VPN. 8141
  supatra.me@hotmail.com, lnakornsw@mail.rid.go.th   
         

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
122 หมู่ 14 ต.หนองนาค�า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4229-0578

     
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี  0-4229-0578 09-1064-4514
 อุดรธาน ี นายทวีสิทธิ์ ศิริเมฆา  แฟกซ์ 0-4229-0578 
  Nitiram19_nangrong@gmail.com  
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ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์ 0-4241-3937-8
    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย  โทร./แฟกซ์ 0-4241-3938 08-1670-6794
 หนองคาย  นางมณี วงศ์ษาพาน lnongkai@mail.rid.go.th  VPN. 8161 , 8162 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
622 ถ.อุดรธานี-สกลนคร กม.109 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4795

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร  0-4273-4795 08-1877-7460
 สกลนคร  นายศักดิ์ดา อยู่เดช  แฟกซ์ 0-4273-4796 08-4874-6103
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-1492

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น  โทร./แฟกซ์ 0-4324-1492 08-9141-4243
 ขอนแก่น  นายวรรัตน์ มั่นดี worry.md@gmail.com  VPN. 8181 , 8182 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 0-4398-8057-8

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  0-4398-8057-8 08-9862-0004
 มหาสารคาม นายประเมษ ชูสิน IsaraKram@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-4398-8058 08-1913-0135
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง

ต.อะป่าว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4584-0638
    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  โทร./แฟกซ์ 0-4584-0638 08-4486-2513
 อุบลราชธานี  นายช�านาญ ดาษเวช adl_30@msn.com   
         

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4463-7282, 0-4477-7827

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  0-4463-7359 08-0622-5625
 บุรีรัมย ์ นายจตุรงค์ หนูรุ่ง tong7mu@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4463-7282 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
58 โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 0-4414-2602, 0-4414-2604
    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  0-4414-2602 08-1876-7999
 สุรินทร ์ นายชนะชัย สุนทรศารทูล chanachai38@gmail.com  แฟกซ์ 0-4414-2604 
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ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
18 ถนนคันคลองชลประทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-1900

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี  โทร./แฟกซ์ 0-3641-1900 08-1972-2944
 ลพบุร ี นายสมหวัง เจริญสุข llopburi@mail.rid.go.th   
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
42 หมู่ 9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์ 0-3636-7133 โทรสาร 0-3639-7274

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี  0-3636-7133 
 สระบุร ี lsraburi@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-3639-7274 
         VPN. 8241, 8242 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43/11 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3534-6084

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  0-3534-6084 08-4874-6113
 อยุธยา  นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์  0-3533-5205 
    แฟกซ์ 0-3534-6084 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี   08-1563-7535
 ปทุมธาน ี นายบัณฑิต คล้ายขยาย   
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
165 หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 0-5648-2249 โทรสาร 0-5648-1300

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท  0-5648-2249 08-6930-2296
 ชัยนาท  นายณรงค์ มาเกตุ narongchainat06@hotmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-5648-1300 
         

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
6 หมู่ 7 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ 0-3654-4086

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี  0-3654-4086 
 สิงห์บุรี  jadroobsing@gmail.com  แฟกซ์ 0-3681-4647 
    VPN. 8271 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
86 หมู่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-5954 โทรสาร 0-3561-1323

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง  0-3561-5954 08-1944-8955
 อ่างทอง  นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม  แฟกซ์ 0-3561-1323 
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ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ 7 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3548-1195 โทรสาร 0-3559-1203

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  0-3548-1195 08-6321-2839
 สุพรรณบุรี  ว่าที่ ร.ต.พิจิตร เวชภูติ  แฟกซ์ 0-3559-1203 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
1127/1-2 ถ.แสงชูโต อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3461-1791 โทรสาร 0-3461-2409

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  0-3461-1791 08-1705-2175
 กาญจนบุรี  นายพิจิตต์ บรรณรงค์  0-3461-3431 
    แฟกซ์ 0-3461-2409 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
ฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 (ตอนกระถินแดง) หมู่ 11 ต.ห้วยขวาง อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 0-3497-0575, 0-3420-4532 โทรสาร 0-3420-4532
    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม  0-3497-0575 08-6640-7777 
 นครปฐม  นายสมบัติ พละศูนย์  แฟกซ์ 0-3420-4532 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
39 ถ.อ�าเภอ (ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดราชบุรี) อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3232-1411

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี  โทร./แฟกซ์ 0-3232-1411 08-6691-7637
 ราชบุรี  นายสุรยุทธ สันตจิต jadroob@hotmail.com  VPN. 5701,5702 
         

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
76 หมู่ 4 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3244-6696-7

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  0-3244-6697 09-2943-5565
 เพชรบุรี  นายประกิต ข�าเลิศ  โทร./แฟกซ์ 0-3244-6696 
    VPN. 8331, 8332 
    

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
343 หมู่ 1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ 0-7577-2596 โทรสาร 0-7577-2506
    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร./แฟกซ์ 0-7577-2506 08-1979-6698
 นครศรีธรรมราช  นายถิรยุต ศรีสุเทพ Jadroobnakhonsi@hotmail.com  VPN. 8341, 8342 
        

ส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ตู้ ปณ.52 ปจ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7343-9841 โทรสาร 0-7343-9841

    
 สจจ. หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี  โทร./แฟกซ์ 0-7343-9841 08-3399-1607
 ปัตตาน ี นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ   
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โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 1 onfarm1@mail.rid.go.th
9/30 ถ.โชตนา ซ.12 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5322-4192

    
 ผคน.1 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-5322-4192 08-1952-5267
  นายสมเดช ภู่ทิม somdech_putim@hotmail.com  VPN. 7880, 7881 
 บท.คน.1 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-5322-4192 08-9759-5758
  นายวิราพงษ์ อัปการัตน์ eng_wirapong@hotmail.com  VPN. 7880, 7881 
  หัวหน้างานการเงินและบัญช ี  โทร./แฟกซ์ 0-5322-4192 09-1067-8873
  นางสาวรุ่งนภา อินทรลักษณ์ roongnapamaekwang@hotmail.com VPN. 7880, 7881 
  หัวหน้างานพัสด ุ  โทร./แฟกซ์ 0-5322-4192 09-1067-8873
  นางสาวรุ่งนภา อินทรลักษณ์  VPN. 7880, 7881
  roongnapamaekwang@hotmail.com   
 ฝวศ.คน.1 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-5322-4192 08-9759-5758
  นายวิราพงษ์ อัปการัตน์ eng_wirapong@hotmail.com  VPN. 7880, 7881 
 ฝปส.คน.1 หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการก่อสร้าง  โทร./แฟกซ์ 0-5322-4192 08-6198-0161
  นายจุมพจน์ เขียวพร้อม jumphott@gmail.com  VPN. 7880, 7881 
 ฝสก.คน.1 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง  โทร./แฟกซ์ 0-5322-4192 08-7658-4215
  นางปรัศนา หอมระรื่น nong_ner@hotmail.com  VPN. 7880, 7881 
 ฝชก.คน.1 หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-5322-4192 08-2891-9992
  นายประสงค์ จินตนา phil.jintana@gmai.com  VPN. 7880, 7881 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 2 onfarm2@mail.rid.go.th
311 หมู่ 1 ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5482-4708 โทรสาร 0-5482-4709

    
 ผคน.2 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 2 12 0-5482-4708 08-7554-3353
  นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ ์  แฟกซ์ 0-5482-4709
  onfarm2@mail.rid.go.th, onfarm2@hotmail.com  VPN. 7886, 7887 
 บท.คน.2 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 11 0-5482-4708 08-1784-2462
  นายจ�านงค์ ครุฑหุ่น  แฟกซ์ 0-5482-4709 
    VPN. 7886, 7887 
  หัวหน้างานพัสด ุ 14 0-5482-4708 08-2629-1188
  นางพรรณภา เรือนแปง  แฟกซ์ 0-5482-4709 
    VPN. 7886, 7887 
  หัวหน้างานการเงินและบัญช ี 16 0-5482-4708 08-9940-3176
  นางกมลวรรธน์ ทรัพย์พ่วง  แฟกซ์ 0-5482-4709 
    VPN. 7886, 7887 
 ฝวศ.คน.2 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-5482-4708 08-1882-1998
  นายวิชิต นุภักดิ์  แฟกซ์ 0-5482-4709 
    VPN. 7886, 7887 
 ฝปส.คน.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 15 0-5482-4708 08-1885-9216
  นายฉัตรชัย สัตยศักดิ์วงศา  แฟกซ์ 0-5482-4709 
    VPN. 7886, 7887 
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 ฝสก.คน.2 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 18 0-5482-4708 08-4378-5446
  นายสมมิตร นิลสุวรรณ  แฟกซ์ 0-5482-4709 
    VPN. 7886, 7887 
 ฝชก.คน.2 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17 0-5482-4708 08-1961-6506
  นายมนตรี คุ้มผล  แฟกซ์ 0-5482-4709 
    VPN. 7886, 7887 
  นายช่างชลประทานช�านาญงาน  0-5482-4708 08-2188-8304
  นายมนตรี อินทร์ติยะ  แฟกซ์ 0-5482-4709 
    VPN. 7886, 7887 
  นายช่างชลประทานช�านาญงาน  0-5482-4708 08-3209-5904
  นายวีรพงษ์ วัฒนะสมสกุล  แฟกซ์ 0-5482-4709 
    VPN. 7886, 7887 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 3 onfarm3@mail.rid.go.th
199 หมู่ 7 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-5147-9

    
 ผคน.3 ผู้อ�านวยการโครงการปฎิบัติการคันคูน�้าที่ 3  0-5524-5149 08-1813-3941
  นายฤทธี พรหมวิจิตร์ waterman2209@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5524-5147 
         VPN. 7892, 7893 
 บท.คน.3 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-5524-5148 08-1951-0149
  นางสมคิด อจละนันท์ sk.baurihan3@gmail.com  แฟกซ์ 0-5524-5147 
         VPN. 7892, 7893 
 ฝวศ.คน.3 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-5524-5147 
    VPN. 7892, 7893 
 ฝปส.คน.3 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง  0-5524-5148 08-4989-1769
  นายวีระชัย เชื้อวีระชน NU_6KA@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5524-5147 
    VPN. 7892, 7893 
 ฝสก.คน.3 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง  0-5524-5148 
    แฟกซ์ 0-5524-5147 
        VPN. 7892, 7893 
 ฝชก.คน.3 หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-5524-5147 09-3139-2205
  นายทรงวุธ มณีวงษ์ songwut_009@hotmail.com  VPN. 7892,7893 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 4 onfarm4@mail.rid.go.th
250 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-0046 โทรสาร 0-5571-0046

    
 ผคน.4 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 4 134 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0046 08-8281-0939
  นายณรงค์ฤทธิ์ กุส ี  VPN. 7898, 7899 
 บท.คน.4 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 135 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0046 08-1887-4390
  นายศิริวัฒน์ จึงตระกูล  VPN. 7898, 7899 
 ฝวศ.คน.4 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 135 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0046 08-1724-7048
  นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์  VPN. 7898, 7899 
 ฝปส.คน.4 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 135 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0046 
    VPN. 7898, 7899 
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 ฝสก.คน.4 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 135 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0046 08-6200-4910
  นายเจนศักดิ์ พฤตินิลภัทร์  VPN. 7898, 7899 
 ฝชก.คน.4 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 169 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0046 08-1724-7048
  นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์  VPN. 7898, 7899 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 5 onfarm5@mail.rid.go.th
ตู้ ปณ. 1 ปณจ. หนองบัวล�าภู อ.เมือง จ.หนองบัวล�าภู โทรศัพท์/โทรสาร 0-4231-4048

    
 ผคน.5 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 5  โทร./แฟกซ์ 0-4231-4049 08-1898-7272
  นายอภิชาต ชุมนุมมณ ี  VPN. 7904, 7905 
 บท.คน.5 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-4231-4049 08-5743-3995
  นางสาวไพรวัลย์ ย่อมดอน  VPN. 7904,7905 
 ฝวศ.คน.5 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-4231-4049 08-4033-8558
  นายเอกชัย ค�าธานี   
 ฝปส.คน.5 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง  โทร./แฟกซ์ 0-4231-4049 08-1974-4308
  นายทิพากร ศิริมั่น   
 ฝสก.คน.5 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง  โทร./แฟกซ์ 0-4231-4049 08-5852-5214
  นายพีรพงษ์ สิทธิเจริญ   
 ฝชก.คน.5 หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-4231-4049 08-1965-5387
  นายอนันต์ เชื้อแก้ว   
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 6 onfarm6@mail.rid.go.th
ต.น�้าพอง  อ.น�้าพอง  จ.ขอนแก่น  40310 โทรศัพท์ 0-4344-1426, 0-4344-1009 โทรสาร 0-4337-3457

  
 ผคน.6 ผู้อ�านวยการโครงการปฎิบัติการคันคูน�้าที่ 6 20 0-4344-1426 08-9712-3283
  นายเรืองโชค ชัยด�ารงค์กุล onfarm6@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-4337-3457 
         VPN. 7910, 7911 
    VPN.(fax) 7911 ต่อ 30 
 บท.คน.6 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 11 0-4344-1009 
       นางวรรณา ชนะมารจันโท  แฟกซ์ 0-4337-3457 
    VPN. 7910, 7911 
    VPN.(fax) 7911 ต่อ 30 
 ฝวศ.คน.6 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 21 0-4344-1009 
    แฟกซ์ 0-4337-3457 
    VPN. 7910, 7911 
    VPN.(fax) 7911 ต่อ 30 
 ฝปส.คน.6 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 26 0-4344-1009 08-1872-1952
  นายไพบูลย์ อุ่นวัฒนะ  แฟกซ์ 0-4337-3457 
    VPN. 7910, 7911 
    VPN.(fax) 7911 ต่อ 30 
 ฝสก.คน.6 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 22 0-4344-1009 08-5749-7677
  นายสรรเพชร ภูทะวัง  แฟกซ์ 0-4337-3457 
    VPN. 7910, 7911 
    VPN.(fax) 7911 ต่อ 30 
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 ฝชก.คน.6 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17 0-4344-1009 08-9350-6433
  ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เจริญทวีทรัพย์  แฟกซ์ 0-4337-3457 
    VPN. 7910, 7911 
    VPN.(fax) 7911 ต่อ 30 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 7 onfarm7@mail.rid.go.th
241 หมู่ 1 บ้านม่วงเดียด ต.ค�าเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ 0-4548-1795

    
 ผคน.7 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 7  0-4548-1795 08-1263-3162
  นายจ�าลอง อ่องอ้น onfarm7@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-4548-2445 
         VPN. 7916, 7917 
 บท.คน.7 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-4548-2308 08-5610-8565
  นางอินถวา แสนวงษ์ intawa_san@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-4548-2445 
         VPN. 7916, 7917 
 ฝวศ.คน.7 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-4548-1795 08-5102-4125
  นายศุภกรณ์ สังข์สกุล onfarm7@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4548-2445 
         VPN. 7916, 7917 
 ฝปส.คน.7 หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการก่อสร้าง  0-4548-1795 08-3360-1303
  นายเอกชัย เชียรชนา akkacahi_c@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4548-2445 
         VPN. 7916, 7917 
 ฝสก.คน.7 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง  0-4548-1795 08-1976-3206
  นายบุญโปรด เผือกพยุง Boonprod_2006@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4548-2445 
         VPN. 7916, 7917 
 ฝชก.คน.7 หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4548-1795 08-9276-2654
  นายบุญธรรม ชื่นตา boontum_chuen@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-4548-2445 
         VPN. 7916, 7917 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 8
113 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 0-4446-5164

    
 ผคน.8 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 8 11 โทร./แฟกซ์ 0-4446-5164 08-1884-8319
  นายเทอดธรรม สุวรรณวัฒน์ onfarm8@mail.rid.go.th  VPN. 7922, 7923 
 บท.คน.8 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 17 โทร./แฟกซ์ 0-4446-5164 08-8580-2097
  นางเสาวนีย์ ปักษา  VPN. 7922, 7923 
 ฝวศ.คน.8 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 โทร./แฟกซ์ 0-4446-5164 08-1050-4616
  นายมานิจ ร�ามะนา  VPN. 7922, 7923 
 ฝปส.คน.8 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 15 โทร./แฟกซ์ 0-4446-5164 08-1789-2329
  นายชยุต สองจันทึก  VPN. 7922, 7923 
 ฝสก.คน.8 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 14 โทร./แฟกซ์ 0-4446-5164 08-5303-8900
  นายอนุศักดิ์ สองจันทึก  VPN. 7922, 7923 
 ฝชก.คน.8 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 โทร./แฟกซ์ 0-4446-5164 
    VPN. 7922,7923 
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โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 9 onfarm9@mail.rid.go.th
ตู้ ปณ. ปณจ. บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์ 0-3896-1178

    
 ผคน.9 ผู้อ�านวยการโครงการปฎิบัติการคันคูน�้าที่ 9  โทร./แฟกซ์ 0-3896-1178  08-1925-3632
  นายจ�านงค์ ธรรมสอน onfarm9@mail.rid.go.th  VPN. 7928, 7929 
 บท.คน.9 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-3896-1178  
    VPN. 7928/7929 
 ฝวศ.คน.9 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-3896-1178  08-1622-1688
  นายวุฒิชัย ขาวประภา  VPN. 7928, 7929 08-4874-6169
 ฝปส.คน.9 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง  โทร./แฟกซ์ 0-3896-1178  
    VPN. 7928, 7929 
 ฝสก.คน.9 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมต่อเนื่อง  โทร./แฟกซ์ 0-3896-1178  
    VPN. 7928, 7929 
 ฝชก.คน.9 หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-3896-1178  08-3852-7999
  นายวัชระ พรหมคุณาภรณ์  VPN. 7928, 7929 

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 10 onfarm10@mail.rid.go.th
ต.เขาพระราม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3648-6804

    
 ผคน.10 ผู้อ�านวยการโครงการปฎิบัติการคันคูน�้าที่ 10 163 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6804 08-1876-6115
  นายสงกรานต์ แสงหิรัญ onfarm10@mail.rid.go.th  VPN. 7934, 7935 
 บท.คน.10 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 163 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6804 
    VPN. 7934 
 ฝวศ.คน.10 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 163 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6804 08-1901-4261
  นายจุนรัชต์ วิวัฒนาพันธุ์  VPN. 7934 
 ฝปส.คน.10 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 163 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6804 
  นายไพบูลย์ เมตตาสุต  VPN. 7934 08-1946-1423
 ฝสก.คน.10 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 163 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6804 08-1918-0824
  นายสุทัศน์ จดชัยภูมิ  VPN. 7934 
 ฝชก.คน.10 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 163 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6804 08-1278-5877
  สิบเอกนพดล พวงล�าใย  VPN. 7934 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 11 onfarm11@mail.rid.go.th
200 หมู่ 1 ถนนติวานนท์  ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120  โทรศัพท์ 0-2583-4891

    
 ผคน.11 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 11 210 0-2583-4891 08-1856-9017
  นายชัชวาลย์ วงษ์เมือง  แฟกซ์ 0-2583-6050 ต่อ 210 
    VPN. 7940, 7941 
 บท.คน.11 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 210 0-2583-4891 
    แฟกซ์ 0-2583-6050 ต่อ 210 
    VPN. 7940, 7941 
 ฝวศ.คน.11 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 210 0-2583-4891 08-1848-2045
  นายคมสิทธิ์ สุทธิรักษ์  แฟกซ์ 0-2583-6050 ต่อ 210 
    VPN. 7940, 7941 
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 ฝปส.คน.11 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 210 0-2583-4891 08-1438-8170
  นายพัศณัฎฐ์ ยศสมบัติ  แฟกซ์ 0-2583-6050 ต่อ 210 
    VPN. 7940, 7941 
 ฝสก.คน.11 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 210 0-2583-4891 08-3619-5915
  นายวิชัย ร่วมชาติ  แฟกซ์ 0-2583-6050 ต่อ 210 
    VPN. 7940, 7941 
 ฝชก.คน.11 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 210 0-2583-4891 08-9994-4605
  นายสุธรรม กอแก้วปฐมกุล  แฟกซ์ 0-2583-6050 ต่อ 210 
    VPN. 7940, 7941 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 12 onfarm12@mail.rid.go.th
58 หมู่ 5 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 0-5647-5556 โทรสาร 0-5647-5514

    
 ผคน.12 ผู้อ�านวยการโครงการปฎิบัติการคันคูน�้าที่ 12  0-5647-5556 08-6769-3608
  นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ  แฟกซ์ 0-5647-5514 
    VPN. 7946, 7947 
 บท.คน.12 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 119 0-5647-5556 08-7838-2612
  นางเพ็ญศรี พูลสวัสดิ์  แฟกซ์ 0-5647-5514 
    VPN. 7946, 7947 
 ฝวศ.คน.12 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 114 0-5647-5556 08-1438-8567
  นายจิรยุทธ จตุรภัทร  แฟกซ์ 0-5647-5514 
    VPN. 7946, 7947 
 ฝปส.คน.12 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง  0-5647-5556 08-6769-3608
  นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ (รก.)  แฟกซ์ 0-5647-5556 
    VPN. 7946, 7947 
 ฝสก.คน.12 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง  0-5647-5556 08-6134-7605
  นายธนัตสัษฐ์ อารีไทย  แฟกซ์ 0-5647-5556 
    VPN. 7946, 7947 
 ฝชก.คน.12 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 127 0-5647-5556 08-6207-8969
  นายพิชัย ทองทาบ  แฟกซ์ 0-5647-5556 
    VPN. 7946, 7947 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 13 onfarm13@mail.rid.go.th
1128 หมู่ 5 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3461-1795 โทรสาร 0-3461-1856

    
 ผคน.13 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 13 101 0-3461-1795 08-0282-7667
  นายปุลิน กุหลาบ  แฟกซ์ 0-3461-1856 
         VPN. 7952 
 บท.คน.13 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 112 0-3461-1795 08-1942-9168
  นางนัยนา เต็มนาที  แฟกซ์ 0-3461-1856 
    VPN. 7952, 7953 
  งานพัสด ุ 111 0-3461-1795 08-7008-1416
  นางรัตนา ใจมาลัย  แฟกซ์ 0-3461-1856 
    VPN. 7952, 7953 
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 ฝวศ.คน.13 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 110 0-3461-1795 08-7500-2003
  นายนพดล ผากา  แฟกซ์ 0-3461-1856 
    VPN. 7952, 7953 
 ฝปส.คน.13 หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการก่อสร้าง 104 0-3461-1795 08-1857-0529
  นายกล้า แจ้งตระกูล  แฟกซ์ 0-3461-1856 
    VPN. 7952, 7953 
 ฝสก.คน.13 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 105 0-3461-1795 08-2250-1313
  นายพงศ์ศักดิ์ ศรีสารากร  แฟกซ์ 0-3461-1856 
    VPN. 7952, 7953 
 ฝชก.คน.13 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 114 0-3461-1795 08-6057-9231
  นายปราโมทย์ ภูมิสถาน  แฟกซ์ 0-3461-1856 
    VPN. 7952, 7953 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 14 onfarm14@mail.rid.go.th
405 หมู่ 6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3241-6073

    
 ผคน.14 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้า 14 11 โทร./แฟกซ์ 0-3241-6073 08-1849-0732
  นายอัศวิน สมุทรจักร aswinyun41@hotmail.com 14 VPN. 7958, 7959 08-4874-6230
 บท.คน.14 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 14 โทร./แฟกซ์ 0-3241-6073 08-6042-6173
  นายศิริชัย วิเศษไชยศรี Sirichai_W@mail.rid.go.th  VPN. 7958, 7959 
  งานพัสด ุ 21 โทร./แฟกซ์ 0-3241-6073 08-0788-2526
  นายนิวัฒน์ นวนไทย Niwath-2007@hotmail.com 14 VPN. 7958, 7959 
  งานการเงินและบัญช ี 13 โทร./แฟกซ์ 0-3241-6073 08-7059-5575
  นางปริศนารัตน์ สงวนตระกูล 14 VPN. 7958, 7959 
 ฝวศ.คน.14 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 17 โทร./แฟกซ์ 0-3241-6073 08-9837-5991
  นายฉัตรมงคล สิงหวิบูลย์ Chatara39@hotmail.com 14 VPN. 7958, 7959 
 ฝปส.คน.14 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 18 โทร./แฟกซ์ 0-3241-6073 08-4802-4777
  นายสันติ ฤทธิ์เดชะบุญ Sunit_l@mail.rid.go.th 14 VPN. 7958,7959 
 ฝสก.คน.14 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 19 โทร./แฟกซ์ 0-3241-6073 08-1857-2652
  นายสัญญา สงวนตระกูล Sanys@mail.rid.go.th 14 VPN. 7958, 7959 
 ฝชก.คน.14 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 20 โทร./แฟกซ์ 0-3241-6073 08-3883-6334
  นายปัญญา เหลืองอร่าม Panya_L@mail.rid.go.th 14 VPN. 7958,7959 08-1857-6994
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 15 onfarm15@mail.rid.go.th
หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7733-1191, 0-7733-1168

    
 ผคน.15 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 15  โทร./แฟกซ์ 0-7733-1191 08-6476-9519
  นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน   0-7733-1168 08-1738-2953
         VPN. 7964, 7965 
 บท.คน.15 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-7733-1191 08-6476-9524
  นางสุขสมบูรณ์ ธิติโสภี   0-7733-1168 08-1125-2142
    VPN. 7964, 7965 
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 ฝวศ.คน.15 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-7733-1191 08-6476-9520
  นายนเรศ ชูรัตน์   0-7733-1168 08-5080-9863
    VPN. 7964, 7965 
 ฝปส.คน.15 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง  โทร./แฟกซ์ 0-7733-1191 08-6476-9521
  นายกิตติ ทองบ�ารุง   0-7733-1168 08-1855-6924
    VPN. 7964, 7965 
 ฝสก.คน.15 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง  โทร./แฟกซ์ 0-7733-1191 08-6476-9523
  นายพิชัย วงษ์ชาลี   0-7733-1168 08-1693-5499
    VPN. 7964, 7965 
 ฝชก.คน.15 หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-7733-1191 08-6476-9522
  นายสมบูรณ์ วุฒิศักดิ์ชัยกุล   0-7733-1168 08-9728-6938
    VPN. 7964, 7965 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 16 onfarm16@mail.rid.go.th
หมู่ 8 ต.โคกสับ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 0-7469-5347 โทรสาร 0-7469-5636

    
 ผคน.16 ผู้อ�านวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 16 14 0-7469-5347 08-1897-2016
  นายสุรพงศ์ เจริญการยนต ์  แฟกซ์ 0-7469-5636 
         VPN. 7970, 7971 
 บท.คน.16 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 13 0-7469-5347 08-1797-0306
  นางณัฐมน ศรีอรรคพรหม keytobee@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7469-5636 
        VPN. 7970, 7971 
 ฝวศ.คน.16 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 0-7469-5347 08-1963-7677
  นายพัสกร ประเทพ Hintsout@msn.com  แฟกซ์ 0-7469-5636 
         VPN. 7970, 7971 
 ฝปส.คน.16 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง 15 0-7469-5347 08-2831-8927
  นายชนินทร์ น้อยด�า Chanin_noidam@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7469-5636 
         VPN. 7970, 7971 
 ฝสก.คน.16 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 11 0-7469-5347 08-1963-7677
  นายพัสกร ประเทพ Hintsout@msn.com  แฟกซ์ 0-7469-5636 
         VPN. 7970, 7971 
 ฝชก.คน.16 หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 0-7469-5347 08-1478-7806
  นายวิโรจน์ จันทร์หนู  แฟกซ์ 0-7469-5636 
    VPN. 7970, 7971 
    

โครงการปฏิบัติการคันคูน�้าที่ 17 onfarm17pattani@hotmail.com
248 หมู่ 2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7343-7279

     
 ผคน.17 ผู้อ�านวยการโครงการปฎิบัติการคันคูน�้าที่ 17  0-7343-7279  08-1738-3469
  นายมะรอสะลี หามะ  แฟกซ์ 0-7354-2312 
         VPN. 7976, 7977 
 บท.คน.17 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  0-7343-7279 08-9462-5938
  นายวุฒิพงศ์ อารีอับดุลซอมะ  แฟกซ์ 0-7354-2312 
    VPN. 7976, 7977 
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 ฝวศ.คน.17 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-7343-7279 
  นายเอกชัย พูลนวล (รก.)  แฟกซ์ 0-7354-2312 
    VPN. 7976,7977 
ฝปส.คน.17 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง  0-7343-7279 
    แฟกซ์ 0-7354-2312 
    VPN. 7976,7977 
ฝสก.คน.17 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการต่อเนื่อง  0-7343-7279 09-3774-9417
  นายวีระศักดิ์ ไกรฤกษ์  แฟกซ์ 0-7354-2312 
    VPN. 7976, 7977 
 ฝชก.คน.17 หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-7343-7279 08-6956-8523
  นายปิยปราชญ์ สมจิตร (รก.)  แฟกซ์ 0-7354-2312 
    VPN. 7976, 7977 
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 ผส.บก. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารโครงการ 2249 0 2241 0068 08-1622-5461
  นายสมเกียรติ ประจ�าวงษ์ Prajamwong@yahoo.com 2382 แฟกซ์ 0 2243 7870 
 ผชช.สล. ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2981 0 2667 0981 08-9534-8686
  นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ   แฟกซ์ 0 2241 4421 
 ผชช.ศก. ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน�้า 2980 0 2667 0980 08-7682-6854
  นางสาวธนกร จาตะวงษ์ jwthanakorn@hotmail.com  แฟกซ์ 0 2241 4421 
 ฝบ.บก. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2285 0 2192 0628 08-1567-1310
  นางทิพย์พวรรณ นิลพลับ cattippawan05@g-mail.com 2443 แฟกซ์ 0 22413356 
 ผวค. ผู้อ�านวยการส่วนวางโครงการ 2224 0 25731807 08-1444-7068
  นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง (รก.) kuersak@hotmail.com  แฟกซ์ 0 2243 6027 
 กง.วค.1 หัวหน้ากลุ่มงานวางโครงการ 1 2505 0 2241 3354 08-1922-7034
  นายพรมงคล ชิดชอบ waterman44@g-mail.com 2380 แฟกซ์ 0 2243 1044 
 กง.วค.2 หัวหน้ากลุ่มงานวางโครงการ 2 2301 0 2243 4375 08-9152-3230
  นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร chawa_w@yahoo.com 2524 แฟกซ์ 0 2241 0255 
 กง.วค.3 หัวหน้ากลุ่มงานวางโครงการ 3 2245 0 2241 2680 08-1817-4784
  นายชุมลาภ เตชะเสน ctejasen@yahoo.com 2381 แฟกซ์ 0 2669 3580 
 กง.วค.4 หัวหน้ากลุ่มงานวางโครงการ 4 2636 0 2669 5039 08-19227034
  นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ phatta05@yahoo.com 2794, 2769 แฟกซ์ 0 2669 5039 
 กผ.วค. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารข้อมูลและแผนโครงการ 2668 0 2669 5040 08-6616-8882
  นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม supapprom22@yahoo.com  แฟกซ์ 0 2669 5040 
 กศ.บก. หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจและสังคม 2269 0 2669 3558 
   2767 แฟกซ์ 0 2241 5058 
 กป.บก. หัวหน้ากลุ่มประเมินผลโครงการ 2227 0 2243 6915 08-9924-9946
  นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์ walaiporn.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0 2243 6915 
 กส.บก. หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ 2343 0 2241 4421 08-1444-7068
  นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง kuersak@hotmail.com  แฟกซ์ 0 2241 4421 
 กง.กส.1 หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 2574 0 2669 3585 08-6508-2450
  นางสุพรรณี จันทนโรจน์ supanneech@yahoo.com  แฟกซ์ 0 2669 3585 
 กง.กส.2 หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 2 2343 0 2241 4421 08-51194106
  นางพิรญาณ์ ศรีสวัสดิ์ sriat13@yahoo.com  แฟกซ์ 0 2669 3597 
 กม.บก. หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวางโครงการ 2773 0 2243 6934 08-1712-5500
  นายอาทร สุทธิกาญจน์ asut999@g-mail.com 2774 แฟกซ์ 0 2243 6934 
 ผกช. ผู้อ�านวยการส่วนบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ 2262 0 2241 2688 08-4700-5327
  นางสาวสุนทราณีช์ สุขวัต (รก.) soontranee@yahoo.com  แฟกซ์ 0 2241 2688 
 ฝก.กช. หัวหน้าฝ่ายโครงการเงินกู ้ 2289 02 243 6964 08-1721-0034
  นายกาญจดินทร์ สระประทุม kanchadin@yahoo.com  แฟกซ์ 02 243 6964 
 ฝจ.กช. หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการและประสานงานจัดหาต่างประเทศ 2326 0 22412363 08-5137-0212
  นางทยิดา สิริธีรธ�ารง ฟัน ก็อรสตันเยอ 2234 แฟกซ์ 0 2669 4169
  Thayida@g-mail.com  
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 ฝส.กช. หัวหน้าฝ่ายบริหารสัญญาจ้าง 2492  08-9209-0550
  นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์ uck_uck1@hot.mail.com   
 ฝช.กช. หัวหน้าฝ่ายโครงการเงินช่วยเหลือ 2609 0 2243 6963 08-3-115-7774
  นายวีระ หวังวรวงศ์ eeraaw@yahoo.com 2291 แฟกซ์ 0 2243 1739 
 ผมต. ผู้อ�านวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ 2417 0 2241 5059 08-4874-6087
  นางสาวสุนทราณีช์ สุขวัต soontranee@yahoo.com  แฟกซ์ 0 2243 7883 

สำานักบริหารจัดการน้ำาและอุทกวิทยา
hydro@mail.rid.go.th

 ผส.บอ. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการน�้าและอุทกวิทยา 2332 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3348 08-1936-7381
  นายทองเปลว กองจันทร ์tkongjun3535@gmail.com 2583 0-2669-5025 
 ฝบ.อน. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2360 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2360 08-1987-1545
  นายพูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ 2740 แฟกซ์ 0-2241-5217 
 ธก.อน. หัวหน้างานธุรการ 2360 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2360 08-9921-6204
  นางรุ่งนภา ทองศิริ  แฟกซ์ 0-2241-5217 
 งบ.อน. หัวหน้างานการเงินและบัญช ี 2375 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2360 08-5066-9221
  นางสุนันท์ บุญเที่ยง  แฟกซ์ 0-2241-5217 
 กจ.อน. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที ่ 2376 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5722 08-1345-1181
  นางจินตนา ยิ้มจันทร์   
 พด.อน. หัวหน้างานพัสด ุ 2390 0-2243-7885 08-6547-8761
  นางรัตนา พรนที   
 ผจน. ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�้า 2421 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6909 08-4700-5322
  นายชัชชม ชมประดิษฐ ์chatchom@msn.com   08-1354-7508
 กจ.จน. หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน�้า 2309 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5667 08-1764-3678
  นายสมจิต อ�านาจศาล somnatsan@yahoo.com   
 กพ.จน. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน�้า 2235 0-2241-2365 08-1488-2111
  นายธีระพล ตั้งสมบุญ theerapholt@yahoo.com  0-2241-5052 
 ศป.จน. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน�้า 2584 0-2669-2153 08-4021-4064
  นายธาดา พูนทวี thada2696@gmail.com   
 ผอ.ศปส.ชป. ผู้อ�านวยการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้า 2768 0-2669-2560 08-4725-4777
  นายธเนศร์ สมบูรณ ์thanet47@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2243-6956 
  หัวหน้าศูนย์โทรมาตร 2772 โทร./แฟกซ์ 0-2669-4294 08-1858-0057
  นายวิชญ์ ศรีวงษา dr.vich@gmail.com   
 ผอท. ผู้อ�านวยการส่วนอุทกวิทยา 2724 โทร./แฟกซ์ 0-2669-5048 08-4700-5315
  นายจเร ทองด้วง jaray.579@gmail.com   
 กว.อท. หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ 2392 0-2241-0953 08-1801-8219
  นางจิรา สุขกล�่า appliedhydro@gmail.com  แฟกซ์ 0-2241-3068 
 กต.อท. หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน�้า 2420, 2232 โทร./แฟกซ์ 0-2667-0969 08-6568-9068
  นางรัตนา รัตนจารุรักษ์ ratanaraks@yahoo.com 2969  
 กส.อท. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น�้า 2313 0-2241-0371 08-4078-8188
  นายสุรพันธ์ อิ่นแก้ว surapan_i@yahoo.com 2477 แฟกซ์ 0-2243-6958 
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 กค.อท. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ 2292 โทร./แฟกซ์ 0-2241-1673 08-1801-8223
  นายสุเมธ สาธุเสน sumet982000@yahoo.com   
 ผปษ. ผู้อ�านวยการส่วนปรับปรุงบ�ารุงรักษา 2205 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5050 08-4700-5336
  นายสมเจต พานทอง somjet_e36@hotmail.co.th   
 กป.ปษ. หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการชลประทาน 2474 โทร./แฟกซ์ 0-2241-4430 08-1371-8296
  นายสมเดช ศรีวิเชียร somdach@yahoo.com   
 กห.ปษ. หัวหน้ากลุ่มงานบ�ารุงรักษาหัวงาน 2687 โทร./แฟกซ์ 0-2669-5019 08-0440-3945
  นางสาวอรญา เขียวคุณา oraya_thai@yahoo.com   
 กร.ปษ. หัวหน้ากลุ่มงานบ�ารุงรักษาระบบชลประทาน 2334 โทร./แฟกซ์ 0-2243-3149 08-3424-3213
  นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์   
 กช.ปษ. หัวหน้ากลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน 2502 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6945 08-6377-9379
  นายกิตติ วิมะลิน   
 ผปข. ผู้อ�านวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน 2633 โทร./แฟกซ์ 0-2241-1011 08-1801-8424
  นายเพิ่มพร โสภณางกูร poemporns@gmail.com 2407  09-5789-6364
 กว.ปข. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 2407 โทร./แฟกซ์ 0-2241-1011 08-1848-8264
  นายไตรทิพย์ มังกโรทัย safetydam@yahoo.com   
 กต.ปข. หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน 2407 โทร./แฟกซ์ 0-2241-1011 
  นายธ�ารงค์วิชญ์ ด�ารงเลิศวรรธ์   
 ผนช. ผู้อ�านวยการส่วนการใช้น�้าชลประทาน 2359 โทร./แฟกซ์ 0-2241-4794 08-1801-7821
  นายศุภชัย  แก้วล�าใย   
 ฝส.นช. หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้น�้าชลประทาน 2359 0-2669-3748 08-9764-7847
  นางสาววราลักษณ์ งามสมจิตร   โทร./แฟกซ์ 0-2241-4794 
 กว.นช. หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้น�้าชลประทาน 2377 โทร./แฟกซ์ 0-2241-4794 08-7717-4210
  นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์   
 ฝพ.นช. หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น�้าชลประทาน 2359 โทร./แฟกซ์ 0-2241-4794 08-1877-2494
  นางสาวฉวีวรรณ วิขัมภประหาร    08-0484-7348
  drweewan@hotmail.com, wwikarn@gmail.com   
 สก.นช.1 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ 1 (แม่แตง)  โทร./แฟกซ์ 0-5347-1089 08-1884-5236
  นายวรเดช ชินพงศ์ฐิติวัสส์ cmias-001@hotmail.com   
 สก.นช.2 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)  โทร./แฟกซ์ 0-5529-0184 08-1727-9002
  นายผัน ศรีมา phun502@gmail.com   
 สก.นช.3 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)  โทร./แฟกซ์ 0-4446-5141 08-9910-1046
  นางศิริรัตน์ โสภณ   
 สก.นช.4 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ 4 (สามชุก)  โทร./แฟกซ์ 0-3557-1850 08-5170-9220
  นายไพโรจน์ แสงจินดา   
 สก.นช.5 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)  โทร./แฟกซ์ 0-3420-4283 08-6075-2384
  นายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์   
 สก.นช.6 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)  โทร./แฟกซ์ 0-3244-9398 08-1171-7377
  นายมานัส กองแก้ว   
 หน.ศูนย์สาธิตฯ หัวหน้าศูนย์สาธิตการใช้น�้าชลประทานแม่กลอง  โทร./แฟกซ์ 0-3469-9048 08-6179-4414
  นายจารึก สินธุรัตน์   
 สก.นช.7 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ 7 (ปัตตานี)  โทร./แฟกซ์ 0-7343-9934 08-9462-6845
  นายอุดมเกียรติ เกิดสม (รก.)   
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 สก.นช.8 หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ 8 
  (นครศรีธรรมราช)  โทร./แฟกซ์ 0-7547-0139 08-9462-6845
  นายอุดมเกียรติ เกิดสม   
 ผอน. ผู้อ�านวยการศูนย์อุทกวิทยา 8011-2 โทร./แฟกซ์ 0-5326-2683 08-4700-5310
 ภาคเหนือ และบริหารน�้าภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่)  
 ตอนบน นายพลชัย กลิ่นขจร kphonchai@gmail.com   
 บท.อน. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 8011-2 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8925 08-9632-2827
  นางพัฒนา สวามิวัศดิ์   
 ฝว.อน. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 8011-2 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8925 08-6673-5333
  นายปรีชา แย้มเยือน   
 ฝป.อน. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 8011-2 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8925 08-1881-9693
  นายสายชล เกตุเพชร   
 ผอน. ผู้อ�านวยการศูนย์อุทกวิทยา 8021-2 0-5533-4006 08-1823-3949
 ภาคเหนือ และบริหารน�้าภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)  แฟกซ์ 0-5533-4007
 ตอนล่าง นายสมภพ อินต๊ะรักษา   
 บท.อน. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-5533-4006 08-1823-3949
  นายสมภพ อินต๊ะรักษา (รก.)  แฟกซ์ 0-5533-4007 
 ฝว.อน. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 8021-2 0-5533-4006 08-5762-9529
  นายวินิต มาพริก  แฟกซ์ 0-5533-4007 
 ฝป.อน. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 8021-2 0-5533-4006 08-1181-3427
  นายสมหมาย คล้ายนิ่ม  แฟกซ์ 0-5533-4007 
 ผอน. ผู้อ�านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน�้า
 ภาคตอน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) 8031-2 โทร./แฟกซ์ 0-4322-3565 08-1700-5314
 ตอนบน นายสงวน กันทะวงศ ์ksnguan@yahoo.com  0-4322-0931 
 บท.อน. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 8031-2 โทร./แฟกซ์ 0-4322-3565 08-9841-5847
  นางณพรรณพัชร์ วันสูงเนิน   
 ฝว.อน. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 8031-2 โทร./แฟกซ์ 0-4322-3565 
     
 ฝป.อน. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 8031-2 โทร./แฟกซ์ 0-4322-3565 08-1058-6253
  นายอุทัย นามมณี   
 ผอน. ผู้อ�านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน�้า
 ภาคตอน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา) 8041-2 0-4446-5154-5 08-4670-9831
 ตอนล่าง นายปกรณ์ สุตสุนทร   แฟกซ์ 0-4446-5156 
    แฟกซ์ 0-4446-5938 
 บท.อน. หัวหน้างานบริหารทั่วไป   
    
 ฝว.อน. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 8041-2 0-4446-5154-5 08-6649-2785
  นายวัลลภ นันทมัจฉา water_04@rocketmail.com  แฟกซ์ 0-4446-5156 
    แฟกซ์ 0-4446-5938 
 ฝป.อน. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 8041-2 0-4446-5154-5 08-9247-1097
  นายวิโรจน์ หวานเหลือ  แฟกซ์ 0-4446-5156 
  hydrology04_1@windowslive.com  แฟกซ์ 0-4446-5938 
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 ผอน. ผู้อ�านวยการศูนย์อุทกวิทยา 8051-2 0-5640-5101 08-6344-7190
 ภาคกลาง  และบริหารน�้าภาคกลาง (ชัยนาท)  โทร./แฟกซ์ 0-5640-5102 
  นายสมคิด สะเภาค�า somkid_26mr@hotmail.com   
 บท.อน. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-5640-5101 09-8101-9396
  นายอภิภู ชนิตปรียา (ท�าหน้าที่)  แฟกซ์ 0-5640-5102 
 ฝว.อน. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 8051-2 0-5640-5101 08-3214-2441
  นายราเชนทร์ ตันติวัฒน์ rachen_57@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5640-5102 08-9857-7788
 ฝป.อน. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 8051-2 0-5640-5101 08-5065-0596
  นายสุรพล ทองค�า sura_to@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5640-5102 
 ผอน. ผู้อ�านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน�้า 8061-2 โทร./แฟกซ์ 0-3835-8087 08-4700-5316
 ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออก (ชลบุรี)  
  นายทรงพล ก�าลังเก่ง ksongpol@yahoo.com   
 บท.อน. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 8061-2 โทร./แฟกซ์ 0-3835-8087 
  นายมาโนช ชาญณรงค์   
 ฝว.อน. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 8061-2 โทร./แฟกซ์ 0-3835-8087 08-6939-2427
  นายพิพัฒน์ อังศธรรมรัตน์ hydro_6@hotmail.com   
 ฝป.อน. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 8061-2 โทร./แฟกซ์ 0-3835-8087 08-6077-6024
  นายสมัย ศรีทอง samai_srithong@hotmail.com   
 ผอน. ผู้อ�านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน�้า 8071-2 0-3461-2363 08-4700-5313
 ภาคตะวันตก  ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)  แฟกซ์ 0-3461-2865 08-6569-1541 
  นายพิสิษฐ บ�าเพ็ญกิจ pbumpenkij@yahoo.co.th  
 บท.อน. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 8071-2 0-3461-2363 08-1763-3218
  นางอุบล ชุมพล  แฟกซ์ 0-3461-2865 
 ฝว.อน. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 8071-2 0-3461-1977 08-1973-3098
  นายธนวัฒน์ ทิพย์มโนสิงห์  แฟกซ์ 0-3461-2865 
 ฝป.อน. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 8071-2 0-3461-1977 08-1948-6631
  นายชัยยุทธ์ ชุมพล  แฟกซ์ 0-3461-2865 
 ผอน. ผู้อ�านวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน�้าภาคใต้ (พัทลุง) 8081-2 0-7461-1679 08-4700-5318
 ภาคใต้ นายสมชาย อิ่มอยู่ chai_imyoo@yahoo.com  แฟกซ์ 0-7461-4051 
 บท.อน. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 8081-2 0-7461-1679 09-1328-7009
  นายนพร อนุรักษ์  naporn008@gmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-7461-4051 
 ฝว.อน. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 8081-2 0-7461-1679 08-1479-6643
  นายฉลาด ทองคง hydro1955@gmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-7461-4051 
 ฝป.อน. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 8081-2 0-7461-1679 08-6961-2346
  นายประพันธ์ เกิดแสงสุริยงค์  โทร./แฟกซ์ 0-7461-4051
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สำานักบริหารทรัพยากรบุคคล
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 ผส.บค. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 2355 0-2243-6930 08-4700-5334 
  นายมนัส ก�าเนิดมณ ี  0-2241-0062  
 ผชช.บค. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2936 0-2667-0936 08-1860-0067 
  นางศิวพร ภมรประวัติ    
 ฝบท.บค. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2726 0-2241-3064 08-1636-2929
  นางอรรคณา เกลี้ยงล�ายอง  แฟกซ์ 0-2669-5053  
 ธก.พบ. หัวหน้างานธุรการ 2210 0-2241-3064  
  นางจินตนา ประสาสน์ศักดิ์  แฟกซ์ 0-2669-5053  
 บง.พบ. หัวหน้างานบัญชีการเงิน 2729 0-2241-3064  
  นางดารี ชัยประสพ  0-2669-5057  
    แฟกซ์ 0-2669-5053  
 พด.พบ. หัวหน้างานพัสดุ 2743 0-2241-3064  
  นางสาวจริยา ผลกล้า  แฟกซ์ 0-2669-5053  
 ผรอ.บค. ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก�าลัง 2731 0-2241-5049 0-2994-4795 
  นายวุฒิชัย จันทร์กระจ่าง (รก.)  0-2667-0945 08-9476-9063 
    แฟกซ์ 0-2669-5053  
  หัวหน้างานวางแผนและอัตราก�าลัง 1 2484 0-2241-5049 0-2587-4684 
  นางสาวสุพิชฌาย์ พงศ์ชาคร  0-2667-0945 08-9224-5751 
    แฟกซ์ 0-2669-5053  
  หัวหน้างานวางแผนและอัตราก�าลัง 2 2484 0-2241-5049 0-2994-4795 
  นายวุฒิชัย จันทร์กระจ่าง  0-2667-0945 08-9476-9063 
    แฟกซ์ 0-2669-5053  
 ผสบ.บค. ผู้อ�านวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2494 0-2241-2726  
  นางสาวทาริกา ศิริสุทธานันท ์  แฟกซ์ 0-2669-3599  
 สบ.บค. งานสรรหา 2411 0-2241-7555  
  ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา จันทโรภาส  แฟกซ์ 0-2669-3599  
 บต.บค. งานบรรจุและแต่งตั้ง  2411 0-2241-7555  
  นางพลับพลึง ชวนสกุล  แฟกซ์ 0-2669-3599  
 บต.บค. งานบรรจุและแต่งตั้ง  2411 0-2241-7555  
  นางกมลพร เบ็ญจมาศ  แฟกซ์ 0-2669-3599  
 ผทบ.บค. ผู้อ�านวยการกลุ่มทะเบียนประวัติและบ�าเหน็จบ�านาญ 2270 0-2669-5030 09-8262-1310 
  นางนลินี เมปริญญา  แฟกซ์ 0-2667-0978  
 ทป.บค. 1 หัวหน้างานทะเบียนประวัติ 1 2333 0-2241-2369  
  นางสาวฐิติมา แย้มเยื้อน  แฟกซ์ 0-2667-0978  
    แฟกซ์ 0-2669-5053  
 ทป.บค. 2 หัวหน้างานทะเบียนประวัติ 2 2372 0-2241-2369  
  นางขจร ค�านึงเนตร  แฟกซ์ 0-2667-0978  
 ทป.บค. 3 หัวหน้างานทะเบียนประวัติ 3 2611 0-2241-2369 08-4721-5820 
  นางสาวณัชชา สุขแสง  แฟกซ์ 0-2667-0978  
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 บน.บค. 1 หัวหน้างานบ�าเหน็จบ�านาญ 1 2617 0-2669-4216 08-6787-2916 
  นางสาวสมศรี ศรีชัย  แฟกซ์ 0-2667-0978  
    แฟกซ์ 0-2669-5053  
 บน.บค. 2 หัวหน้างานบ�าเหน็จบ�านาญ 2 2617 0-2669-4216  
  นางสาวสมพร โรจนภิญโญ  แฟกซ์ 0-2667-0978  
 ผวป.บค. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิชาการและประเมินบุคคล 2801 0-2241-7555  
  นางปรียาพร จันทโรภาส    
 ผสค.บค. ผู้อ�านวยการกลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2298 0-2669-4339 08-5114-6480 
  จ่าเอกสมบุญ ศรีเมือง welfare_555@hotmail.com 2632 แฟกซ์ 0-2241-5051  
   2412   
 ผวค.บค. ผู้อ�านวยการกลุ่มวินัยและระบบคุณธรรม 2465 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5061 08-9105-2386 
  นายโสภณ ข�าเกิด    
  หัวหน้างานตรวจส�านวน 2327 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5061 08-1619-1872 
  นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์    
  หัวหน้างานสอบสวน 2327 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5061 08-4699-4294
  นายกิตติโชติ บางยี่ขัน    
  หัวหน้างานสืบสวน 2327 โทร./แฟกซ์ 0-2241-506 08-6051-2512
  นางทัศนี พุ่มพวง    
 ผพบ.บค. ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 539 0-2583-7325 08-4874-6262 
  นางสุปาณี วินโกมินทร ์  แฟกซ์ 0-2583-6122  
  หัวหน้าโครงการ   
  นางจิตติมา  จารุภาวัฒน์ 323 0-2583-4193 08-4874-6253
    แฟกซ์ 0-2584-5437 
  นายณรงค์  คชวงษ์ 545 0-2962-5711 08-6567-1296
    แฟกซ์ 0-2583-6122 
  นางตวงพร  กาบแก้ว 589 0-2583-3245 09-2528-2626
    แฟกซ์ 0-2583-6122 
  การจัดการความรู้ KM   
  นางสาวนันทพร  เงินฉลาด 248 0-2583-4194 08-9493-4207
    แฟกซ์ 0-2583-6122 
  ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)   
  นายจ�านงค์  เมตตาจิตร  0-2962-5724 08-6790-2558
    แฟกซ์ 0-2583-6122 
  นางสาวพิลาวัลย์  นาคพนม 589 0-2962-5725 09-2965-6776
    แฟกซ์ 0-2583-6122 
  การวางแผนพัฒนารายบุคคล   
  นางสาวนิตยา  อินทะนะ 347 0-2583-4193 08-4406-4457
  ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการฝึกอบรมของส�านัก/กอง   
  นางนุชฤดี  สนธิทิม  0-2583-4193 08-9704-3266
    แฟกซ์ 0-2584-5437 
  นางมาริษา  นาคทับที 291 0-2583-4192 08-6566-5945
    แฟกซ์ 0-2583-6122 
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  งานธุรการ 291 0-2583-4192 
  นางสมนึก กลิ่นเกษร   
  งานบัญชีการเงิน  0-2583-4181 
  นางดารี ชัยประสพ   
  Call Center  VPN  (ศึกษาฝึกอบรมภายนอก) 7031  
  Call Center  VPN  (งานฝึกอบรม) 7032  
  งานห้องสมุด (กรมชลประทาน สามเสน)   
  และงานศึกษาและฝึกอบรม   
  นางสาวลัดดา  วรการพินิจ 2252 0-2243-1043 08-1684-6398
    แฟกซ์ 0-2243-1043 
  นางสาววิไลลักษณ์  จิโรจน์สกุล  (ต่างประเทศ) 2210 0-2241-3064 08-4453-2929
    แฟกซ์ 0-2669-5053 
  นางศิริลักษณ์  แผนวิเชียร  (ในประเทศ) 2210 0-2241-3064 09-1739-5753
    แฟกซ์ 0-2669-5053  
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สำานักพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดใหญ่ Office of Large Scale Water Resources Development
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 3111, 3112
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 ผส.พญ. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ ่ 2345 0-2243-6901 08-1552-3783
  นายชยันต์  เมืองสง  แฟกซ์ 0-2241-0429  
  chayanm44@yahoo.com    
 ฝบ.พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    
  นางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์ 2328 0-2243-6912 08-4874-6088
  chanpen501@hotmail.com   08-1807-0736
 ธก.พญ. ผู้ควบคุมงานธุรการ 2638 แฟกซ์ 0-2669-5043 08-7503-2995
  นางณัฐวสา  เพิงผา   08-0446-4896
 บค.พญ. ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่ 2237 08-8018-9390
  นางมลทิรา   เพชรศรี    
 งบ.พญ. ผู้ควบคุมงานการเงินและบัญช ี 2237  
 
 พด.พญ. ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 2216 08-9450-8211
  นางศิริมา  บุหงาแดง 2361   
 ผวศ.พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม 2784 0-2669-4180 08-1953-7786
  นายสนฑ์   จินดาสงวน     2296 แฟกซ์ 0-2243-0653  
  SONT44@hotmail.com 2496   
 กผว.1พญ. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1 2496 0-2241-1040 08-5070-0544
  นายธีระจิต  จิตรากรณ์       แฟกซ์ 0-2243-0653 08-1615-4559
 กผว.2พญ. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 2 2496 0-2241-1040 08-1712-2598
  นายรุทร์   อินนุพัฒน์      แฟกซ์ 0-2243-0653  
 ผอป.พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการและติดตามประเมินผล 2594 0-2669-5027 08-4874-6509
  นายปรัชญา  ปักษ ี  แฟกซ์ 0-2669-5027 08-1457-7918
  Isproom@gmail.com    
 กตป.1พญ. หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1 2595 0-2669-5027 08-1306-8993
  นายประวิทย์  เกรัมย์     แฟกซ์ 0-2669-5027  
  p_kaerum@hotmail.com    
 กตป.2พญ. หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 2 2385 08-1932-5828
  นายไพฑูรย์  กุลไทย      
  paitoonkulthai@hotmail.com   
 

ส�านักงานก่อสร้าง 1 เลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ต�าบลสันโป่ง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

 ผสญ.1 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 1  0-5346-5216  
    แฟกซ์ 0-5346-5217  
 ฝบ.1 พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  0-5346-5216  
    แฟกซ์ 0-5346-5217  
 ผวศ.1 พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม  0-5346-5216 08-1632-3762
  นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร  eng1_lampao@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5346-5217  
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 กวบ.1พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-5346-5216 08-1723-3933
  นายเชษฐพันธุ์  โล่ห์ค�า  แฟกซ์ 0-5346-5217  
  mr.clkman@gmail.com    
 กตว.1พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  0-5346-5216 08-1700-5847
  นายอริยะ  จงอุตส่าห์ serve53@gmail.com  แฟกซ์ 0-5346-5217  
 กรภ.1พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิปประเทศ  0-5346-5216 08-1768-7647
  นายสกนธ์  เหล็กค้าน  sakon_54@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5346-5217  
 ผกส.1/1พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1  0-5346-5216 08-1036-9315
  นายชัยพงษ์  สุขยากร hs6bks@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5346-5217  
ผกส.2/1พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  0-5346-5216 08-4428-1739
  นายปประถม  ทองปอ pratom-pt@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5346-5217  
ผกส.3/1พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  0-5346-5216 08-1670-9885
  นายธนพล สงวนตระกูล th_pon41@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5346-5217 08-3408-5678
 ผปค.1พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล  0-5346-5216 08-1410-4875
  นายก�าพล  หิรัญพต kampon_hi@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5346-5217 

ส�านักงานก่อสร้าง 2 เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ต�าบลหนองบัว อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดลพบุรี 15140

 ผสญ.2  ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 2  โทร./แฟกซ์ 0-3649-4034 08-4874-6070
  นายบรรยงค์  เหล่างาม wrd3pc@yahoo.com    
 ฝบ.2พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-3649-4034 08-9936-3234
  นายวสันต์  กุมารบุญ    
 ผวศ.2พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-3649-4034 08-1807-9366
  นายกิตติภพ  พฤกษากิจขจี    
 กวบ.2พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  โทร./แฟกซ์ 0-3649-4034 08-1807-9366
  นายกิตติภพ  พฤกษากิจขจี    
 กตว.2พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  0-3649-4034 08-1591-1783
  นายสมภาคย์  ก�ากัดวงษ์  โทร./แฟกซ์ 0-3620-0784  
 กรภ.2พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ  0-3649-4034 08-1971-5824
  นายอนันต์  ศรีเงินพันธุ์  โทร./แฟกซ์ 0-3620-0784  
ผกส.1/2พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1  0-3649-4034 08-1971-5824
  นายอนันต์  ศรีเงินพันธุ์  โทร./แฟกซ์ 0-3620-0784  
ผกส.2/2พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  0-3649-4034 08-1851-1425
  นายทรงชัย  ทรงประกอบ  โทร./แฟกซ์ 0-3620-0784  
ผกส.3/2พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  0-3649-4034 08-1591-1783
  นายสมภาคย์  ก�ากัดวงษ์  โทร./แฟกซ์ 0-3620-0784  
 ผปค.2พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล  โทร./แฟกซ์ 0-3649-4034 08-1802-9486
  นายสมชัย  เอี่ยมเวียง   
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ส�านักงานก่อสร้าง 3 ตู้ ปณ.3 อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

 ผสญ.3 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 3  0-4254-0145 08-1815-8745
  นายเทพพงษ์  ตรีเนตร ting343@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4254-0825  
 ฝบ.3พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  0-4254-0145 08-9849-1311
  นางมยุเรศ  อ�าภวา kikapom2004@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4254-0825  
 ผวศ.3พญ. ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมการบริหาร  0-4254-0145  
    แฟกซ์ 0-4254-0825  
 กวบ.3พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-4254-0145 08-1621-3509
  นายปรีชา  รักศิลป์   แฟกซ์ 0-4254-0825  
กตว.3พญ.  หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  0-4254-0145  
    แฟกซ์ 0-4254-0825  
 กรภ.3พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ  0-4254-0145 08-1282-3037
  นายวันชัย  เทียมทะนง  แฟกซ์ 0-4254-0825  
ผกส.1/3พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1  0-4254-0145 08-1878-4279
  นายเสถียร  แพงมา      แฟกซ์ 0-4254-0825  
ผกส.2/3พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  0-4254-0145  
  นายสมบัติ  วานิชชินชัย  แฟกซ์ 0-4254-0825  
ผกส.3/3พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  0-4254-0145  
    แฟกซ์ 0-4254-0825  
 ผปค.3พญ. ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการเครื่องกล  0-4254-0145 08-9936-6209
  นายชาญ  รุ่งร�าพรรณ  แฟกซ์ 0-4254-0825 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 4 เลขที่ 829 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านฟ่อน-แม่ทะ ต�าบลชมพู อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 5200

 ผสญ.4 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 4 19 0-5425-0663 08-1984-4110
  นายวิวัธน์ชัย  คงล�าธาร  แฟกซ์ 0-5425-0662  
 ฝบ.4พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 14 0-5425-0663 08-9155-9556
  นางสุวภี  ดวงประเสริฐ  แฟกซ์ 0-5425-0662  
 ผวศ.4พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม  0-5425-0664 08-1724-9798
  นายสมชัย  จงวชิระชัย  แฟกซ์ 0-5425-0664  
 กวบ.4พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-5425-0664 08-9633-2999
  นายวีระพงษ์  ประทุมโทน  แฟกซ์ 0-5425-0664  
 กตว.4พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  0-5425-0664 08-9633-2999
  นายวีระพงษ์  ประทุมโทน  แฟกซ์ 0-5425-0664  
 กรภ.4พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ  0-5425-0663 08-0848-3997
  จ.ส.อ. ประกอบ  พูลผล  แฟกซ์ 0-5425-0662  
ผกส.1/4พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1  0-5438-0469 08-1420-6815
  นายจเร  วัฒนะโชติ  แฟกซ์ 0-5438-0469  
 ผกส.2/4พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  0-5438-0469 08-1420-6815
  นายจเร  วัฒนะโชติ  แฟกซ์ 0-5438-0469  
ผกส.3/4พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3    
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 ผปค.4พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล  0-5438-0469 08-1961-5982
  นายดุสิทธิ์  ศิริมงคลยิ่ง  แฟกซ์ 0-5438-0469 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 5 เลขที่ 102 หมู่ที่ 2 ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

 ผสญ.5 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 5 103 0-3738-4209 08-4874-6064
  นายสมพร  อารยชาติสกุล  แฟกซ์ 0-3738-4210  
  somporn18@yahoo.com, somp_36@hotmail.com    
 ฝบ.5พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 105 0-3738-4208-9 08-1700-4383
  นายภิรมย์ พรหมหิตาทร pirombi1234@gmail.com  แฟกซ์ 0-3738-4210  
 ผวศ.5พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม 118 0-3738-4208-9 08-1495-0950
  นายภิรมย์  พรหมหิตาทร pirombi1234@gmail.com  แฟกซ์ 0-3738-4210  
 กวบ.5พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 118 0-3738-4208-9 08-6374-1837
  นายสุรสิทธิ์  ปัญญวรรณศิริ  แฟกซ์ 0-3738-4210  
 กตว.5พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 114 0-3738-4208-9 08-4362-5699
  นายไพบูลย์  เรืองสงคราม   แฟกซ์ 0-3738-4210  
  paiboon25082010@hotmail.com    
 กรภ.5พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ 115 0-3738-4208-9  
    แฟกซ์ 0-3738-4210  
ผกส.1/5พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1 113 0-3738-4208-9 08-1590-2949
  นายประทีป  วงษ์เชิดขวัญ  แฟกซ์ 0-3738-4210  
ผกส.2/5พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2 113 0-3738-4208-9 08-1576-8809
  นายประเสริฐ  สมเขื่อน  แฟกซ์ 0-3738-4210  
ผกส.3/5พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  0-3738-4208-9  
    แฟกซ์ 0-3738-4210  
 ผปค.5พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล 119 0-3738-4208-9  
    แฟกซ์ 0-3738-4210 

ส�านักงานก่อสร้าง 6 เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ถนนสายชุมแสง-สี่แยกพัฒนา
ต�าบลชุมแสง อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210

     
 ผสญ.6 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 6  0-3862-6039 08-1987-5070
  นายปกครอง สุดใจนาค  kaeng_40@gmail.com  แฟกซ์ 0-3862-6039 08-9772-0724
 ฝบ.6พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  0-3862-6039 08-1721-1767
  นางสาวคนึงนิจ  เอกฐิน tummm3@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3862-6039  
 ผวศ.6พญ.  ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม  0-3862-6039 08-1643-5290
  นายธรรมนูญ  อินทร์นุช pae44@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3862-6039  
 กวบ.6พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-3862-6039 08-6374-1837
  นายกฤชชัย  โชติมูล    แฟกซ์ 0-3862-6039  
กตว.คญ.6 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  0-3862-6039  
    แฟกซ์ 0-3862-6039  
 กรภ.6พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ  0-3862-6039 08-1723-5113
  นายวันชัย งามสม  แฟกซ์ 0-3862-6039  
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 ผกส.1/6พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1  0-3862-6039 08-1940-1139
  นายพิเชษฐ  เลขาวิจิตร  0-2317-4471  
    แฟกซ์ 0-2317-4471  
 ผกส.2/6พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  0-3862-6039 08-1734-5487
  นายวัจนารถ  วรรณศิริ  แฟกซ์ 0-3862-6039  
 ผกส.3/6พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  0-3862-6039 08-9137-7797
  นายพงษ์ศักดิ์ ณ หนองคาย  แฟกซ์ 0-3862-6039  
 ผปค.6พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล  0-3862-6039 08-1936-9739
  นายบุญช่วย  วงษ์ท้าว  แฟกซ์ 0-3862-6039 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 7 เลขที่ 177 หมู่ที่ 8 ต�าบลแก่งดินสอ อ�าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
โทร./แฟกซ์ 0-3762-9281

 
 ผสญ.7 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 7  0-3762-9277 08-1941-7050
  นายสุรชัย  จิวะสุรัตน์ surachaij@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-3762-9281 08-4874-6066
 ฝบ.7พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  0-3762-9279 08-9235-7072
  นางเสาวพันธ์  เพชรชัย souwapa_11@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3762-9281  
 ผวศ.7พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม  0-3762-9280 08-1938-7781
  นายวชิระ  เอี่ยมละออ    แฟกซ์ 0-3762-9281  
 กวบ.7พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  08-1375-1810
  นายณัฐศิษฏ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ (รก.)    
 กตว.7พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม   08-1375-1810
  นายณัฐศิษฎ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์    
 กรภ.7พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ   08-1841-7920
  นายชาติชาย ขันสังข์    
 ผกส.1/7พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1   08-1895-7785
  นายนิรันดร์  ใจณวรรณ์    
 ผกส.2/7พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2   08-1949-7784
  นายสมควร   เผือกรักษา    
 ผกส.3/7พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3   09-2514-5499
  นายลิขิต  อิ่มชื่นศรี    
 ผปค.7พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล   08-1880-8695
  นายสุพจน์  รัตนจีนะ   
 

ส�านักงานก่อสร้าง 8 เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ต�าบลท่าบุญมี  อ�าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  20240
 
 ผสญ.8 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 8  0-3816-7285  
    แฟกซ์ 0-3816-7286  
 ฝบ.8พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  0-3816-7285 08-1996-3970
  นางรัชฎาพร  พินิจนารถ  an_2510@windowslive.com  แฟกซ์ 0-3816-7286  
 ผวศ.8พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม  0-3816-7285 08-4388-0690
  นายประเสริฐ  ขิมเล็ก  แฟกซ์ 0-3816-7286  
 กวบ.8พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-3816-7285 08-4342-5609
  นายจิรพงษ์  วชิรธรรมโรจน์  แฟกซ์ 0-3816-7286  
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 กตว.8พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  0-3816-7285 08-3091-9667
  นายสุรัตน์   มาศงามเมือง  แฟกซ์ 0-3816-7286  
 กรภ.8พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ  0-3816-7285 08-9588-8209
  นายมนตรี   อินทองค�า  แฟกซ์ 0-3816-7286  
 ผกส.1/8พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1  0-3816-7285 08-1374-6579
  นายสมเกียรติ  อยู่สุวรรณ  แฟกซ์ 0-3816-7286  
 ผกส.2/8พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  0-3816-7285 08-4752-1135
  นายเชิดชัย  ประสาสน์ศักดิ์  แฟกซ์ 0-3816-7286  
 ผกส.3/8พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  0-3816-7285 08-9515-1162
  นายประสิทธิ์  ศรีสมานุวัตร  แฟกซ์ 0-3816-7286  
 ผปค.8พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล  0-3816-7285 08-5661-3978
  นายประกอบ  ธงศรี  แฟกซ์ 0-3816-7286 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 9 เลขที่ 28/5 หมู่ที่ 5 ต�าบลเกาะขวาง อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

 ผสญ.9 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 9  0-3933-3157 09-2261-5986
  นายสุทธิศักดิ์  เชี่ยวพานิช  แฟกซ์ 0-3933-3157  
  chanthaburi.const9@gmail.com    
 ฝบ.9พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  0-3933-3157 08-1715-6889
  นางสมทรง  พรหมสาขา ณ สกลนคร  แฟกซ์ 0-3933-3157  
  kaksomsong@gmail.com    
 ผวศ.9พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม  0-3933-3157 08-1923-7496
  นายพงษ์ศักดิ์  เลียววงศ์วาน   แฟกซ์ 0-3933-3157  
 กวบ.9พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-3933-3157 08-1902-7795
  นายโชค   พรินทรากูล  แฟกซ์ 0-3933-3157  
 กตว.9พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  0-3933-3157 08-6157-2194
  นายก�าพล  เชื้อฮ้อ  แฟกซ์ 0-3933-3157  
 กรภ.9พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ  0-3933-3157 08-1842-4101
  นายประพจน์  สุวรรณ    แฟกซ์ 0-3933-3157  
 ผกส.1/9พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1  0-3933-3157  
    แฟกซ์ 0-3933-3157  
 ผกส.2/9พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  0-3933-3157 08-1664-9650
  นายเกษม  เกสรา  แฟกซ์ 0-3933-3157  
 ผกส.3/9พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  0-3933-3157  
    แฟกซ์ 0-3933-3157  
 ผปค.9พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล  0-3933-3157  
    แฟกซ์ 0-3933-3157 
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ส�านักงานก่อสร้าง 10 เลขที่ 173 หมู่ที่ 5 ต�าบลท่าเคย อ�าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

 ผสญ.10 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 10 106 0-7733-1189 08-1397-9950
  นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ weerawata40@gmail.com  แฟกซ์ 0-7733-1186  
ฝบ.10พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 105 0-7733-1189 08-1272-0510
  นางสมพิศ   ฉิมทวี project10.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-7733-1186  
 ผวศ.10พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม 121 0-7733-1186 08-1787-4838
  นายอากาศ  สุวรรณา project10.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-7733-1186  
 กวบ.10พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 121 0-7733-1189 09-1846-4664
  นายไพศาล  นกมีชัย project10.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-7733-1186  
 กตว.10พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 121 0-7733-1189 09-1846-4664
  นายไพศาล  นกมีชัย (รก) project10.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-7733-1186  
 กรภ.10พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ 123 0-7733-1189 08-9725-9604
  นายสุเทพ  บุญศิริชัย project10.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-7733-1186  
 ผกส.1/10พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1 111 0-7733-1189 08-1633-1297
  นายทรงฤทธิ์  ดิษฐค�าเริง project10.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-7733-1186  
 ผกส.2/10พญ.  ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2 114 0-7733-1189 08-1970-1161
  นายแมน  ฉิมทวี  project10.rid@gmail.com   แฟกซ์ 0-7733-1186  
ผกส.3/10พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3 115 0-77331189 08--1788-4726
  นายประสิทธิ์  ลือชัย project10.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-7733-1186  
 ผปค.10พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล 116 0-7733-1189 08-1082-9749
  นายมงคล   อิ่มดม project10.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-7733-1186 
 
 ส�านักงานก่อสร้าง 11 เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนชลประทานพัฒนา ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 ผสญ.11 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 11 103 0-7459-8463 08-4874-6065
  นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร sermchai1964@gmail.com  แฟกซ์ 0-7459-8464 08-6288-5775
 ฝบ.11พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 114 0-7459-8463 08-1092-5003
  นางสาวเนตรนภา  จินตนา    แฟกซ์ 0-7459-8464  
  netnapajintana@hotmail.com    
 ธก.11พญ. หัวหน้างานธุรการ 110 0-7459-8463 08-9464-5435
  นางสาวนิภาพร  กิจฉาโณ yaaya_2014@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7459-8464  
 งบ.11พญ. หัวหน้างานการเงินและบัญช ี 120 0-7459-8463 08-6598-4684
  นางนิติมา  เพชรประดับ k11_money@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7459-8464  
 พด.11พญ. หัวหน้างานพัสด ุ 111 0-7459-8463 08-9964-7026
  นางเพ็ญศรี  จุ้ยส่องแก้ว 40p555@windorslive.com  แฟกซ์ 0-7459-8464  
 ผวศ.11พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม 104 0-7459-8463 08-1939-7783
  นายยุทธนา  มหานุกูล (รก) yutthana_m@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7459-8464  
 กวบ.11พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 107 0-7459-8463  
    แฟกซ์ 0-7459-8464  
 กตว.11พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 108 0-7459-8463 08-1798-4198
  นายอภิชาติ  ธีราภรณ์  apichart-0466@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7459-8464
 กรภ.11พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ 108 0-7459-8463 08-1766-1152
  ว่าที่ ร.ต.พงษธร  สิงห์หนู sg-17@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7459-8464  
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ผกส.1/11พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1 105 0-7459-8463 08-1994-7238
  นายมานพ  แจ่มมี manop_39@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7459-8464  
ผกส.2/11พญ.  ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2 113 0-7459-8463 08-1766-3326
  นายวิรัตน์  ดิสสระ  wirat44@windowslive.com  แฟกซ์ 0-7459-8464  
ผกส.3/11พญ.  ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3 121 0-7459-8463 08-1415-2363
  นายพิน  ปานแดง pinpandang@gmail.com  แฟกซ์ 0-7459-8464  
 ผปค11พญ.  ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล 109 0-7459-8463 08-1897-5627
  นายเทอดไทย  ทรงเจริญ  แฟกซ์ 0-7459-8464 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 12 เลขที่ 71/1 หมู่ที่ 3 ต�าบลป่าเซ่า อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

 ผสญ.12 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 12  0-5581-7891 08-1801-8546
  นายธีระ  อิสระกุล project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891 08-1708-4466
 ฝบ.12พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  0-5581-7891  
  project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891  
 ผวศ.12พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม  0-5581-7891 08-1914-1857
  นายจิตะพล  รอดพลอย project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891  
 กวบ.12พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-5581-7891  
  project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891  
กตว.12พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  0-5581-7891 08-8238-7597
  นายเสน่ห์  จันทร์รัศมี project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891  
 กรภ.คญ.12 หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ  0-5581-7891 08-1185-3093
  นายกิตติพงษ์  เทศน์ไธสง project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891  
ผกส.1/12พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1  0-5581-7891  
  project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891  
ผกส.2/12พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  0-5581-7891  
  project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891  
 ผกส.3/12พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  0-5581-7891 08-1896-5890
  นายอุดม  คงช่วย project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891  
 ผปค.12พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล  0-5581-7891 08-1888-9638
  นายประภาส  ค�าพิชชู project12rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5581-7891

ส�านักงานก่อสร้าง 13 เลขที่ 288 หมู่ที่ 4 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

 ผสญ.13 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 13  0-4482-4881  
  project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880  
 ฝบ.13พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  0-4482-4880 08-1751-6804
  นายธเนศ  ดิษฐปัญญา project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880  
 ผวศ.13พญ. ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมการบริหาร  0-4482-4880 08-1751-6804
  นายธเนศ   ดิษฐปัญญา project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880  
 กวบ.13พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-4482-4880  
  project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880  
 กตว.13พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  0-4482-4880 08-1554-4076
  นายธนิต  บุญพันธ์ project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880  
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 กรภ.13พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ  0-4482-4880 08-3563-4255
  นายขจรเกียรติ  ชูแก้ว project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880  
ผกส.1/13พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1  0-4482-4880 08-7747-2498
  นายสัญชัย  กุลทัศน์ project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880  
ผกส.2/13พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  0-4482-4880 08-1736-3618
  นายทรงศักดิ์  ทรงประกอบ project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880  
ผกส.3/13พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  0-4482-4880 08-1964-1794
  นายกิตติชัย  จิตระบอบ project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880  
ผปค.13พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล  0-4482-4880 08-9590-2321
  นายสนิท ช่อมณี project13rid@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4482-4880 

ส�านักงานก่อสร้าง 14 ตู้ ป.ณ.1 ต�าบลคันโช้ง อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160

  ตู้กลาง  0-5531-6009  
    0-5531-6011  
    แฟกซ์ 0-5531-6011  
 ผสญ.14 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 14 101 0-5531-6007 08-1896-2708
  นายอโนทัย  จันทร์พูล  แฟกซ์ 0-5531-6007  
 ฝบ.14พญ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 108 0-5531-6005 08-9074-9291
  นายเชิด  นาอุดม cherd_na@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-5531-6005  
 ธก.14พญ. หัวหน้างานธุรการ 102 0-5531-6004 08-7557-5784
  นายเฉลิมรัตน์  มิตรยง chalermratmit@gmail.com  แฟกซ์ 0-5531-6007 09-5635-5043
 งบ.14พญ. หัวหน้างานการเงินและบัญช ี 108 0-5531-6005  
  นางรัตนา  สุวรรณเทพ  แฟกซ์ 0-5531-6005  
พด.14พญ. หัวหน้างานพัสด ุ 105 0-5531-6013 08-9290-7085
  นายสมศักดิ์  จิงา somjinx@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5531-6007  
 ผวศ.14พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม 103 0-5531-6007 08-1281-3239
  นายสิทธิชัย  สาลีพันธ์ sidtichai133@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5531-6007  
 กวบ.14พญ. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 103 0-5531-6007 08-1281-3239
  นายจ�ารัส  ตาเสน ngonkkub@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5531-6007  
 กตว.14พญ. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 117 0-5531-6009 08-9599-7412
  นายพิพัฒน์พงศ์  หนูขาว  pipattoe@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5531-6011  
 กรภ.14พญ. หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจภูมิประเทศ 118 แฟกซ์ 0-5531-6011 08-1761-5969
  นายอนันต์  ขันทองค�า anan.sur32@gmail.com    
ผกส.1/14พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 1 121 แฟกซ์ 0-5531-6011 08-1844-8071
  นายไพบูลย์  เพชรคง ppk2500@hotmail.com    
ผกส.2/14พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 2  08-1864-7145
  นายธีฆเนศ  เหมืองหม้อ    
ผกส.3/14พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มก่อสร้าง 3  08-1959-4910
  นายมนตรี  ธนสุคนธ์ montrithanasukon@gmail.com    
ผปค.14พญ. ผู้อ�านวยการกลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล 115 แฟกซ์ 0-5531-6011 08-1926-6893
  นายสมหมาย  จีนขจร 119 
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 ผส.วพ. ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา 447 0-2583-8448 08-4700-0541 
  นายประดับ  กลัดเข็มเพชร  pradab_kla@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2583-5011 08-1783-1682 
 ผชช.วป. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา  528 0-2583-9413 08-4874-6075 
  (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน)  แฟกซ์ 0-2583-5011  
  นายปิยดุล  สุขโข  (รก.) piyaduls@hotmail.com    
 ผชช.บน. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 528 0-2583-9413 08-4874-6082 
  (ด้านบริหารจัดการน�้า)  แฟกซ์ 0-2583-5011  
  นายวัชระ  เสือดี    
 ผชช.วศ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 296 0-2962-3604 08-4700-5339 
  (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์)  แฟกซ์ 0-2583-5011  
  นายปริญญา  กมลสินธุ์  prinyakamolsin@yahoo.com    
 ผชช.วพ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา 496 0-2962-3603 09-2419-3519 
  นางสุนันทา  เพ็ญสุต (รก.)  แฟกซ์ 0-2583-5011  
 ฝบท.วพ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 487 0-2583-7249 08-4874-6062 
  นางอนงค์  ทรงจิตต์  anong_rid@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2583-5011 08-9486-9814 
 ธก.วพ. หัวหน้างานธุรการ 355 0-2583-8325 08-9983-3247 
  นางทิพวิมล  จั่นขาว  แฟกซ์ 0-2583-5011  
 บง.วพ. หัวหน้างานบัญชีการเงิน 514 0-2583-8325 08-1454-6309 
  นางสาวรังสิยา  สุพลจิตต์  แฟกซ์ 0-2583-5011  
 พด.วพ. หัวหน้างานพัสด ุ 416 0-2962-3609 08-4361-4814 
  นางธีรนุช  ภูวรัตนกุล   แฟกซ์ 0-2962-3609  
 ผยศ.วพ. ผู้อ�านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัย 445  0-2583-6050-59 08-4874-6083 
  นายบัญชา เรืองศิลป์ประเสริฐ  แฟกซ์ 0-2583-5011  
 ผทว.วพ. ผู้อ�านวยการกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ 575, 553  0-2583-6050-59 08-4874-6085 
  นายสมหมาย ช้างพันธุ์  chsommai_37@hotmail.com  0-2584-0302  
    แฟกซ์ 0-2583-7305  
  อาคารดินด้านวิศวกรรม  288, 446  0-2583-6050-59  
    0-2584-1321  
  อาคารคอนกรีตและวัสด ุ 242  0-2583-6050-59  
    แฟกซ์ 0-2583-4180  
 ผวว.วพ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 358, 356  0-2583-6050-59 08-4874-6077 
  นางสาวชวลี  เฌอกิจ  chergit@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2583-5011  
  อาคารดินด้านวิทยาศาสตร ์ 356, 554  0-2583-6050-59  
      
  อาคารเคม ี 354, 520  0-2583-6050-59  
      
  อาคารวัชพืช 285  0-2583-6050-59  
      
 ผวศ.วพ. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม 574  0-2583-6050-59 08-1928-8613 
  นายสุวัฒน์  พาหุสุวัณโณ  suwattthailand@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2583-5011  
  อาคารชลศาสตร ์ 357, 414  0-2583-6050-59  
 
 ผพช.วพ. ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน 133, 444 0-2584-0378-9, 0-2583-8333 08-1487-2444 
  นายชัยยะ  พึ่งโพธิ์สภ  ph.chaiya44@gmail.com  แฟกซ์ 0-2584-0378-9 ต่อ 100 

สำานักวิจัยและพัฒนา Office of Research and Development
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7021, 7022
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 ผส.รธ. ผู้อ�านวยการส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 2586 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6913 08-4700-0481 
  นายสาธิต   มณีผาย (รก.) nalayer01@yahoo.com    
 ผชช.สร. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมส�ารวจ 2297 โทร./แฟกซ์  0-22439-6905 08-9500-6490 
  นายประทีป  ภักดีรอด 2711   
 ผชช.วธ. ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้ค�าปรึกษา) 2370 โทร./แฟกซ์ 0-2241-3340 08-1692-3531 
  นายนฤชา  แสงทอง    
 ผชช.ผภ. ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ารวจและท�าแผนที่ภาพถ่าย 2979 0-2667-0979  
    แฟกซ์ 0-2669-3586  
 ผชช.ปฐ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) 2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564 08-1689-0676 
  กลุ่มด้านส�ารวจและวิเคราะห ์    
  นายชยพล  เตชะฐิตินันท์    
 ฝบ.รธ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2536 0-2241-5053 08-1253-1474 
  นางอุไรวรรณ ขักขะโร  โทร./แฟกซ์ 0-2243-6927  
 ธก.รธ. หัวหน้างานธุรการ 2371 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6927  
   2522 0-2667-0948  
 กจ.รธ. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 2599 โทร./แฟกซ์ 0-2667-0948  
   2948   
 บง.รธ. หัวหน้างานบัญชีการเงิน 2221 0-2669-2462 08-9682-8543 
  นางวารีรัตน์  ศรีเที่ยง    
 พด.รธ. หัวหน้างานพัสดุ 2593 โทร./แฟกซ์ 0-2243-1571 08-6069-1618 
  นางรัชนี  ขุนทิพย์    
 ผวศ.รธ. ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม 2394 0-2241-5135 08-1622-6720 
  นายประสิทธิ์  พันธ์บุญเกิด    
 ฝล.รธ. หัวหน้าฝ่ายส�ารวจวางหมุดหลักฐาน 2603 0-2669-5041 08-7078-0775 
  นายชวลิต  ธรรมรัตนะศิริ     
 ฝผ.รธ. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 2604 0-2241-3020 
  นายอนุรักษ์  มุสิกสวัสดิ์
 กพ.รธ. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและประยุกต์แผนที่ระบบดิจิตอล 2602 0-2241-5063 08-5482-1935 
  นางจันทรา  งาเนียม    
 กว.รธ. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและข้อมูลแผนที่ 2695 0-2241-7565 08-5833-9060 
  นายสุพัฒน์  อัครภูศักดิ์    
 ผผด. ผู้อ�านวยการส่วนส�ารวจท�าแผนที่ภาคพื้นดิน 2251 0-2669-5022 08-1533-0069 
  นายมังกร  สมัครเขตรการ  mungkorn2459@gmail.com    
 ฝว.ผด. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร 2721 0-2669-5022 08-4185-9479 
  นายกิตติพันธ์ พีรธนธรณ์    
 วว.ผด. หัวหน้างานวิศวกรรมบริหาร 2715  08-2004-0865 
  นางสมปอง วงษ์ชัย    
 ขล.ผด. หัวหน้างานเขียนคัดลอกและคลังแผนที่ 2708  08-3592-0678 
  นายโพธิ์ทอง ศรีวงษา 2718   

สำานักสำารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา Office of Engineering Topographical and Geotachnical Survey
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 3141, 3142
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 ซม.ผด. หัวหน้างานซ่อมเครื่องมือส�ารวจ 2719  08-8011-8472 
  นายวันชัย  พูลสวัสดิ์    
 ฝด.ผด.1 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 1  0-5324-1098 08-9264-0225 
  นายประยูร  สายศรีโกศล  0-5330-0023  
 ฝด.ผด.2 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 2  0-5422-3049 08-9756-1468 
  นายอดุลย์  ศรศักดานุภาพ    
 ฝด.ผด.3 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 3  0-5598-3585 08-9858-0737 
  นายชัยวัฒน์  ทสะสังคินทร์    
 ฝด.ผด.4 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 4  0-5584-1608 08-1951-2435 
  นายอดุลย์  ตุ้มกุล    
 ฝด.ผด.5 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 5  0-4226-6372 08-1949-4550 
  นายประสิทธิ์  แดงสกุล    
 ฝด.ผด.6 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 6  0-4332-7317 08-1879-4408 
  นายวัลลภ  จ�านงค์พล    
 ฝด.ผด.7 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 7  0-4524-1795 08-1533-7975 
  นายวุฒิพงศ์  วรสาร    
 ฝด.ผด.8 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 8  0-4435-4148 08-1877-4849 
  นายวุฒิชัย  จันทร์เจริญ    
 ฝด.ผด.9 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 9  0-3834-1172 08-9831-9697 
  นายสมยศ  แก้วโมรา    
 ฝด.ผด.10 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 10  0-3648-6893 08-0247-9573 
  นายเกริกกุล  ศรีนาค    
 ฝด.ผด.11 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 11  0-2583-8332 08-1666-0197 
  นายสมเดช  สุขสวัสดิ์    
 ฝด.ผด.12 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 12  0-5640-5209 08-1701-5869 
  นายสุรพงษ์  เลิศรัตนศาสตร์    
 ฝด.ผด.13 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 13  0-3461-2059 08-1370-6193 
  นายสมมุติ  สายวิภาส    
 ฝด.ผด.14 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 14  0-3262-3566 08-7166-2406 
  นายเสวก  พุทธ์แก้ว    
 ฝด.ผด.15 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 15  0-7537-0651 08-1892-0150 
  นายวิรัตน์  รองพินิจ    
 ฝด.ผด.16 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจท�าแผนที่ทางพื้นดิน 16  0-7439-0107 08-1918-0443 
  นายสิทธิ์  ศรีริภาพ    
 ผผภ. ผู้อ�านวยการส่วนส�ารวจท�าแผนที่จากภาพถ่าย 2677  08-1445-5718 
  นางวิภาพร วงสาร    
 ฝว.ผภ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร 2569 0-2667-0974 08-5966-1444 
  นางสุชะดา  ฮกเจริญ  suchada.hokjaroen@gmail.com  แฟกซ์ 0-2669-3586  
 วบ.ผภ. หัวหน้างานวิศวกรรมบริหาร 2569 0-2667-0974  
  นายอ�าพล  ดอกเต็งกลาง udokteng@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2669-3586
 ขม.ผภ. หัวหน้างานฐานข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 2569 0-2667-0974  
  นางเบญจวรรณ  วิโรจน์ยะกูล  แฟกซ์ 0-2669-3586 
 



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

126

 ฝจ.ผภ. หัวหน้าฝ่ายส�ารวจจุดบังคับภาพถ่าย 2976 0-2667-0976 08-1934-5392 
  นายขจร ใบพลูทอง mahn48@yahoo.com    
 สจ.ผภ.1 หัวหน้างานส�ารวจจุดบังคับภาพถ่าย 1 2976 0-2667-0976 0-2962-1696 
  นายประสงค์  เกียรติทรงพานิช prasong_kait@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2669-3586 08-9492-8232  
 สจ.ผภ.2 หัวหน้างานส�ารวจจุดบังคับภาพถ่าย 2 2976 0-2667-0976 0-2584-1208 
  นายลือชัย  สิงห์โต  แฟกซ์ 0-2669-3586 08-1988-9881 
 ฝส.ผภ. หัวหน้าฝ่ายโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ/ 2677   
  กลุ่มงานภูมิศาสตร์สนเทศ 
      
 ฝผ.ผภ. หัวหน้าฝ่ายผลิตแผนที ่ 2973 0-2667-0973 09-0993-4012 
  นายสว่าง จอมวุฒิ   แฟกซ์ 0-2669-3586  
 ลส.ผภ.1 หัวหน้างานผลิตแผนที่ลายเส้น 1 2974 0-2667-0974 
 
 ลส.ผภ.2 หัวหน้างานผลิตแผนที่ลายเส้น 2 2975 0-2667-0975  
  นายโยคิน รวยพงษ์    
 ผภ.ผภ. หัวหน้างานผลิตแผนที่ภาพถ่าย  2974 0-2667-0974  
  นายประเวศ  รุ่งเรืองศรี  แฟกซ์ 0-2669-3586  
 ผรว. ผู้อ�านวยการส่วนส�ารวจกันเขตและประสานงานรังวัด 2711 0-2243-6905 08-9870-1968 
  นายสาธร บุญเจริญ    
 ฝว.รว. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร 2256 0-2669-1298 08-6983-3719 
  นางสมศรี  สุดสายบัว  Somsri_sud@mail.rid.go.th    
 วป.รว. หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล 2598 0-2669-1298 08-4122-9656 
  นางสุวณีย์  สนกนก    
 ตส.รว. หัวหน้างานตรวจสอบข้อมูลและแผนที ่ 2403 0-2669-1298 08-9780-5421 
  นางสาวรุ่งฤดี  หนูรักษ์    
 ฝป.รว. หัวหน้าฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน 2600 0-2669-4156 08-6567-8390 
  นายวริษฐ์  ทองจุไร  varis.thong7@gmail.com      
 ปส.รว. หัวหน้างานประสานงานรังวัดที่ดิน 2600 0-2669-4156 08-1735-7590 
  นายเอกพล  บุญไพโรจน์    
 งป.รว. หัวหน้างานแผนงานรังวัดที่ดิน 2600 0-2669-4156 08-7908-2178 
  นายวินัย  บุญญาอรุณเนตร    
 ฝส.รว. หัวหน้าฝ่ายส�ารวจกันเขตภาคเหนือ  0-5533-3024 08-0262-3764
 ภาคเหนือ นายวินัย  สุ่มเจริญ    
 สร.รว.1 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 1  จ.เชียงใหม ่  0-5324-1701 08-6117-5256 
  นายนิพนธ์  คชสาร    
 สร.รว.2 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 2  จ.ล�าปาง  0-5421-7197 09-6307-4830 
  นายสุรพล  ปัทมะสุวรรณ์    
 สร.รว.3 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 3  จ.พิษณุโลก  0-5533-3024 08-9272-5099 
  นายโสภี  ภูไพรัชพงษ์    
 สร.รว.4 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 4  จ.ก�าแพงเพชร  0-5571-0250 08-1953-6584 
  นายบุญสืบ  ค�าวงค์    
 ฝส.รว. หัวหน้าฝ่ายส�ารวจกันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  0-4332-7318 08-1670-9964 
 ภาคตอน นายสานิตย์  ศรีเนตร    
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 สร.รว.5 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 5 จ.อุดรธาน ี  0-4212-1233 08-1878-1319 
  นายสมเกียรติ  เล้งวิลาศ    
 สร.รว.6 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 6 จ.ขอนแก่น  0-4332-7318 08-4600-4144 
  นายบรรพต  บุษราคัม    
 สร.รว.7 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 7  จ.อุบลราชธาน ี  0-4524-1795 08-1876-8387 
  นายเรวัตร  ปุรินัย    
 สร.รว.8 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 8  จ.นครราชสีมา  0-4435-4454 08-1785-6845 
  นายสาโรช  พรหมมา    
 ฝส.รว. หัวหน้าฝ่ายส�ารวจกันเขตภาคกลาง  0-3834-2503 08-1570-2128 
 ภาคกลาง นายธนกร  บุญธนาโรจน์   08-7749-1144 
 สร.รว.9 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 9  จ.ชลบุร ี  0-3834-2503 08-1780-7596 
  นายกรณ์  แจ่มหม้อ    
 สร.รว.10 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 10  จ.ลพบุรี  0-3648-6875 08-1780-4008 
  นายศักดิ์ชัย  สีมา    
 สร.รว.11 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 11  จ.นนทบุรี  0-2962-5710 08-1367-0786 
  นายนิรันดร์  แสงใน    
 สร.รว.12 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 12  จ.ชัยนาท  0-5640-5273 08-6007-0950 
  นายสมชาย  อินทร์เหยี่ยว  แฟกซ์ 0-5640-5263  
 ฝส.รว. หัวหน้าฝ่ายส�ารวจกันเขตภาคใต ้  0-7439-0125 08-9597-6252 
 ภาคใต้ นายเสริมศักดิ์  ใจสมุทร    
 สร.รว.13 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 13  จ.กาญจนบุรี  0-3461-2273 08-6694-6456 
  นายสมพงศ์  ศรัณยุตานนท์    
 สร.รว.14 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 14  จ.ประจวบคีรีขันธ์  0-3262-2959 08-9909-7640 
  นายสมชาติ  มากเพ็ง    
 สร.รว.15 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 15  จ.นครศรีธรรมราช  0-7544-3042 08-9195-7864 
  นายบรรเทา  ดีมีศรี    
 สร.รว.16 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 16  จ.สงขลา  0-7439-0125 08-3994-3213 
  นายประทุม  แต้มแก้ว    
 สร.รว.17 หัวหน้างานส�ารวจกันเขต 17  จ.นราธิวาส  0-7354-2050 08-2269-0602 
  นายณัฐนันท์  ราชสงค์    
 ผธว. ผู้อ�านวยการส่วนธรณีวิทยา 2551 โทร./แฟกซ์  0-2243-7874 0-2584-5592 
  นายนพดล  ภูมิวิเศษ   08-1658-5752 
 กว.ธว. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการธรณีวิทยา 2551 แฟกซ์  0-2669-3571 08-1888-4716 
  นายพิณญาณ์  หลาวทอง  
  PINYALAOWTHONG@GMAIL.COM    
 กฟ.ธว. หัวหน้ากลุ่มงานธรณีฟิสิกส์ 2553 0-2669-3571 08-1692-3530 
  นางสาวอัญชลี  คงสุข  โทร./แฟกซ์  0-2243-7874  
 กอ.ธว. หัวหน้ากลุ่มงานอุทกธรณีวิทยา 2543   
     
 กส.ธว.1 หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจธรณีวิทยา 1  2551 โทร./แฟกซ์  0-2243-7874 08-6042-4411 
  นายธีร์วัตร  ศรีวิเศษ    
 กส.ธว.2 หัวหน้ากลุ่มงานส�ารวจธรณีวิทยา 2 2551 โทร./แฟกซ์   0-2243-7874 08-1849-7945 
  นายนิพงษ์  วัจนะภูมิ  nipong_10@hotmail.com    
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 ผวธ. ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมธรณี 2513 0-2243-6961 0-2584-4490 
  นายปกรณ์  เพชระบูรณิน  pk195070@gmail.com   08-1486-7189 
 กผ.วธ. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 2543 0-2669-3563 0-2944-0146
  นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล   08-9633-4583
 กว.วธ. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการวิศวกรรมธรณ ี 2513 02-243-6961 0-2926-7454 
  นางวัฒนา  ค�าคม  eq_watana@yahoo.co.th   08-1742-4336 
 กส.วธ. หัวหน้ากลุ่มงานศิลากลศาสตร์ 2543 0-2669-3563 08-9850-0970 
  และธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  นายอุทัย  หงษ์ใจสี  rockgeology169@gmail.com    
 กป.วธ. หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงฐานราก 2513 0-2243-6961 08-9840-1252 
  นางสาวรุจรินทร์  ธุรารัตน์  rujjarin@gmail.com    
 ผปธ. ผู้อ�านวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ 2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564 08-1758-0893 
  นายวรวุฒิ  อุตสาหพานิช  worawooth 2503@gmail.com    
 กว.ปธ.1 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1  2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564 08-4682-4262 
  ดร.ชาญชัย  ศรีสุธรรม  chanchai50@yahoo.com    
 กว.ปธ.2 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 2 2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564 
 
 ฝป.ปธ.1 หัวหน้าฝ่ายปฐพีกลศาสตร์ 1  2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564 08-1821-2657 
  นายวัลลภ  สิริฤกษ์วิภาส  siri.wl@hotmail.com    
 ฝป.ปธ.2 หัวหน้าฝ่ายปฐพีกลศาสตร์ 2 2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564 08-1447-1224 
  นายวรชัย  เกตุทอง  wkatethong@gmail.com    
 สป.ปธ.1 หัวหน้างานส�ารวจปฐพีกลศาสตร์ 1 2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564 08-1706-3252 
  นายวินัย  จ�าปาทอง  vinai9564@hotmail.com    
 สป.ปธ.1 หัวหน้างานส�ารวจปฐพีกลศาสตร์ 2 2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564
 
 ฝค.ปธ. หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาเครื่องมือ 2544 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3564 08-0653-1561
  นายณพงศ์  สมบูรณ์พันธ์  pongsaks@mail.rid.go.th

สำานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม Office of Engineering and Architectural Design
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 3151, 3152

 ผส.อบ. ผู้อ�านวยการส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 2287 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2685 08-4700-0544 
  นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา (รก.) ridsurasit@hotmail.com     
 ผชช.อบ.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
  (ด้านออกแบบและค�านวณ)    
  
 ผชช.อบ.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2669-3811 08-1752-1267 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ)   
  นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล prk43@yahoo.com ต่อ 111 0-2241-7563-4 0-2966-7257 
    แฟกซ์  0-2241-7550  
 ผชช.อบ.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4 08-1810-2739 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 116 แฟกซ์ 0-2241-7550 
  นายถิระศักดิ์ ทองศิริ tira635@yahoo.com    
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ผชช.อบ.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4 08-6904-3696 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 115 0-2243-7872 
  นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์ apichart_tara@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2241-7550  
 ผชช.อบ.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4 08-9121-1146 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 114 แฟกซ์ 0-2241-7550 09-2261-5730 
  นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ krairerk99@hotmail.com   
 ผชช.อบ.7 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 106 แฟกซ์ 0-2241-7550  
  
 ผชช.อบ.8 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4 08-4700-5319 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 103 แฟกซ์ 0-2241-7550  
  นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ PICHAT34@GMAIL.COM     
 ผชช.อบ.9 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 2732-4 0-2241-7563-4 08-9441-1900 
  (ด้านออกแบบและค�านวณ) ต่อ 108 แฟกซ์ 0-2241-7550  
  นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง    
  rid108@hotmail.com    
 ผชช.วอ. ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ 2732-4 0-2241-7563-4 09-2280-1812 
  นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย ต่อ 107 แฟกซ์ 0-2241-7550  
  surachai_werajit@hotmail.com
 ฝบ.อบ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2508 0-2243-6924 08-6770-7569 
  นายด�ารงวิทย์ เสวตามร Dumrongvitt@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2243-6925  
  งานธุรการ 2307 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6925 08-1855-9693 
  นางสมส่วน บุษบก    
  งานการเจ้าหน้าที ่ 2287 โทร./แฟกซ์ 0-2241-2685 0-2275-4327 
  นางสายใจ คล้ายขยาย   08-1646-3734 
  งานบัญชีการเงิน 2521 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6925 08-9033-2596 
  นางรวีวรรณ หนูแดง    
  งานพัสด ุ 2550 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3582 08-1878-4123 
  นางสาวอาภรณ์ อภัยจิตต์    
 กว.อบ. หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรม 2742 0-2669-5051 08-6894-8309 
  นายจรัส เล้าโสภาภิรมย์ 2541 แฟกซ์ 0-2243-7880 0-2482-2010 
 กงว.อบ.1 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 1 2471 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5055 08-9171-9387 
  นายอนุรักษ์  ดอกรักกลาง   0-3521-3782 
 กงว.อบ.2 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 2 2545 0-2669-3565 08-4710-5534 
  นายเศรษฐสุด กฤดากร ณ อยุธยา 2561 แฟกซ์ 0-2243-7880  
 กงว.อบ.3 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 3 2564 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3583 08-7636-5991 
  นายเฉลิมศักดิ์ พุทรสเจริญ    
 กถ.อบ. หัวหน้ากลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม 2293 0-2241-3359 08-9210-6505 
  นายโอภาส โภคากร  แฟกซ์ 0-2241-1347  
 กงถ.อบ.1 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบสถาปัตยกรรม 1 2388 0-2241-3359 08-9119-8210 
  นายสิทธิศักดิ์  ประสานทอง    
 กงถ.อบ.2 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2  0-2241-3063  
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 กงถ.อบ.3 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 2388 0-2241-3359 08-6978-8585 
  นายทวีศักดิ์  เอื้อเฟื้อ    
 กพ.อบ. หัวหน้ากลุ่มออกแบบโครงสร้างพิเศษ 2546 โทร./แฟกซ์ 0-2243-7872 08-1453-7482 
  นายชุตินทร เพ็ชรไชย    
 กงพ.อบ.1 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบโครงสร้างพิเศษ 1 2744 0-2669-3560 08-1802-0283 
  นายธีระชัย  เนียมหลวง  แฟกซ์ 0-2241-4748  
 กงพ.อบ.2 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบโครงสร้างพิเศษ 2 2548 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3566 08-1802-4220 
  นายกีรติ  ปกินนกะ    
 กม.อบ. หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการออกแบบ 2540 0-2243-7873 08-9743-8014 
  นางสาวอุไรรัตน์ จงก้องเกียรติ  แฟกซ์ 0-2241-2689  
 กงม.อบ.1 หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการออกแบบ 1 2547 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3567 08-9743-8014 
  นางสาวอุไรรัตน์ จงก้องเกียรติ    
 กงม.อบ.2 หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการออกแบบ 2 2208  08-9743-8014 
  นางสาวอุไรรัตน์ จงก้องเกียรติ 2425   
 กงม.อบ.3 หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการออกแบบ 3 2274 0-2241-2689 08-6393-4938 
  นางล�าจวน  ชมประดิษฐ์    
 กงม.อบ.4 หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการออกแบบ 4 2202 0-2241-2702 08-6393-4938 
  นางล�าจวน  ชมประดิษฐ์    
 กช.อบ. หัวหน้ากลุ่มออกแบบระบบชลประทาน 2214 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6916 08-1692-1284 
  นายพงศธร ศิริอ่อน    
 กงช.อบ.1 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 1 2946 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3559 09-3136-0992 
  นายธวัช ธวัชศิริโรจน์    
 กงช.อบ.2 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 2 2542 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3570 08-1409-4502 
  นางสาวพรทิพย์  ศรีสมญา    
 กงช.อบ.3 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 3 2402 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3587 09-1301-4115 
  นายเทอดทูล  คล้ายขยาย    
 กงช.อบ.4 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 4 2415 โทร./แฟกซ์ 0-2241-0249 08-4877-9333 
  นายจิรศักดิ์ หล�าสาคร    
 กงช.อบ.5 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 5 2549 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3568 08-9771-7196 
  นายประวิณ  จ่าภา    
 กงช.อบ.6 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 6 2570 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3581 08-6644-3520 
  นายอิทธิ  เม่นแมน    
 กงช.อบ.7 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 7 2573 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3584 08-9816-3515 
  นายวิเชษฐ์  บุตตะจีน    
 กงช.อบ.8 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 8 2575 โทร./แฟกซ์ 0-2669-5059  
  
 กค.อบ. หัวหน้ากลุ่มออกแบบคันคูน�้าและจัดรูปที่ดิน 2554 โทร./แฟกซ์ 0-2243-7875 
 
 กงค.อบ.1 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบคันคูน�้าและจัดรูปที่ดิน 1 2561 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3576 08-4710-5534 
  นายเศรษฐสุด กฤดากร ณ อยุธยา    
 กงค.อบ.2 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบคันคูน�้าและจัดรูปที่ดิน 2    
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 กงค.อบ.3 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบคันคูน�้าและจัดรูปที่ดิน 3 2559 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3575  
  
 กงค.อบ.4 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบคันคูน�้าและจัดรูปที่ดิน 4 2556 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3572 08-1754-6411 
  นายสุทธิชัย พุทธิรัตน์    
 กงค.อบ.5 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบคันคูน�้าและจัดรูปที่ดิน 5 2558 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3574  
  
 กงค.อบ.6 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบคันคูน�้าและจัดรูปที่ดิน 6 2557 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3573 08-6381-4734 
  นายพูนศักดิ์  เล่าสกุล    
 กข.อบ. หัวหน้ากลุ่มออกแบบเขื่อน 2490 โทร./แฟกซ์ 0-2243-6184 09-2398-1149 
  นางสาวอัจฉรา ชุมวงศ์    
 กงข.อบ.1 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเขื่อน 1 2257 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3569 08-9793-9069 
  นายวีนัส  แก้วประดับ    
 กงข.อบ.2 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเขื่อน 2 2267 โทร./แฟกซ์ 0-2669-3557 08-5251-3537 
  นายประวิตร ปิวาวัฒนพานิช    
 กงข.อบ.3 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเขื่อน 3 2464 โทร./แฟกซ์ 0-2241-5056 08-2641-2999 
  นายทัตเทพ  เยาวพัฒน์    
 กงข.อบ.4 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเขื่อน 4 2280 0-2243-1647 08-9167-8205 
  นายวิกรม  เปรมะสุต

 ผส.สช ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2824 0-2669-3738 08-1694-2208 
  นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ 2825 0-2669-3775 ต่อ 101  
  sujin_limtop@hotmail.com ต่อ 101 แฟกซ์ 0-2669-1460  
 ฝบท.สช ฝ่ายบริหารทั่วไป 2825 0-2669-3775 ต่อ 102 08-1820-7995 
  นางอารีย์ แต่งตั้ง pp2501@ yahoo.com ต่อ  102 แฟกซ์ 0-2669-1460  
  นางจินดา  สุขรุ่งเรือง (งานธุรการ)  2825 ต่อ  109 0-2669-3775 ต่อ 109 08-9764-5809 
  นายพรชัย  ผิวฝ้าย (งานการเจ้าหน้าที่) 2825 ต่อ  107 0-2669-3775 ต่อ 107 08-9786-9568 
  นายพรชัย  ผิวฝ้าย (งานการเงินและบัญชี) 2825 ต่อ  107 0-2669-3775 ต่อ 107 08-9786-9568 
  นางอารีย์ แต่งตั้ง (งานพัสดุ) 2825 ต่อ  102 0-2669-3775 ต่อ 102 08-1820-7995 
 ผยศ.สช. ผู้อ�านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ 2825 0-2669-3775 ต่อ 104 08-4874-6267
  นายสมบัติ สาลีพัฒนา Sa_sombat@yahoo.com ต่อ  104 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี 2825 0-2669-3775 ต่อ 119 08-1481-5600
   ต่อ  119 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นางสาวอุษณีย์ ปานแดง 2825 0-2669-3775 ต่อ 117 09-2809-2624
   ต่อ  117 แฟกซ์ 0-2669-1460 
 ผสบ.สช. ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2825 0-2669-3775 ต่อ 106 08-4874-6074
  ด้านบริหารจัดการน�้า ต่อ 106 แฟกซ์ 0-2669-1460
  นายพรชัย ทองดีมีสุข leang46@hotmail.com   

สำานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 3081, 3082
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  นายณัฐพล สิทธิการ nut_arm@yahoo.com 2825 0-2669-3775 ต่อ 125 08-5428-8655
   ต่อ 125 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นายสรายุทธ อิ่มใจ e.saratut@gmail.com 2825 0-2669-3775 ต่อ 126 08-6571-8676
   ต่อ 126 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา sark3445@hotmail.com 2825 0-2669-3775 ต่อ 127 08-4024-1135
   ต่อ 127 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นายวาทิตย์ บาลทิพย์ watit3965@gmail.com 2825 0-2669-3775 ต่อ 124 08-9975-3965
   ต่อ 124 แฟกซ์ 0-2669-1460 
 ผสพ.สช. ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2825 0-2669-3775 ต่อ 105 09-7263-2992
  ด้านพัฒนาแหล่งน�้า ต่อ 105 แฟกซ์ 0-2669-1460
  นางสาววชิราภรณ์ ก�าเนิดเพ็ชร 
  indianroller@hotmail.com   
  นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ niphonrid@yahoo.com 2825 0-2669-3775 ต่อ 128 08-6394-8422
   ต่อ 128 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นายประจักษ์ ศรีจักษ์ knowjung@hotmail.com 2825 0-2669-3775 ต่อ 123 08-1456-0108
   ต่อ 123 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นายนิพัทธ์ ทองประไพ nipat.thong@gmail.com 2825 0-2669-3775 ต่อ 129 08-7702-4078
   ต่อ 129 แฟกซ์ 0-2669-1460 
 ผจร.สช. ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดการข้อร้องเรียน 2825 0-2669-3775 ต่อ 103 08-4005-8181
  นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา ต่อ 103 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นางสาวศศิธร บัวทองค�า 2825 0-2669-3775 ต่อ 112 08-1642-6495
   ต่อ 112 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นางสาวชญาณี ขลุกเอียด 2825 0-2669-3775 ต่อ 110 08-9977-9812
   ต่อ 110 แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นางวรกมล คล้ายคลึง 2825 0-2669-3775 ต่อ 115 08-4728-5972
   ต่อ 114  แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นางสาวเบญจวรรณ สุขประสิทธิ์ 2825 0-2669-3775 ต่อ 120 08-4639-4571
   ต่อ 120  แฟกซ์ 0-2669-1460 
  นางสาวเพลินอ�าพร สุทธิชล 2825 0-2669-3775 ต่อ 121 08-3899-7293
   ต่อ 121  แฟกซ์ 0-2669-1460  
 ผปพ.สช. ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่ 2295 0-2243-6974 08-9925-8276 
  นางณภัทร เวียงค�ามา plee.napatrw@gmail.com  แฟกซ์ 0-2243-6926 08-1734-4817 
  นายประกรรษิน ปาลพันธุ์ (นิทรรศการ) 2745. 2518  08-4640-6974 
  นางสาวยุคล นุมาศ (งานประชาสัมพันธ์) 2209 0-2241-0965 08-1643-6360 
  นางสาวนิรมล ฉ่องหมุน (วารสารข่าว/เอกสารเผยแพร่)  2209 0-2243-6974 08-6774-5075 
  ridnews2010@gmail.com    
  นายอนันต์ พรเจริญโรจน์ 2509, 2279 0-2243-6948 08-1720-8837 
  (งานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์)
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สำานักพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดกลาง
http://www.ridmidscale.com
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 ผส.พก. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง 2947 0-2667-0905   
  นายณรงค์  ลีนานนท ์ 2905 แฟกซ์ 0-2243-6960  
  (รธร. ปฏิบัติหน้าที่  ผส.พก.)    
 ฝบท.พก. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2907  0-2667-0907 08-4771-1363 
  นางอัมพร ศรีสมานุวัตร  srisama@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2241-7202  
 ธก.พก. หัวหน้างานธุรการ 2904 0-2241-7259  
  นางอัมพร ศรีสมานุวัตร (รก.) 
  manage.midscale@gmail.com    
  นางจุฬนี  เชาวนปรีชา  แฟกซ์ 0-2241-7202 08-1872-6629 
  เจ้าหน้าที่สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 2904 0-2667-0904  
  นางจุฬนี  เชาวนปรีชา    
 บค.พก. หัวหน้างานบริหารบุคคล 2986 0-2667-0986  
  นางอัมพร ศรีสมานุวัตร (รก.)  
  manage.midscale@gmail.com    
  นางปัณณธร  อินทร์สุข    
 งบ.พก. หัวหน้างานการเงินและบัญชี    
  นางวัชราภรณ์ แสนสมบูรณ์สุข Addmin  ระบบ Epp+ 2904 0-2241-7259 08-0104-9562 
 พด.พก. หัวหน้างานพัสดุ    
  นางสาวพิศมัย เฟื่องทรัพย์  2908 0-2667-0908 08-1637-1455 
  นางสุนันทา  ชนะสิทธิ์  2910 0-2667-0910 08-1665-6612 
  นางสาววรรณวิษา  รอนยุทธ 2985 0-2667-0985  
 ผวศ.พก. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรม 2909 0-2667-0909 08-6692-5550
  นายวิทยา  แก้วม ี    
 กผว.1 พก. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1 2905 0-2667-0910 08-1497-7018 
  นายผดุงศักดิ์  ผ้าเจริญ    
 กผว.2 พก. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 2 2910 0-2667-0910 08-9845-3790 
  นายธีระพงษ์ ปากเมย    
 กผว.3 พก. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 3 2910 0-2667-0910 08-9487-9887 
  นายวรพล เดชสุวรรณ์     
 กผว.4 พก. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 4 2910 0-2667-0910 08-6394-8384 
  นายนิติพัฒน์  บุญช่วยเรืองชัย    
  เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญงาน 2910 0-2667-0910 08-1665-6612 
  นางสุนันทา  ชนะสิทธิ์     
  เจ้าหน้าที่สารบรรอิเล็กทรอนิกส ์ 2910 0-2667-0909 , 10  
    โทร/แฟกซ์ 0-2241-7261  
 ผอป.พก. ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตามประเมินผล   2913 0-2667-0913 08-1977-1609 
  นายเศกสิทธิ์  โพธิ์ชัย    
 กตป.1 พก. หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผล 1 2911 0-2667-0911 08-9752-7998
  นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ    
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 กตป.2 พก. หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผล 2 2911 0-2667-0911 08-5857-9191 
  นายอธิคม รักสัตย์    
 กตป.3 พก. หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผล 3 2911 0-2667-0911 08-9752-7998 
  นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ    
 กตป.4 พก. หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผล 4 2911 0-2667-0911 08-5857-9191
  นายอธิคม รักสัตย์

ส�านักงานก่อสร้าง 1 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง
58 ม.10 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 0-5310-4581-2 แฟกซ์ 0-5310-4582

      
 ผสก.1 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 1 101 0-5310-4581 08-6978-4643 
  นายภูวดล  ค�าพุฒ  แฟกซ์ 0-5310-4582  
 บท.1 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 102 0-5310-4581 08 1764 9545 
  นางพีรญา  ร่มป่าตัน  แฟกซ์ 0-5310-4582  
  ผู้ควบคุมงานการเงินและบัญช ี 112 0-5310-4581 08 1961 7570 
  นายวรวุฒิ  พุทธรักษา  แฟกซ์ 0-5310-4582  
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 102 0-5310-4581 08 1764 9545 
  นางพีรญา  ร่มป่าตัน  แฟกซ์ 0-5310-4582  
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 111 0-5310-4581 08 4809 1055 
  นางนุภา  สุวรรณโณ  แฟกซ์ 0-5310-4582  
 กวศ.1 พก. หัวหน้างานกลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 108 0-5310-4581 08 0135 0047 
  นายสายัณห์  เหมืองสอง  แฟกซ์ 0-5310-4582  
 กกส.1/1พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 113 0-5310-4581 08 1111 1959 
  นายอภิชาติ  มงคลวัจน์  แฟกซ์ 0-5310-4582  
 กกส.2/1พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 114 0-5310-4581 08 6921 3838 
  นายดวงพลฤทธิ์  สิทธิ์อาตม์หาญ  แฟกซ์ 0-5310-4582  
กกส.3/1พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 115 0-5310-4581 08-1961-3621 
  นายพิชิต ด�าริห์งาม  แฟกซ์ 0-5310-4582  
 กปค.1 พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 116 0-5310-4581 08 9853 2158 
  นายเรืองศักดิ์  บุญมี  แฟกซ์ 0-5310-4582 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 2 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง  const1_02@hotmail.com
829 ม.2 ถ.บ้านฟ่อน-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมืองล�าปาง จ.ล�าปาง 52100 โทร.0-5433-7280 แฟกซ์ 0-5433-7281

     
 ผสก.2 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 2 111 0-5433-7277  
  นายพนม  เทียมจันทร ์    
 บท.พก.2 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 301 0-5433-7025 08-4040-2666 
  นางสุดสวาท แสนศักดิ์    
 พด.พก.2 ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 401 0-5433-6102 08-3766-4545 
  นางปริศนา  ปัญญารัตน์    
 กวศ.2 พก. หัวหน้างานวิศวกรรม 201 0-5433-7278  
  นางชัช จ�าชาติ    
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 กกส.1/2พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 607 0-5433-7290 08-1951-0723 
  นายกิติศักดิ์  เฮงษฏีกุล    
 กกส.2/2พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 605 0-5433-7292 08-1032-2626 
  นายวรวุฒิ  ศรีมุข    
กกส.3/2พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 602 0-5433-7207 08-9266-2919 
  นายจุมพลภัทร์  จุนศรีไกรวัล    
 กปค.2 พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 611 0-5433-6624 08-1672-0676 
  นายชนินทร์  โกมลสุบิน   
 

ส�านักงานก่อสร้าง 3 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง const23@mail.rid.go.th
3 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5680-3027 แฟกซ์ 0-5635-5452

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 7203 แฟกซ์ 7202
     
 ผสก.3 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 3 11 0-5680-3027 08-1967-6636 
  นายวุฒิ วิรเศรณ ี  แฟกซ์ 0-5635-5452  
 บท.3 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 16 0-5680-3027 08-0117-0502 
  นางสกุลรัตน์ หาญทวีชัย  แฟกซ์ 0-5635-5452  
 กวศ.3 พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 14 0-5680-3027 08-3411-2424 
  นายสัญญา สุริวรรณ  แฟกซ์ 0-5635-5452 08-6448-9631 
 กกส.1/3พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 27 แฟกซ์ 0-5635-5452 08-4495-9449 
  นายทวี ไวเรืองศิริพงศ์    
 กกส.2/3พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2  โทร./แฟกซ์ 0-5522-6532 08-4620-4230
  นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม    
กกส.3/3พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 26 0-5680-3027 08-8293-3974 
  นายพีรพล พงษ์จินดา  แฟกซ์ 0-5635-5452  
 กปค.3 พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 21 0-5680-3027 08-9269-6630 
  นายโชคชัย เจียมจตุรงค์  แฟกซ์ 0-5635-5452 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 4 constr8rid@yahoo.co.th
โครงการประตูระบายน�้าบ้านหาดสะพานจันทร์ ถ.ศรีสัชนาลัย ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

     
 ผสก.4 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 4 21    
  นายธวัชชัย   สิงห์ทอง  0-5564-1414 08-1764-1937 
 บท.4 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 0-5564-1414  
  นายประสาท  สุจาจริง  แฟกซ์ 0-5564-2133 08-9960-6532 
 งบ.4 พก. งานการเงิน 12 0-5564-1414  
  นางปราณี  ชัยรัตน์   แฟกซ์ 0-5564-2133 08-2182-7263 
 พด.4 พก. หัวหน้าพัสด ุ 15 0-5564-1414  
  นายประสาท  สุจาจริง  แฟกซ์ 0-5564-2133 08-9960-6532 
 กวศ.4 พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 20   
  นายอดิศักดิ์   บุญเพียร  0-5564-1414 08-1431-3188 
 กกส.1/4พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 13 0-5564-1414  
  นายธนาพงศ์ พงศ์วิกรมวัฒน์  แฟกซ์ 0-5564-2133  
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 กกส.2/4พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 16 0-5564-1414  
  นายอานนท์ มังกโรทัย  แฟกซ์ 0-5564-2133  
 กกส.3/4พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 14 0-5564-1414  
  นายสมพล  วิริยะรัตนกุล  แฟกซ์ 0-5564-2133 08-1973-9549 
 กปค.4 พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 19 0-5564-1414  
  นายมณฑล  ชนะอุทัย  แฟกซ์ 0-5564-2133 08-1740-1997 
  ปฎิบัติหน้าที่แทน กปค.4 พก.   
 

ส�านักงานก่อสร้าง 5 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง const5.midscale@gmail.com
ตู้ ปณ.3 ปทจ.หนองบัวล�าภู ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล�าภู

     
 ผสก.5 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 5 101   
  นายมาตรา แก้วจินดา (รก.)    
 บท.5 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 102   
  นางประยูร  รัตนพงศ์   08-8340-0725 
 กวศ.5 พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 109   
  นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย    
กกส.1/5พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 115   
  นายไพศาล  เปรมจิตต์   08-1739-3841 
 กกส.2/5พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 112   
  นายมาโนช  ศัพทะนาวิน   08-1954-8357 
 กกส.3/5พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 111   
  นายพิชิต  สิงห์ธวัช   08-1380-9400 
 กปค.5พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล    
  นายถนอมศิล  ธิศาลา   08-9841-4897 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 6 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง
220 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-7340 แฟกซ์ 0-4322-7342

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 7304, 7305 const16@mail.rid.go.th
     
 ผสก.6 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 6 11 0 4322 3910 08-1266-5887 
  นายสุเทพ ฉวยศร ี  แฟกซ์ 0 4322 7342 08-4874-6149 
 บท.6 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 16  09-1061-9459 
  นางทองขาล  ชูเอียด    
 กวศ.6 พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 13   
  นายการุณ  หาดสมบัติ   08-1768-8096 
 กกส.1/6พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1/6 21   
  นายเกรียงศักดิ์  รักษาวงศ์ศักดิ์   08-1717-4137 
 กกส.2/6พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2/6 22   
  นายสุพจน์  น่วมทนงค์   08-9841-4252 
 กกส.3/6พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3/6 23   
  นายณรงค์  วัฒนพันธ์   08-3533-3375 
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 กปค.6พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 24   
  นายประสงค์  สูงปานเขา   08-7231-0585 
 พด.6พก. หัวหน้างานพัสด ุ 20   
  นางสาวจินตนา  วาสนาสมปอง   08-1974-9845 
 งบ.6พก. หัวหน้างานการเงิน 18   
  นายสันติสุข ผาสุขธรรม   08-7226-3464 
 ธก.6พก. หัวหน้างานธุรการ 17   
  นางมะลิวัลย์ โคบาล   08-9711-9808

ส�านักงานก่อสร้าง 7 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง  const7@hotmail.com
136 หมู่ 12 บ้านหนองก่าน ต�าบลหัวเรือ อ�าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 0-4520-0476 แฟกซ์ 0-4520-0474
     
 ผสก.7 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 7 12 0-4520-0476 08-1872-7281 
  นายดุษฎี คงสวัสดิ์                            แฟกซ์  0-4520-0474  
 บท.7 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 11 0-4520-0476 08-7378-7519 
  นางสาวขนิษฐา สุพร  แฟกซ์  0-4520-0474 08-1061-2561 
 กวศ.7 พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 12 0-4520-0476 08-1999-1045 
  นายประชา เกษลี   แฟกซ์  0-4520-0474 08-9844-8391 
 กกส.1/7พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 17 0-4520-0473 08-1967-8355 
  นายฉลองพันธุ์  ศิริโอภาส  แฟกซ์  0-4520-0473  
กกส.2/7พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 18 0-4520-0114 08-1879-2501 
  นายวันชัย นพเก้า  แฟกซ์  0-4520-0114  
 กกส.3/7พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 16 0-4255-1178 08-1901-7849 
  นายสงวน  สอพิมาย  แฟกซ์ 0-4255-1178  
 กปค.7พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 14 0-4520-0476  
  นายฉลองพันธ์ุ ศิริโอภาส  แฟกซ์  0-4520-0474 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 8 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง  const16@hotmail.com
57 ม.9  ต.เมืองลีง  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์

0-4471-2013, 0-4471-2016  แฟกซ์ 0-4457-6156
     
 ผสก.8 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 8 22 0-4471-2013  
  นายเกียรติพงษ์  เพชรศร ี   แฟกซ์ 0-4457-6156 08-0735-5258 
 บท.8 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 23 0-4471-2013  
  นางประดับดวง  สิงห์น้อย   แฟกซ์ 0-4457-6156 09-8103-5946 
 กวศ.8 พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 16 0-4471-2013  
  นายธีระพงษ์  ปากเมย    แฟกซ์ 0-4457-6156 08-9845-3790 
 กกส.1/8พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 25 0-4471-2013  
  นายวสันต์  ดีอุดมจันทร์   แฟกซ์ 0-4457-6156 08-9722-9272 
 กกส.2/8พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 32 0-4471-2013  
  นายมนัส  เมืองนิล   แฟกซ์ 0-4457-6156 08-1858-2319 
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 กกส.3/8พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 26 0-4471-2013  
  นายพงศ์ฤทธิ์  ชื่นอารมณ์   แฟกซ์ 0-4457-6156 08-1844-2837 
 กปค.8พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 19 0-4471-2013  
  นายสมหมาย  โยธา   แฟกซ์ 0-4457-6156 08-0156-4422

ส�านักงานก่อสร้าง 9 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง rid09con2@yahoo.com
183 หมู่ 9 ต�าบลหนองขาม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร.0-3834-3884-5 แฟกซ์ 0-3834-3870, 03834-3891
     
 ผสก.9 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 9 112 0-3834-3892 08-1887-8588 
  นายอนุวัตร  บัวจันทร ์    
 บท.9 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 122 0-3834-3884-5 08-1577-1152 
  นายวงศกร  เกษสาคร    
 กวศ.9 พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 119 0-3834-3884-5 08-1945-3237 
  นายจรัล  พุ่มหมัน  0-3834-3870  
กกส.1/9พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 120  08-1374-3145 
  นายประชุม  วีระเดช    
 กกส.2/9พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 120  08-1862-8491 
  นายเสริม  กุลฉันท์วิทย์    
กกส.3/9พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 120  09-7945-5149 
  นายทรงสิทธิ  สุขพานิช    
 กปค.9พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 114 0-3834-3884-5 08-5283-8906
    

ส�านักงานก่อสร้าง 10 สพก. const210@mail.rid.go.th, const20p@hotmail.com
178 หมู่ที่ 10 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร/แฟกซ์ 0-5671-8323  โทร.0-5671-8324
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7514, 7515

     
 ผสก.10 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 10   โทร. 0-5671-8323 08-1954-9611 
  นายมาตรา  แก้วจินดา  (m.kaewjinda@hotmail.com)  โทร. 0-5671-5322  
 บท.10 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร. 0-5671-8324 09-4816-9955 
  นางจันทวัน  สุขพรหม  แฟกซ์ 0-5671-8323  
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ  โทร. 0-5671-8325 08-1426-2561 
  นายปราโมทย์  พรมชาติ  แฟกซ์ 0-5671-8323  
 กวศ.10พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  โทร./แฟกซ์ 0-5671-8323 08-4874-6181 
  นายธนภัทร  ชาติเวียง        08-0455-4559 
 กกส.1/10พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  โทร./แฟกซ์ 0-5671-8323 08-9960-2354 
  นายขวัญชัย  ชาวเชียงขวาง    
 กกส.2/10พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2   โทร./แฟกซ์ 0-5671-8323 08-1991-6582 
  นายพงศ์พันธ์  ทองมา    
กกส.3/10พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3   โทร./แฟกซ์ 0-5671-8323 08-1766-3424 
  นายวันชัย  ปังพูนทรัพย์    
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 กปค.10พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล  โทร./แฟกซ์ 0-5671-8323  
  นายธนภัทร  ชาติเวียง   โทร. 0-5671-8323 
 

ส�านักงานก่อสร้าง 11 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง const11@mail.rid.go.th
200 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0-2583-6050 ต่อ 386 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8433
     
 ผสก.11 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 11 594 0-2583-8985 08-1854-3677 
  นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน  แฟกซ์ 0-2583-9230
  construction1-11@hotmail.com    
 บท.11พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 386 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8433 08-1240-4231 
  นางอมรา นิลวัฒน์ am.nilwat@gmail.com    
 กวศ.11พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 594 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8433  
  นายประพจน์ กระโจมแก้ว    
 กกส.1/11พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  585 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8427 08-1614-5040 
  นายอนพัช พรหมมาณพ anapat42@hotmail.com    
 กกส.2/11พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 522 โทร./แฟกซ์ 0-2583-5976 08-6199-4545 
  นายสุธีรพจน์  สงวนทรัพย์ phra45@gmail.com    
 กกส.3/11พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 583 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5720 08-1766-8360 
  นายพิเชษฐ ภัคพยัต Pichet_yew@ yahoo.com    
 กปค.11พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 407 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8433 08-9611-6517 
  นายพนา  อยู่เย็น pana_2509@hotmail.com   
 

ส�านักงานก่อสร้าง 12 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง
495 ม.5 อ�าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 โทร. 0-3557-1066 แฟกซ์ 0-3557-1381

     
 ผสก.12 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 12  0-3557-1066 08-1942-7643 
  นายวรพจน์  เพชรนรชาต ิ  แฟกซ์ 0-3557-1381  
 บท.12พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3557-1066 08-9005-0539 
  นางปรียาภรณ์  หัสภาค  แฟกซ์ 0-3557-1381  
 กวศ.12พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-3557-1066  
  นายสมพล ชุมแก้ว  แฟกซ์ 0-3557-1381  
กกส.1/12พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  0-3557-1066 08-1863-1866 
  นายวันชาติ สุวรรณนิคม  แฟกซ์ 0-3557-1381  
 กกส.2/12พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2  0-3557-1066 08-6081-9686 
  นายนพพล สกุลดิษฐ  แฟกซ์ 0-3557-1381  
 กกส.3/12พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3   0-3557-1066 08-7119-3883 
  นายประภาส บุตรนุช  แฟกซ์ 0-3557-1381  
 กปค.12พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล    
  นายสุนัย กุณฑลจินดา
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ส�านักงานก่อสร้าง 13 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง
หมู่ 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร. 0-3460-2085, 0-3465-5025 แฟกซ์ 0-3465-5028, 0-3460-2009

const113@mail.rid.go.th , const_113@yahoo.com
     
 ผสก.13   ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 13 101 0-3465-5025 08-4874-6250 
  นายวิชัย ไตรสุรัตน ์  0-3460-2085  
    แฟกซ์ 0-3460-2009  
    แฟกซ์ 0-3465-5028  
 บท.13พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 106   
  นางนิภาวรรณ อัศวินะกุล   08-6042-2397 
 กวศ.13พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม  104   
  นายสมศักดิ์  ทรงแสงจันทร์   08-1446-9525 
 กกส.1/13พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 103   
  นายพัฒนา ตันติการพานิช   08-4874-6242 
 กกส.2/13พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 116   
  นายภคินทร์  รูปไธสง   08-4874-6244 
 กกส.3/13พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 113  08-4874-6245 
  นายเสรี ภักดี   08-1941-7371 
 กปค.13พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 110   
  นายโกศล บุญด�าเนิน   08-1880-1910 

ส�านักงานก่อสร้าง 14 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง spk-14@hotmail.com
198 หมู่ 8 ต. ทับใต้  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

     
 ผสก.14  ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 14  0-3251-0192  
  นายวรรณชัย  ชุมทอง  แฟกซ์ 0-3251-0192 08-9973-5989 
 บท.14พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3251-0192  
  นางนงนุช  แซ่เอี้ยว  แฟกซ์ 0-3251-0192 08-7695-1599 
 กวศ.14พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม  0-3251-0192  
  นายนรเศณษฐ สองทอง  แฟกซ์ 0-3251-0192  
 กกส.1/14พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1/14พก.  0-3251-0192 08-6171-6637 
  นายพลาธิป นาคสกุล  แฟกซ์ 0-3251-0192  
กส.2/14พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2/14พก.    
  นายสมชาย  นารอง   08-1991-8008 
กส.3/14พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3/14 พก.    
  นายกฤษณ์  ชุมแสงศรี     08-4879-1842 
กปค.14พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฎิบัติการเครื่องกล  0-3251-0192  
  นายชัยชนะ  ดีเอียด  แฟกซ์ 0-3251-0192 08-4316-3505
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ส�านักงานก่อสร้าง 15  ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง const115@yahoo.com
65 ม.3 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84340 โทร.0-07727-4107 แฟกซ์ 0-7727-4107

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 7784, 7785
     
 ผสก.15 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 15  โทร./แฟกซ์ 08-1898-0619 
  นายการุณ  แปลงรัตน ์  0-7727-4107  
 บท.15พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป   08-9979-1101
  นายประยูร วิศาลกิจ  0-7727-4107  
 กวศ.15พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร    
  นายสุรชัย  โกยทรัพย์  0-7727-4107 08-1877-9361 
 กกส.1/15พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1    
  นายธีรเดช คุ้มพงศ์สิริ   08-9973-1405 
 กกส.2/15พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2    
  นายวรตรี บุญศรี   08-0282-6553 
กกส.3/15พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3    
  นายภานุพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   08-1826-5828 
 กปค.15พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล    
  นายณรงค์  วงษ์ศิริ  0-7727-4107 08-1737-6960

ส�านักงานก่อสร้าง 16 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง const116@mail.rid.go.th
1392 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7439-0198 แฟกซ์ 0-7439-0198

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 7815, 7814
     
 ผสก.16 ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 16 105 0-7439-0198,0-7439-0218 08-1891-7027 
  นายประพิศ  จันทร์มา     
 บท.16 พก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 102 0-7439-0198,0-7439-0218 08-6297-7417 
  นายประวัติ  จินดา    
 กวศ.16 พก. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 115 0-7439-0198,0-7439-0218  
  นายสาธิต อ�าลอย    
 กกส.1/16พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 107 0-7439-0151 08-1541-5809 
  นายสิริพล  รักษนาเวศ    
กกส.2/16พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 113 0-7439-0198,0-7439-0218 08-1898-9968 
  นายพบเอก  บุญรัตน์    
กกส.3/16พก. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 119 0-7439-0198 08-7279-9446 
  นายชาคริต  รองสวัสดิ์    
 กปค.16 พก. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 106 0-7439-0198 08-1896-1765 
  นายอนุสิทธิ์  พันธุ
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กลุ่มตรวจสอบภายใน Internal Audit Division
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) :  3401 ต่อ 2480, 2669
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 ผอ.กตน. ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 2782 0-2243-6959 08-4700-0487
  นางเยาวลักษณ์  ทิพย์เดโช  audit10@mail.rid.go.th    
  งานธุรการ 2480 โทร/แฟ็กซ์  0-2241-0440  
 
  งานพัสด ุ 2480 โทร/แฟ็กซ์  0-2669-5042  
    0-2667-0944 (แฟ็กซ์อัตโนมัติ)  
  นางลาวัณย์   มหาวัตร  audit12@mail.rid.go.th 2822 โทร/แฟ็กซ์  0-2241-0440   
    โทร/แฟ็กซ์  0-2669-5042  
    0-2667-0944 (แฟ็กซ์อัตโนมัติ)  
  นางสาวสิริมา  อนัคมนตรี   audit20@mail.rid.go.th 2811 โทร/แฟ็กซ์  0-2241-0440   
    โทร/แฟ็กซ์  0-2669-5042  
    0-2667-0944(แฟ็กซ์อัตโนมัติ)  
  นางอรุณี  ธนบัตร  audit29@mail.rid.go.th 2810 โทร/แฟ็กซ์  0-2241-0440  08-1656-5501
    โทร/แฟ็กซ์  0-2669-5042  
    0-2667-0944 (แฟ็กซ์อัตโนมัติ)  
  นางสาวจันทร์ตรี  วัฒนธรรม   jtree26@yahoo.com 2934 โทร/แฟ็กซ์  0-2241-0440  08-1624-9619
    โทร/แฟ็กซ์  0-2669-5042  
    0-2667-0944 (แฟ็กซ์อัตโนมัติ)
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Public Sector Development Division
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 3071

อักษรย่อ
ตำาแหน่ง
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 ผอ.กพร. ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   2606 0-2241-1399 08-6038-8707 
  นายประพนธ์ หิรัญตีรพล  แฟกซ์ 0-2669-5017  
  hipraphon@yahoo.com, prapon.rid@hotmail.com
  นางสาวรัตนา พัฒนสิน kpr.rid@hotmail.com 2959 0-2667-0959  
    แฟกซ์ 0-2669-5017  
  นางสาวจุฑารัตน์  เงาแก้ว 2605 0-2241-1399 08-9815-8441 
  loogdome190@hotmail.com,  แฟกซ์ 0-2669-5017  
  loogdome190@gmail.com
  นายชคพล  สิงห์โต  bopopok@hotmail.com 2605 0-2241-1399 08-6986-8181 
    แฟกซ์ 0-2669-5017  
  นางสาวปุณยนุช  ชวลิต  tuk1441@gmail.com 2605 0-2241-1399 08-4463-5995 
    แฟกซ์ 0-2669-5017  
  ผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป 2605 0-2241-1399 08-9891-2958 
  นางฉวีวรรณ  ตันวีระชัยสกุล  แฟกซ์ 0-2669-5017  
  chaweewanwan_7@hotmail.com,
  kpr.rid@hotmail.com

  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 2648 0-2243-7807 
 
  ประธานกรรมการ  0-2243-4797 กด 11  
    แฟกซ์ 0-2243-5086 
 
  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย ์ 2640 0-2669-6579  
  นายสมโภชน์ บุญมาก  0-2243-4797 กด12  
  รองผู้จัดการ 1 (สายบริหาร) 2647 0-2241-0473  
  นางน�้าค้าง คงคาเพ็ชร  0-2243-4797 กด 13  
    แฟกซ์ 0-2243-5086  
  รองผู้จัดการ 2 (สายการเงิน) 2644 0-2669-6595  
  นางสาวลดา อภิรมย์  0-2243-4797 กด 14  
  รองผู้จัดการ 3 (สายบัญชีและสินเชื่อ) 2643 0-2669-6576  
  นางอัชฉราพร ศรีนุสิทธิ์  0-2243-4797 กด 14  
  ฝ่ายบริหาร 2445 0-2241-0473  
  นางสาวอรุณี ทิพย์วัลย์ 2833 0-2243-4797 กด 15  
    แฟกซ์ 0-2243-5086  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
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  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และอาคารสถานที ่ 2645 0-2243-4797 กด 16
  นายทรงพล ข�าต้นวงษ์    
  ฝ่ายสารสนเทศ 2373 0-2669-6576  
  นางชนมณี ชื่นจิตร  0-2243-4797 กด 19  
  ฝ่ายข้อมูลสมาชิกและสวัสดิการ 2642 0-2243-4798  
  นางสุมล เลิศฤทธิ์  0-2243-4797 กด 17  
  ฝ่ายจัดเก็บและตรวจสอบ 2344 0-2669-5695  
  นางไข่มุกข์ เทศพันธุ์  0-2243-4797 กด 18  
    แฟกซ์0-2669-6575  
  ฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย 2247 โทร/แฟกซ์ 0-2243-4796  
  ม.ล.อบอรุณ กุสุมาลย์  2832 0-2243-4797 กด 22  
  ฝ่ายบัญช ี 2646 0-2243-4798  
  นางสาววัชรา โฉมบุตร  0-2243-4797 กด 21  
  ฝ่ายการเงินฝาก 2529 โทร/แฟกซ์ 0-2243-4796  
  นายสุพิศ เลิศฤทธิ์  0-2243-4797 กด 33  
  ฝ่ายการเงิน 2439 โทร/แฟกซ์ 0-2243-4796  
  นางอรัญญา ชาวนาใต้  0-2243-4797 กด 32  
  สหกรณ์ออมทรัพย์  กรมชลประทาน จ�ากัด (ปากเกร็ด) 513 0-2583-8912 
 
  รองผู้จัดการ 4 สอ.ชป. ปากเกร็ด  0-2961-1504  
  นางสาวสุรภี มนัสศิลป์  แฟกซ์ 0-2961-1731  
  หัวหน้าฝ่าย สอ.ชป.  ปากเกร็ด  0-258-8912  
  นายพรชัย บุญสิทธิ์  0-2961-1504  
    แฟกซ์ 0-2961-1731 
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ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
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  ศูนย์การแพทย์ปํญญานันทภิกขุ  ชลประทาน  0-2502-2345  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    
  ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 1000 0-2502-2300  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.ridhosh.com    
  กองแพทย์กรมชลประทาน ถนนสามเสน  0-2243-3352 
 
  ห้องบัตร 2277  
 
  ห้องยา 2275  
 
  ห้องฟัน 2276  
 
  ห้อง X- RAY 2278  
 
  พยาบาล 2423  
 
  กายภาพบ�าบัด 2226  
 
  ห้องเจาะเลือด 2442  
 
  ห้องการเงิน 2346



rid1@mail.rid.go.th

1
ส�านักชลประทานที่ แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

ล�าพูน

• โครงการชลประทานเชียงใหม่
• โครงการชลประทานล�าพูน
• โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แตง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่กวง
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 1

27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 0-5324-2822  แฟกซ์ 0-5324-6714
27 Thunghoteo Road, Watket Sub-district, Muang District, Chiang Mai 50000  Tel. 0-5324-2822  Fax 0-5324-6714
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4011, 4012
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 ผส.ชป.1 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 1 179 0-5324-3984 08-1885-6488
  นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ lert.januwat@gmail.com  แฟกซ์ 0-5324-5421 
 ผชช.ชป.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมชลประทาน สชป.1 203 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8618 08-1980-4464
  นายวิทยา  สวนแก้วมณี  witaya.skm@gmail.com   
 ฝบท.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ma1@mail.rid.go.th 181 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8952 08-1883-5730
  นางประจวบ  อรัณยะนาค   
  นิติกรประจ�าส�านัก 120 โทร./แฟกซ์ 0-5324-6402 08-1567-7002
  นายนิรุตติ์  ค�าชัยวงศ์   
 ธก.ชป.1 ผู้ควบคุมงานธุรการ 138 โทร./แฟกซ์ 0-5324-6402 08-1764-3160
  นางสาวลินจง  คงตั้งมั่น   
 กจ.ชป.1 ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที ่ 164 โทร./แฟกซ์ 0-5326-0492 08-9853-8055
  นางแก้วภา  พันสถา   
 พด.ชป.1 ผู้ควบคุมงานพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ 121 โทร./แฟกซ์ 0-5324-6402 08-1784-8558
  นางสมศรี  แก้วศรีงาม   
 บง.ชป.1 ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 175 โทร./แฟกซ์ 0-5324-6402 08-1568-3970
  นางกาญจนา  ภู่ทิม   
 ปส.ชป.1 ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 195 โทร./แฟกซ์ 0-5324-6402 08-1024-1432
  นางกัลยารัตน์  ลิ้มเสรี   
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 138 โทร./แฟกซ์ 0-5324-6402 08-1024-1432
  นางกัลยารัตน์  ลิ้มเสรี   
 อส.ชป.1 ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 197 โทร./แฟกซ์ 0-5326-2396 08-1764-6544
  นายจักรกฤษณ์  ชมภูบาง   
 ผวศ.ชป.1 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร oe1@mail.rid.go.th 185 0-5324-2480 08-4874-6097
  นายณัฐวุฒิ  นากสุก   แฟกซ์ 0-5324-6467 
 กพค.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 129 0-5324-6467 08-3153-5153
  นายจิรชัย  พัฒนพงศา   
 กอบ.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 192 0-5324-6467 08-6912-0099
  นายชัชชัย  เพชรอักษร   
 กธว.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 196 0-5326-0029 08-1884-8054
  นายพีระศิลป์  ศรีสวัสดิ์  0-5324-6467 
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 ฝสร.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 110 0-5326-6189 08-1951-0515
  นายมนูญ  สุขศิริพัฒน์  0-5324-6467 
 ฝปข.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 129 0-5324-6467 08-1951-7050
  นายศุภมิตร  กฤษณมิตร   
 ฝตว.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 119 0-5324-6467 08-4874-6096
  นายจิตติ  กนกวิจิตร   
 ผบร.ชป.1 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 169 โทร./แฟกซ์ 0-5324-5418 08-1845-9324
  om1@mail.rid.go.th   08 -4847-6101
  นายอภิวัฒน์  ภูมิไธสง   
 ฝงจ.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 194 โทร./แฟกซ์ 0-5324-7102 09-4639-5354
  นายอิศเรศ  ดวงเนตร   
 ฝจน.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 187 โทร./แฟกซ์ 0-5324-5418 
    โทร./แฟกซ์ 0-5324-5081 
 ฝชน.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 184 โทร./แฟกซ์ 0-5324-7102 09-0963-0260
  นายกิติศักดิ์  ศรีวิชัย   
 ฝปค.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 183 โทร./แฟกซ์ 0-5324-5418 08-7182-4459
  นายธีระ  นาคฉ�่า   
 ฝปท.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 156 โทร./แฟกซ์ 0-5324-5081 08-1992-5344
  นายนพดล  โค้วสุวรรณ์   
 ฝปน.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 183 โทร./แฟกซ์ 0-5324-5418 08-5548-1025
  นายชลัมภ์  วัชรากร   
 ผปก.ชป.1 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ ex1@mail.rid.go.th 160 0-5326-2392 08-6397-5941
  นายนิธิ วรมงคล  แฟกซ์ 0-5326-0977 
 ฝงส.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 197 0-5326-2392 08-1764-6544
  นายจักรกฤษณ์  ชมภูบาง  แฟกซ์ 0-5326-0977 
 ฝปช.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาต ิ 197 0-5326-2392 08-1857-1043
  นายอ�านาจ  กูลระวัง  แฟกซ์ 0-5326-0977 
 ฝคพ.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 197 0-5326-2392 08-1289-9599
  นายศิริชัย  ก�าประสิทธิ์  แฟกซ์ 0-5326-0977 
 ผคก.ชป.1 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล me1@mail.rid.go.th 170 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8953 08-1961-6384
  นายสมคิด ลือดัง   
 ฝวก.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 163 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8953 08-3152-1636
  นายวันชัย  ชัยเจริญชาติ 186  
 ฝปก.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 171 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8953 08-1882-6614
  นายนิวัฒน์  หุ่นภู่   
 ฝปด.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 168 โทร./แฟกซ์ 0-5324-2822 08-5527-1617
  นายสถิตย์  นาคประเสริฐ 151  
 ฝสน.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 147 โทร./แฟกซ์ 0-5324-8953 08-6116-7270
  นายธวัชชัย  หลูสุริยา   
 ฝสส.ชป.1 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 100 0-5324-2822 
    แฟกซ์ 0-5324-6714 
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โครงการชลประทานเชียงใหม่ chgmai@mail.rid.go.th
(ที่ตั้ง) 186/4 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร./แฟกซ์ 0-5311-2200-5 แฟกซ์ 0-5311-2012 ต่อ 103

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 5501, 5502

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่ 101 โทร./แฟกซ์ 0-5311-2204 08-1595-2827
 เชียงใหม ่ นายเจนศักดิ์  ลิมปิต ิ  0-5311-2200-3 ต่อ101 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 103 0-5311-2200-3 08-1784-4935
 เชียงใหม ่ นางกาญจนา  อินทชยาคม   
 บง.คป. ผู้ควบคุมงานการเงินและบัญชี 140 0-5311-2200-3 08-1992-5561
 เชียงใหม ่ นางทิพย์มณฑา  วัฒนธรรม   
 พด.คป. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 107 0-5311-2200-3 08-1960-0727
 เชียงใหม ่ นางเสาวลักษณ์  ฉวีสุข   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 106 0-5311-2200-3 08-1815-3175
 เชียงใหม ่ นายนพดล  น้อยไพโรจน์   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 102 0-5311-2200-3 08-1885-0211
 เชียงใหม ่ นายเกื้อกูล  มานะสัมพันธ์สกุล  king22642@yahoo.com 105  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 110 0-5311-2200-3 08-3152-1636
 เชียงใหม ่ นายวิชัย  ชัยเจริญชาติ   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 102 0-5311-2200-3 08-1885-0211
 เชียงใหม ่ นายเกื้อกูล  มานะสัมพันธ์สกุล  king22642@yahoo.com 105  
 ฝสบ.คป. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 123 0-5311-2200-3 08-4378-6378
 เชียงใหม ่ นายภูวนาภ  หอมระรื่น   
 ฝสบ.คป. 3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 123 0-5311-2200-3 08-1764-8559
 เชียงใหม ่ นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์   
 ฝสบ.คป. 4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 137 0-5311-2200-3 08-1642-8590
 เชียงใหม ่ นายวีระโชติ  จูดิษฐ์ประเสริฐ   
 ฝสบ.คป. 5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5  0-5311-2200-3 08-1883-2975
 เชียงใหม ่ นายณัฐปคัลป์  อินวงศ์   
 ฝสบ.คป. 6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6 124 0-5311-2200-3 
 เชียงใหม ่    
 ฝสบ.คป. 7 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 7 133 0-5311-2200-3 08-7175-9449
 เชียงใหม ่ นายสุภรณ์วัฒน์   สุรการ   
 ฝสบ.คป.8 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 8 124 0-5311-2200-3 08-1882-2641
 เชียงใหม ่ นายวีระวิทย์  รงค์ทอง   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-5324-8417 08-9555-6869
 เชียงใหม ่ นายจะเด็ด  สุวรรณธรรมา  แฟกซ์ 0-5335-3056 08-4874-6102

โครงการชลประทานล�าพูน
(ที่ตั้ง) 102 หมู่ 2 ต. ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000 โทร. 0-5300-6262 แฟกซ์ 0-5300-6264

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ( Voice Over IP) 5511, 5512 
 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานล�าพูน 12 0-5300-6265 08-4874-6258
 ล�าพูน นายสิรวิชณ์  ก่ออิฐ  แฟกซ์  0-5300-6264 
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 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 18  0-5300-6262  08-1681-0255
 ล�าพูน นางภัคพิชา  ข�าบุรี   
 บง.คป. ผู้ควบคุมงานการเงินและบัญชี 19  0-5300-6262  08-9700-6513
 ล�าพูน นางน�้าฝน  อังคสิงห์   
 พด.คป. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 20  0-5300-6262  08-1287-3604
 ล�าพูน นางสาววัลลภา  เกิดวัฒนธรรม   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 11  0-5300-6262  08-1783-8369
 ล�าพูน นายปิยพันธ์  สายเมฆ   08-4874-6105
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14  0-5300-6262  08-1882-5896
 ล�าพูน นายปารเมศ  การุณนราพร   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16  0-5300-6262  08-9700-0050
 ล�าพูน นายสุรพรรดิ์  รักชื่น   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 17  0-5300-6262  08-1884-2145
 ล�าพูน นายเชษฐพงศ์  นันทิทรรภ   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 17  0-5300-6262  08-4987-0768
 ล�าพูน นายสุรัตน์  พันธุประกิจ   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 17  0-5300-6262  08-3946-3505
 ล�าพูน นายประเสริฐ  ปาลีกุย    
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 17  0-5300-6262  
 ล�าพูน    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 15  0-5300-6262  08-1884-3198
 ล�าพูน นายศักตยา วรรณฤมล   
    

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  maesorn@mail.rid.go.th
(ที่ตั้ง) 29 หมู่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0-5361-1402  แฟกซ์ 0-5361-3478

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) 5581, 5582

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 120 0-5361-1402 08-9700-6001
 แม่ฮ่องสอน นายกตัญญู  ใจชื้น  แฟกซ์ 0-5361-3478 08-4874-6108
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 131 0-5361-1402 08-1724-3988
 แม่ฮ่องสอน และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   
  นายสยาม  สรัคคานนท์  แฟกซ์ 0-5361-3478 
 บง.คป. ผู้ควบคุมงานการเงินและบัญชี 133 0-5361-1402 08-3567-7360
 แม่ฮ่องสอน นางศิริวรรณ  ระงับ  แฟกซ์ 0-5361-3478 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 126 0-5361-1402 08-1877-8354
 แม่ฮ่องสอน นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด  แฟกซ์ 0-5361-3478 08-4874-6106
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 125 0-5361-1402 08-1028-7810
 แม่ฮ่องสอน นายกระแสร์  ฤกษ์ด�าเนินกิจ  แฟกซ์ 0-5361-3478 08-4874-6107
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 129 0-5361-1402 08-1530-1441
 แม่ฮ่องสอน นายสุวรรณ  เรืองข�า  แฟกซ์ 0-5361-3478 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 131 0-5361-1402 08-8260-1562
 แม่ฮ่องสอน นายสุรศักดิ์  วงศ์ชัย  แฟกซ์ 0-5361-3478 
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 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  - 0-5368-1517 08-9635-5331
 แม่ฮ่องสอน นายวิโรจน์  มาเทียน  แฟกซ์ 0-5368-1517 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 131 0-5361-1402 08-6923-7528
 แม่ฮ่องสอน นายปฎิพล  รอดบุญฤทธิ์  แฟกซ์ 0-5361-3478 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 127 0-5361-1402 08-9478-6880
 แม่ฮ่องสอน นายไชยา  สุดแดน  แฟกซ์ 0-5361-3478

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แตง  maetang@mail.rid.go.th
(ที่ตั้ง) ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร. 0-5347-1396 แฟกซ์ 0-5347-0820-1

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แตง 11 โทร./แฟกซ์ 0-5347-1659 08-1952-7480
 แม่แตง นายรังสิต  จันทร์ศิริปิติกุล   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 16 โทร./แฟกซ์ 0-5347-1396 08-1951-4007
 แม่แตง และผู้ควบคุมงานการเงินและบัญช ี  0-5347-0820-1 
  นางสาวประภัสสร  พงษ์มุกดา   
 พด.คบ. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 17 โทร./แฟกซ์ 0-5347-1396 08-1881-2021
 แม่แตง นางสาวจิณณ์ณิตา  ธัญญกุลสัจจา  0-5347-0820-1 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 โทร./แฟกซ์ 0-5347-1396 08-1993-4112
 แม่แตง นายอ�านาจ  อินทร์วงศ์แก้ว  0-5347-0820-1 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 13 โทร./แฟกซ์ 0-5347-1396 08-1882-7307
 แม่แตง นายไพโรจน์  วงศ์สูง  0-5347-0820-1 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 14 โทร./แฟกซ์ 0-5347-1396 08-1883-9554
 แม่แตง นายถนอมศักดิ์  แก้วดุลย์พันธุ์  0-5347-0820-1 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 15 โทร./แฟกซ์ 0-5347-1396 08-1111-3467
 แม่แตง นายอาคม  โมราราษฎร์  0-5347-0820-1 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-5346-5400 08-1992-2203
 แม่แตง นายศุภชัย  ศรีสงคราม   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-5380-5856 08-3716-5252
 แม่แตง นายสุทธิศักดิ์ อยู่ส�าราญ   
 ฝสน.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  โทร./แฟกซ์ 0-5383-5670 08-6843-6856
 แม่แตง นายสรศักดิ์  เวียงค�า

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา maekwung@mail.rid.go.th
(ที่ตั้ง) 152 หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 0-5386-5929 แฟกซ์ 0-5386-5680

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้า 102 0-5386-5680 08-1950-0122
 เขื่อนแม่กวง และบ�ารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
 อุดมธารา นายวุฒิชัย รักษาสุข   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105 0-5386-5680 08-1724-6997
 เขื่อนแม่กวง และผู้ควบคุมงานการเงินและบัญชี
 อุดมธารา นางมารศรี  ค�าจันทร์   
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 พด.คบ. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 107 0-5386-5680 08-1961-4744
 เขื่อนแม่กวง นางชนากาญจน์  สาริวาส
 อุดมธารา   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 103 0-5386-5680 08-1595-2040
 เขื่อนแม่กวง นายเฉลิมเกียรติ  อินทกนก 
 อุดมธารา  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 102 0-5386-5680 08-1844-4551
 เขื่อนแม่กวง นายชาทิตต์  มธุรวาทิน
 อุดมธารา   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 123  08-1783-0612
 เขื่อนแม่กวง นายพิชัย  นรเดชานันท์
 อุดมธารา   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5310-4538 08-4406-0538
 เขื่อนแม่กวง นายธวัชชัย  บุนนาค
 อุดมธารา   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5329-2279 08-6421-3609
 เขื่อนแม่กวง นายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ
 อุดมธารา   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5333-2855 08-1706-3345
 เขื่อนแม่กวง นายดนัย  สว่างแจ้ง
 อุดมธารา   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   08-1885-2416
 เขื่อนแม่กวง นายเกษียร  สฤษดิกุล
 อุดมธารา

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด maefack@mail.rid.go.th
(ที่ตั้ง) 105 หมู่ 6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร. 0-5304-7322 แฟกซ์ 0-5384-2366

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด 12 0-5304-7325 08-5618-7310
 แม่แฝก-แม่งัด นายประพนธ์  เครือปาน wmd_cm@yahoo.com   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 11 0-5304-7322 
 แม่แฝก-แม่งัด และผู้ควบคุมงานการเงินและบัญช ี 15  แฟกซ์ 0-5384-2366 
    0-5304-7322 
 พด.คบ. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ   
 แม่แฝก-แม่งัด นายสุทัน  ทิพประเสริฐ   แฟกซ์ 0-5384-2366 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-5304-7324 08-1551-9634
 แม่แฝก-แม่งัด นายอรรถวิทย์  นาควัชระ attavit_n@hotmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้า 20 0-5304-7321 08-1980-5543
 แม่แฝก-แม่งัด นายพฤกษ์  เรืองไวทย  prk9292@hotmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 19 0-5304-7322 
 แม่แฝก-แม่งัด    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 17 0-5304-7322 
 แม่แฝก-แม่งัด  นายชยุต สมัครวงศ์   
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 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   0-5325-5713 08-4170-2208
 แม่แฝก-แม่งัด นายณัฐพล  อภินันทโน   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5347-9002 08-9851-1482
 แม่แฝก-แม่งัด นายสรวิชญ์ ทิพรัตนเดช   08-9429-1542
     09-0465-6649

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
(ที่ตั้ง) 237 หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9

 ผอ.ศร. ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 109 0-5338-9163 08-1857-7802
 ห้วยฮ่องไคร้ นายสุรัช  ธนูศิลป ์  แฟกซ์ 0-5338-9163 
 กบร.ศร. หัวหน้ากลุ่มบริหาร 104 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9 08-9952-0211
 ห้วยฮ่องไคร ้ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   
  นายปฐม  สุริยกานต์   
 ฝบท.ศร. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 106 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9 08-1992-4269
 ห้วยฮ่องไคร้ และผู้ควบคุมงานการเงินและบัญช ี   
  นางจามจุรี  ทาทอง   
 ฝปส.ศร. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 114 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9 08-9637-1283
 ห้วยฮ่องไคร้ นางอรทัย  ธรรมเสน   
 ฝปก.ศร. หัวหน้าฝ่ายปฏิการเครื่องกล 117 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9 08-1796-1574
 ห้วยฮ่องไคร้ นายชาญน้อย  ค�าฝั้น   
 กวช.ศร. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 103 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9 08-4874-6117
 ห้วยฮ่องไคร ้ นายด�ารงค์ชัย  โอวาทจ�ารัส   
 กพน.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและพัฒนาแหล่งน�้า 108 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9 08-1952-6414
 ห้วยฮ่องไคร้ นายอัธยา  อรรณพเพ็ชร   
 กขย.ศร. หัวหน้ากลุ่มขยายผล 111 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9 08-1993-8448
 ห้วยฮ่องไคร้ นายทวีศิลป์  สาธุวงศ์   
 กสต.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการฟื้นฟูต้นน�้าล�าธาร 107 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9 08-1783-2642
 ห้วยฮ่องไคร้ นายชูเกียรติ์  วินยพงศ์พันธ์   
 กสน.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้น�้า 107 โทร./แฟกซ์ 0-5338-9228-9 08-1472-0332
 ห้วยฮ่องไคร้ นายเสริมพงศ์  สงเคราะห์พันธุ์ 

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 1 const21@mail.rid.go.th
(ที่ตั้ง) 57 หมู่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร. 0-5342-9983, 0-5332-5600 แฟกซ์ 0-5342-9983

 ผอ.คส.ชป.1 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 102 0-5332-5600 08-1882-2987
  นายสุดชาย  พรหมมลมาศ  แฟกซ์ 0-5342-9983 
 บท.คส.ชป.1 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 106 0-5332-5600 08-0122-5995
  นางนิตยา  สุ่มประดิษฐ์  แฟกซ์ 0-5342-9983 
 ธก.คส.ชป.1 ผู้ควบคุมงานธุรการ 106 0-5332-5600 08-1526-7382
  นางสาวดวงเดือน  รุ่งเรือง  แฟกซ์ 0-5342-9983 
 บง.คส.ชป.1 ผู้ควบคุมงานการเงินและบัญชี 109 0-5332-5600 08-1746-0624
  นางปราณี  กองงาม  แฟกซ์ 0-5342-9983 
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 พด.คส.ชป.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 110 0-5332-5600 08-7996-2246
  นางสาวเอณัฐฐา  ตันติธีระหิรัญ  แฟกซ์ 0-5342-9983 
 กวบ.คส.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 105 0-5332-5600 08-1883-0619
  นายพิทยา  อิ่มเอม  แฟกซ์ 0-5342-9983 
 กส.1คส.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 112 0-5332-5600 08-9956-8644
  นายสรนิค  ดิศวัฒนะ  แฟกซ์ 0-5342-9983 
กส.2คส.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 113 0-5332-5600 
    แฟกซ์ 0-5342-9983 
กส.3คส.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 114 0-5332-5600 08-6114-4479
  นายสันทัด  ประชากุล  แฟกซ์ 0-5342-9983 
กส.4คส.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4   0-5332-5600 08-1950-9329
  นายก�าพล  ชมภูไชย  แฟกซ์ 0-5342-9983 
กส.5คส.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 116 0-5332-5600 08-1961-3621
  นายพิชิต  ด�าริห์งาม  แฟกซ์ 0-5342-9983 
กปก.คส.ชป.1 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 122 0-5332-5600 08-9952-3927
  นายสมบัติ  โนชัย  แฟกซ์ 0-5342-9983 
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เชียงราย

ล�าปาง

พะเยา

น่าน

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100  โทร. 0-5421-7186, 0-5421-8460, 0-5422-2623 แฟกซ์ 0-5423-0122
271 Bunwat Road, Suandok Sub-district, Muang District, Lampang 52100  Tel. 0-5421-7186, 0-5421-8460,  
0-5422-2623 Fax 0-5423-0122 หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4021, 4022

• โครงการชลประทานล�าปาง
• โครงการชลประทานน่าน
• โครงการชลประทานพะเยา
• โครงการชลประทานเชียงราย
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่วัง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ลาว
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 2

 ผส.ชป.2 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 2 200 0-5421-8088 08-4700-0496
  นายไชยงค์ จงอาสาชาต ิchaiyong3@hotmail.com 271 0-5422-3060 08-1654-7789
    0-5422-3061 
 ผชช.ชป.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 284 0-5421-8762 08-4700-0521
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า 204 แฟกซ์ 0-5422-3061 08-1626-1935
  ส�านักชลประทานที่ 2)
  นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ atthapongc@hotmail.com   
 ฝบท.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  215 0-5432-3532 08-4874-6094
  นางธัญญธร เพชรค�า  แฟกซ์ 0-5432-3532 08-1595-7861
   ma2@mail.rid.go.th,  tanyatorn25@hotmail.com   
  นิติกรประจ�าส�านัก 219 0-5422-5022 08-1498-1539
  นางสาวสมบุญ สารคุณไพศาล chombhoon@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5022 
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 216 0-5422-5022 
  นางฉวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ tg_ori2@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5022 
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที ่ 229 0-5421-8217 08-9554-1579
  นางวาสนา การสมดี vanessa_vaow@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5421-8217 
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 231 0-5422-5022 08-1783-8069
  นางเกษร มณีเลิศ kesorn8069@gmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5022 08-1764-4242
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 224 0-5422-5022 08-5097-9939
  นางอินทุอร ธีระศักดิ์ intuonthirasak@gmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5022 
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 213 0-5422-5022 08-1724-2700
  นางวราลักษณ์ คงศรีเจริญ tungting09@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5022 
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 218 0-5422-5022 08-1780-6381
  นางมณีรัตน์ ถิ่นค�า tg_ori2@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5022 
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที่ (รก.) 285 0-5421-8728 08-6587-5940
  นายกฤษฎา แดงสีพลอย kitsada_3391@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5421-8852 
 ผวศ.ชป.2 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 201 0-5421-7186 ต่อ 201 08-1885-8616
  นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค VITOONTH@hotmail.com  0-5422-8411 08-4874-6249
    แฟกซ์ 0-5421-8143 
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 กพค.ชป.2 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 241 0-5421-7186  ต่อ 241 08-4805-3574
  นายเชาวลิต เครือจินจ๋อย Chaowalit51@hotmail.com  0-5421-8530 
    แฟกซ์ 0-5421-8143 
 กอบ.ชป.2 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 206 0-5421-7186  ต่อ 206 08-1288-4284
  นายศุภชัย พินิจสุวรรณ soi042@hotmail.com  0-5421-8530 
    แฟกซ์ 0-5421-8143 
 กธว.ชป.2 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 214 0-5421-7186  ต่อ 214 08-1281-3864
  นายทรงชัย สุวรรณตันทุลา yukung2000@gmail.com  0-5421-8530 
    แฟกซ์ 0-5421-8143 
 ฝสร.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 205 0-5421-7186  ต่อ 205 08-9264-4488
  นายเอกชัย ก้านเหลือง eakachai.aod@gmail.com  0-5421-8530 
    แฟกซ์ 0-5421-8143 
 ฝปข.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 203 0-5421-7186  ต่อ 203 08-3516-5252
  นายสุเมธ ธิมา THIMALINK@GMAIL.COM  0-5421-8530 
  damsafety2@gmail.com  แฟกซ์ 0-5421-8143 
 ฝตว.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 211 0-5421-7186  ต่อ 211 08-9851-3263
  นายชาติชาย การสมดี Toy_kmit_01@hotmail.com  0-5421-8530 
    แฟกซ์ 0-5421-8143 
    

ส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา
271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100 VPN 4021, 4022

 ผบร.ชป.2 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 202 0-5432-3909 08-1911-3745
  นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร   แฟกซ์ 0-5421-8852
  Laem 7520 @ yahoo.co.th   
 ฝงจ.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 288 0-5421-8728 08-6654-6518
  นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา   แฟกซ์ 0-5421-8852
  kriang_om2@yahoo.com   
 ฝจน.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน�้า 244 0-5421-8728 08-1911-3745
  นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร (รก.)   แฟกซ์ 0-5421-8852
  Laem 7520 @ yahoo.co.th   
 ฝปค.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 285 0-5421-8728 08-1532-2122
  นายกฤษฎา แดงสีพลอย   แฟกซ์ 0-5421-8852
  kitsada_3391@hotmail.com   
 ฝชน.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 226 0-5421-8728 08-1672-2366
  นายนุกุล เพ็ญพัฒนากุล nukul341@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5421-8852 
 ฝปน.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 285 0-5421-8728 08-1532-2122
  นายกฤษฎา แดงสีพลอย   แฟกซ์ 0-5421-8852  
  kitsada_3391@hotmail.com   
 ฝปท.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน (รก.) 288 0-5421-8728 08-6654-6518
  นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา   แฟกซ์ 0-5421-8852
  kriang_om2@yahoo.com   
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ส่วนปฏิบัติการ
271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100 VPN 4021, 4022

 ผปก.ชป.2 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 280 054-226700 08-5036-2049
  นายสมหวัง ผลประสิทธิโต  somvong_bk@hotmail.com  แฟกซ์ 054-226700 
 ฝงส.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 545 054-226700 08-5652-6415
  นายจักริน เมืองดี jmuangdee289@gmail.com  แฟกซ์ 054-226700 
 ฝปช.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาต ิ 298 054-226700 08-1249-9691
  นายเวธิน พจนสุนทร karong62@gmail.com  แฟกซ์ 054-226700 
 ฝคพ.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 247 054-226700 08-9770-5341
  นายนพดล สิทธิวงศ์ np48sittiwong@gmail.com  แฟกซ์ 054-226700 
    

ส่วนเครื่องจักรกล
175 ม.1 ต.ชมพู อเมือง จ.ล�าปาง 52100

 ผคก.ชป.2 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 100 0-5421-8300 08-4634-1932
  นายชูพงษ์ พะลัง chupon23@hotmail.com  0-5421-8544 08-913-8541
    แฟกซ์ 0-5422-5984 
 ฝวก.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 300 0-5421-8544 08-0135-0224
  นายบุรี อินดี bu-ri2@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5984 
 ฝปก.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 331 0-5421-8544 08-1020-2929
  นายณัฐภณ ภัทรสิริบวร TLampang@gmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5984 
 ฝปด.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 333 0-5421-8544 08-4612-6869
  นายสง่า แก้วมูล airforcar@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5984 
 ฝสน.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 500 0-5421-8544 08-9539-1714
  นายเพลิน สุกใส p.plaun@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5984 
 ฝสส.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร   260 0-5421-7186 08-0123-3772
  นายสยามรัตน์ ปาเลิง sayamrat002@gmail.com  0-5421-8460 
    0-5422-2623 
    แฟกซ์ 0-5423-0122 
    VPN 4021,4022 
    

โครงการชลประทานล�าปาง
399 ม.5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100

lampang@mail.rid.go.th rid_2lampang@hotmail.com
0-5482-1073, 0-5482-1074, 0-5482-1072 VPN 5521, 5522

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานล�าปาง 111 0 5482 1073 08-1951-3016
 ล�าปาง นายเสรี คงฤทธิ์ Ser-kongrit@hotmail.com  0 5482 1074 
  seree_kong@yahoo.com  แฟกซ์ 0 5482 1072 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 103 0 5482 1073 08-1783-5660
 ล�าปาง นางมัทนา เมฆนคร matana06@hotmail.com  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
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 พด.คป. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการฯ 109 0 5482 1073 08-4894-1119
 ล�าปาง นางปราณี ธรรมกุล pra_pranee03@hotmail.com  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 บง.คป. ผู้ควบคุมงานด้านบัญชีการเงินโครงการฯ 105 0 5482 1073 08-9266-3791
 ล�าปาง น.ส.ทองพูน ต้องใจ tongchai_mu@hotmail.co.th  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 112 0 5482 1073 08-0501-1762
 ล�าปาง  นายเทเวศร์ ส่วนบุญ Tewet05@hotmail.co.th  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 115 0 5482 1073 08-9755-9339
 ล�าปาง  นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง surasak_noon35@hotmail.com  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  (รก.) 126 0 5482 1073 08-0135-0224
 ล�าปาง  นายบุรี อินดี buri_indee@hotmail.com  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 121 0 5482 1073 08-1531-9276 
 ล�าปาง  นายวิชัย บินซ�าซี ngho36new@gmail.com  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 122 0 5482 1073 08-1473-1008
 ล�าปาง นายพิชัย อรุณรัตนาเทวัญ pichai_36@hotmail.com  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 123 0 5482 1073 08-1472-4657
 ล�าปาง  นายจีระศักดิ์ ปัญญาดิษวงค์ Jirasak47@hotmail.com  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 124 0 5482 1073 08-1530-9457
 ล�าปาง  นายธีรวุฒิ ธนะสิริ tong_tawan43@hotmail.com  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 125 0 5482 1073 08-4608-8781
 ล�าปาง  นายนิพลน์ ศรีวิลัย teangny47@gmail.co  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 130 0 5482 1073 08-9950-0998
 ล�าปาง  นายแสวง หัวเสือ sawang0998@gmail.co  0 5482 1074 
    แฟกซ์ 0 5482 1072 
    

โครงการชลประทานน่าน nanori2@hotmail.com
184 ม. 11 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000

0-5471-6185, 0-5474-1371 VPN 5551, 5552

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานน่าน 111 0-5471-6185  08-1885-9520
 น่าน  นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ Chai-nate@hotmail.com  0-5471-6193 (บ้านพัก) 08-4874-6123
    แฟกซ์ 0-5474-1371 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105 0-5471-6185  08-9634-7782
 น่าน  นางจ�ารูญ แสงดอก jumroon_s@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5474-1371 



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

158

 พด.คป. หัวหน้างานพัสดุ 108 0-5471-6185  08-1021-3189
 น่าน  นางเตือนใจ ยศศิริพันธุ์ tungjai-nan@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5474-1371 
 บง.คป. หัวหน้างานการเงินและบัญชี 119 0-5471-6185  08-4894-9966
 น่าน  นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน   แฟกซ์ 0-5474-1371
  nuwat2511@hotmail.com   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 109 0-5471-6185  08-5709-1919
 น่าน  นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน sakchai.dr@hotmail.com   แฟกซ์ 0-5474-1371
  sakchai.34@hotmail.com   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 116 0-5471-6185  08-1724-7294
 น่าน  นายปริญญา เวชอนุรักษ์ vejanurak38@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5474-1371 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 103 0-5471-6185  08-1369-1919
 น่าน นายสุเทพ ดาเคน dakan-s@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5474-1371 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 110 0-5471-6185 08-7173-2285
 น่าน  นายวรชัย พรมจักร k52waterman@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5474-1371 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 131 0-5471-6185 08-1896-2132
 น่าน  นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ   แฟกซ์ 0-5474-1371  
  Chawalit_tu@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 129 0-5471-6185  08-1581-2223
 น่าน  นายพิทักษ์ สว่างเมฆ kajook53@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5474-1371 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 121 0-5471-6185  08-1998-7237
 น่าน  นายสมบัติ แปงมูล sombat en@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5474-1371 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายบฏิบัติการสูบน�้า   08-1472-8533
 น่าน  นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา duangnapa@msn.com   
    

โครงการชลประทานพะเยา prayao@mail.rid.go.th
200 ม.9 ต.ดอกค�าใต้  อ.ดอกค�าใต้  จ.พะเยา  56120

0-5441-3694, 0-5441-3695-6 VPN 5561 5562

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานพะเยา 888 0-5441-3694 08-4874-6126
 พะเยา นายนพดล ใจธรรม noppadolj33@hotmail.com 110 0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 107 0-5441-3694 08-1602-8277
 พะเยา นายอภิชาต สิงห์รีวงศ์ api_prayao@hotmail.com 108 0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
 พด.คป. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการฯ 109 0-5441-3694 08-1881-6209
 พะเยา  นางสาวนุชนารถ สืบศรี Suebsri_118@hotmail.com  0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
 บง.คป. ผู้ควบคุมงานด้านบัญชีการเงินโครงการฯ 119 0-5441-3694 08-1602-8277
 พะเยา  นายอภิชาต สิงห์รีวงศ์ api_prayao@hotmail.com  0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 112 0-5441-3694 08-1881-9199
 พะเยา  นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ sangsuwan_a@yahoo.com 113 0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
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 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 118 โทร./แฟกซ์ 0-5488-0818 08-9710-4057
 พะเยา นายปราโมทย์ ปิงเมือง Pamokepm38@gmail.com  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 104 0-5441-3694 08-1960-7934
 พะเยา  นายสายัณห์ ลังกาพินธุ์ loongmoy55@hotmail.com 105 0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 115 0-5441-3694 08-5036-0819
 พะเยา  นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์ a31_gtr@hotmail.com  0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 115 0-5441-3694 08-6911-1449
 พะเยา  นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์ watchara_lim43@hotmail.com  0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 116 0-5441-3694 08-1885-6419
 พะเยา  นายเดชา สุทธกุล D-suttakun@hotmail.com  0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 116 0-5441-3694 08-9191-5876
 พะเยา  นายพีระพล ไชยาพันธุ์ Peerapol2015@hotmail.com  0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 103 0-5441-3694 08-5039-9699
 พะเยา  นายสมบูรณ์ งามสม somboon.sn@gmail.com  0-5441-3696 
    แฟกซ์ 0-5441-3695-6 
    

โครงการชลประทานเชียงราย chgrai@mail.rid.go.th
ถ.ศรีเวียง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5371-3679, 0-5374-7154, 0-5371-8667 VPN 5571, 5572

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเชียงราย 12 0-5371-3679 08-1993-6650
 เชียงราย นายกิตติ วิจฝัน KITTI_VJF@hotmail.com  0-5374-7155 
    แฟกซ์ 0-5374-7155 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 23 0-5371-3679 08-1950-4348
 เชียงราย นางสาววีณา เตชาวัฒนากูล veenat_2703@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5371-3679 
 พด.คป. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการ 27 0-5371-3679 08-1992-5192
 เชียงราย นายประยงค์ ป้อมปราณี p.pompranee@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5371-3679 
 บง.คป. ผู้ควบคุมงานด้านบัญชีการเงินโครงการ 26 0-5371-3679 08-6183--5015
 เชียงราย นางสุพรรณี อาษา supannee.arsa@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5371-3679 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 15 0-5371-3679 08-9191-8812
 เชียงราย นายกฤตย์ สวาสดิ์มิตร K_swat@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5371-3679 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14 0-5371-3679 08-1951-4723
 เชียงราย นายทวีชัย โค้วตระกูล taweechai_45@hotmail  แฟกซ์ 0-5371-3679 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 19 0-5371-3679 08-1035-8854
 เชียงราย นายสุพัฒน์ พงษ์กลาง supat_pongkrang@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5371-3679 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5374-2742 08-9835-2619
 เชียงราย นายนพพร สารพิพ�ฒน์ irri45@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5374-2742 
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 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5378-1384 08-6193-1537
 เชียงราย นายธีระพงษ์ เทพทองพันธ์ teerapong_tep@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5378-1384 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5391-8192 08-1950-4678
 เชียงราย นายทรงพล พงษ์มุกดา songphon47@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5391-8162 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-5373-6519 08-1294-3569
 เชียงราย นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ athinan39@Gmail.com  แฟกซ์ 0-5373-6519 
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5  0-5373-1717 08-1616-7410
 เชียงราย นายกิติโชติ สุวรรณประชา jolono64@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5373-1717 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสูบน�้า  0-5367-8146 08-1881-5076
 เชียงราย นายสมบัติ สมร่าง somrang_41 hotmail.com  แฟกซ์ 0-5367--8146 
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
295/1 ม. 9 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000

0-5482-5200, 0-5482-5203, 0-5482-5201 VPN 7136, 7137

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 102 0-5482-5202 08-1992-7037
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ruethaip@gmail.com  แฟกซ์ 0-5482-5202 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 108 0-5482-5201 08-1706-1195
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา  นางสาวนวลฉวี จิตต์สถิ่น   แฟกซ์ 0-5482-5201
  management_kdam@hotmail.com   
 พด.คบ. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการฯ 108 0-5482-5201 08-1706-1195
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา นางสาวนวลฉวี จิตต์สถิ่น   แฟกซ์ 0-5482-5201
  management_kdam@hotmail.com   
 บง.คบ. ผู้ควบคุมงานด้านบัญชีการเงินโครงการฯ 108 0-5482-5201 08-9504-4126
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา  นางปิยะพร ชัยเนตร   แฟกซ์ 0-5482-5201 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 131 0-5482-5203 08-1732-4356
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา  นายวศิน ลีลาชินาเวศ vasin_l@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5482-5203 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 115 0-5482-5203 08-1472-0259
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา  นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร wichan42@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5482-5203 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 103 0-5482-5200 08-9950-0357
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา  นายอนันต์ อกกว้าง anan_510@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5482-5200 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 117 0-5482-5200 08-1681-8992
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา  นายโกศล วงศ์พุทธรังสี kosol2498@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5482-5200 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-9559-3914
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา  นายนิเวศน์ มาน้อย nivet_marnoy@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5435-2872 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-8416-9695
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา  นายโอภาส เครือค�าหล่อ opart_lawan@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5432-2045 
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   08-1636-3851
 กิ่วลม-กิ่วคอหมา  นายมานพ สุวรรณบุตร ultra-porpae@hotmail.com   
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่วัง
196 ม.8 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000

0-5482-4707, 0-5482-4707 ต่อ 103 VPN 7148, 7149

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่วัง  101  0-5482-4707 08-4874-6124
 แม่วัง  นายบัญชา แสนศักดิ ์  แฟกซ์ 0-5482-4707 ต่อ 103 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  108  0-5482-4707 08-4484-0511
 แม่วัง  นางอ�าไพ กิ่งทองสุข Aumpai_ori2_99@hotmail.com   แฟกซ์ 0-5482-4707 ต่อ 103
  Aumpai_99@hotmail.com   
 พด.คบ. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการฯ  105  0-5482-4707 08-9700-2189
 แม่วัง นางสาวนฤมล วานิชพันธ์ Ko_narumon@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5482-4707 ต่อ 103 
 บง.คบ. ผู้ควบคุมงานด้านบัญชีการเงินโครงการฯ  103  0-5482-4707 08-4484-0511
 แม่วัง  นางอ�าไพ กิ่งทองสุข Aumpai_ori2_99@hotmail.com   แฟกซ์ 0-5482-4707 ต่อ 103
  Aumpai_99@hotmail.com   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 102  0-5482-4707 08-1952-6505
 แม่วัง นายกุลธร รัตนเสรี kultorn_rat@mail.rid.go.th   แฟกซ์ 0-5482-4707 ต่อ 103
  Kun_rattanaseree@hotmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 110  0-5482-4707 08-6654-8130
 แม่วัง  นายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว WE41@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5482-4707 ต่อ 103 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  115  0-5482-4707 08-1873-3868
 แม่วัง  นายสุวัจน์ สุมาลา S01_Kai@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5482-4707 ต่อ 103 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 106  0-5482-4707 08-9850-2712
 แม่วัง  นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม Payap_45@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5482-4707 ต่อ 103 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 665 0-5421-8544 08-1724-4125
 แม่วัง  นายธงชัย กิจจคณารักษ์ tam44_ex2@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5422-5984 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-1993-4736
 แม่วัง นายอุดมศักดิ์ สีธิสาร Udomsak47@hotmail.com
  Udomsak47@yahoo.com Udomsak47@mail.rid.go.th   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ลาว maelao_ori2@hotmail.com
62 หมู่ 9 บ้านแพะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  57250

0-5372-9631, 0-5372-9632 VPN 7142, 7143

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ลาว 108 0-5372-9631 08-1882-0650
 แม่ลาว  นายอนุรักษ์ ชูเชิญ Anurak_lampang@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5372-9632 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 122 0-5372-9631 08-1111-6787
 แม่ลาว  นางสาวจันทนา วงค์ประทุม  แฟกซ์ 0-5372-9632
  tom_wongpratoom@hotmail.com   
 พด.คบ. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 122 0-5372-9631 08-1111-6787
 แม่ลาว  นางสาวจันทนา วงค์ประทุม   แฟกซ์ 0-5372-9632
  tom_wongpratoom@hotmail.com   
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 บง.คบ. ผู้ควบคุมงานด้านบัญชีการเงิน 123 0-5372-9631 08-1961-6228
 แม่ลาว  นางอัญชลี บัวโรย an_cha_lea@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5372-9632 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 106 0-5372-9631 08-6826-8899
 แม่ลาว  นายนิธินันท์ คชทโรภาส Nitinan36@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5372-9632 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงบ�ารุงรักษา 113 0-5372-9631 08-3946-5537
 แม่ลาว  นายวิรัตน์ เจนจบ janjoub@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5372-9632 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาทึ่ 1  0-5372-2544 08-6731-1488
 แม่ลาว นายสิรภพ แท่นมณี Chaiy42@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5372-2544 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5367-6023 08-8805-2203
 แม่ลาว  นายทนงศักดิ์ ศรีสมบัติ tanongsak2203@gmail.com  แฟกซ์ 0-5367-6023 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาทึ่ 3   
 แม่ลาว  นายทนงศักดิ์ ศรีสมบัติ tanongsak2203@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาทึ่ 4  0-5370-1686 08-8252-5172
 แม่ลาว  นายวินิจ นิลก�าแหง V-nil@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5370-1686 
    

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 2 const.22@hotmail.com
ตู้ ปณ. 50 ปณจ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
0-5365-6730, 0-5378-6201 VPN 7160, 7161

 ผอ.คส. ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 2 12 0-5365-6732 08-1993-6790
 ชป.2 นายทวีศักดิ์ ปุริปุณณะ Thaweesak_Pu@mail.rid.go.th  0-5365-6730 
    แฟกซ์ 0-5378-6201 
 บท.คส. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 13 0-5365-6730 08-9146-8959
 ชป.2 นางสาวเบญจมาศ วัตถพานิชย์   แฟกซ์ 0-5378-6201
  benja_w2011@hotmail.com   
 พด.คส. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการฯ 16 0-5365-6730 08-1289-7672
 ชป.2 นางนิรมล ศักดิ์สูง nirampl_suk@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-5378-6201 
 บง.คส. ผู้ควบคุมงานด้านบัญชีการเงินโครงการฯ 13 0-5365-6730 08-9146-8959
 ชป.2 นางสาวเบญจมาศ วัตถพานิชย์   แฟกซ์ 0-5378-6201  
  benja_w2011@hotmail.com   
 กวบ.คส. หัวหน้ากลุ่มงานวิศกรรมบริหาร 19 0-5365-6730 08-7318-3985
 ชป.2 นายไพฑูรย์ ศรีมุก S_Phaithoon@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5378-6201 
 กส.1.คส. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 22 0-5365-6730 08-9851-7990
 ชป.2 นายสุชาติ ภูปรีชากร sp_suchat@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5378-6201 
 กส.2.คส. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2  0-5373-6518 08-1992-6046
 ชป.2 นายเกียรติศักดิ์ จันทรจ�านง kiattisak.jan@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5373-6518 
 กส.3.คส. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 243 0-5421-7186 08-9851-1552
 ชป.2 นายสุทัศน์ สุวัจพรพงศ์ Suthat_tiger@hotmail.com  0-5421-8460 
    VPN 4021,4022 
 กส.4.คส. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 252 0-5421-7186 08-1980-9308
 ชป.2  นายศราวุธ โลหะโชติ rid3_1_02@hotmail.com  0-5421-8460 
    VPN 4021,4022 
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 กส5.คส. หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 24 0-5365-6730 08-1796-7393
 ชป.2  นายปรีชา ปัญญาศิริวัฒน์ Preecha_con5@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5378-6201 
 กปก.คส. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล  0-5366-6848 08-1952-2487
 ชป.2  นายธงชัย สุยะ Thongchai_suya@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5366-6848  



rid3@mail.rid.go.th

3
ส�านักชลประทานที่

พิษณุโลก

อุตรดิตถ์

พิจิตร

นครสวรรค์

204 ม. 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5533-3001, 0-5533-3002, 0-5533-3017 แฟกซ์ 0-5533-3005, 0-5524-5087
204 Moo 8 Thathong Sub-district, Muang District, Phitsanulok 65000  Tel. 0-5533-3001, 0-5533-3002, 0-5533-3017  
Fax 0-5533-3005, 0-5524-5087  หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4031,  4032

• โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
• โครงการชลประทานพิษณุโลก
• โครงการชลประทานพิจิตร
• โครงการชลประทานนครสวรรค์
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพลายชุมพล
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาดงเศรษฐี
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าบัว
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษายมน่าน
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 3
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 ผส.ชป.3 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 3 101 0-5533-3025 08-4700-0524 
  ม.ล.อนุมาศ ทองแถม  แฟกซ์ 0-5533-3012  
 ผชช.ชป.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 110 0-5522-6535 08-1629-5858 
  (ด้านการพัฒนา แหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า   09-2280-1817
  ส�านักชลประทานที่ 3)    
  นายกรรณชิง ขาวสอาด    
 ฝบท.ชป. 3 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 103 โทร./แฟกซ์ 0-5533-3013 08-6207-7691 
  นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง    
  นิติกรประจ�าส�านัก 208  08-1740-8381
  นายชัยวุฒิ รชตะพิพัฒน์    
 ธก.ชป.3 ผู้ควบคุมงานธุรการ  rid3_333021@hotmail.com 123 โทร./แฟกซ์ 0-5533-3021 08-1888-2749 
  นางนิสากร อินแตง      
 จก.ชป.3 ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 132 โทร./แฟกซ์ 0-5533-3011 08-9562-5074 
  นายบ�ารุง นิยมธรรมนิตย์  mr_bamrung@hotmail.com  133   
 พด.ชป.3 ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 107 โทร./แฟกซ์ 0-5533-3007 08-6449-4392 
  นางพจนีย์ สนั่นนาม    
 บง.ชป.3 ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน  banchee03@gmail.com 333 โทร./แฟกซ์ 0-5533-3009 08-1427-7202 
  นางราตรี น้อยเจริญ      
 ปชส.ชป.3 ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ 200 0-5533-3001 08-4591-2332 
  pr3_2555@hotmail.com    
  นายปริญญา สมศักดิ์      
 สว.ชป.3 ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 223 0-5598-3583 08-3161-3144 
  นางสาวสุภาพร สอนสะอาด    
 รอ.ชป.3 ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 149 0-5533-3015 08-5031-1822 
  นายพันธุ์เทพ แสงแก้ว    
 ผวศ.ชป.3 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 102 0-5533-3004 08-1887-4595 
  ว่าที่ ร.ต.สมชัย แตงไทย  foong34@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5533-3010 08-9925-8251 
 กพค.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 125 โทร./แฟกซ์ 0-5533-3010 08-1533-3285 
  นายธีรพงษ์  บุญศัพย์  t_pong@hotmail.com     
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 กอบ.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 120 0-5522-7062 08-9703-5848 
  นายฉัตรชัย ทองปอนด์ bansuan16@hotamil.com  โทร/แฟกซ์ 0-5533-3008  
 กธว.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 158 โทร./แฟกซ์ 0-5533-3018 08-1829-2501 
  นายประดิษฐ์ สิทธิยศ praditsit@hotmail.com     
 ฝสร.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 222 โทร./แฟกซ์ 0-5522-7279 08-1675-6254 
  นายชานนท์ แก้วเขียว cn_survey@hotmail.com    
 ฝปข.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน   126 โทร./แฟกซ์ 0-5533-010 08-1444-2866 
  damsafty3@hotmail.com    
  นายประภัสร์  คมไพบูลย์กิจ    
 ฝตว.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 128 โทร./แฟกซ์ 0-5522-7278 08-9461-2442 
  rid-explanning@hotmail.com    
  นายธีระ นวลปลอด      
 ผบร.ชป.3 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 104 0-5522-6535 08-4622-9644 
  นายชลเทพ ทาตรี chonlathep@gmail.com    
 ฝงจ.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 122 0-5522-6534 08-9638-7616 
  rid3_om@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5533-3014  
  นายประเสริฐ เฮงสุวรรณ    
 ฝจน.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 127 0-5522-6534 08-9268-9583 
  นายทวีป เกิดทอง  แฟกซ์ 0-5533-3014  
 ฝชน.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 140 0-5522-6534 08-1887-6584 
  นายพิรัตน์ เกตุพันธ์ pirat5969@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5533-3014  
 ฝปค.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 141 แฟกซ์ 0-5533-3014 08-6677-0052  
  improve3@hotmail.co.th    
  นายวชิรพันธ์ ภูมรา    
 ฝปท.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 142 0-5522-6534  
    แฟกซ์ 0-5533-3014  
 ฝปน.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 142 0-5522-6534 08-1886-6447 
  นายเกษม ไกรสีกาจ kasem_43@hotmail.com    แฟกซ์ 0-5533-3014  
 ผปก.ชป.3 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 106 โทร./แฟกซ์ 0-5522-7054 08-9856-4976 
  นายโสภิญญา เกิดสกุล  rid3_om@yahoo.com    
 ฝงส.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 204 โทร./แฟกซ์ 0-5522-7054 09-1993-9987 
  นายชัยวัฒน์ บุญเพชร aquaries@windowslive.com    
 ฝปช.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาต ิ 204 โทร./แฟกซ์ 0-5522-7054 08-5990-4594 
  นายพรสุวรรณ์ อุปฮาด pornsuwan5164@gmail.com    
 ฝคพ.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 204 โทร./แฟกซ์ 0-5522-7054 09-4264-4516 
  นายเศรษฐา สมจิตต์ชอบ somjit.chob@gmail.com    
 ผคก.ชป.3 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 105 0-5533-3003 08-9858-8627 
  นายวิสันติ  ขวัญคุ้ม wisanti04@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5522-7270  
 ฝวก.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 150 0-5533-3003 08-6930-2759 
  นายอดุลย์  จุมพิศ  แฟกซ์ 0-5522-7270  
 ฝปก.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 153  08-1887-2131 
  ส.อ.ยงยุทธ  อินยาโส    
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 ฝปด.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 257 0-5533-3003 08-1386-4284 
  นายนุกูล พูลทองค�า    
 ฝสน.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 151 0-5533-7271 08-9641-6353 
  ส.อ.ปัญญา อ�่าเพียร    
 ฝสส.ชป.3 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 154 0-5533-7271 08-4667-6649 
  นายจรรยา จาดดี  แฟกซ์ 0-5598-3580  
    แฟกซ์ 0-5533-3005 
 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ water_udit@hotmail.com
235 ถ.ศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0-5542-8017 แฟกซ์ 0-5542-8080

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5531, 5532
 
 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ ์ 114 0-5542-8019 08-4820-5642 
 อุตรดิตถ ์ นายบุณยลักษณ์ ฉลองสัพพัญญ ูpatiponra@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5542-8080  
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 103 0-5542-8284 08-1972-1386 
 อุตรดิตถ ์ นางสาวธนพร สอนประสิทธิ์  แฟกซ์ 0-5542-8080  
 ผวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 116 โทร./แฟกซ์ 0-5542-8080 08-9708-8785 
 อุตรดิตถ ์ นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์    
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 111 โทร./แฟกซ์ 0-5542-8021 08-1881-3638 
 อุตรดิตถ ์ นายรณชัย ปราณพานิชกิจ ronnachai_pran@yahoo.com       
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 125 0-5542-8286 08-1707-2172 
 อุตรดิตถ ์ นายด�ารงค์ สวนเอก  แฟกซ์ 0-5542-8080  
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5540-3283 08-1807-5283 
 อุตรดิตถ ์ นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์  แฟกซ์ 0-5541-1462  
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5581-3606 08-1971-0096 
 อุตรดิตถ ์ นายนิพนธ์ เผ่ากันทะ  แฟกซ์ 0-5542-8080  
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-5541-0366 08-6210-2293 
 อุตรดิตถ ์ นายเกรียงศักดิ์  ศรีพวงทอง    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  โทร. 0-5544-2813 08-9708-8785 
 อุตรดิตถ ์ นายวสันต์ วชิรธรรมโรจน์ Vasan38@hotmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-5544-2759 08-4291-5365 
      

โครงการชลประทานพิษณุโลก pinuklok@mail.rid.go.th
82/13 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5525-8916, 0-5528-2170 แฟกซ์ 0-5524-5352

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5651, 5652

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก 200 0-5525-8916 081-3944455 
 พิษณุโลก นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ  inta.b@hotmail.com    
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 210 0-5525-8916 089-7070644 
 พิษณุโลก นายไพฑูรย์  ทิมเครือจีน PHAITOON_thim@hotmail.co.th    
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 202 0-5525-8916 081-5326632 
 พิษณุโลก นายกัมพล บุญวิไล  gumpoln_@hotmail.com    
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 204 0-5525-8916 081-5349898 
 พิษณุโลก นายนัทธี นุ่มมาก natthee43@g mail.com    
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 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 207 0-5525-8916 086-5917351 
 พิษณุโลก นายกิตติพงษ์   สิทธิบุศย์     
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 139 0-5525-8916 089-9616726 
 พิษณุโลก นายกฤษณ์  จันทร์แก้ว kj-krit@hotmail.com    
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 - 0-5599-3026 092-5347474 
 พิษณุโลก นายนิพนธ์  มธุรส nipon_mapuros@hotmail.com    
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 146 0-5525-8916 081-7859652 
 พิษณุโลก นายพิษณุ พิริยะวิศรุต    
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 203 0-5525-8916 081-8862032 
 พิษณุโลก นายพินิตย์ เกิดค�า pn_kc@hotmail.co.th    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 206 0-5525-8916 081-8889642 
 พิษณุโลก นายประเชิญ พบสระบัว  prachoen501@hotmail.com 

โครงการชลประทานพิจิตร pijit@mail.rid.th
50/3 ม. 4 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0-5661-2518 แฟกซ์ 0-5661-5926

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5661, 5662

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานพิจิตร 111 0-5661-5928 08-1707-1998 
 พิจิตร นายสมยศ แสงมณี somyot217@gmail.com  แฟกซ์ 0-5661-5926  
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 106 0-5661-5948 08-1785-7859 
 พิจิตร นางวัชรี คันธี   แฟกซ์ 0-5661-5926  
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 102 0-5661-2518 08-1888-9778 
 พิจิตร นายทวนชัย เลี้ยงสุข tuanchai38@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5661-5926  
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 108 0-5661-2518 08-1534-2235 
 พิจิตร นายณัฐพงศ์ ครุฑทา  แฟกซ์ 0-5661-5926  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 129 0-5661-2518  08-1707-4589 
 พิจิตร นายสมควร บุญจันทร์  แฟกซ์ 0-5661-5926  
 ฝสบ.คป.ที่1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 121 0-5661-2518 08-1888-0441 
 พิจิตร นายสวัสดิ์ นาคมีศรี  แฟกซ์ 0-5661-5926  
 ฝสบ.คป.ที่2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 122 0-5661-2518 08-9509-4248 
 พิจิตร นายวิชัย แสงกาญจนวนิช  แฟกซ์ 0-5661-5926  
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 104  0-5669-7020  08-9509-4248 
 พิจิตร นายทนุ กัลวทานนท์  แฟกซ์ 0-5669-7020 
 

โครงการชลประทานนครสวรรค์ nakornsw@mail.rid.go.th
789 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2209 แฟกซ์ 0-5623-3419

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5601, 5602
      
 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานนครสวรรค ์ 12 0-5622-2209 08-1962-1560 
 นครสวรรค ์ นายวิศาล  วสุนธาราพร  แฟกซ์ 0-5623-3419  
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 19 0-5622-2209 08-1887-7255 
 นครสวรรค ์ นางสาวธนะวดี  อินทรประเสริฐ   แฟกซ์ 0-5623-3419
  Tanavadee2014@gmail.com    
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 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 21 0-5622-2209 08-1605-4225 
 นครสวรรค ์ นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล tasurin40@gmail.com  แฟกซ์ 0-5623-3419  
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14 0-5622-2209 08-3621-7663 
 นครสวรรค ์ นายวีระ ด่านสกุลเจริญ w_dan36@hotmail.com    แฟกซ์ 0-5623-3419  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 33 0-5622-2209 08-1973-5356 
 นครสวรรค ์ นายวิชิต จ�าปาทอง  แฟกซ์ 0-5623-3419  
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 16 0-5622-2209 08-1284-6793 
 นครสวรรค ์ นายประวิทย์ เปรมศรี  แฟกซ์ 0-5623-3419  
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 31 0-5622-2209 08 1167 5614 
 นครสวรรค ์ นายนนท์ อัมพรลักษณ์  แฟกซ์ 0-5623-3419  
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 20 0-5622-2209 08-1887-7446 
 นครสวรรค ์ นายชีวนันท์ สุขจินดา pakapong_4646@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0 5623 3419  
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 16 0-5622-2209 08-9900-2892 
 นครสวรรค ์ นายยุทธนา เพชรอินทร์  แฟกซ์ 0-5623-3419  
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 22 0-5622-2209 08-5604-4488 
 นครสวรรค ์ นายอรุณ ตรีสิทธิเดช  แฟกซ์ 0-5623-3419

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร ns-dam@mail.rid.go.th
57 ม. 7 ถ.หนองตม-พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 โทร. 0-5536-9040 แฟกซ์ 0-5536-6041

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร 109 0-5536-9096 08-4874-6274 
 เขื่อนนเรศวร นายประพนธ์ ค�าไทย  แฟกซ์ 0-5536-9041  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 116 0-5536-9040 08-4821-2819 
 เขื่อนนเรศวร  นางสาวอารีรัตน์ อุ่นอยู่    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 110 0-5536-9306 08-1312-8045 
 เขื่อนนเรศวร นายสาทิส บุษดาจันทร์    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 117 0-5536-9305 08-1886-2073 
 เขื่อนนเรศวร นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล rid3km@hotmail.com 106 0-5536-9040 08-6192-4900 
 เขื่อนนเรศวร  นายเจษฎา  คูหา    
 ฝสบ.คบ.ที่1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 111 0-5526-0050 08-1886-2454 
 เขื่อนนเรศวร นายภานุวัฒน์ สีตะวัน    
 ฝสบ.คบ.ที่2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 115 0-5529-0361 08-6675-6101 
 เขื่อนนเรศวร นายอิสเรศ พูลทอง   08-4820-2732 
   

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพลายชุมพล Chumpol@mail.rid.go.th
ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5522-6462-6 แฟกซ์ 0-5533-3023, 0-5522-6462

      
 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพลายชุมพล 108 0-5533-3023 08-1605-3812 
 พลายชุมพล นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์  Chairoje@hotmail.com    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  233 0-5522-6463 0-5521-8795 
 พลายชุมพล  นายอรรถพล อินอิว   monplichumpol@gmail.com   08-1674-8049 
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 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  182 0-5522-6464 08-1895-7780 
 พลายชุมพล  นายพงศ์กฤษณ์ เอกธรรมสุทธิ์ pongkrit43@hotmail.com    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 181 0-5522-6462 08-1284-4166 
 พลายชุมพล  นายบุญชัย สุขสวัสดิ์อ�านวย boonchai_rid3@yahoo.com    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 108 0-5522-6466 08-1972-1427 
 พลายชุมพล นายสุระชัย  ศิริวิชัย  surachaisiriwichai@hotmail.com 233   
 ฝสบคบ.ที่1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5529-0608 08-9437-7734 
 พลายชุมพล นายวิทูร  เกิดอินทร์   vitoon.k13@gmail.com    
 ฝสบคบ.ที่2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5529-8422 08-1888-9517 
 พลายชุมพล นายปัญญา บุญราชแขวง punya1618@gmai.com    
 ฝสบ.คบ.ที่3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3    08-1888-6448 
 พลายชุมพล  นายสุนทร มาคง dvwater3plichumpol@gmail.com 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาดงเศรษฐี dongst@mail.rid.go.th
8 ม. 10 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0-5661-1373 แฟกซ์ 0-5661-4956-7

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาดงเศรษฐ ี  0-5699-0780-1 08-1887-6586 
 ดงเศรษฐ ี นายโฆษิต พึ่งเมือง mphungmuang@yahoo.co.th      
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-5699-0782 09-8181-9104 
 ดงเศรษฐ ี นางกชพร  ค�าฟูบุตร    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-5699-0780-1 08-1887-8624 
 ดงเศรษฐ ี นายวิธาน ประภาวิทย์ dongsetthl@hotmail.com    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-5699-0780-1 08-1680-1980 
 ดงเศรษฐ ี นายถาวร ตะทวี thaworn2498@gmail.com    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-5699-0780-1 08-5730-8297 
 ดงเศรษฐ ี นายชัยยุทธ ยากองโค chaiyut09@windowslive.com    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5699-0779 08-1952-8308 
 ดงเศรษฐ ี นายวัฒนา พงษ์ทองหล่อ    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5699-0780-1 08-1938-3083 
 ดงเศรษฐ ี นายอดิศักดิ์ แก้วทอง adisak_ku@yahoo.com       
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5660-8756 08-1910-8986 
 ดงเศรษฐ ี นายราชศักดิ์  จารุชาต

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าบัว tahbua@mail.rid.go.th
1 ม. 6 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

      
 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าบัว  แฟกซ์ 0-5666-9029 08-1953-9933 
 ท่าบัว นายสุรพล อจละนันท์ Surarhol32@windowslve.com    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  แฟกซ์ 0-5666-9283 08-2176-7749 
 ท่าบัว นางชลปรีญา กรานพิกุล    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  แฟกซ์ 0-5666-9284 08-6215-4141 
 ท่าบัว นายเชาว์ ช่างเรือนกลาง    
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 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  แฟกซ์ 0-5666-9029 08-6214-1502 
 ท่าบัว  นายนิพนธ์ ดวงดารา    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  แฟกซ์ 0-5666-9029 08-1727-9194 
 ท่าบัว นายปัญญา จูทอง    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  แฟกซ์ 0-5665-5290 08-1605-8901 
 ท่าบัว นายภะกิต ไม้ตะเภา    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  แฟกซ์ 0-5668-7266 08-1494-3821 
 ท่าบัว  นายวีรพล จิตรากร    
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  แฟกซ์ 0-566-69029 08-6209-9781 
 ท่าบัว นายยุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน
http://irrigation.rid.go.th/rid3/khwaenoi, khwaenoi@mail.rid.go.th

211 ม. 1 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 โทร./แฟกซ์ 0-5531-6542
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7190, 7191

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้า
 เขื่อนแควน้อย และบ�ารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน  โทร./แฟกซ์  0-5590-6230 08-1886-6444 
 บ�ารุงแดน นายสมหวัง ปานสุขสาร somwang.p41@gmail.com    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์  0-5590-6230 08-0551-2336 
 เขื่อนแควน้อย นางสาววรรณชนก  อริยะวงศ์ 
 บ�ารุงแดน wanchanoke.ann@gmail.com    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์  0-5590-6230 08-6785-8266 
 เขื่อนแควน้อย นายนพดล เชาวน์วรนันท์  nop_tee51@hotmail.com    
 บ�ารุงแดน     
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์  0-5590-6230 08-1953-2302 
 เขื่อนแควน้อย นายสมประสงค์ ไกรลาศ deeddeed@hotmail.co.th    
 บ�ารุงแดน     
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์  0-5590-6230 08-6785-8266 
 เขื่อนแควน้อย นายนพดล เชาวน์วรนันท์  nop_tee51@hotmail.com    
 บ�ารุงแดน     
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์  0-5590-6231 08-1887-7487 
 เขื่อนแควน้อย นายนันทชัย ตรีรุจิราภาพงศ์ 
 บ�ารุงแดน ring472004@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์  0-5590-6232 08-9856-3832 
 เขื่อนแควน้อย นายเจษฎา งามธุระ  jedsada_n@hotmail.com    
 บ�ารุงแดน     
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์  0-5500-9847 08-1953-6453 
 เขื่อนแควน้อย นายจ�านงค์ รอดเงิน 
 บ�ารุงแดน chamnong.rodgeon@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  โทร./แฟกซ์  0-5500-9847 08-1887-6588 
 เขื่อนแควน้อย นายอ�านาจ บุญพรม amnaj_b@hotmail.com    
 บ�ารุงแดน
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษายมน่าน yomnan.project@gmail.com
ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5533-3389-90 แฟกซ์ 0-5533-3391

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษายมน่าน  0-5533-3389 08-1532-6632 
 ยมน่าน นายช�านาญ ชูเที่ยง kieng_47@hotmail.com 243 0-5533-3391  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 242 0-5533-3389  
 ยมน่าน     0-5533-3391  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 242 0-5533-3389 08-5726-0665 
 ยมน่าน นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ thepnimits@hotmail.com   0-5533-3391  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 242 0-5533-3389 08-4817-3198 
 ยมน่าน นายตรีภพ เกื้อเม่ง zome_53@hotmail.co.th  0-5533-3391  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล silanser.kiss@gmail.com 242 0-5533-3389 08-9077-2041 
 ยมน่าน นายธวัช ทองอิ่ม    0-5533-3391  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   08-1475-8391 
 ยมน่าน  นายศักดิ์ชัย สุขธรรม sakchai_rid@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-8582-7360 
 ยมน่าน นายวิโรจน์ เทพค�าราม Viroj-28@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5533-3389 09-1024-4241 
 ยมน่าน  นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ BLUEW110@gmail.com  0-5533-3391

โครงการก่อสร้าง 1 ส�านักชลประทานที่ 3 Const13@mail.rid.go.th
204 ม. 8  ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร./แฟกซ์ 0-5522-6532-3

 ผอ.คส.ชป.3 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 166 0-5522-6531 08-1973-0362 
  นายธนู  โพธิ์เอี้ยง  แฟกซ์ 0-5522-6532  
 บท.คส.ชป.3 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 261 0-5522-6532-3 08-1887-3886 
  นางประภัสสร วิริยะรัตนกุล  แฟกซ์ 0-5522-6532  
 กวบ.คส.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 166 0-5522-6532-3 08-4951-9226 
  นายภูมิรักษ์   รัตนผล  แฟกซ์ 0-5522-6532  
 กส.1คส.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 คส.ชป.3 166 0-5522-6532-3 08-3955-5645  
  นายอภิชัยวัฒน์ ค�ายอด Aphichaiwat2506@gmail.com  แฟกซ์ 0-5522-6532  
 กส.2คส.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 คส.ชป.3 166 0-5522-6532-3 08-1888-9671 
  นายสุรศักดิ์  ปรีดานนท์  แฟกซ์ 0-5522-6532  
 กส.3คส.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 คส.ชป.3 166 0-5522-6532-3 08-1887-8180 
  นายมนูญ   ซื่อตรง  แฟกซ์ 0-5522-6532  
 กส.4คส.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 คส.ชป.3 166 0-5522-6532-3 08-1785-8519 
  นายสุทธิวัฒน์ ภาวะโสภณ  แฟกซ์ 0-5522-6532  
 กส.5คส.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 คส.ชป.3 166 0-5522-6532-3 08-1888-3810 
  นายอภิชัย   เพทายเทียมทอง  แฟกซ์ 0-5522-6532 08-1475-0788 
 กปก.คส.ชป.3 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 260 0-5522-6532-3  
    แฟกซ์ 0-5522-6532



rid4@mail.rid.go.th

4
ส�านักชลประทานที่

อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

ก�าแพงเพชร

ตาก สุโขทัย

แพร่

250 ม. 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-0047-8, 0-5571-0050 แฟกซ์ 0-5571-0049, 0-5571-0462
250 Moo 3 nongpling Sub-district, Muang District, Kamphaeng Phet 62000  Tel. 0-5571-0047-8, 0-5571-0050
Fax 0-5571-0049, 0-5571-0462 หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4041,  4042

• โครงการชลประทานก�าแพงเพชร
• โครงการชลประทานสุโขทัย
• โครงการชลประทานตาก
• โครงการชลประทานแพร่
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสุโขทัย
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 4
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 ผส.ชป.4 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 4  103 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0039 08-4805-5440
  นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ arjit34s@gmail.com 104  08-4700-0490
 ผชช.ชป.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม   0-5571-0047 08-1952-2446
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า   แฟกซ์ 0-5571-0458 08-1908-9368
  ส�านักชลประทานที่ 4)  
  นายธนู เนื่องทศเทศ om4@mail.rid.go.th  
 ฝบท.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ma4@mail.rid.go.th 137 โทร. 0-5571-0460 08-18383187
  นางอรทัย ธรรมศิริ Orathai_rid13@hotmail.com   
  นิติกรประจ�าส�านัก 158 0-5571-0047 08-3307-9996
  นายธนกฤต โพธิ์ศรี thanakritbs@hotmail.com   
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 166 0-5571-0462 08-1785-9816
  นางทิพย์วรรณ ภู่พูลเพียร tip_816@hotmail.co.th 118 โทร./โทรสาร 055710041 
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 117 0-5571-0047 08-9563-6116
  นางสาวพรแก้ว ใจแก้ว p_jaikaew_9@yahoo.com   
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 127 0-5584-1592 08-1785-1754
  นางสุปรานี ภาวะโสภณ   
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 132 0-5571-0047 08-1962-2728
  นางสาวนิ่มนวล วงษ์สกุล   
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์  0-5571-0047-8 08-2225-1622
  นางสาวชลิดา วงศ์ศา cwongsa@hotmail.com  โทรสาร 0-5571-0462 
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 166  08-1785-9816
  นางทิพย์วรรณ ภู่พูลเพียร   
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 137 โทร. 0-5571-0460 08-18383187
  นางอรทัย ธรรมศิริ   
 ผวศ.ชป.4 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  110 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0040 08-1905-9135
  นายยงยส เนียมทรัพย์ oe4@mail.rid.go.th   08-4874-6150
 กพค.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 106 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0040 08-1681-3542
  นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ   
 กอบ.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 107 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0040 08-1455-9243
  นายสิงหา ผจงกิจการ augu71@hotmail.com   09-1004-4850
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 กธว.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 144 0-5571-0047-8 08-1483-9150
  นายเกรียงไกร มหาวงศนันท์  แฟกซ์ 0-5584-1704 08-1727-6219
 ฝสร.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 136 0-5571-0047-8 08-1887-7370
  นายเฉลา รงค์ทอง  แฟกซ์ 0-5571-0049 
 ฝปข.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 140 0-5571-0047-8 08-4767-6640
  นายบรรจง วงศ์มา  แฟกซ์ 0-5571-0040 
 ฝตว.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 105 0-5571-0047-8 08-9641-3495
  นายธวัชชัย ตันติพิสิทธิ์  แฟกซ์ 0-5571-0049 
 ผบร.ชป.4 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา  111 0-5571-0047 08-1932-1649
  นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช boonthum41@gmail.com  แฟกซ์ 0-5571-0458 08-4874-6190
 ฝงจ.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 112 0-5571-0047 08-9924-3650
  นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ  แฟกซ์ 0-5571-0458 
 ฝจน.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการ 142 0-5571-0047 08-1932-1649
  นานวิวัฒน์ มณีอินทร์ reserv38@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5571-0458 08-1971-9423
 ฝชน.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 131 0-5571-0047 08-3476-4652
  นางสาวลักษณา วิทยากรณ์  แฟกซ์ 0-5571-0458 
 ฝปค.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 112 0-5571-0047 08-1949-2682
  นายชาคริต ไทยประดิษฐ์  แฟกซ์ 0-5571-0458 
 ฝปท.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 113 0-5571-0047 08-1949-2682
  นายชาคริต ไทยประดิษฐ์ (รก.)  แฟกซ์ 0-5571-0458 
 ฝปน.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 131 0-5571-0047 08-1826-5452
  นายไชยวัฒน์ ก�าทอง  แฟกซ์ 0-5571-0458 
 ผปก.ชป.4 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 114 0-5571-0459 08-1801-6840
  นายชัยชาญ สังข์แก้ว chaichan34@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5571-0038 08-1876-4743
 ฝงส.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 115 0-5571-0038 08-7318-6773
  นายธีระพล อินชัน ka50_36@hotmail.com   
 ฝปช.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาต ิ 152 0-5571-0038 08-4809-4578
  นายเอกรินทร์ ตันมา tunma49@hotmail.com   
 ฝคพ.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 152 0-5571-0038 08-9449-4489
  นายประเสริฐ ล�่าภากร superbon51@hotmail.com   
 ผคก.ชป.4 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 120 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0143 08-1882-7055
  นายสมชาย คงเมค ี   
 ฝวก.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 162 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0143 08-1884-1439
  นายวินัย แสงสว่าง   
 ฝปก.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 151 0-5571-0049 08-5295-6366
  นายสุวิทย์  สตาสิทธิ์   
 ฝปด.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 161 โทร./แฟกซ์ 0-5571-0143 08-1882-7055
  นายสมชาย คงเมคี    
 ฝสน.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 167 0-5571-0049 08-5295-6366
  นายสุวิทย์ สตาสิทธิ์ (รก.)   
 ฝสส.ชป.4 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 139 0-5571-0080 08-0118-7605
  นายณัฏฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์  0-5571-0049 
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โครงการชลประทานก�าแพงเพชร kampang@mail.rid.go.th
17 ถ.สิริจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5621, 5622

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานก�าแพงเพชร 15 0-5572-2059 08-1378-9730
 ก�าแพงเพชร  นายภัทวี ดวงจิตร yeeyannava@gmail.com   
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 17 0-5571-1440 08-1887-1058
 ก�าแพงเพชร  นางปราถนา เหรียญวิลาศ 2502@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5572-1877 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-5571-1440 08-1603-3802
 ก�าแพงเพชร  นายวรวุฒิ เนียมน้อย  แฟกซ์ 0-5572-1877 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 12 0-5571-1440 08-1888-5121
 ก�าแพงเพชร  นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ anaak41@yahoo.com  แฟกซ์ 0-5572-1877 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-5571-2395 08-9709-7557
 ก�าแพงเพชร  นายไพฑูรย์ ตรีเจริญ   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5577-3634 08-1887-3953
 ก�าแพงเพชร  นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง joodwaterman45@yahoo.com   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5585-1086 08-9833-3947
 ก�าแพงเพชร  นายโชคชัย เสนาะเกียรติ chokch2780@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5586-5358 08-1888-7973
 ก�าแพงเพชร  นายนฤพนธ์ คล้ายมณี claimanee@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   08-1474-8292
  นายพิษณุ  ชอบประดิษฐ์  
    

โครงการชลประทานชลประทานสุโขทัย
180 ถ.สิงหวัฒน์ ม. 4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1112 แฟกซ์ 0-5561-0519

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5641, 5642

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย 12 0-5561-1112 08-1783-7402
 สุโขทัย  นายมงคล สุภากาย Supakiay3402@gmail.com  แฟกซ์ 0-5561-0519 08-1700-1746
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 16 0-5561-1112 08-1365-6595
 สุโขทัย  นางฐิติมา ไชยพานิช thiti_2598@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5561-0519 
 บง.คป. หัวหน้าการเงิน 18 0-5561-1112 08-1688-8278
 สุโขทัย  นางค�านึง บุญจันทร์  แฟกซ์ 0-5561-0519 
 พด.คป. หัวหน้าพัสดุ  0-5561-1112 08-1886-8343
 สุโขทัย นางรุ่งทิวา โตเกษม rungtiwa_tok@hotmail.com 15 แฟกซ์ 0-5561-0519 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-5561-1112 08-4451-9556 
สุโขทัย  นายมีชัย ปฎิยุทธ rid_num@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5561-0519 08-1987-6501
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14 0-5561-1112 08-1887-6657
 สุโขทัย  นายสุทธิชัย ไพรสันต์ prisunt_36@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5561-0519 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17 0-5561-1112 
 สุโขทัย  นายมงคล สุภากาย (รก.)  แฟกซ์ 0-5561-0519 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-5594-4237 08-1972-6411
 สุโขทัย  นายชวนินทร์ สุภาษา chawanin46@gmail.com   
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 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-5560-1054 08-9142-7947
 สุโขทัย  นายสาธิต โกสิน liverpool447@gmail.com   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-5560-1027 08-1596-6222
 สุโขทัย  นายพิภวัต หาญไพบูลย์ real_pip@hotmajl.com   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-5561-1112 08-2161-6074
 สุโขทัย นายมาโนช ค�าบาง  แฟกซ์ 0-5561-0519 
    

โครงการชลประทานตาก tak@mail.rid.go.th
ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0-5555-2250 แฟซ์ 0-5589-3604

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5631, 5632 
 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานตาก 116 0-555-2249 08-1783-7459
 ตาก  นายบารมี หงส์ล�าพอง  แฟกซ์ 0-5589-3604 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 112 0-5555-2250 08-1888-5263
 ตาก นายอ�านาจ ถี่ถ้วน 115 แฟกซ์ 0-5589-3604 
 พด.คป. หัวหน้าพัสดุ 110 0-5555-2250 08-1883-3841
 ตาก นายอนันต์ ใจแก้ว  แฟกซ์ 0-5589-3604 
 บง.คป. หัวหน้าการเงิน 121 0-5555-2250 08-1951-5009
 ตาก  นายเด่นพันธ์ รอดสมนาม  แฟกซ์ 0-5589-3604 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 117 0-555-2249 08-1888-8950
 ตาก  นายดุสิต แสงสุคนธ์  แฟกซ์ 0-5589-3604 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 111 0-5555-2250 08-1888-2540
 ตาก  นายพินิจ นกเล็ก  0-5555-2251 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 102 0-5555-2250 08-1888-8950
 ตาก นายดุสิต แสงสุคนธ์ (รก.)  แฟกซ์ 0-5589-3604 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5555-2250 08-1888-8950
 ตาก  นายนครชัย มั่นเมือง  แฟกซ์ 0-5589-3604 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 114 0-5555-2250 08-1888-8950
 ตาก  นายดุสิต แสงสุคนธ์ (รก.)  แฟกซ์ 0-5589-3604 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5553-2800 08-1107-2845
 ตาก  นายอาทิว ทุ่งเจ็ด  แฟกซ์ 0-5553-2800 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
 ตาก  นายธรณิศ มั่นศรี   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 101 0-5555-2250 08-1888-5263
 ตาก  นายอ�านาจ ถี่ถ้วน  แฟกซ์ 0-5589-3604 
    

โครงการชลประทานชลประทานแพร่
121 ม. 2 ถ.แพร่-ลอง ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทร. 0-5452-0793 แฟกซ์ 0-5453-0792

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5541, 5542

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานแพร ่ 12 0-5453-0793 08-1897-6419
 แพร่  นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว Keattisakn@Yahoo.com  แฟกซ์ 0-5453-0792 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 16 0-5453-0793 08-6180-3956
 แพร่  นางดวงใจ กมลอนุวงศ์  แฟกซ์ 0-5453-0792  



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

176

 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 14 0-5453-0793 08-9202-8562 
 แพร่  นายอุดมเดช  เรืองสกุล  แฟกซ์ 0-5453-0792 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 13 0-5453-0793 08-1881-7969
 แพร่  นายปราโมทย์ รัตนประทีป  แฟกซ์ 0-5453-0792 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 19 0-5453-0793 
 แพร่  นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ  แฟกซ์ 0-5453-0792 08-1534-1664
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5453-0793 08-1887-6552
 แพร่  นายเทพยุง วงศ์สูง  แฟกซ์ 0-5453-0792 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5453-0793 08-6919-8097
 แพร่  นายสุดใจ เพ็งใจ  แฟกซ์ 0-5453-0792 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5453-0793 08-1960-5119
 แพร่  นายสมศักดิ์ แก้วบุญมา  แฟกซ์ 0-5453-0792 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-5453-0793 08-1707-8244
 แพร่  นายธนกร บุญชีพ  แฟกซ์ 0-5453-0792 
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม
122 ถ.ช่อแฮ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 0-5451-1356 แฟกซ์ 0-5452-1852

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม 101 0-5451-1356 08-1885-8026
 แม่ยม นายชัยฤทธิ์ ไทยสมบูรณ ์maeyominter@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5452-1852 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 103 0-5451-1356 08-1961-3519
 แม่ยม นางนุจนารถ สวนแก้วมณี managemrnt_bt@hotmail.com   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 102 0-5451-1356 08-1960-6173
 แม่ยม  นายคณิต สัตย์ซื่อ   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 104 0-5451-1356 
 แม่ยม  นายเมธี วุฒิเจริญ Tock25156@hotmail.com  0-5453-4228 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 105 0-5451-1356 08-9954-4720
 แม่ยม  นายพนม จันทร์สุข panom285@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5459-1196 08-19854-2356
 แม่ยม  นายคมกฤช นัยปราโมทย์   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5454-8516 08-9850-1698
 แม่ยม  นายนพรัตน์ กัณฑเจตน์ Nopparat40@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5459-9253 08-1287-7740
 แม่ยม  นายอัสนี จารุชาต arty4545@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-5452-4305 08-6396-7554
 แม่ยม  นายทวีรัตน์ จันทร์จารุพงศ์ Pondirr@gmail.com   08-6420-0695
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสุโขทัย
21 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

โทร. 0-5564-1799 แฟกซ์ 0-5564-1927

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสุโขทัย  0-5564-1799 08-1839-7204
 สุโขทัย  นายไพบูลย์ ทินมณี khothai@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-5564-1927 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 16 0-5564-1799 08-1688-2477
 สุโขทัย  นางยาใจ สวรรคเชิดวิลัย yajai_99@hotmail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-5564-1927 
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 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-5564-1799 08-1887-3134 
 สุโขทัย  นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ   แฟกซ์ 0-5564-1927
  pongsak_pra@hotmail.co.th   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 18 0-5564-1799 08-9960-4554
 สุโขทัย นายพิสิษฐ์ พันธ์สน   แฟกซ์ 0-5564-1927
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17 0-5564-1799 08-1532-3030
 สุโขทัย  นายเอนก บุญไทยชุบ anek_bon@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5564-1927 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 19 0-5564-1799 08-1324-5882
 สุโขทัย  นายจิรยุทธ ครุฑเมือง jirayuth_khrut@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-5564-1927 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   
 สุโขทัย นายสัมพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย sampan_sa@hotmail.co.th  0-5565-2630 08-1688-5852

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่อทองแดง
106 ม. 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 62000 โทร. 0-5584-1553 แฟกซ์ 0-5584-1553

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่อทองแดง 101 0-5584-1553 08-1953-7973
 ท่อทองแดง  นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา jakkrit34@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5584-1553 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 103 0-5584-1553 08-1972-2976
 ท่อทองแดง  นางสาวพรรษชล ซื่อสัตย์ดี   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 102 0-5584-1553 08-1420-8556
 ท่อทองแดง  นายสมเกียรติ อุปการะ   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 108 0-5584-1553 08-1680-3741
 ท่อทองแดง นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 109 0-5584-1553 08-4817-1981
 ท่อทองแดง นายสิงหา ศรีบุญมา   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 106 0-5584-1553 08-6441-0961
 ท่อทองแดง  นายชววุฒ ค�าภิโร   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 106 0-5584-1553 08-1707-1997
 ท่อทองแดง นายสหัส ไก่แก้ว   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5584-1553 08-7738-9970
 ท่อทองแดง นายสุรพงศ์ แสนช่าง   
    

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 4 const14@mail.rid.go.th
250 ม. 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-0047 แฟกซ์ 0-5571-0036

 ผอ.คส.ชป.4 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 123 0-5571-0036 08-1993-6755
  นายเสถียร อุตเจริญ  แฟกซ์ 0-5571-0036 
บท.คส.ชป.4 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 155 0-5571-0036 08-1707-1569
  นายพุฒ ยอดเพชร  แฟกซ์ 0-5571-0036 
  งานธุรการ 126  08-9644-9136
  นางสาวล�าใย ยังท่าโพ   
  งานพัสด ุ 129  08-1785-1754
  นางสุปรานี  ภาวะโสภณ (รก.) 
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  งานการเงินและบัญช ี 155  08-1707-1569
  นายพุฒ ยอดเพชร   
 กวบ.คส.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมบริหาร 124 0-5571-0036 08-9631-8919
  นายพัลลภศรีอุบล มงคลน�า  แฟกซ์ 0-5571-0036 
 กปก.คส.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล  0-5584-1768 08-1971-1759
  นายสอน ทองนิล   
 กส.1คส.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1   08-1602-9271
  นายสมชาย ยาพิกุล   
 กส.2คส.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2   08-1596-5145
  นายบุญลือ ตรีพรม   
 กส.3คส.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3   08-7475-6984
  นายสงัด  หิรัญวุฒิญากร   
 กส.4คส.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4   08-1887-4601
  นายสมเจตน์  เครือทับ   
 กส.5คส.ชป.4 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5   08-5735-2935
  นายเพิ่มศักดิ์  สุกโฉม
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หนองคาย

บึงกาฬ

สกลนครเลย อุดรธานี

หนองบัวล�าภู

327 ม. 1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทร. 0-4212-1139, 0-4212-1131 แฟกซ์ 0-4212-1142
327 Moo 1 Mumon Sub-District, Muang District, Udon Thani 41000  Tel. 0-4212-1139, 0-4212-1131  Fax 0-4212-1142 
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4051,  4052

• โครงการชลประทานสกลนคร
• โครงการชลประทานบึงกาฬ
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาห้วยหลวง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาน�้าอูน
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาห้วยโมง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาฝายกุมภวาปี
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.สกลนคร
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 5

• โครงการชลประทานอุดรธานี
• โครงการชลประทานหนองคาย
• โครงการชลประทานเลย
• โครงการชลประทานหนองบัวล�าภู
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 ผส.ชป.5 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 5 218 0-4212-1144 08-1828-2371
  นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข  0-4212-1156 
  Saksiri_pasak@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4212-1144 
 ผชช.ชป.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 110 0-4212-1123 08-4874-6213
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและการจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 5)    
  นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ TEAW69@yahoo.com   
 ฝบท.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 222 0-4212-1139 08-4874-6142
  นางอัญชุลี โสภาพ aunchoolee@rid5.net  แฟกซ์ 0-4212-1142 08-9710-4059
    แฟกซ์ 0-4212-1152 
  นิติกรประจ�าส�านัก 118 0-4212-1148 08-5742-2972
  นางศรุดา เพิ่มวณิชกุล saruda_ong@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4212-1147 
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 212 0-4212-1139 08-9925-2887
  นางสาวสมรวย วรรณทวีดิกุล 5rid5@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4212-1142 
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 214 0-4212-1139 09-1078-3256
  นางปรางค์ทิพย์ จวงจันทร์ supanut2007@hotmail.com   
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 116 0-4212-1136 08-1954-1529
  นายสมศักดิ์ บุญญปัญญากุล  แฟกซ์ 0-4212-1137
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 216 0-4212-1131 08-1546-0469
  นางสาวจ�าเนียร เชิงจอหอ jumnian5_2012@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4212-1140 
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 118 0-4212-1148 08-5742-2972
  นางศรุดา เพิ่มวณิชกุล saruda_ong@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4212-1147 
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 222 0-4212-1139 08-4874-6142
  นางอัญชุลี โสภาพ aunchoolee@rid5.net  แฟกซ์ 0-4212-1152 
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 104 0-4212-1139 08-9842-3318
  นายพันธ์ศักดิ์ ลัญฉกร   
 ผวศ.ชป.5 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 108 0-4212-1155 08-4797-9575
  นายพรสิทธิ์ สิทธิวันชัย porn_sit@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4212-1132
 กพค.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 108 0-4212-1155 
  นายวิฒิชัย บุญผ่อง pcg5rid5@gmail.com  แฟกซ์ 0-4212-1132 
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 กบอ.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 24 0-4212-1155 
    แฟกซ์ 0-4212-1132 
 กธว.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 18 0-4212-1155 08-1380-6718
  นายธรรมนูญ ธิสามี thisamee1964@gmail.com  แฟกซ์ 0-4212-1132 
 ฝสร.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ   08-1050-9485
  นายวุฒิ เกตุเวชสุริยา Wuttihik@gmail.com   
 ฝปข.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 20 0-4212-1155 08-1050-9485
  ม.ล.ปริญญา ปราโมช prinyapramoj@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4212-1132 
 ฝตว.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 210 0-4212-1155 80-1820-7253
  นายวิศณุ ศุขเทวา  แฟกซ์ 0-4212-1132 
 ผบร.ชป.5 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 111 0-4212-1139 
    โทร./แฟกซ์  0-4212-1135 
 ฝงจ.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 103  08-1259-5000
  นายสุนทร ค�าศรีเมือง St_Kum@hotmail.com 101  
 ฝจน.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า (รก.)  0-4212-1153 
  นายวุฒิชัย บุญผ่อง pcg5rid5@gmail.com   
 ฝชน.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า  0-4212-1139 08-9842-3318
  นายพันธ์ศักดิ์ ลัญฉกร   
 ฝปค.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา  0-4212-1139 08-1806-9040
  นายปิยะพงศ์ ต่อนิมิตรกุล planrid5@gmail.com   
 ฝปท.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายบปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน  0-4212-1139 08-1975-8221
  นายนิรันด์ ไชยพันธ์ rid5_road@hotmail.com   
 ฝปน.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า  0-4212-1139 08-9712-2137
  นายสุรศักดิ์ จันทร์สม   
 ผปก.ชป.5 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 203  08-4700-5323
  นายวิจิตร ลิมปกรณ์กุล wichitlim30@gmail.com   
 ฝงส.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 203  08-1257-6195
  นายสรายุ วงศ์ชาชม lor482007@gmail.com   
 ฝปช.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาต ิ 203  09-8894-0759
  นายชัยณรงค์ สิงห์ยะบุศย์ moa482012@gmail.com   
 ฝคพ.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 203  08-6863-4916
  นายเจษฎา ตงศิริ tongsiri6@gmail.com   
 ผคก.ชป.5 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 208 0-4212-1150 08-1265-3939
  นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง kaa_ming@hotmail.com   
 ฝวก.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 209 0-4212-1150 08-1974-7189
  นายสุพจน์ โพธิ์สุวรรณ suphot-pos@hotmail.com   
 ฝปก.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล  209 0-4212-1150 08-2100-6514
  นายสุวัฒน์ ปานสว่าง (รก.) carauto mechaic@gmail.com   
 ฝปด.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 208 0-4212-1150 08-1265-3939
  นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง (รก.) kaa_ming@hotmail.com   
 ฝสน.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  209 0-4212-1150 08-9279-1658
  นายยิ่งยศ วรเพชรภิญโญ yingyot2011@hotmail.com   
 ฝสส.ชป.5 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร  201 0-4212-1150 08-9065-3815
  นายนครศรี กรุณา nggaruna@gmail.com   
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โครงการชลประทานอุดรธานี udon@mail.rid.go.th

21 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4222-2873 แฟกซ์ 0-4224-0939
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5411, 5412

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานอุดรธานี 10 0-4222-2873 08-1954-5604
 อุดรธานี  นายสมพร ด�านุ้ย somdum1@hotmail.com   08-48746139
 บท.คป หัวหน้างานบริหารทั่วไป 70  08-1974-9986
 อุดรธานี  นางสุมาลี กลัดอ�่า   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 20  08-1055-5686
 อุดรธาน ี นายทินกร แสงอาวุธ rinn42@gmail.com,   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 41  08-1661-9353
 อุดรธานี  นายธนิต สวนช่วย thanitsuan@gmail.com    
 ชก.คป หัวหน้าฝ่ายช่างกล 50  08-196-1356
 อุดรธานี  นายฤาชัย สกีแพทย์ dep_machine@hotmail.co.th   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 81  09-3134-4858
 อุดรธานี  นายรพีพงค์ โชติธัญรัตน์ 
  raphiphong.ch@gmail.com   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 82  08-1739-3525
 อุดรธานี  นายกิตติ มั่งสมบูรณ์ kittimung@gmail.com   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 41  08-5851-5353
 อุดรธานี  นายวีรวัฒน์ ค�าจันทร์ sian53@gmail.com   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 84  08-1708-7085
 อุดรธานี  นายสมพร คมข�า somporn44@gmail.com
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 82  08-1739-3799
 อุดรธานี  นายทวีศักดิ์ ชูแสงทอง   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 80  08-1954-2229
 อุดรธานี  นายพันธุ์สุทธิ์ ชื่นตระกูลวิทยา Pansuth@gmail.com 
    

โครงการชลประทานหนองคาย nongkhai@mail.rid.go.th
ม. 6 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย โทร. 0-4241-1196 แฟกซ์ 0-4242-0991

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5432, 5431 (ธุรการ)

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานหนองคาย 21 0-4241-1196 08-6458-8954
 หนองคาย นายวิชัย จาตุรงค์กร wichai35_9@hotmail.com   แฟกซ์ 0-4242-0991
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 23 0-4241-1196 08-1975-1674
 หนองคาย  นายวิรัช ล้อมวงษ์ Mgnk_rid5@hotmail.com   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 0-4241-1196 08-1872-3763
 หนองคาย นายบรรเจิด สิทธิจู   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14 0-4241-1196 08-1739-3426
 หนองคาย  นายวิเชียร พงษ์เมษา
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 15 0-4241-1196 08-7866-6677
 หนองคาย  นายระวิ สุวรรณรัตน์   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 17 0-4241-1196 08-4694-0796
 หนองคาย  นายวรา วรแสน   
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 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 18 0-4241-1196 08-4799-4493
 หนองคาย  นายวิกรานต์ ชนะสุข   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-4247-1873 08-4799-4493
 หนองคาย นายวิกรานต์ ชนะสุข (รก.)   
    

โครงการชลประทานเลย rid5loei@gmail.com
477/6 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 0-4281-1111 แฟกซ์ 0-4281-2720

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5421, 5422

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเลย  0-4281-1111 08-1173-3333
 เลย นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ J.uk2506@hotmail.com  0-4281-2720 
    VPN 5421 ,5422 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-4281-1111 08-1878-2913
 เลย  นายอดุลย์ ชูเอียด Tu_rid6@hotmail.com  0-4281-2720 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-4281-1111 09-1867-1838
 เลย นายยุทธนา กองถวิล yuttana@gmail.com  0-4281-2720 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-4281-1111 08-1873-8736
 เลย  นายอุดมพร ผาสุข neu35@hotmail.com  0-4281-2720 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4281-1111 08-3343-3205 
 เลย จตุวรุต กันแสง cha-warut@hotmail.co.th  0-4281-2720 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-4281-1111 09-3326-7279
 เลย  นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์ ooroor3@gmail.com  0-4281-2720 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4281-1111 08-1974-4441
 เลย  นายชัยยันต์ สุรสรณ์ chaiyun40@hotmail.com  0-4281-2720 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4281-1111 08-4554-6554
 เลย  นายอดิพงศ์ บ้วนกียาพันธุ์ yhong41-adi-kusio@hotmail.com 0-4281-2720 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-4281-1111 08-0007-5575
 เลย  นายณรงศักดิ์ นันทวัฒนภิรมย์ anatha_2509@hotmail.com  0-4281-2720 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-4280-4418 08-1975-1428
 เลย นายสัมพันธ์ เจริญพันธุ์ sampan_03@hotmail.com  0-4280-4418  
 
    

โครงการชลประทานหนองบัวล�าภู nongbua_rid5@yahoo.com
194 ม. 2 ถ.อุดร-เลย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล�าภู 39000 โทร. 0-4231-4355-56 แฟกซ์ 0-4231-4355

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5391, 5392

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานหนองบัวล�าภ ู 14 0-4231-5760 08-1909-4911
 หนองบัวล�าภู  นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร Kai_3737@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4231-5761 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 11 0-4231-5760 08-1768-5106
 หนองบัวล�าภู  นายสุขนิตย์ จันทร์ตรี  แฟกซ์ 0-4231-5761 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-4231-5760 08-1260-3662
 หนองบัวล�าภู  นายสุวัฒน์ กระจ่างมนตรี  แฟกซ์ 0-4231-5761 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบ 17 0-4231-5760 08-1799-8884
 หนองบัวล�าภู  นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร  แฟกซ์ 0-4231-5761 
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 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 0-4231-5760 08-9070-0570
 หนองบัวล�าภู  นายสมชาย กาญจนนพวงศ์  แฟกซ์ 0-4231-5761 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 17 0-4231-5760 08-3661-5652
 หนองบัวล�าภู  นายธณกฤต พหลทัพ  แฟกซ์ 0-4231-5761 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 17 0-4231-5760 08-1048-1969
 หนองบัวล�าภู  นายชยุต อุตสาหะชัย  แฟกซ์ 0-4231-5761 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-4231-5760 08-1599-2895
 หนองบัวล�าภู  นายประเสริฐ เกตุภู่พงษ์  แฟกซ์ 0-4231-5761 
    

โครงการชลประทานสกลนคร skon@mail.rid.go.th
37 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ บ.นาค�า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4274-7219-20 แฟกซ์ 0-4274-7221

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5471, 5472

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสกลนคร 110 0-4274-7219ต่อ 110 08-1896-1795
 สกลนคร  นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย pinkrachai@yahoo.com  แฟกซ์ 0-42747-221 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 144 0-4274-7219ต่อ 144 08-1718-0528
 สกลนคร  นายกรุงธน นิลสลัว sinil1954@hotmail.com  แฟกซ์ 0-42747-221 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 120 0-4274-7219ต่อ 120 08-4874-6137
 สกลนคร  นายสรายุทธ ช่วยชาติ chuaichat40@yahoo.co.th   แฟกซ์ 0-42747-221
  sachuaichat@gmail.com
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 140 0-4274-7219ต่อ 140 08-9711-9943
 สกลนคร  นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ lavo43@gmail.com  แฟกซ์ 0-42747-221 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 150 0-4274-7219ต่อ 150 08-6225-7534
 สกลนคร  นายภาณุวัฒน์ สิมะลี (รก.) aumphanuwat@hotmail.com  แฟกซ์ 0-42747-221 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 170 0-4274-7219ต่อ 170 08-9861-4972
 สกลนคร  นายไกรโรจ มัฆมาน waterman4000@yahoo.com  แฟกซ์ 0-42747-221 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-9745-5144
 สกลนคร  นายเอกวิชญ์ เที่ยงภักดิ์ ekwit_46@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-9574-2300
 สกลนคร  นายสมชาย มีพรหม samak1250@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   09-8585-5836
 สกลนคร  นายพิชญา ประพันธ์ praphant.pich@yahoo.co.th   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า   08-1872-5253
 สกลนคร นายสรายุทธ ม่วงทอง sarayuth41@gmail.com  
    

โครงการชลประทานบึงกาฬ RID_Bungkarn@hotmail.co.th
99 ม. 7 ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 โทร./แฟกซ์ 0-4249-0983 แฟกซ์ 0-4249-0984

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5971, 5972

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ 111 0-4249-0983 08-2546-1546
 บึงกาฬ  นายประภาส สมานทรัพย ์pprts2@gmail.com  แฟกซ์ 0-4249-0984 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 101 0-4249-0983 08-1260-0802
 บึงกาฬ  นายสมศักดิ์ พัสดร somsakphat@gmailcom  แฟกซ์ 0-4249-0984 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 108 0-4249-0983 08-9273-1706
 บึงกาฬ  นายพิศัลย์ อุบลพิพัชร์ oe bungkarn.rid 5@gmail.com  แฟกซ์ 0-4249-0984 
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 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 104 0-4249-0983 08-9569-4544
 บึงกาฬ  นายวศิน วิบูลย์ศิริรักษ์ Wasin_hoo44@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4249-0984 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 201 0-4249-0983 08-5750-6969
 บึงกาฬ  ว่าที่ ร.ต.อรุณ ขุนวงษา Subltaroon@gmail.com  แฟกซ์ 0-4249-0984 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 107 0-4249-0983 08-6234-1952
 บึงกาฬ นายธนา บุษราคัม THANA_2514@HOTMAIL.COM  แฟกซ์ 0-4249-0984 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 202 0-4249-0983 08-3362-2623
 บึงกาฬ  นายบัณฑิตย์ เพ็ญกลาง bandhit.123@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4249-0984 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 108 0-4249-0983 08-9273-1706
 บึงกาฬ  นายพิศัลย์ อุบลพิพัชร์ (รก.) oe bungkarn.rid 5@gmail.com  แฟกซ์ 0-4249-0984 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 203 0-4249-0983 08-6033-1576
 บึงกาฬ  นายวรวัฒน์ ชาวไร่ wattelectric@gmail.com  แฟกซ์ 0-4249-0984 09-9175-4680
 
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาห้วยหลวง http://irrigation.rid.go.th/rid5/huailuang
E mail : huailuang@mail.rid.go.th, huailuang@hotmail.com

500 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร./แฟกซ์ 0-4224-5540-1
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7232, 7233

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาห้วยหลวง 111 0-4224-5540 
 ห้วยหลวง นายวีระพงษ์ แต่งเนตร huailuang@mail.rid.go.th  0-4224-5541
  huailuang@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4224-5540-1 
 บท.คบ. หัวงานบริหารทั่วไป 120  08-1965-6173
 ห้วยหลวง นายสุธี โพธิ์แก้ว suteered@gmail.com   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 133 0-4224-8880 08-5748-6765
 ห้วยหลวง  นายเริงชัย รักอยู่ rrakyoo@gmail.com 
  huailuang_en@hotmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 140 0-4224-8881 08-9617-6777
 ห้วยหลวง  นายสาธิต สินพานิช thaiinter4@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4224-5540-1
  huailuang_om52@hotmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 151 0-4224-5540-1 08-4787-8884
 ห้วยหลวง  นายนิพนธ์ ดอนจันทร์โคตร   แฟกซ์ 0-4224-8880
  huailuang_am05@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 160 0-4224-5540-1 08-1739-3868
 ห้วยหลวง  นายปรีชญา บุญชู zun43@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4224-8881
  huailuang_sb1@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 170 0-4224-5540-1 08-9443-3760
 ห้วยหลวง  นายพจน์ สังขมุรินทร์ phot_sangkha@hotmail.com  0-4213-0221 
    แฟกซ์ 0-4224-5540-1 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4299-1371 08-6863-7788
 ห้วยหลวง นายโกศล ถาวรวัตร์ waterguy40@gmail.com   
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาน�้าอูน namoon@namoon.go.th
98/41 ม. 4 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร./แฟกซ์ 0-4216-5058, 0-4216-5037

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7244, 7245   
 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาน�้าอูน 107 0-4216-5058 08-1739-9905
 น�้าอูน  นายกาญจน์ หมวกกุล karn32mail@yahoo.co.th   08-4874-6121
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105  08-5644-7793
 น�้าอูน  นางจิตรนิภา กาญจนะ jitnipa_2506@hotmail.com   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 109 0-4216-5057 08-1974-3614
 น�้าอูน  นายวรวิทย์ สุภาอ้วน worawitlno@gmail.com  
 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 119 0-4216-5038 08-1873-9567
 น�้าอูน  นายวัชรพงศ์ ศรีส�าราญ  
 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4216-5059 08-9861-2445
 น�้าอูน  นายคนอง เที่ยงธรรม namoonka2010@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 118  08-3417-5789
 น�้าอูน  นายชรินทร์ ศรีทอง charin_sritong@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4216-5037 08-5741-5335
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4216-4857 08-9841-8566
 น�้าอูน  นายมงคล คูณหอม namoon42@yahoo.co.th
  namoon02@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4274-5473 08-5750-5141
 น�้าอูน นายกรกฎ ลาสอน Korakot-41@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-4274-5475 08-2840-9236
 น�้าอูน  นายถาวร โพธิ์ชัย Tavon2508rid5@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4274-5475
  olm04rid5@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5  0-4274-6353 08-8571-4992
 น�้าอูน  นายสมบูรณ์ บุญน�า Somboon_tor@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6  0-4298-1118 08-1873-2134
 น�้าอูน  นายนักรบ อ่อนอุระ UDDIT2495@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4298-1118 
 ฝสบ.คบ.7 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 7  0-4278-9167 08-8508-7429
 น�้าอูน  นายอุทัย หล้าพิมพ์สิงห์ Namoon_07@hotmail.co.th   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาห้วยโมง hmrid5@gmail.com
ม. 8 ถ.พนังกั้นน�้า ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทร./แฟกซ์ 0-4243-1079

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7238, 7239

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาห้วยโมง  0-4243-1079 08-1976-0078
 ห้วยโมง  นายบุญชัย ตัณฑชุณห ์  แฟกซ์ 0-4243-1079 08-4700-5312
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-4243-1079 08-3344-5256
 ห้วยโมง  นางสนอง บัวใหญ่รักษา sanong_bua@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-4243-1079 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-4243-2352 08-1739-3848
 ห้วยโมง  นายน�าชัย พึ่งพา namchai35@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-4243-1079 
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 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-4243-1079 08-1074-9308
 ห้วยโมง  นายประละมา สีวาปี waterhuaimong@gmail.com  แฟกซ์ 0-4243-1079 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4243-1075 08-1799-5211
 ห้วยโมง  นายประยุทธ ดิษนิล prayutmech@gmail.com  แฟกซ์ 0-4243-1075 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-4243-2101 09-3521-2558
 ห้วยโมง  นายเทพสถิต ค�าบัว tapsathid@gmail.com  แฟกซ์ 0-4243-1079 09-2003-8187
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4243-1079 09-8553-5515
 ห้วยโมง  นายณภัทร ขันทะเนตร์ patr_8@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4243-1079
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาฝายกุมภวาปี
บ้านท่าม่วง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 โทร. 0-4221-9900

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาฝายกุมภวาป ี  โทร./แฟกซ์ 0-4221-9900 08-1873-9596
 ฝายกุมภวาป ี นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร waterman42@gmail.com  
 บท.คบ. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   08-6862-0046
 ฝายกุมภวาป ี นายพีระศักดิ์ ชูอินทร์ p_eera_sak@hotmail.com   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   08-1263-8566
 ฝายกุมภวาปี  นายสง่า ค�าศรี kumphawapi.rid5@gmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน   09-4469-8644
 ฝายกุมภวาปี  นายฉัตรชัย ฉัตรเวทิน zarng45@gmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล   08-0177-2328
 ฝายกุมภวาปี  นายเดชา บุญสา de1ge@hotmail.com
  de1gapa@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   08-1739-3160
 ฝายกุมภวาปี  นายชัยณรงค์ ยศธสาร udonboo6@gmail.com   09-8097-4394
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-1916-3405
 ฝายกุมภวาปี  นายนิพล มานะบุตร MeanMarch@gmail.com   
    

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร Phuphan@mail.rid.go.th
ตู้ ปณ. 21 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7250, 7251

 ผอ.ศร. ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 101 0-4274-7485-9 081-8719703
 ภูพาน  นายสุรชาติ มาลาศร ี 102 แฟกซ์ 0-4274-7461 
  กลุ่มบริหาร  0-4241-2340 
 กบร.ศร. หัวหน้ากลุ่มบริหาร 301 0-4274-7485-9 
 ภูพาน 304  แฟกซ์ 0-4274-7460 
 ฝบท.ศร. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
 ภูพาน  นางสมใจ อาจกล้า   
 ฝปก.ศร. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกล 500 0-4274-7485-9 078-9471634
 ภูพาน  นายศิริทร ภู่ทอง 501 แฟกซ์ 0-4274-7460 
 กขย.ศร. หัวหน้ากลุ่มขยายผล 301 0-4274-7458-11 081-8766677
 ภูพาน  นายภูภิศ ฤทธิ์ส�าเร็จ  แฟกซ์ 0-4274-7460 
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 กสว.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 401 0-4274-7458-12 081-9991963
 ภูพาน และสิ่งแวดล้อม  แฟกซ์ 0-4274-7460 
  นายณรงค์ มัดทองหลาง   
 กพน.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและพัฒนาแหล่งน�้า 201 0-4274-7458-13 081-8739567
 ภูพาน  นายวัชรพงศ์ ศรีส�าราญ  แฟกซ์ 0-4274-7460 
 กสพ.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง  0-4274-7458-14
 ภูพาน ตามแนวพระราชด�าร ิ  แฟกซ์ 0-4274-7460 
  นายราชิต บูรณะชีวิน   
 กสน.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้น�้า 222 0-4274-7458-14 081-8174803
 ภูพาน  นายธนพัฒน์ ธรรมรักษ์  แฟกซ์ 0-4274-7460 
 กสค.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 408 0-4274-7458-14 087-2287048
 ภูพาน  นายวาที สีแสนตอ  แฟกซ์ 0-4274-7460

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 5 Const25@mail.rid.go.th
ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทร./แฟกซ์ 0-4274-5490, 0-4274-5076, 0-4274-5491

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voic Over IP) : 7262, 7263 
 ผอ.คส.ชป.5 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 5 102 0-4274-5425 08-1544-5713
  นายนิรัญต์ มีชัย  โทร./แฟกซ์ 0-4274-5491 
 บท.คส.ชป.5 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 115 0-4274-5490 08-6229-8443
  นางธณิตา เผ่าทอง tanitar_a-ta@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4274-5490 
    VPN 7262 
 กวบ.คส.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 104 โทร./แฟกซ์ 0-4274-5491 08-1964-5567
  นายสมคิด หล่าสกุล donmauy@hotmail.com   
 กส.1.คส.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  0-4241-2984 08-5753-4634
  นายกษิดิ์เดช ชูหนู kasidch_1@windowslive.com   
 กส.2.คส.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2  0-4270-3198 08-1708-4422
  นายชาตรี วิสุทธิ์ krachoe@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4270-3199 
 กส.3.คส.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3  โทร./แฟกซ์ 0-4241-3349 08-1739-3712
  นายณพงศ์ วิเวก Napong_5@hotmail.com   
 กส.4.คส.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4  โทร./แฟกซ์ 0-4276-9185 08-1725-5868
  นายราเชน ศิลปะรายะ water_together@hotmail.com   
 กส.5.คส.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5  โทร./แฟกซ์ 0-4241-3446 08-8062-1789
  นายศุภกรณ์ แก้วแกมแข Suphakon2510@hotmail.com   
 กปก.คส.ชป.5 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 109 โทร./แฟกซ์ 0-4274-5076 08-1964-4554 
  นายสุรชัย นันทวิจารณ์ Suchai_2504@hotmail.com
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ชัยภูมิ

ขอนแก่น กาฬสินธุ์

ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม

215 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-2555  แฟกซ์ 0-4322-2651, 0-4391-3052
215 Sichan Road, Naimuang Sub-district, Muang District, Khon Kaen 40000  Tel. 0-4322-2555
Fax 0-4322-2651, 0-4391-3052  หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4061, 4062

• โครงการชลประทานขอนแก่น
• โครงการชลประทานมหาสารคาม
• โครงการชลประทานกาฬสินธ์ุ
• โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
• โครงการชลประทานชัยภูมิ
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาหนองหวาย
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าปาว
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าเสียวใหญ่
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าพรม-เชิญ

• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าชีตอนบน
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าชีตอนกลาง
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 6
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 ผส.ชป.6 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 6 101 0-4322-3914 08-4700-0509 
  นายปรีชา จานทอง  แฟกซ์ 0-4322-7031
 ผชช.ชป.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า
  และการจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 5)   08-1826-7616
  นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง   
 ฝบท.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ma6@mail.rid.go.th 103 0-4322-3927 08-5077-9075 
  นางสาวขนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ    
  นิติกรประจ�าส�านัก 332  08-6986-3922 
  นางสาวบงกชพร ปฏิภาคศิริ    
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 336 โทร./แฟกซ์ 0-4322-7081 08-9711-2307 
  นางสุภาภรณ์ ชลพิทักษ์วงศ์    
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 332 โทร./แฟกซ์ 0-4332-7815 0-4322-3097 
  นางสุภา เหมะวรรณกูร   08-3406-7636 
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 333 โทร./แฟกซ์ 0-4322-2339 08-1872-7679 
  นางวัชรีย์ คุ้มแก้ว    
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 334 โทร./แฟกซ์ 0-4322-2049 08-1662-1958 
  นางเกษณี สังขะปุญญา  kasanee9988@gmail.com    
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 331 โทร./แฟกซ์ 0-4322-2555 08-5925-4033 
  นางศิริลักษณ์ เพียรแก้ว    
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 103 0-4322-3927 08-5077-9075 
  นางสาวขนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ    
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 111 0-4322-3927 08-5077-9075 
  นางสาวขนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ  แฟกซ์ 0-4322-0990  
 ผวศ.ชป.6 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร oe6@mail.rid.go.th 102 0-4322-1759 08-7934-1166 
  นายสมหมาย ม่วงใหม  แฟกซ์ 0-4322-7441  
 กพค.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ  232 0-4327-1006 08-1562-2783 
  นายสมหมาย คงยัง kongyung49@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4322-7441  
 กอบ.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 203 0-4322-3915 08-1380-2502 
  นายมงคล ทองจะโป๊ะ  แฟกซ์ 0-4322-7441  
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 กธว.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 224 0-4322-3915 08-1868-1499 
  นายณิศรากร  บ�ารุงเกียรติ nisarakon@gmail.com   
 ฝสร.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 225 0-4322-7442 08-1406-7809 
  นายไพบูลย์ ญาณกิตติ์กูร  
  phaibun2517@gmail.com    
 ฝปข.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 221 0-4322-3915 08-1072-4198  
  นายทนงศักดิ์ อะโน thanongsak49@gmail.com     
 ฝตว.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 226 0-4322-3915 08-9570-2928 
  นายทรงพล ตันติเสวี    
 ผบร.ชป.6 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 104 0-4332-8184 08-9861-1438 
  om6@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-4322-3926
  นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ ์    
 ฝงจ.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 441 โทร./แฟกซ์ 0 4322 3926 08-9711-9943 
      
 ฝจน.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 403 โทร./แฟกซ์ 0 4327 1008 08-5000-9042 
  นายสมปอง ฉ�่ากระมล    
 ฝชน.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 444 โทร./แฟกซ์ 0 4322 6820 08-1965-8485 
  นางสาวสานิตา ชลไพร    
 ฝปค.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 443 0-4322-4941  
    แฟกซ์ 0-4322-3926  
 ฝปท.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 442  โทร./แฟกซ์ 0-4327-1007 08-7859-4455 
  นายอารยันต์ ช่างเชิงประดิษฐ์    
 ฝปน.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 445 โทร./แฟกซ์ 0-4327-1007 08-6230-0492 
  นายบุญส่ง ไสยกานนท์    
 ผปก.ชป.6 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 111 0-4322-7443 08-6326-2739 
  นายธ�ารงวิชญ์ ด�ารงเลิศวรรธน ์wit.dam32@gmail.com  แฟกซ์ 0-4322-0990
 ฝงส.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 120 โทร./แฟกซ์ 0-4322-0990 08-9416-2097 
  นายพลนเรศ  พันนา    
 ฝปช.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาต ิ 122 โทร./แฟกซ์ 0-4322-0990  
      
 ฝคพ.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 124 โทร./แฟกซ์ 0-4322-0990 0-4322-0206 
     
 ผคก.ชป.6 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 105 0-4322-3909 08-1873-9764 
  machine_2498@hotmail.com   แฟกซ์ 0-4322-3911
  นายจ�าเริญ สังขะปุญญา    
 ฝวก.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 551 โทร./แฟกซ์ 0-4322 3911 08-9206-1924 
  นายวีระชัย ฟุ้งไพศาล    
 ฝปก.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 553 0-4322-3911 08-1263-1374 
  นายพันศักดิ์  ยอดศิริ punsak_yod@hotmail.com    
 ฝปด.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 552 0-4322 3911 08-7225-3386 
  นายณรงค์ศักดิ์ แสนเกษม    
 ฝสน.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 533 0-4322-3911 08-9278-8718 
  นายอนิตย์ ปัญญาศิริ    
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 ฝสส.ชป.6 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 554 0-4322-2651 08-6639-8124
  นายถวัลย์ ถาวร
 

โครงการชลประทานขอนแก่น khonkang@mail.rid.go.th
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4333-088 แฟกซ์ 0-4333-4088

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานขอนแก่น  โทร./แฟกซ์ 0-4333-4087 08-1303-0830 
 ขอนแก่น นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ ์    
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 41 โทร./แฟกซ์ 0-4333-4088 08-1954-8837
 ขอนแก่น นางอภิรักษ์ สัตยกิจขจร  โทร./แฟกซ์ 0-4324-2748  
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 21 โทร./แฟกซ์ 0-4324-2748 08-1975-6567
 ขอนแก่น  นายสุรพล ตามควร    
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 31 โทร./แฟกซ์ 0-4324-2748 08-1661-9455
 ขอนแก่น  นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา    
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 51 โทร./แฟกซ์ 0-4333-4088 08-1708-0538 
 ขอนแก่น นายปรีดา ไชยชมภู    
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 61 โทร./แฟกซ์ 0-4323-4526 08-9617-8078 
 ขอนแก่น นายอภิรักษ์ ศรีสุข    
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 62 โทร./แฟกซ์ 0-4323-4526 08-1708-8929 
 ขอนแก่น  นายจรัล เฉลากาญจนา    
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 63 โทร./แฟกซ์ 0-4333-4088 08-9420-3117 
 ขอนแก่น  นายฐาปนิจฉ์ วรอิทธิพันธ์    
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 64 โทร./แฟกซ์ 0-4333-4088 08-9712-2723 
 ขอนแก่น  นายกฤต สันทอง    
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 65 โทร./แฟกซ์ 0-4333-4088 08-9422-1187 
 ขอนแก่น  นายเชิดชาย ปุณณะบุตร    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า   0-4326-1080 08-1380-3140 
 ขอนแก่น นายสมบัติ  ศุขสุวรรณ์  แฟกซ์ 0-4333-4088 

โครงการชลประทานมหาสารคาม sarakram@mail.rid.go.th
431 ถ.มหาชัยด�าริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1218 แฟกซ์ 0-4371-1186

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม 111 โทร./แฟกซ์ 0-4372-1576 08-4874-6144 
 มหาสารคาม นายอาคม ไชยมงคล 113   
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105 แฟกซ์ 0-4371-1186 08-0740-9099 
 มหาสารคาม นางมยุรี กุลมะโฮง 106   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 114 แฟกซ์ 0-4371-1186 08-1768-3984 
 มหาสารคาม  นายวสันต์ พรหมดีสาร 107, 118   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 112 แฟกซ์ 0-4371-1821 08-1871-2490 
 มหาสารคาม  นายกิตติพงศ์ โรจน์วิรัตน์ 109   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 121 แฟกซ์ 0-4371-1186 08-9840-0416 
 มหาสารคาม นายนิรันดร พินธุทอง 120   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-4377-7434 08-1877-0089 
 มหาสารคาม นายทองสา อุทัยประดิษฐ์    
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 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4379-9186 08-9949-2795 
 มหาสารคาม นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์ (รก.)    
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4377-9525 08-1739-9538 
 มหาสารคาม  นายนิคม อุทัยชัย    
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  แฟกซ์ 0-4377-1399 08-5745-7744 
 มหาสารคาม  นายสมภพ มีนาสันติรักษ์    
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5  แฟกซ์ 0-4373-1088 08-1965-9970 
 มหาสารคาม  นายอาคม กุลมะโฮง (รก.)    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  โทร./แฟกซ์ 0-4374-9092 08-9711-9317 
 มหาสารคาม  นายกัมพล อุดมวิทย์   
 

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ karsin@mail.rid.go.th, Karasinrid6@hotmail.com
292 ม. 6 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0-4387-3181 แฟกซ์ 0-4387-3176

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ ์ 101 0-4387-3177 08-4742-4488 
 กาฬสินธุ์  นายอนันตศักดิ์ แย้มชื่น  anansaky@gmail.com  แฟกซ์ 0-4387-3176 08-1911-5046 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 104 0-4387-3178 08-2133-5199 
 กาฬสินธุ์  นางสาวปาริชาติ ไชยวงศา paaa2511@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4387-3178  
  งานธุรการ 104 0-4387-3176 
 
  งานการเงินและบัญช ี 105 0-4387-3180 
 
  งานพัสด ุ 108 0-4387-3178 
 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 107 0-4387-3404 08-1879-8281 
 กาฬสินธุ์  นายสมหมาย ดอกบัว sommaidokbua@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4387-3176 08-0357-8228 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 103 0-4387-3182 08-9883-5635 
 กาฬสินธุ์  นายวรพันธุ์ พันธุ์ประเสริฐ voraphan_rid30@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4387-3176  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 117 แฟกซ์ 0-4387-3181 08-4265-7200 
 กาฬสินธุ์  นายวิชัย นาสินเพิ่ม vichai_2009ks@windowslive.com    
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  แฟกซ์ 0-4387-3176 08-7865-0224 
 กาฬสินธุ ์ นายเชิดพงษ์ โกมารกุล ณ นคร 
  cherdpong36@gmail.com    
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4386-9211 08-1974-6569 
 กาฬสินธุ์  นายธวัชชัย ศรีธเรศ tsritarej@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4387-3176  
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 103  08-9572-6070 
 กาฬสินธุ์  นายจิรพันธุ์ ภูจริตji_45_3@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4387-3176  
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 103 แฟกซ์ 0-4387-3176 08-9944-4320 
 กาฬสินธุ์  นายอ�าพล ตมโคตร tuywaterman42@gmail.com    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-4381-2082 09-0042-7899 
 กาฬสินธุ ์ นายสิทธิศักดิ์  ชายโกมินทร์  
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โครงการชลประทานร้อยเอ็ด roiet@mail.rid.go.th
269 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4351-3035 แฟกซ์ 0-4351-5035 

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด 103  โทร/แฟกซ์ 0-4351-5985 08-4874-6145 
 ร้อยเอ็ด  นายเอนก ไชยค�าภา anake101@hotmail.co.th   08-1871-7629 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105 0-4351-3822 08-1708-6277 
 ร้อยเอ็ด  นางสุธีรา ปัญญาประชุม ridroiet101@gmail.com    
  งานธุรการ 110 โทร/แฟกซ์ 0-4352-7047  
    แฟกซ์ 0-4351-4593  
  งานการเงินและบัญช ี 112 โทร/แฟกซ์ 0-4351-1749 08-1592-8431 
  นายสุภโชค ค�าอุดม kittichai2006@hotmail.com    
  งานพัสด ุ 123 โทร/แฟกซ์ 0-4351-5748 08-3220-9300 
  น.ส.นงนภัส ชื่นจิตร pnpnnp@hotmail.com    
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 107 0-4352-7048 08-1977-8688 
 ร้อยเอ็ด  นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์    
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 106 0-4351-3824 08-1380-1020 
 ร้อยเอ็ด  นายภูเบศ ฝอยทอง mrnantasak@yahoo.com    
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 111  08-3345-2411 
 ร้อยเอ็ด  นายอภิชาติ ชูศรีพัฒน์    
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 108 0-4351-3843 08-1708-4852 
 ร้อยเอ็ด  นายอดิสัย สุทธิไชยา    
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 108 0-4351-3843 08-1871-7822 
 ร้อยเอ็ด  นายพรชัย มณฑาพันธุ์ saingon_@hotmail.com    
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 108 0-4351-3843 08-1768-2457 
 ร้อยเอ็ด  นายพิชัย ธีรธนวัฒน์ pichaisib3@hotmail.com    
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 108 0-4351-3843 08-9841-2131 
 ร้อยเอ็ด นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์    
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 107 0-4352-7048 08-2843-9606 
 ร้อยเอ็ด  นายชวลิต หมั่นผดุง oeroiet11@gmail.com    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 119 0-4351-4594 08-4400-2772 
 ร้อยเอ็ด  นายทศพล บัวผัน tsp_re101@yahoo.com   
 

โครงการชลประทานชัยภูมิ chaiphum@mail.rid.go.th
5/1 ม. 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร./แฟกซ์ 0-4481-1945, 0-4481-2863

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานชัยภูม ิ  0-4481-3204 08-1389-7027 
 ชัยภูมิ  นายพงศ์ศักดิ์  ณ ศร  แฟกซ์ 0-4481-2863 08-4874-6166 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 14 0-4481-1945 08-5458-8699 
 ชัยภูมิ  นายสุวรรณ ย่องใย  แฟกซ์ 0-4481-2863  
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-4481-7051 08-6460-2933 
 ชัยภูมิ  นายสมบัติ มีลักษณะสม  แฟกซ์ 0-4481-2863  
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-4481-7052 08-1601-3365
 ชัยภูม ิ นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์  แฟกซ์ 0-4481-2863  
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 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4481-1945 08-1872-5765 
 ชัยภูมิ  นายปราโมทย์ จิตร์มาต  แฟกซ์ 0-4481-2863  
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-4481-1945 08-1321-9450 
 ชัยภูมิ  นายโชติพิสิฐ จิตต์ปราณี  แฟกซ์ 0-4481-2863 08-9949-1410 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4481-1945 08-1999-5754 
 ชัยภูมิ  นายประกอบ ทวีวัฒนพงษ์  แฟกซ์ 0-4481-2863  
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4481-1945 08-1769-5791 
 ชัยภูมิ  นายสิทธิพงษ์ กองค�า  แฟกซ์ 0-4481-2863  
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-4481-1945 08-0470-9955 
 ชัยภูมิ  นายอารมณ์ คงเกษม   แฟกซ์ 0-4481-2863  
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5  0-4481-1945 08-7222-1786 
 ชัยภูมิ  นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนส�าลี  แฟกซ์ 0-4481-2863  
 ฝสบ.คป.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6  0-4481-1945 09-1126-5429 
 ชัยภูมิ  นายสฤษดิ์ ถัดภูเขียว  แฟกซ์ 0-4481-2863  
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-4482-2252 08-1544-4810 
 ชัยภูมิ  นายธานินทร์ จันทโรบล  โทร./แฟกซ์ 0-4482-2252 
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาหนองหวาย nongwai@mail.rid.go.th
293 ม. 2 ต.น�้าพอง อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร./แฟกซ์ 0-4347-3276-7

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาหนองหวาย 13 โทร./แฟกซ์ 0-4347-3073 08-1661-3694 
 หนองหวาย  นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ (songkit34@gmail.com)   08-4874-6143 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15  08-1471-1109 
 หนองหวาย  นางนิภร ศรีพรหมษา ni_sripromsa@hotmail.com    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 14 โทร./แฟกซ์ 0-4347-3034 09-3131-6995  
 หนองหวาย นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูร gob43@hotmail.com

 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 16 โทร. 0-4347-3217 08-1263-1513  
 หนองหวาย นายปราโมทย์ พึ่งเพียร mote41en@gmail.com

 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17  08-8736-7760 
 หนองหวาย  นายสุทธิพันธ์ ทับทิมไทย 
  sutipun-tuptimthai@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   0-4337-9203 
 หนองหวาย  นายวัลลภ จินรัตน์   08-4795-7264 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4337-9218 0-4334-4856 
 หนองหวาย  นายภูวดล หงส์กาญจนกุล   08-1262-2244 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4337-8499 0-4337-3172 
 หนองหวาย  นายประภาส สุวรรณโครธ   08-1717-0502 
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   0-4322-0298 
 หนองหวาย นายสรัณกร สมภักดี   08-6852-8838 
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5   0-4337-8150 
 หนองหวาย นายนิธิ รัตนโรจนากุล   08-5002-7676 
 ฝสบ.คบ.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6    08-5005-6510 
 หนองหวาย นายวิเชียร ทรงพุฒิ    
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 ฝสบ.คบ.7 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 7   08-1799-2958 
 หนองหวาย  นายสุวรรณ เกษสวัสดิ์    
 ฝสบ.คบ.8 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 8  0-4376-1015 0-4332-8631 
 หนองหวาย นายอ�านวย คุ้มแก้ว   08-1117-7444
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าปาว lampao@mail.rid.go.th
107 ม. 1 ต.ล�าคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ตู้ ปณ. 8 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

โทร. 0-4381-4394 แฟกซ์ 0-4381-4394

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าปาว  0-4384-0217 08-1670-2841 
 ล�าปาว  นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง piyapanya.p@gmail.com  แฟกซ์ 0-4381-4394  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-4381-4394 08-1544-6504 
 ล�าปาว นางจันทร์สมร ไวโหม่ง chansamornwm@gmail.com    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-4384-0220 08-1661-8952 
ล�าปาว  นายส�ารวย อินพิทักษ์  in.samruay@gmail.com    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน   โทร./แฟกซ์ 0-4384-0219 08-1872-7717
 ล�าปาว  in_samruay@hotmail.com    
  นายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ  miyok.mk@gmail.com    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4360-1050 08-6713-7112 
 ล�าปาว  นายประสาท โสดาลี Chagol.999@hotmail.co.th    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-4384-0221 08-3141-1701 
 ล�าปาว  นายวิริยะ จงสมชัย    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4381-3539 08-1873-5990 
 ล�าปาว นายชาติชาย ส�าอางค์  
  chatchalsection2lampao@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4380-1044 08-1708-4021  
 ล�าปาว นายอภิสิทธิ์  มาเมือง aphisit42@hotmail.com
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-4387-3394 08-5755-8315 
 ล�าปาว  นายมารยาท ศิริขันธ์แสง sui45@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5   08-1975-1504 
 ล�าปาว  นายนิรันดร์ สว่างแสน  phumin44@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6   08-1975-7189 
 ล�าปาว  นายสมเกียรติ กิติวุฒิชูศิลป์  kaolhao@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.7 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 7  โทร./แฟกซ์ 0-4313-1579 08-1752-6749 
 ล�าปาว  นายพงศ์ธร โกศลวดี lieng37@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.8 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 8  โทร./แฟกซ์ 0-4383-0149 08-1871-8003 
 ล�าปาว  นายนริศ วงษ์เวช sec1lampao@gmail.com    
 ฝสบ.คบ.9 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 9  โทร./แฟกซ์ 0-4383-0123 08-1391-4091 
 ล�าปาว  นายสุทธิพันธ์  ตันตระกูล  s.buck_37@hotmail.com   
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าเสียวใหญ่ namsiew.rid6@hotmail.com, seawyai@mail.rid.go.th
ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทร./แฟกซ์ 0-4377-1345

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้า 12   โทร./แฟกซ์ 0-4377-345 08-6321-9608
 พัฒนาลุ่มน�้า และบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าเสียวใหญ ่   08-4874-6223 
 เสียวใหญ ่ นายสิทธิพงษ์  กระทอง   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 18 โทร./แฟกซ์ 0-4377-1345 08-9571-9779 
 พัฒนาลุ่มน�้า นางพรนิภา ดามาพงษ์    
 เสียวใหญ่

 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  17 โทร./แฟกซ์ 0-4377-1345 08-9569-5670 
พัฒนาลุ่มน�้า นายเจษฎาพงษ์ ทิพสิงห์    
 เสียวใหญ่

 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 19 โทร./แฟกซ์ 0-4377-1345 09-3324-2154 
พัฒนาลุ่มน�้า นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง    
 เสียวใหญ่

 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 23 โทร./แฟกซ์ 0-4377-1345 09-8180-1973 
 พัฒนาลุ่มน�้า นายสุนทร ธรรมลา    
เสียวใหญ่

 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  20 โทร./แฟกซ์ 0-4377-1345 08-1975-6984 
 พัฒนาลุ่มน�้า นายกิตติพงษ์ แสงสว่าง vit_111@hotmail.com    
 เสียวใหญ่

 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  21 โทร./แฟกซ์ 0-4377-1345 08-7771-3555 
 พัฒนาลุ่มน�้า นายจิรเดช อุปแสน J_upasan@yahoo.com     
 เสียวใหญ่

 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  22 โทร./แฟกซ์ 0-4377-1345 08-3667-7855 
 พัฒนาลุ่มน�้า นายมนัส บุญแสน manus_rid@hotmail.com    
 เสียวใหญ่

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าพรม-เชิญ aug-rid@yahoo.com, aug-rid@hotmail.com
ม. 9 บ้านดอนหัน ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร./แฟกซ์ 0-4321-0312

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้า   08-1380-2805
 พัฒนาลุ่มน�้า และบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าพรม-เชิญ    
 พรม-เชิญ นายฤาชัย จ�าปานิล
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป   08 1574 0019 
 พัฒนาลุ่มน�้า นางพันธ์วิรา เจริญทรัพย์ panom02@hotmail.com     
 พรม-เชิญ

  ผู้ควบคุมงานการเงินและบัญชี    09-0586-9895 
  นางสิริพร จักกายวรรธนะ     
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ   08 5011 8559 
  นางสาวกนกพร พรหมสอน eart-53@hotmail.com       
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   08-0744-6612 
 พัฒนาลุ่มน�้า นายชลศักดิ์ สุขี Takhonyang@yahoo.com      
 พรม-เชิญ
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 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน   08-4602-6835 
 พัฒนาลุ่มน�้า นายชาญวิช เกาวนันทน์ 
 พรม-เชิญ charnwich_kao@hotmail.com    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล   08-6006-2006 
 พัฒนาลุ่มน�้า นายอวิรุทธ์  มุงคุณค�าชาว    
 พรม-เชิญ

 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   โทร./แฟกซ์ 0 4321 0312  
พัฒนาลุ่มน�้า      
 พรม-เชิญ

 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2     
 พัฒนาลุ่มน�้า       
 พรม-เชิญ

 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08 8364 2099 
 พัฒนาลุ่มน�้า นายวัฒนากร มูลเมืองแสน watanakorn@hotmail.com    
 พรม-เชิญ

      
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าชีตอนบน upperchi@gmail.com, upperchi@hotmail.com

114 ม. 2 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บ�าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทร./แฟกซ์ 0-4481-0000

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้า  โทร./แฟกซ์ 0-4481-0000 08-1880-1593
 พัฒนาลุ่มน�้าชี และบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าชีตอนบน    
 ตอนบน นายพิทักษ์ ยุวานนท์ pitakyu@gmail.com
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-4481-0000 08-1265-1202 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นางจารุวัลย์ มณีจันทร์  jaruwan_ma@mailrid.go.th    
 ตอนบน

  งานการเงินและบัญช ี  โทร./แฟกซ์ 0-4481-0000 09-3321-1142 
  นางสาวทิพย์รัตน์ เรืองจรัส    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-4481-0000 08-6859-3247 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายธวัช ถิรพงษ์สวัสดิ์ tawat_tri@hotmail.com      
 ตอนบน

 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์ 0-4481-0000 08-1600-1362 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายกิตติ  นาคธรณินทร์ kitti.rid6@gmail.com    
 ตอนบน

 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-4481-0000 08-9426-2656 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายวัฒนะ สมานกุล    
 ตอนบน

 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-4481-0000 08-6856-6160 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายปริญญา จตุรพรสวัสดิ์ parinya50@hotmail.com      
 ตอนบน

 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-4481-000 08-7865-2220 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายปวิตร สุขวัจน์ pawit47@hotmail.com    
 ตอนบน
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 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-4481-0000 08-9401-1070 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายสราวุธ หล้าบ้านโพน    
 ตอนบน

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าชีตอนกลาง middle_chi@hotmail.com
128 ม. 4 บ้านดอนวิเวก ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร./แฟกซ์ 0-4361-1186 

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้า  0-4361-1186 08-1739-3609
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี และบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าชีตอนกลาง   
 ตอนกลาง นายเกริกกรุง สุภัควนิช ksupak11@gmail.com    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-4361-1186 08-7233-9119 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นางกรวรรณ นาสมรูป    
 ตอนกลาง

 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-4361-1186 08-1544-5142 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ jirasak42@hotmail.com     
 ตอนกลาง

 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-4361-1186 08-7227-6207 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายออน วิศาลอาชีวะเจริญ onnproject@hotmail.com    
 ตอนกลาง

 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4361-1186 08-1964-0092 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายธงชัย มลิพันธ์ Thong09@windowslive.com      
 ตอนกลาง

 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  08-6458-5659 08-1753-6339 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายอ�านาจ วรรณมาโส Pood50@hotmail.com    
 ตอนกลาง

 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4326-1511 08-6827-3070 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายจุลธีร์ ช่วยบ�ารุง chiklang2@hotmail.com    
 ตอนกลาง

 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4380-1043 08-1260-3093 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายพัฒนะ พลศรี spt.40709@hotmail.com    
 ตอนกลาง

 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-4361-1186 08-9579-1910 
 พัฒนาลุ่มน�้าช ี นายสุทัศน์ สุวรรณหาร sutad101@hotmail.com    
 ตอนกลาง 

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 6
215 ม. 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-1740 แฟกซ์ 0-4322-1741

 ผอ.คส.ชป.6 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง  112 0-4322-1798 08-7857-7999 
  นายภัทรพล ณ หนองคาย  แฟกซ์ 0-4322-1741  
 บท.คส.ชป.6 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 102 0-4322-1740 08-1544-0369 
  นางสาวอมรา สิมมี 103 แฟกซ์ 0-4322-1741  
 กวบ.คส.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 114 0-4322-1766 08-1545-3301 
  นายกิติพงษ์ นิจจอหอ  แฟกซ์ 0-4322-1741 
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กส.1 คส.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  0-4387-3214 08-1934-5115 
  นายวีระศักดิ์ จันทรา    
กส.2 คส.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2  โทร. 0-4322-1740 08-4036-4004 
  นายสาธิต สาธุภาค  แฟกซ์ 0-4322-1741  
 กส.3 คส.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 122 โทร./แฟกซ์ 0-4322-3862 08-1739-5084 
  นายปุงศักดิ์ ชาญสุวรรณ    
 กส.4 คส.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4  0-4322-1740 08-1878-9639 
   104  แฟกซ์ 0-4322-1741  
กส.5 คส.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 107 โทร. 0-4322-1740 08-3661-1761 
  นายมาโนชย์ ทองปุย    
 กปก.คส.ชป.6 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล   0-4322-1740  
  นายศิริทร ภู่ทอง  แฟกซ์ 0-4322-1741
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อุบลราชธานี

อ�านาจเจริญ

มุกดาหาร

นครพนม

ยโสธร

ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 0-4524-5320-1, 0-4524-1881-2, แฟกซ์ 0-4524-5322
Chaengsanit Road, Muang District, Ubon Ratchathani 34000  Tel. 0-4524-5320, 0-4524-5321 0-4524-1881, 0-4524-1882
Fax 0-4524-5322 หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4071,  4072

• โครงการชลประทานอุบลราชธานี
• โครงการชลประทานยโสธร
•  โครงการชลประทานอ�านาจเจริญ
•  โครงการชลประทานมุกดาหาร
•  โครงการชลประทานนครพนม
•  โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโดมน้อย
•  โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าก�่า
•  โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าชีตอนล่าง และเซบายตอนล่าง
•  โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 7
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 ผส.ชป.7 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 7 101 0-4524-5323 08-1845-4309
  นายสมชาย คณาประเสริฐกุล  แฟกซ์ 0-4524-5327  
 ผชช.ชป.7 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 515 0-4524-5323 09-2280-1826
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า  แฟกซ์ 0-4524-5327 08-1872-6032
  ส�านักชลประทานที่ 7)   
  นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล Chathan32@gmail.com    
 ฝบท.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 301  0-4524-5325 08-1878-1911 
  นายสุนทร อ่อนวิมล Sunthorn_aon@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-4524-5325  
  นิติกรประจ�าส�านัก 219 0-4524-5320-1 08-1669-7528 
  นายสุชาติ รามหาร Suchart_ramhan@hotmail.com    
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 318 0-4525-0562 08-0478-7668 
  นางสาวนิภาพร โทธนะอักษร n.oi.samo@hotmail.com    
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 302 0-4524-0168 08-9948-9757 
  นางสมคิด สุมาลัย  
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 317 0-4524-0169 08-9423-9595 
  นางฉลวย จิตติพันธ์ Chaloay_jit@mail.rid.go.th    
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 303 0-4524-0170 08-1977-4207 
  นางอนุธิดา ล้อมสุขา anuthida_I@mail.rid.go.th    
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 312 0-4524-5320  
   
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 304 0-4524-5320-1 08-0730-4645 
  นางศรินทิพย์ พรมทา Tipp2510@hotmail.com    
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 201 0-4526-2560 08-1406-4860 
  ว่าที่ ร.ต.สุนทร เพชรประดิษฐ์   แฟกซ์  0-4524-5324
  Soontern00251@gmail.com    
 ผวศ.ชป.7 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 201 0-4526-2560 08-1406-4860 
  ว่าที่ ร.ต.สุนทร เพชรประดิษฐ์   แฟกซ์  0-4524-5324
  Soontern00251@gmail.com    
 กพค.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 203 0-4524-5324 08-1266-0896 
  นายเจษฎา โทศิริกุล jedsada48@hotmail.com    
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 กอบ.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 207 0-4524-5324 08-1877-1393 
  นายนิวัติ ค�าแน่น niwat_k@mail.rid.go.th    
 กธว.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา  0-4520-0215 08-1977-5671 
  นายศรัณย์ จันทร์อิฐ Cherdchai_janit@hotmail.com    
 ฝสร.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 209 0-4524-5324 08-1265-0200 
  นายส่งศักดิ์ ทรงสุรวิทย์ Songakse423@gmail.com    
 ฝปข.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 205 0-4524-5324 08-9579-5927 
  นายชวลิต ชัยมงคล chawalitc@mail.rid.go.th, 
  yodayado@yahoo.com    
 ฝตว.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 212 0-4524-5324 08-1600-8804 
  นายวีระพงษ์ ญาณกิตติกุล werapong-y@mail.rid.go.th, 
  werayan@hotmail.com    
 ผบร.ชป.7 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 401 0-4524-5979 08-1977-2154 
  นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล Paitoon_irr@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4524-5326  
 ฝงจ.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 411 โทร./แฟกซ์ 0-4524-5326 08-3378-3691 
  นายรัชพล จิตรเจริญ ratchy99@hotmail.com   08-6616-8636 
  ratchy4254@gmail.com    
  
 ฝจน.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 405 0-4524-1523 08-6649-4838 
  นายจักรฤทธิ์ ตรีนาจ (รก.) Set48h@hotmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-4524-5326  
 ฝชน.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 406 โทร./แฟกซ์ 0-4524-5326 08-6875-5523 
  นายมานพ อินเจริญ    
 ฝปค.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 403 โทร./แฟกซ์ 0-4524-5326 08-3378-3691 
  นายรัชพล จิตรเจริญ (รก.) ratchy99@hotmail.com   08-6616-8636 
 ฝปท.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 404 โทร./แฟกซ์ 0-4524-5326 08-6649-4838
  นายจักรฤทธิ์ ตรีนาจ Set48h@hotmail.com    
 ฝปน.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 407 โทร./แฟกซ์ 0-4524-5326 08-7684-3129 
  นายไกรสิทธิ์ ทองหนุน kitticon@gmail.com    
 ผปก.ชป.7 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 601 0-4525-6281  
    แฟกซ์ 0-4525-6282  
 ฝงส.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 604 โทร./แฟกซ์ 0-4525-6282 08-9716-0954 
  นายชัยณรงค์ ศรีราช chainarongs49@gmail.com    
 ฝปช.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาต ิ 605 โทร./แฟกซ์ 0-4525-6282 08-7041-7320
  นายสาทิพย์ กิจอังกูร Ruger_sat@hotmail.com    
 ฝคพ.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 602 โทร./แฟกซ์ 0-4525-6282 09-4532-8855 
  นายเฉลิมพงษ์ ทัฬหสิริพงษ์ operation_rid7@hotmail.com    
 ผคก.ชป.7 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 501 0-4526-2561 08-1790-8895 
  นายสุรศักดิ์ เพ็ชรขัน surasak_ph1@hotmail.com   0-4493-8152 
 ฝวก.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 509 0-4526-2561 08-1876-8475 
  นายสมพงษ์ นิลรัตนานนท์     
 ฝปก.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการช่างกล 502  08-1360-7355 
  นายศักดิ์ดา สมบูรณ์ราช Sakda_S@mail.rid.go.th 
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 ฝปด.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 503  08-9280-3238 
  นายลิขิต วงศ์ชาลี    
 ฝสน.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสูบน�้า 504  08-7250-6244 
  นายนภัทร ปุ่นโพธิ์                
 ฝสส.ชป.7 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 517 0-4524-5320 09-3559-2566 
  นายรุ่งสุริยัน ฉ�่าเพชร rungsuriyun@hotmail.com  0-4524-5321 
 

โครงการชลประทานอุบลราชธานี Ubon@mail.rid.go.th
บ้านหนองแก ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 0-4531-2125 แฟกซ์ 0-4531-2124

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี 10 0-4531-2125 08-1760-9282
 อุบลราชธาน ี นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ ANUN_rid@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  13 0-4531-2125 08-1955-7032
 อุบลราชธาน ี นางดุษณี จันทรคณา  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 0-4531-2125 08-1864-6130
 อุบลราชธาน ี นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 29 0-4531-2125 08-9844-8148
 อุบลราชธาน ี นายก�าจรเดช สงใย  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 15 0-4531-2125 08-1871-7991
 อุบลราชธานี  นายฤทธี วรบุตร  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 10 0-4531-2125 08-1760-4487
 อุบลราชธานี  นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 26 0-4531-2125 08-1877-0156
 อุบลราชธานี  นายกิตติพงษ์ กาญจนารักษ์  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 22 0-4531-2125 08-5102-4247
 อุบลราชธานี  นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 25 0-4531-2125 08-9280-2009
 อุบลราชธานี  นายต่อศักดิ์ ภูผา  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 25 0-4531-2125 08-9281-3412
 อุบลราชธานี  นายมารุต องค์สถาพร  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝสบ.คป.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6 25 0-4531-2125 08-1878-8046
 อุบลราชธานี  นายวุฒิชัย ศรีทอง  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสูบน�้า 29 0-4524-2396 08-9844-8148
 อุบลราชธานี  นายก�าจรเดช สงใย  แฟกซ์ 0-4528-5342 
 

โครงการชลประทานยโสธร yasothon_irri@hotmail.com
บ้านกิโลสาม ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร. 0-4571-1487 แฟกซ์ 0-4571-1200

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานยโสธร  0-4571-1487 08-1802-0495
 ยโสธร นายปราโมทย์  ลิมป์วิทยาธร  แฟกซ์ 0-4571-1200 08-1600-0445
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป   0-4571-1487 
 ยโสธร  นางจันทร สุวรรณบูลย์ suwan.2503@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4571-1200 08-1389-0179
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-4571-1487 08-1877-8074
 ยโสธร  นายเกียรติศักดิ์ ศุขแจ้ง kiastisak_ter@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4571-1200 
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 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-4571-1487 09-1020-8813
 ยโสธร  นายสุรพล สวนจันทร์  แฟกซ์ 0-4571-1200 08-4773-9683
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4571-1487 08-1121-0479
 ยโสธร  นายราม ธนาคุณ rama_2909@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4571-1200 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-4571-1487 08-1360-6404
 ยโสธร  นายอธิพล ศรีหล้า atipon47@gmail.com  แฟกซ์ 0-4571-1200 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4571-1487 08-4792-6145
 ยโสธร  นายรณฤทธิ์ อินเติมมา  แฟกซ์ 0-4571-1200 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4571-1487 09-7923-3989 
 ยโสธร  นายวรเศรษฐ์  ทีปานนท์ศิริ worawit-42@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4571-1200 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสูบน�้า  0-4571-1487 08-9624-2841
 ยโสธร  นายสุรชัย ศรีเสมอ srismor@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4571-1200 
    

โครงการชลประทานอ�านาจเจริญ amnat_irrgation@yahoo.com
บ้านเจริญสามัคคี ม. 2 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ 37000 โทร. 0-4545-1554 แฟกซ์ 0-4551-1256

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานอ�านาจเจริญ 129 0-4545-1554 081-7081230 
 อ�านาจเจริญ  นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง  แฟกซ์ 0-4551-1256 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  132 0-4545-1554 08-9847-7791
 อ�านาจเจริญ  นางรัตติกาล ลพพันธ์ทอง   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 200 0-4545-1554 08-1579-8757
 อ�านาจเจริญ  นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 300 0-4545-1554 08-1877-7895
 อ�านาจเจริญ  นายธนพงศ์ วาระโว   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 500 0-4545-1554 08-5776-1818
 อ�านาจเจริญ  นายวิเชียร อบมะลิ   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-4545-1534 08-1782-3807
 อ�านาจเจริญ  นายยอดชาย จินาพันธ์ yodchay47@hotmail.com    
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-1076-8435
 อ�านาจเจริญ  นายครองศักดิ์ สุวรรณมณี   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสูบน�้า  0-4545-1554 08-5303-0100
 อ�านาจเจริญ  นายสุพจน์ ก้อนภูธร   
    

โครงการชลประทานมุกดาหาร mukdahan@mail.rid.go.th
60 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 0-4261-1569 แฟกซ์ 0-4261-1568

Facebook : Mukirrigation@gmail.com/VPN*825491, 5492

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร  0-4261-1569 08-1856-6425
 มุกดาหาร นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน ์  แฟกซ์ 0-4261-1568 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 303 0-4261-1569 08-0417-5338
 มุกดาหาร  นางนรินทร์พร ยืนยั่ง narin.bt@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4261-1568 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 201 0-4261-1569 08-1739-3396
 มุกดาหาร  นายจักรกฤษณ์ เปาวิมาน chakkrit_p38@gmail.com  แฟกซ์ 0-4261-1568 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 401 0-4261-1569 08-9846-9084
 มุกดาหาร  นายไพฑูรย์ สุขต่าย HAPPYRABBIT_3@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4263-0467 
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 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 501 0-4261-1569 08-9849-7637
 มุกดาหาร นายอมรศักดิ์ ศักดิ์แสน Tamorn7882@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4261-1568 08-4513-9827
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 503 0-4261-1569 08-5742-2799
 มุกดาหาร  นายนพกูล พิมพ์ดี blackpod44@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4261-1568 08-5007-6524
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 503 0-4261-1569 08-1966-6752
 มุกดาหาร  นายศริตวรรธน์  ดาวสุวรรณสิริ sarijwath@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4261-1568 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 503 0-4261-1569 08-1739-8852
 มุกดาหาร นายสุรศักดิ์ ชัยนา NON-40@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4261-1568 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสูบน�้า  0-4261-1569 08-1391-0866
 มุกดาหาร  นายองค์การ ขันธ์แก้ว ongkarn3014@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4266-1037 
    

โครงการชลประทานนครพนม nkhopn@hotmail.rid.go.th
288 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1030, 0-4251-3350 แฟกซ์ 0-4251-3351

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5481, 5482

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานนครพนม 102 0-4251-1030 08-1409-3426
 นครพนม นายปริญญา คัชมาตย์ parinya.ks2@gmail.com  0-4251-3350 
    แฟกซ์ 0-4251-3351 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  106 0-4251-3350 08-6859-1191
 นครพนม  นายชัชวาลย์ ก�าเหนิดนนท์  แฟกซ์ 0-4251-3351 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 103 0-4251-3350 08-1877-8243
 นครพนม  นายศิริพงษ์ ณ สงขลา Siriphong5959@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4251-3351 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  102 0-4251-3350 08-1999-8406
 นครพนม  นายศิริพงษ์ สุขสถิตย์ Siripong_nkp@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4251-3351
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 111 0-4251-3350 08-1391-0767
 นครพนม  นายสินสมุทร หินเธาว์  แฟกซ์ 0-4251-3351 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-4205-1506 08-1975-8009
 นครพนม  นายภัคภาค คุณะเกษม Kunakasame_wc@hotnail.com    
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-4256-6010 08-5014-3545
 นครพนม  นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา Ucom_47@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-1192-7243
 นครพนม  นายษมากร กสิบุตร varn44@gmail.com   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-4254-1079 08-6579-6261
 นครพนม นายเดชา จันทศ   แฟกซ์ 0-4254-1438 
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโดมน้อย domnoi@mail.rid.go.th
บ้านโนนจันทร์ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทร. 0-4525-2841-3 แฟกซ์ 0-4525-2840

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโดมน้อย  0-4525-2841-2 08-1878-1720
 โดมน้อย  นายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง sunphet_jan@mail.rid.go.th   08-9425-1878
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-4525-2841-2 08-1265-1499
 โดมน้อย  นางณลินภัสร์ สุรสิริศิลป์ kung_1644@hotmail.co.th   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝายวิศวกรรม   08-9628-4990
 โดมน้อย  นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ wuttirid7@hotmail.com   
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 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-4525-2840 08-1877-1425
 โดมน้อย  นายนิพนธ์ มังกรแก้ว oe_nkp@hotmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4525-2841-2 08-1877-1425
 โดมน้อย นายนิพนธ์ มังกรแก้ว oe_nkp@hotmail.com  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   08-7566-8861
 โดมน้อย  นายประสิต จิรัชยาพร ooh_por@yahoo.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-1877-1489
 โดมน้อย  นายไกรศักดิ์ ทองหนุน kraisak2008@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-4301-0955
 โดมน้อย  นายณัชพล นิลสกุล tanadnil@yahoo.com   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   08-9177-2229
 โดมน้อย  นายภควัต ห้านิรัติศัย phakawatrid@hotmail.com   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าก�่า namkamproject@mail.rid.go.th
ต.น�้าก�่า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทร./แฟกซ์ 0-4205-9266

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าก�่า  0-4205-9266 08-1873-1579
 พัฒนาลุ่มน�้าก�่า  นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ppisit36@gmail.com    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-4205-9266 08-6250-2375
 พัฒนาลุ่มน�้าก�่า  นายสุรเชษฎ์ จิตธรรม   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝายวิศวกรรม  0-4205-9266 08-7572-4849
 พัฒนาลุ่มน�้าก�่า  นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-4205-9266 08-1954-1472
 พัฒนาลุ่มน�้าก�่า  นายภานุพง วรรณษา    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4205-9266 08-1739-7404
พัฒนาลุ่มน�้าก�่า นายนิพนธ์ แสงใส    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   08-2959-9292
 พัฒนาลุ่มน�้าก�่า  นายภาณุวัตน์ บุญรอด   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-7218-3053
 พัฒนาลุ่มน�้าก�่า  นายสุรพล แสนทวีสุข   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   
 พัฒนาลุ่มน�้าก�่า     
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน�้าชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง
ม. 2 บ้านข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร./แฟกซ์ 0-4584-0640-2

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
 พัฒนาลุ่มน�้าชีฯ พัฒนาลุ่มน�้าชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง  โทร./แฟกซ์ 0-4584-0640 08-5024-1739
  นายทินกร เหลือล้น cheelang@live.com   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-4584-0641 08-9419-1348
 พัฒนาลุ่มน�้าชีฯ  นายเชาวลิต อุ่มสิน   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-4584-0642 08-9123-7156
 พัฒนาลุ่มน�้าชีฯ  นายรณชัย ศรีรอดบาง ronnachai_s1@yahoo.co.th   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์ 0-4584-0642 08-3385-6868
 พัฒนาลุ่มน�้าชีฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ค�าศรี Planpongsapat@hotmail.com   
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 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-4584-0640 08-5776-1818
 พัฒนาลุ่มน�้าชีฯ     
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-4584-0642 08-6600-4667
 พัฒนาลุ่มน�้าชีฯ  นายรุ่งชัย โรจน์ชัยรัตน์ daran@yahoo.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  08-6468-1787 08-0472-5959
 พัฒนาลุ่มน�้าชีฯ  นายวงศ์พัทธ ณุราช akk_raj@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-4584-0640 08-1064-9107
 พัฒนาลุ่มน�้าชีฯ  นายปิยะ ประเสริฐศรี   
    

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 7 CONST27@mail.rid.go.th
97 ม. 7 บ้านนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130

โทร. 0-4253-0943 แฟกซ์ 0-4253-0944 VPN : 7340, 7341

 ผอ.คส.ชป.7 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 11 0-4253-0943 08-1894-0404
  นายวรชาญ จงพล const27@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-4253-0944 
 บท.คส.ชป.7 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 12 0-4253-0943 08-1266-1949
  นางสาวภคอร แฝงเพ็ชร f_phakhaon@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4253-0944 
 กวบ.คส.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 13 0-4253-0943 08-5856-3116
  นายสาธร สาธุภาค saton42@gmail.com  แฟกซ์ 0-4253-0944 08-4428-2231
กส.1 คส.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  0-4253-0943 08-9418-3666
  นายมณฑล ก�าแหง k.monthol@gmail.com  แฟกซ์ 0-4253-0944 
กส.2 คส.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2  โทร./แฟกซ์ 0-4269-1081 
     
 กส.3 คส.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 20 0-4253-0943 08-1976-4764
  นายพงษ์ธิวัฒน์ พรมทา pongthiwatp@gmail.com  แฟกซ์ 0-4253-0944 
 กส.4 คส.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4  โทร./แฟกซ์ 0-4520-0422 08-3683-1234
  นายวัลลภ วัชรโพธิ์ vallop010@hotmail.com   
 กส.5 คส.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5  โทร./แฟกซ์ 0-4571-1425 08-1977-9377
  นายก�าจร พลอยน้อย   
 กปก.คส.ชป.7 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 19 0-4253-0943 08-6854-9182
  นายฉัตรกุล จันทรา p.chatkoon@gmail.com  แฟกซ์ 0-4253-0944
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นครราชสีมา ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์ สุรินทร์

905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ระบบตู้กลางอัตโนมัติ สชป.8 โทร. 0-4435-4130-4
905 Supsiri Road, Naimuang Sub-district, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000 Tel. 0-4435-4130-4
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4081,  4082

• โครงการชลประทานนครราชสีมา
• โครงการชลประทานบุรีรัมย์
• โครงการชลประทานสุรินทร์
• โครงการชลประทานศรีสะเกษ
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าปลายมาศ
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าพระเพลิง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าตะคอง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�านางรอง

• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามูลล่าง
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 8 
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามูลบน-ล�าแชะ

206

 ผส.ชป.8 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 8 201  0-4435-4135 08-5488-4555
  นายชิตชนก สมประเสริฐ  แฟกซ์ 0-4435-4393 08-4700-0497
 ผชช.ชป.8 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 8) 219  0-4435-4138 08-1389-7337
  นายทวีวัช ละอองนวลพานิช 
  taweewat_rid8@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4138 
 ฝบท.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 220 0-4435-4139 08-4034-7448
  นางอรษา อิศรางกูร ณ อยุธยา   
  นิติกรประจ�าส�านัก 201 0-4435-4135 
     
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 221  0-4435-4139 08-9578-6579
  นางสาวเขมณัฎ โดมขุนทด  แฟกซ์ 0-4435-3362 
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 322 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4811 08-9980-0183
  นายออศักดิ์ กาธิกาล   
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 229  0-4435-4390  0-4435-3540
  นางอมลวรรณ ดวงแก้ว   08-1877-5649
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 224 0-4435-4391 08-9718-6069
  นางสาวกุลนรี คูสุวรรณ์   
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 205 0-4435-4139 08-9578-6579
  นางสาวเขมณัฎ โดมขุนทด  แฟกซ์ 0-4435-3362 
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 220 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4811 08-9980-0183
  นายออศักดิ์ กาธิกาล   
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 222  
     
 ผวศ.ชป.8 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 219 0-4435-4389 08-1977-9233
  นายประหยัด กมลพัฒนะ prayad_33@yahoo.com   
 กพค.ชป.8 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 211 0-4435-4389 08-6648-3229
  นายศุภเกียรติ เมฆสินธุ์ spkmaksin@gmail.com   
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 กอบ.ชป.8 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 212 0-4435-4389 08-1966-8674
  นายสุนัย กล�่ามอญ glummorn@yahoo.com   
 กธว.ชป.8 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 266 0-4435-4913 08-6584-3356
  นายอนุรักษ์ ภักดี Geology8korat@gmail.com   
 ฝสร.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 215 0-4435-3361 08-1265-5977
  นายประวิทย์ เฮงพระธานี Prawit89@gmail.com   
 ฝปข.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 214 0-4435-4389 08-1966-8674
  นายศิริพงศ์ แดงสวัสดิ์ SIRIPONG40@hotmail.com   
 ฝตว.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 310 0-4435-5294 08-1907-1556
  นายจรัล ล้อมอิ่ม   
 ผบร.ชป.8 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 230 0-4435-4143 08-1801-8553
  นายอุทัย เตียนพลกรัง operate8@gmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4142 
 ฝงจ.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 234 0-4435-3391 08-1999-9454
  นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ T_WIWAT@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4435-4142 
 ฝจน.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 231 0-4435-4143 
    แฟกซ์ 0-4435-4142 
 ฝชน.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 232 0-4435-4143 08-9426-3383
  นายรังสรรค์ ทองแสน operate8@gmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4142 
 ฝปค.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 231 0-4435-4143 08-1955-4353
  นายบุญสม สาระ bsm rid8@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4142 
 ฝปท.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 236 0-4435-4003 09-3556-6564
  นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ yok2ploy911@gmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4979 
 ฝปน.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 231 0-4435-4143 
  นายบุญรอด หาญองอาจ operate8@gmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4142 08-9846-5341
 ผปก.ชป.8 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 290 0-4435-4808 08-1725-0526
  นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ  pisitsakdi@gmail.com  โทร/แฟกซ์ 0-4435-4810 
 ฝงส.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 291 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4810 08-1760-4104
  นายโสพจน์ จันทวาด sopot47@hotmail.com   
 ฝปช.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาต ิ 291 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4810 08-6662-9589
  นายวิชิต ฉีดจันทร์ cheedjan_54@hotmail.com   
 ฝคพ.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 291 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4810 08-1760-2120
  นายจิรทีปต์ อภิรักขวนานนท์ cherd452@hotmail.com   
 ผคก.ชป.8 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 240 โทร./แฟกซ์ 0-4435-4137 08-9949-7241
  นายสมคิด ทรัพย์วราภรณ์ kid_sup@hotmail.com  
 ฝวก.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 241  
  นายสุรศักดิ์ มีแสงนิล surasakceo@hotmail.com  0-4435-4363 08-1876-3368
 ฝปก.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 347  08-9993-9399
  นายบุญชัย ชาวประเสริฐ chai_3999@hotmail.com   
 ฝปด.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 245 0-4435-4363 08-3100-3941
  นายวันชาติ แจ่มเดชะศักดิ์ wanchatrid@gmail.com   
 ฝสน.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 342  08-9949-7241
  สมคิด ทรัพย์วราภรณ์ kid_sup@hotmail.com 343
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 ฝสส.ชป.8 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 100  08-9630-8846
  นายวัชระ ดางาม commu6@ji-net.com   
     
    

โครงการชลประทานนครราชสีมา ridkorat99@gmail.com
1239  ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4435-4255 แฟกซ์ 0-4435-4255, 0-4435-4144

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 280 0-4435-4255  08-1982-6004
 นครราชสีมา นายจักรกฤษ แจ้งกรณ ์POMJAGG@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 282 0-4435-4255 08-9189-0801
 นครราชสีมา  นางบุญจิรา  สกุลโสภิตจิตร  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 281 0-4435-4255 08-5249-1866
 นครราชสีมา  นายสมพงษ์  จันทรอมรพร  waterkorat@gmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 283 0-4435-4255 09-3517-3955
 นครราชสีมา นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ    0-4435-5006 
  pannarin2011@gmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 286 0-4435-4255 08-6261-1025
 นครราชสีมา  นายสุเทพ แจ่มอ�าพร Machine8-010@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 287 0-4435-4255 08-1878-2440
 นครราชสีมา นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์   wongsathit43@gmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4435-4255 
 นครราชสีมา    แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4435-4255 08-9627-6543
 นครราชสีมา  นายสุรวิทย์ มูลนานัด surawit40@gmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-4435-4255 08-1760-2120
 นครราชสีมา นายจิรทีปต์ อภิรักชวนานนท์ cherd452@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 499 0-4435-4255 08-1379-4453  
 นครราชสีมา  นายธีระชัย บุญยิ่ง bankkarb53@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสบ.คป.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6  0-4435-4255 08-1760-4104
 นครราชสีมา  นายโสพจน์ จันทวาด sopot47@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสบ.คป.7 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 7  0-4435-4255 08-4497-9796
 นครราชสีมา  นายสมพงษ์ ธีระทานันท์ d4d4545@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 08-7668-7387
 ฝสบ.คป.8 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 8  0-4435-4255 08-9844-2004
 นครราชสีมา  นายยงยุทธ หมายชื่น ymaichuen@hotmail.com   แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสบ.คป.9 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 9  0-4435-4255 08-1997-5946
 นครราชสีมา  นางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก judy.kung@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสบ.คป.10 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 10  0-4435-4255 08-1999-8852
 นครราชสีมา นายกิตติศักดิ์ ปาลตานนท์ waterkorat10@gmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-4435-4255 08-1967-2426
 นครราชสีมา นายสมทรง โพธิ์เย็น  s-poyen@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4435-4144 
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โครงการชลประทานบุรีรัมย์ burirum@mail.rid.go.th, irr_br@yahoo.com
ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย ์ 111 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-3376-3939
 บุรีรัมย ์ นายกิติกุล เสภาศีราภรณ ์kitikul39@hotmail.com 110  
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 107 0-4463-7215 08-9846-7508
 บุรีรัมย ์ นางธัญพร นูพิมพ์ pramoul_nupim_1961@hotmail.com   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม oe_burirum@hotmail.com 120 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-9282-6464
 บุรีรัมย ์ นายปราโมท  พลพณะนาวี   121  
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 103 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205  08-1878-2766
 บุรีรัมย ์ นายเรืองศักดิ์  ฉกรรจ์ศิลป์  irrburiram@gmail.com 104  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 109 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-1547-3573
 บุรีรัมย์  นายชะนะ  นิ่มเจริญ   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 121 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 09-1828-6252
 บุรีรัมย์  นายธราดล จันฤาแสน  tharadol_jj@hotmail.com 122  
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 121 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-4828-2650
 บุรีรัมย์  นายนคเดช ทองระย้า nakadaj49@gmail.com 122  
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 113 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-1760-3216
 บุรีรัมย์  นายสุพจน์ สุขศรี Supojsuksri@hotmail.com 114  
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 112 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-1266-1467
 บุรีรัมย์  นายสาโรจน์ เหง้าพรหมมินทร์ sarojx99@gmail.com   
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 113 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-1967-6724
 บุรีรัมย์  สิบเอกทองเต็ม สองเมือง  thongtem_dd@hotmail.com 114  
 ฝสบ.คป.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6 113 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-1063-7997
 บุรีรัมย์  นายวีระศักดิ์ มีสุข  werasak_meesuk@hotmail.com 114  
ฝสบ.คป.7 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 7 113 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-1063-7997
 บุรีรัมย ์ นายวีระศักดิ์ มีสุข  weerasak_meesuk@hotmail.com 114  
 ฝสบ.คป.8 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 8 113 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 08-1877-3406
 บุรีรัมย์  นายชยกร ฤทธิรอด chayakon_rit@yahoo.co.th 114  
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 113 โทร./แฟกซ์ 0-4463-7205 
 บุรีรัมย์   114 
    

โครงการชลประทานสุรินทร์ ridsurin2012@gmail.com
130 ม. 2 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 0-4414-2588 แฟกซ์ 0-4414-2591

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์  203 0-4414-2570 08-1879-5657
 สุรินทร์  rid_oesurin@hotmail.com  0-4414-2591
  นายเจษฎา บุญสุยา   
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 205 0-4414-2575 08-1977-8318
 สุรินทร์  นางสาววรัตน์ฐา สิรทิพย์โกศล varatta2012@gmail.com  0-4414-2580 08-9841-4545
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 209 0-4414-2572 08-9933-3119
 สุรินทร ์ นายพัฒนศักดิ์ แก้วหอม itimcone@hotmail.com   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 213 0-4414-2577 08-1549-8378
 สุรินทร์  นายอรุชา เจียรอุดมเดช   
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 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 225 0-4414-2588 08-1879-5032
 สุรินทร์  นายเรืองชัย หาญนอก ruangchai.me16@hotmail.com  0-4414-2591 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 219 0-4414-2588 08-9717-4805
 สุรินทร์  นายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท   0-4414-2591
  sorayut_140@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 222 0-4414-2588 
 สุรินทร์    0-4414-2591 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 220 0-4414-2588 
 สุรินทร ์   0-4414-2591 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 204 0-4414-2588 08-9720-9073
 สุรินทร์  นายสมัชญ์พล เตชะสุภานันท์  0-4414-2591
  samatchapolcivil@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 214 0-4414-2588 08-3543-3764
 สุรินทร์  นายทวีศักดิ์ จวนสาง zoomrun@hotmail.com  0-4414-2591 
 ฝสบ.คป.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6 221 0-4414-2588 08-9949-3476
 สุรินทร์  นายเวชยันต์ จันทร์เพ็ชร wetjanpet@yahoo.com  0-4414-2591 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-4414-2588 
 สุรินทร ์   0-4414-2591 
 

โครงการชลประทานศรีสะเกษ 
102 ม. 10 โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0-4561-2911 แฟกซ์ 0-4561-7884 VPN 5331 แฟกซ์ 5332

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ  0-4561-7640 08-1390-1127
 ศรีสะเกษ นายจ�ารัส สวนจันทร์ jum_ras@hotmail.com   แฟกซ์ 0-4561-7640 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 211 0-4561-2911 08-9846-5853
 ศรีสะเกษ  นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ Kapao71@gmail.com   แฟกซ์ 0-4561-7884 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 311 0-4561-2911 08-1669-9575
 ศรีสะเกษ  นายประวิทย์ ปานนาค prawit_rid@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4561-7884 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 411 0-4561-2911 08-1470-4527
 ศรีสะเกษ  นายวีระเดช อินทร์ประสิทธิ์  แฟกซ์ 0-4561-7884 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 511 0-4561-2911 08-1879-9398
 ศรีสะเกษ  นายสุรชัย วันศรี (รก.) surachai_wan@hotmail.com   แฟกซ์ 0-4561-7884 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 314 0-4561-2911 08-5499-1554
 ศรีสะเกษ  นายกิตติศักด์ แสวงผล kitt_52@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4561-7884 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 617 0-4561-2911 08-1877-0258
 ศรีสะเกษ  นายจรรยงค์ โกมุทพงษ์  sorada12345@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4561-7884 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 611 0-4561-2911 08-3374-3349
 ศรีสะเกษ  นายมานะเจต พลเยี่ยม  mo.02sisaket@gmail.com  แฟกซ์ 0-4561-7884 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 613 0-4561-2911 09-0825-3331
 ศรีสะเกษ  นายสิริไพศาล  นวไชยเสนา  แฟกซ์ 0-4561-7884 08-7868-3076
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 612 0-4561-2911 08-8590-0930
 ศรีสะเกษ  นายกัณธวัตร สงวนชื่อ ktvmu@hotmail.com   แฟกซ์ 0-4561-7884 
 ฝสบ.คป.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6 615 0-4561-2911 08-7248-1834
 ศรีสะเกษ  นายกิตติชัย กัลยาเรือน  K-I-T-T-17@hotmail.com   แฟกซ์ 0-4561-7884 
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 ฝสบ.คป.7 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 7 615 0-4561-2911 08-6258-0635
 ศรีสะเกษ  นายสมเกียรติ นามเสนา (รก.) sk_munlang@hotmail.com   แฟกซ์ 0-4561-7884 
 ฝสบ.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 511 0-4561-2911 08-6258-0635
 ศรีสะเกษ  นายสมเกียรติ นามเสนา  sk_munlang@hotmail.com   แฟกซ์ 0-4561-7884 
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าปลายมาศ www.Lumplymas@hotmail.com
666 ม. 7 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าปลายมาศ 12 0-4444-7252 08-1966-9050
 ล�าปลายมาศ นายชยุธพงศ์ อ�ารุงสุข chayut_am@hotmail.com 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-4444-7252 08-6583-8034
 ล�าปลายมาศ  นายสุภัทรชัย  สนหอม   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-4444-7252 08-1966-8275
 ล�าปลายมาศ  นายขวัญชัย อุตตะเวช nai pede@hotmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-4444-7252 08-6583-8034
 ล�าปลายมาศ  นายสุภัทรชัย  สนหอม   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-4444-7252 08-1389-0445
 ล�าปลายมาศ  นายโสภณ ทรัพย์สุข   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-4444-7252 08-0151-8809
 ล�าปลายมาศ  นายอรชุน ไทยทรงธรรม   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4444-7252 08-6258-3027
 ล�าปลายมาศ  นายรวมสิทธิ์ รสจันทน์   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4444-7252 08-9924-2645
 ล�าปลายมาศ  นายมานพ บุญเทือง   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าพระเพลิง lumprapeong@hotmail.com
159 ม. 9 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร. 0-4475-6379 แฟกซ์ 0-4424-9780 

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าพระเพลิง 103 0-4475-6381 08-1790-8196 

 ล�าพระเพลิง  นายกฤษณ์ วิไลกิจ kritceo@gmail.com   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 122 0-4475-6379 08-9846-7563
 ล�าพระเพลิง  นางมนัสนันท์ ดวงแสง lppdam@hotmail.com 115  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 109 0-4475-6379 08-1390-3374
 ล�าพระเพลิง  นายประเทือง วันดี prathuang35@hotmail.com 106  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 107 0-4475-6379 08-9845-0814
 ล�าพระเพลิง  นายสมศักดิ์ ธิมา sst_06@hotmail.com 108  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 114 0-4475-6379 08-1966-3578
 ล�าพระเพลิง  นายโกศล แสงกระจ่าง kosoun53@hotmail.com 112  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 110 0-4475-6379 08-1552-8235
 ล�าพระเพลิง  นายเฉลิมรุจน์ ลือโลก chalermruti@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-4444-1636 08-1878-4624
 ล�าพระเพลิง  นายยุทธไกร พิกุล Yutkrai@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-4437-5129 08-5768-1976
 ล�าพระเพลิง  นายโอฬาร ทองศรี olan_th@yahoo.co.th   
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 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-44373-186 08-1977-8954
 ล�าพระเพลิง  นายณัษฐวัชร นามาสุข natta2509@gmail.com 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าตะคอง www.lamtakong.com
610 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4424-2086 แฟกซ์ 0-4424-2525

ธุรการ : lamtakong111@gmail.com ศูนย์ปฏิบัติการ : lamtakong04@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN ตู้กลาง 7371

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าตะคอง 25 0-4424-2086 08-1878-0363
 ล�าตะคอง นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ kitikul39@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4424-2525 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 0-4427-4173 08-1977-2127
 ล�าตะคอง  นางบังอร จันทรโณทัย bungon_328@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4424-2525 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-4427-4165 08-9846-0202
 ล�าตะคอง  นายธงชัย  ธรรมคุณ  thongchai3939@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4424-2525 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14  0-4424-2524 08-1976-9530
 ล�าตะคอง  นายเริงชัย ลันขุนทด omuk40@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4424-2524 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 0-4427-5097 08-1718-2445
 ล�าตะคอง  นายเสนีย์ ค�าเสมอ k_senee@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4424-2525 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   0-4432-3144 08-1266-7045
 ล�าตะคอง  นายสุรพันธ์ อินทรา suraphan1958@gmail.com  แฟกซ์ 0-4432-3144 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   0-4433-6372 08-1380-3547
 ล�าตะคอง  นายไพฑูรย์ ยังรักษา paitoon46@hotmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-4433-6372 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   0-4495-9580 08-9845-8547
 ล�าตะคอง  นายมานิตย์ สุมลวรรณ  แฟกซ์ 0-4495-9580 
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-4421-5940 08-1265-1521
 ล�าตะคอง  นายสันติพันธุ์ พันธุขันธ์ santipan44@yahoo.com  แฟกซ์ 0-4421-5940
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  pimaiirrdam@hotmail.com
ต.ในเมือง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา  30110  โทร. 0-4447-1606  แฟกซ์  0-4428-5185

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย  VPN 7377  แฟกซ์ 7376

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ ์ 121 0-4447-1606 08-4874-6221
 ทุ่งสัมฤทธิ ์ นายพจน์ เกษชุมพล cheelang@live.com
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 300 0-4447-1606 08-1266-9337
 ทุ่งสัมฤทธิ ์ นายพิพัฒน์ ชาญชัยศิลป์ pipash2554@gmail.com  แฟกซ์ 0-44285185 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 200 0-4447-1606 08-1266-0531
 ทุ่งสัมฤทธิ ์ นายสฐิพงษ์ รามโกมุท satipong_ram@hotmail.com  แฟกซ์ 0-44285185 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 400 0-4447-1606 08-1669-1669
 ทุ่งสัมฤทธิ ์ นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง t_sukon@hotmail.com  แฟกซ์ 0-44285185 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 500 0-4447-1606 08-3375-5630
 ทุ่งสัมฤทธิ ์ นายวีระ เอี่ยมจิตต์ weera_aim@thaigov.net  แฟกซ์ 0-44285185 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 404 0-4447-1606 08-1790-3593
 ทุ่งสัมฤทธิ์ นายธนกันต์ เมืองแก้ว vad45_ku@hotmail.com  แฟกซ์ 0-44285185 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 405 0-4447-1606 08-1994-4087
 ทุ่งสัมฤทธิ ์ นายชัยณรงค์ ฟองอ่อน rong2499@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-44285185 



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

213

 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 406 0-4447-1606 08-1877-1827
 ทุ่งสัมฤทธิ ์ นายนิรุตติ พันธุโอสถ nirutti_p@hotmail.com  แฟกซ์ 0-44285185 
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 407 0-4447-1606 08-1967-0293
 ทุ่งสัมฤทธิ ์ นายประเสริฐ หัสครบุรี prasertmhen_41@hotmail.com  แฟกซ์ 0-44285185 
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 408 0-4447-1606 08-1255-4077
 ทุ่งสัมฤทธิ ์ นายธงชัย สิริทองสาคร atmesure@live.com  แฟกซ์ 0-44285185
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามูลบน-ล�าแชะ www.moonbon.net, moonbon@mail.rid.go.th
226 ม. 7 ถ.ปอแดง-มูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทร. 0-4424-9470 แฟกซ์ 0-4424-9407

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามูลบน-ล�าแชะ  0-4424-9470 08-1599-0613
 มูลบน-ล�าแชะ  นายจักรี  ยิ่งเจริญ  แฟกซ์ 0-4424-9407 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 14 0-4424-9470 08-139-9099
 มูลบน-ล�าแชะ นางศิริพร ใจชุ่ม  แฟกซ์ 0-4424-9407 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-4424-9470 08-1878-8063
 มูลบน-ล�าแชะ  นายสมศักดิ์ ทาบโลกา somsak36@gmail.com  แฟกซ์ 0-4424-9407 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 24 0-4424-9470 08-7962-5362
 มูลบน-ล�าแชะ  นายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม pipat42@yahoo.co.th  แฟกซ์ 0-4424-9407 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 22 0-4424-9470 08-1876-3589
 มูลบน-ล�าแชะ  นายสุประพล วัตตะสิริชัย   (รก) spp_mb5@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4424-9407 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   08-1802-4646
 มูลบน-ล�าแชะ  นายณรงค์ชัย เครือประสิทธิ์ unclenoom@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-4424-9191 08-7242-7222
 มูลบน-ล�าแชะ  นายอารยะ เหล่าสุวรรณ moonbon2@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-5773-2487
 มูลบน-ล�าแชะ  นายสุปัญญา กาญจนธีรวัฒน์ jsupunya@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   โทร./แฟกซ์ 0-4424-9711 08-5765-6667
 มูลบน-ล�าแชะ  นายสมพร พวงอินทร์ samapara47@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 16 0-4424-9470 08-1876-3589
 มูลบน-ล�าแชะ  นายสุประพล วัตตะสิริชัย spp_mb5@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4424-9407 
 ฝสบ.คบ.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6   08-1072-5939
 มูลบน-ล�าแชะ  นายวีระศักดิ์ ทองมาก weesa36@hotmail.com   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�านางรอง Lumnangrong_rid8@yahoo.co.th
ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�านางรอง  0-4460-6336 08-1955-0249
 ล�านางรอง  นายสุพัฒน์ ฤทธิช ูirsuphat@hotmail.com   08-1579-4528
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป   08-1760-6926 
 ล�านางรอง นายโกวิทย์ หัตถแพทย์ kowit_hut@hotmail.com  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   08-8882-2590
 ล�านางรอง  นายวัชรพงษ์ เทียนอร่าม pe-john@hotmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน   08-9845-1900
 ล�านางรอง  นายสนธยา คุ้มชุ่ม sonthaya34@gmail.com   
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 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล   08-7240-8262
 ล�านางรอง  นายชัชชม พลปัถพี chatchom32@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   
    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-2865-7257
 ล�านางรอง  นายสมเกียรติ์ เสือแก้ว tiger-461@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-1790-3411
 ล�านางรอง นายสมชาย เมรินทร์   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   08-1760-6926
 ล�านางรอง  นายโกวิทย์ หัตถแพทย์ kowit_hut@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5   08-9845- 9747
 ล�านางรอง  นายอาคาร ทิพย์อักษร Arkarn_tip@hotmail.com       

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามูลล่าง hr.moonlang@hotmail.com
ตู้ ปณ. 16 อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทร./แฟกซ์ 0-4582-6033

 ผอ.คบ. หัวหน้าโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามูลล่าง 111 โทร./แฟกซ์ 0-4582-6033 08-1261-8658
 มูลล่าง  นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ridthaiudom@gmail.com  0-4582-6034 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-4582-6035 08-1070-5199
 มูลล่าง  นางอัมพร  โกมุทพงษ์  jubjung_am@hotmail.com   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-4582-6036 08-8595-9954
 มูลล่าง  นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร  nattaset42@hotmail.com  โทร./แฟกซ์ 0-4582-6033 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์ 0-4582-6033 08-9580-6532
 มูลล่าง  นายปัญญา ประชากูล  panya_undermun@hotmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-4582-6033 08-0168-1361
 มูลล่าง  นายเจษฏา แป้นจันทร์  fufu-555@hotmail.co.th   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-4582-6033 09-2791-8255
 มูลล่าง  นายเล็ก ด�ารัตนา  dwirod@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-4582-6033 08-1470-1125
 มูลล่าง  นายชุมพล คดีธรรม  chumpol.kdt@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-4582-6033 
 มูลล่าง     
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  โทร./แฟกซ์ 0-4582-6033 08-7868-3076 
 มูลล่าง  นายสิริไพศาล นาไชยเสนา     
     
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามูลกลาง moonklangrid@Gmail.com, www.munklang-rid8.com
ตู้ ปณ. 47 ปจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร./แฟกซ์ 0-44466-6617  

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามูลกลาง  โทร./แฟกซ์ 0-4466-6617 08-1878-9974
 มูลกลาง  นายค�ารณ เตียตระกูล kumron35@hotmail.com   08-5023-3394
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-4466-6617 08-9629-6262
 มูลกลาง  นายสัจจา อารีเอื้อ satjar@hotmail.com,   08-3467-2677
  satjar18@gmail.com   
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 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-4466-6617 08-1876-7120
 มูลกลาง  นายนิวัฒน์ โชติชื่น niwat3939@hotmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์  0-4466-6617 08-7327-4895
 มูลกลาง  นายณรงค์ มีพร watermunklang@hotmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-4466-6617 08-1709-4002
 มูลกลาง  สิบโทประสิทธิ์ พืชเกาะ   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-4466-6617 08-1600-5454
 มูลกลาง  นายดุสิต นาพินิจ  muncenter.sone@gmail.com   08-4497-9796
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-4466-6617 08-9720-7735
 มูลกลาง นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ mr_terdsak@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-4466-6617 08-1709-4002
 มูลกลาง  สิบโทประสิทธิ์ พืชเกาะ  (รก)  
    

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4427-5611 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-4427-5611 ต่อ 22

 ผอ.คส.ชป.8 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 12 0-4435-4145 ต่อ 22 08-1660-7269 
  นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ teen393939@hotmail.com  แฟกซ์ 0-4427-5610 
 บท.คส.ชป. 8 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 251  08-1760-5064
  นางวิชยากร ตั้งศิลาถาวร   โทร./แฟกซ์ 0-44275609
  tong25041@windowslive.com   
 กวบ.คส.ชป.8 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 254 044-275611 / 044-354132 08-1999-7165
  นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช niwestwong_39@hotmail.com  แฟกซ์ 044-275610 
 กส.1 คส.ชป.8 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 354 044-275611 / 044-354132 08-1967-0524
  นายวัชรินทร์ จอดนอก teen393939@hotmail.com  แฟกซ์ 044-275610 
 กส.2 คส.ชป.8 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 352 044-275611 / 044-354132 
  นายจุฬา บานเชน  g2con08@gmail.com  แฟกซ์ 044-275610 
 กส.3 คส.ชป.8 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 371 044-275611 / 044-354132 08-1955-5093
  นายมัตติ พันโกฎิ  mutti2498@gmail.com  แฟกซ์ 044-275610 
 กส.4 คส.ชป.8 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 255 044-275611 / 044-354132 08-1977-9974
  นายวิสูตร เทพโพธา  vicsut32@hotmail.com  แฟกซ์ 044-275610 
 กปก.คส.ชป. 8 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 256 044-275611 / 044-354132 08-9844-8253
  นายชอบ แสงสว่าง  แฟกซ์ 044-275610



ตราด

จันทบุรี
ระยอง

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี
สระแก้ว

นครนายก

rid9@mail.rid.go.th

9
ส�านักชลประทานที่
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143/1 ม. 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111 โทร. 0-3834-1252-4 แฟกซ์ 0-3834-1433, 0-3834-1255
143/1 Moo 4 Bangphra Sub-district, Si racha District, Chon Buri 20111  Tel. 0-3834-1252-4
Fax 0-3834-1433, 0-3834-1255 หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4091,  4092

• โครงการชลประทานชลบุรี 
• โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 
• โครงการชลประทานนครนายก 
• โครงการชลประทานปราจีนบุรี 
• โครงการชลประทานจันทบุรี 
• โครงการชลประทานระยอง 
• โครงการชลประทานตราด 
• โครงการชลประทานสระแก้ว
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
 นครนายก

• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบางพลวง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
 เขื่อนบางปะกง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
 คลองสียัด
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
 เขื่อนขุนด่านปราการชล
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาประแสร์
• โครงการก่อสร้าง 
 ส�านักชลประทานที่ 9
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 ผส.ชป.9 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 9 101 0-3834-1432 08-4700-0525
  นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล 119  
 ผชช.ชป.9 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 102 0-3877-7499 08-4874-6154
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 9)   
  นายกษิเดช สุรจิรชาติ kasidech9@gmail.com   
 ฝบท.ชป. 9 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 103 โทร./แฟกซ์ 0-3877-7497 08-6328-6229
  นางสุลี เนียรมงคล   
  นิติกรประจ�าส�านัก 166  08-9064-8876
  นางสาวจิราภรณ์ คงพินิจ   
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 174 โทร./แฟกซ์ 0-3877-7497 08-1945-0862
  นางอัญชัญ ค�าชื้น 118  
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 164 0-3834-1252-4  08-5516-6581
  นางรุ่งนภา สมบูรณ์ 115  
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 109 0-3834-2005 08-1996-4704
  นายวินัย โภคะสุวรรณ 117  
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 108 0-3835-7877 08-1862-8449
  นางจินตนา จันทร์น้อย 116  
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 190  
    
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ   
    
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 189 โทร./แฟกซ์ 0-3834-1740 08-4874-6159
  นายนิพนธ์ ฟูศรี nipondh_36@yahoo.com 146  08-6327-8236
 ผวศ.ชป.9 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  102 0-3877-7499 08-1435-6543
  นายนิพนธ์ กิจโกศล niponkij33@gmail.com   08-5482-7691
 กพค.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ  112 0-3877-7496 08-1851-5276
  นายยุทธนา ทัตราคม  PCG_09@hotmail.com   
 กอบ.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ  110 0-3877-7496 08-6526-6432
  นายจักรกรินทร์ ทัศนา champ2516@gmail.com   
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 กธว.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา    08-0823-3076
  นายจักรกฤษ์ ชื่นประดิษฐ์ boyjkgeol@gmail.com   
 ฝสร.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ  111 0-3877-7496 08-9082-3420
  นายไชยวัฒน์ เกียรติณรงค์ survey9@hotmail.com   
 ฝปข.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน  147 0-3877-7496 08-1316-7300
  นายประภาส เข็มรัตน์  damsafety09@gmail.com   
 ฝตว.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  144 0-3877-7496 08-9669-1023
  นายประสพโชค มั่งจิตร pong.pr@gmail.com   
 ผบร.ชป.9 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา  104 โทร./แฟกซ์ 0-3835-8009 08-4700-5325
  นายสถิต  โพธิ์ดี    
 ฝงจ.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 107 แฟกซ์ 0-3834-1434 08-1745-3111
  นายพีระ ตันติชัยรัตนกูล peera36@yahoo.com   แฟกซ์ 0-3834-1743 
 ฝจน.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 106 แฟกซ์ 0-3877-7498 08-9939-2353
  นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค sann43@yahoo.com   
 ฝชน.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 114 แฟกซ์ 0-3877-7498 08-4700-5325
  นายสถิต  โพธิ์ดี (รก.)   
 ฝปค.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 106 แฟกซ์ 0-3877-7498 08-1715-1830
  นายธรรมวัฒน์ การุณธนกุล   
 ฝปท.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 106 โทร./แฟกซ์ 0-3834-1434 08-1715-1830
  นายธรรมวัฒน์ การุณธนกุล   
 ฝปน.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 106 แฟกซ์ 0-3877-7498 08-9939-2353
  นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค    
 ผปก.ชป.9 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 189 โทร./แฟกซ์ 0-3834-1740 08-4874-6159
  นายนิพนธ์ ฟูศรี nipondh_36@yahoo.com   08-6327-8236
 ฝงส.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 121 โทร./แฟกซ์ 0-3835-8010 08-6331-9982
  นายวิเชียร  เหลืองอ่อน   wichian_40@yahoo.co.th   
 ฝปช.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาติ  121 โทร./แฟกซ์ 0-3835-8010 08-0441-2073
  นายสมคิด  ศิริรูป catta_lotte@yahoo.com    
 ฝคพ.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 121 โทร./แฟกซ์ 0-3835-8010 08-5255-1465
  นายวินท์ธวัช แน่นหนา winthawat49@hotmail.com     
 ผคก.ชป.9 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล  105 0-3877-7500 08-1866-2446
  นายเสวก สร้อยสังวาลย ์sawek9@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3834-1433 
 ฝวก.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 128 0-3877-7500 08-6820-5179
  นายมานพ เรืองเกตุ ma.nop9@hotmail.com   
 ฝปก.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 129  08-9076-6001
  นายดุลยพินิจ นิลประดับ dulpi_9@hotmail.com   
 ฝปด.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 131  
    
 ฝสน.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 184  08-1865-6082
  นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ bunpoat_9@hotmail.com   
 ฝสส.ชป.9 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 133  08-6829-3759
  นายเฉลิม เมืองเย็น lerm-9@msn.com   
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โครงการชลประทานชลบุรี chonburi@mail.rid.go.th
101/253 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทร. 0-3834-1041

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานชลบุร ี 123 0-3834-1350 08-4700-5331
 ชลบุร ี นายอุดม ทิพย์เดโช  แฟกซ์ 0-3835-7975 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 125 0-3834-1041 08-6524-2069
 ชลบุร ี นางสาวนงนุช มนต์วิเศษ  แฟกซ์ 0-3835-7975 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 124  0-3834-1041 08-2204-2050
 ชลบุรี  นายสมคิด  สัมมา  แฟกซ์ 0-3835-7975 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 155 0-3834-1041 08-1426-8383
 ชลบุรี  นายบุญสม ยุติธรรมภิญโญ  แฟกซ์ 0-3835-7975 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 127  0-3834-1041 08-7605-8287
 ชลบุรี  นายธนวรรธน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  แฟกซ์ 0-3835-7975 08-1377-3487
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 194 0-3857-3639 08-6320-5120
 ชลบุรี  นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 194 0-3835-7775 08-4945-9426
 ชลบุรี  นายสมชาย ไพรลิน   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 145 0-3835-7775 08-7915-7773
 ชลบุรี นายนิมิต กันภัย   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
 ชลบุร ี   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 155  0-3834-1041 08-1340-6754
 ชลบุรี  นายพิพัฒน์ พันธ์พืช  แฟกซ์ 0-3835-7975 
    

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา chacheng@mail.rid.go.th
ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทร. 0-3858-7093-4

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 12 โทร./แฟกซ์ 0-3858-7093 08-1845-4309
 ฉะเชิงเทรา  นายสมชาย คณาประเสริฐกุล   
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 0-3858-7094 08-6410-4917
 ฉะเชิงเทรา  นางณหทัย จุลพัฒน์   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 19 0-3858-7094 08-1843-6641
 ฉะเชิงเทรา  นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 16 0-3858-7094 08-1653-4584
 ฉะเชิงเทรา  นายณัฐวุฒิ สินธุวงษ์   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 20 0-3858-7094 
 ฉะเชิงเทรา   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3859-1259 08-1945-0394
 ฉะเชิงเทรา นายยงยุทธ สุวรรณพิทักษ์   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 17 0-3858-7094 08-6432-4518
 ฉะเชิงเทรา  นายธนิสร์ ส้มเกลี้ยงเจริญ   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3855-2335 08-1888-2930
 ฉะเชิงเทรา  นายนภดล  วิศาลกมล   
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 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 19 0-3858-7094 09-07359049
 ฉะเชิงเทรา  นายสุรชัย  พุ่มแช่ม   
    

โครงการชลประทานนครนายก nayok@mail.rid.go.th
ตู้ ปณ.7 อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร. 0-3738-4184, 0-3738-4275 แฟกซ์ 0-3738-4186

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานนครนายก  0-3738-4184 08-1313-9431
 นครนายก  นายอธิวัฒน์ พงษ์อ้อ  แฟกซ์ 0-3738-4186 08-1802-0507
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3738-4275 ต่อ 14 08-1295-2527
 นครนายก  นางสาวสุมณัฎฐ์ มณีเสาวลักษณ์  แฟกซ์ 0-3738-4186 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-3738-4278 08-1883-8050
 นครนายก  นายชาญยุทธ วรานนท์   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์ 0-3738-4357 08-1861-6974
 นครนายก  นายปัญญา โรหิตจันทร   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-3738-4184 08-9832-9668
 นครนายก  นายสมพงษ์ เสริมเทียมจันทร์  แฟกซ์ 0-3738-4186 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3738-4184 08-9096-1991
 นครนายก  นายพีรพงษ์ เอี่ยมไผ่  แฟกซ์ 0-3738-4186 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3738-1850 08-9747-1633
 นครนายก  นายสัญชัย นิลน้อย  โทร./แฟกซ์  0-3738-1850 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-3738-4278 08-9252-8736
 นครนายก  นายสัมพันธ์ พิรกุลวานิช   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  โทร./แฟกซ์ 0-3738-4357 08-9747-1633
 นครนายก  นายสัญชัย นิลน้อย
    

โครงการชลประทานปราจีนบุรี pracheen@mail.rid.go.th
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 0-3720-0417 แฟกซ์ 0-3721-2178

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานปราจีนบุร ี 102 0-3720-0416 08-1983-9460
 ปราจีนบุร ี นายสุชิน ชลอศรีทอง  0-3720-0417 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 103 0-3720-0417 08-1864-1503
 ปราจีนบุร ี นางอุบล ผาทอง   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 104 0-3720-0417 0-3721-6182
 ปราจีนบุร ี นายธีรคมน์ อริยสุนทร   08-1870-1544
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 105 0-3720-0417 08-5082-9455
 ปราจีนบุร ี นายธัญญา ศิรวัชรินทร์   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 106 0-3720-0417  08-4135-3900
 ปราจีนบุร ี นายเอนก แน่กลาง   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 107 0-3720-0417  08-6328-9877
 ปราจีนบุร ี นายชัยวัฒน์  ศิริโชคปรีชา   
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 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 108 0-3720-0417 08-1902-3423
 ปราจีนบุร ี นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   
 ปราจีนบุร ี   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
    
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 109 0-3728-3964 08-6708-5808
 ปราจีนบุร ี นายสุธี ชมบุญ  0-3720-0417     

โครงการชลประทานจันทบุรี chanburi@mail.rid.go.th
ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทร. 0-3943-3400, 0-3943-3468 แฟกซ์ 0-3943-3471

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานจันทบุร ี 26 0-3943-3469 08-1816-7506
 จันทบุร ี นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง  แฟกซ์ 0-3943-3471 08-4874-6092
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 24 0-3943-3400 08-1964-5574
 จันทบุรี  นางนงลักษณ์ บุญประจวบ  แฟกซ์ 0-3943-3471 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 25 โทร./แฟกซ์ 0-3943-3470 081004-2828
 จันทบุรี  นายพิเชษฐ์ ปิ่นแก้ว   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 19 0-3943-3400 08-1996-6018
 จันทบุรี  นายนัฐวุฒิ  สร้อยประเสริฐ   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 0-3943-3400 08-1863-8985
 จันทบุรี  นายมณเฑียร ขมเจริญ   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 19 0-3943-3400 08-6314-6417
 จันทบุรี  นายโสภณ หอยสังข์   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 18 0-3943-3400 08-6382-9447
 จันทบุรี  นายขรรค์ชัย ไชยคง   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-1945-1983
 จันทบุรี  นายพีรเดช โมกขะสมิต   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
 จันทบุร ี   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 25 โทร./แฟกซ์ 0-3943-3470 08-9810-6391
 จันทบุรี นายเสถียรชัย บุญม ี  

โครงการชลประทานระยอง Rayong@mail.rid.go.th
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3861-1155 แฟกซ์ 0-3861-6070

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานระยอง 111 0-3861-2675 08-1734-3593
 ระยอง  นายประสานต์ พฤกษาชาต ิ  แฟกซ์ 0-3861-6070 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 112 0-3861-1155 08-1782-6859
 ระยอง  นางบุณฑริกา อาจดี  แฟกซ์ 0-3861-6070 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 113 0-3861-1155 08-1377-7884
 ระยอง  นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์  แฟกซ์ 0-3862-4552 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 117 0-3861-1155 08-1801-1230
 ระยอง  นายจิรพงษ์ ศาสตร์แย้ม  แฟกซ์ 0-3862-4551 
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 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 115 0-3861-1155 08-9834-5040
 ระยอง  นายศักดิ์ชาย ทองเกิด  แฟกซ์ 0-3861-6070 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 116 0-3861-1155 09-2461-4261
 ระยอง  นายอรุษ เทียนสว่าง  แฟกซ์ 0-3861-6070 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-3864-1766 
 ระยอง     
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-3866-9042 08-7745-0550
 ระยอง  นายพิเชษฐ์ มณีพงค์   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  โทร./แฟกซ์ 0-3896-1521 
 ระยอง     
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 117 0-3861-1155 08-1801-1230
 ระยอง  นายจิรพงษ์ ศาสตร์แย้ม  แฟกซ์ 0-3862-4551 
    

โครงการชลประทานตราด trad@mail.rid.go.th
42/1 ม. 7 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร./แฟกซ์ 0-3951-2800-1

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานตราด 101 0-3951-2801 08-1823-3189
 ตราด นายธเนศ ปลื้มคิด water1474@yahoo.com    08-4874-6171
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 120 0-3951-2800 08-9605-2967
 ตราด  นางปวีณา นัยวิริยะ patsadu_trat@hotmail.com VPN 5232  
 บง.คป. หัวหน้างานบัญชี 105 0-3951-2800 08-9401-9528
 ตราด  นางสาวธนมน ศรีจันทร์ทับ thanamon_@hotmail.com   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม VPN 5231 โทร./แฟกซ์ 0-3952-3407 08-19493620
 ตราด  นายชุมพาสน์ ชุมอุระ chumpas_44@yahoo.com 118  
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน   โทร./แฟกซ์ 0-3951-2801 08-1801-9856
 ตราด  manage_water@yahoo.com 106 
  นายสมศักดิ์  สุทธิโอภาส ssuttiopart@yahoo.com   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 114 โทร./แฟกซ์ 0-3951-2801 08-1949-3620
 ตราด  นายชุมพาสน์ ชุมอุระ (รก.) chumpas_44@yahoo.com   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 117 โทร./แฟกซ์ 0-3951-2801 08-9463-3715
 ตราด  นายยศพล สยามไชย attanomat@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 116 โทร./แฟกซ์ 0-3951-2801 09-2261-7586
 ตราด  นายพรพรหม อุ่นแท่น irr_chin46@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   
 ตราด   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
 ตราด   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 110 โทร./แฟกซ์ 0-3951-2801 08-3070-8793
 ตราด  นายจารุพงษ์ คงใจ (รก.) ron-54@hotmail.com  
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โครงการชลประทานสระแก้ว sakaew@mail.rid.go.th
222 ม. 11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทร. 0-3726-1667 แฟกซ์ 0-3726-1667-8

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสระแก้ว 12 0-3726-1668 08-1752-3349
 สระแก้ว  นายทินกร สุทิน   
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 0-3726-1667 08-2680-7428
 สระแก้ว  นายภัทรพงษ์ นาคฤทธิ์   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 21 0-3726-1667 08-1945-9236
 สระแก้ว  นายอ�าพล ฤทธิ์มณี   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 19 0-3726-1667 08-6555-4058
 สระแก้ว  นายเชิงชาญ ชวลิตเมธารัตน์   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 14 0-3726-1667 08-1374-8706
 สระแก้ว  นายบุญยืน อ่วมเถื่อน   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 23 0-3726-1667 08-1919-5239
 สระแก้ว  นายนพดล เกิดสดศรี   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 23 0-3726-1667 08-6133-2668
 สระแก้ว นายมานพ ขันธ์ชัย    
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 23 0-3726-1667 08-9938-1255
 สระแก้ว  นายบัญชา บรรดาพิมพ์   
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 23 0-3726-1667 08-1861-2524
 สระแก้ว  นายปราโมทย์  พรมสวัสดิ์   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 13 0-3726-1667 08-0271-4446
 สระแก้ว  นายเกรียงไกร ริมจันทร์ (รก.)   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครนายก praween52@hotmail.com
ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร./แฟกซ์ 0-3733-0008 (VPN 7412 และ 7413)

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครนายก  0-3731-2715 08-4874-6174
 นครนายก  นายมังกร ปึงจิตต์วิสุทธิ ์   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3731-6338 08-1865-7004
 นครนายก  นางเสาวภาพันธ์ พรหมสุวรรณ   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-3733-0008 08-1982-8876
 นครนายก  นายเอ บุญชัง   
  วิศวกรโครงการ  0-3733-0008 08-1360-9514
  นายประวีณ ชนะชัย   
  นายพงศ์พิพัฒน์  มาระศรี  0-3733-0008 08-7676-3283
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-3733-0008 08-1177-7373
 นครนายก นายธนิต จักรวานนท์  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-3733-0008 08-1862-8935
 นครนายก  นายประเทือง ศรีทับทิม   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3731-3598 08-1804-9748
 นครนายก  นายสุนทร ซื่อเสื่อม   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3731-3572 08-1360-9514
 นครนายก  นายประวีณ ชนะชัย   
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 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3731-3356 08-1427-8002
 นครนายก  นายเดชา ทวีพูล   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-3731-3599 08-1436-4970
 นครนายก  นายสุรเชษฐ์ น่วมนุ่ม   08-4361-7800
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบางพลวง banpuang@mail.rid.go.th
84 ม. 9 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 0-3721-1486 แฟกซ์ 0-3721-2271

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบางพลวง 110 0-3721-1486 08-1925-0987
 บางพลวง  นายมงคล แดงกระจ่าง  แฟกซ์ 0-3721-2271 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 107 0-3721-1486 08-1782-4956
 บางพลวง นางธนศรี  ประภาตนันท์  แฟกซ์ 0-3721-2271 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 103 0-3721-1486 08-9933-3119
 บางพลวง  นายชัชวาลย์ ขาวผ่อง  แฟกซ์ 0-3721-2271 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 109 0-3721-1486 08-1761-7155
 บางพลวง  นายสุเมธ วัฒนญาณนนท์  แฟกซ์ 0-3721-2271 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 116 0-3721-1486 08-9881-1625
 บางพลวง  นายนฤทธิ์ บัวจันทร์  แฟกซ์ 0-3721-2271 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 114 0-3721-1486 08-1377-5046
 บางพลวง  นายกิตติ ตั้นเจริญ  แฟกซ์ 0-3721-2271 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-3721-5157 08-9895-8053
 บางพลวง  นายภูดิศ  หาญฮึก   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-5960-9970
 บางพลวง  นายมนตรี ยี่กะแพทย์   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  โทร./แฟกซ์ 0-3825-7070 08-1902-3418
 บางพลวง นายไพบูลย์  ศรีประดิษฐ   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนบางปะกง bongkong@mail.rid.go.th
http://province.rid.go.th/chachun/bangpakong/

96/36 ม. 11 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3809-3743 แฟกซ์ 0-3809-3745

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนบางปะกง  0-3809-3744 08-1852-2572
 เขื่อนบางปะกง  นายธัญญะสิน เหล่าเรืองธนา  แฟกซ์ 0-3809-3745 08-4874-6175
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3809-3743 08-6828-2552
 เขื่อนบางปะกง  นางศรินทร์ทิพย์ ด่านขุนทด  แฟกซ์ 0-3809-3745 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-3809-3742 08-6140-7312
 เขื่อนบางปะกง  นายยงยุทธ รังรักษ์  แฟกซ์ 0-3809-3745 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-3809-3743 08-1862-0749
 เขื่อนบางปะกง นายภูษิต พรหมเมศร์  แฟกซ์ 0-3809-3745 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-3809-3741 08-1655-5357
 เขื่อนบางปะกง  นายนครินทร์ โกษากุล  แฟกซ์ 0-3809-3745 08-6816-0552
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3809-3738-40 08-6302-8741
 เขื่อนบางปะกง  นายวุฒิศักดิ์ สุคุณณี  แฟกซ์ 0-3809-3745 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3809-3743 
    แฟกซ์ 0-3809-3745 
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 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   
 เขื่อนบางปะกง   
ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
 เขื่อนบางปะกง 
  

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาคลองสียัด Siyat_irr@hotmail.com
ต.ท่าเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร./แฟกซ์ 0-3850-8242, 0-3850-8139 (VPN 7424, 7425)

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาคลองสียัด 102 0-3850-8139 08-9600-5342
 คลองสียัด  นายเชษฐา ดิษยมาลย์   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105 0-3850-8139 08-9250-5473
 คลองสียัด  นางกรองทอง วงษ์อุดม   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 103 0-3850-8139 08-7041-8777
 คลองสียัด  นายวิบูลย์ หันหาบุญ   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 104 0-3850-8139 08-1853-3563
 คลองสียัด  นายทินกร รัตนพัวพันธ์   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 108 0-3850-8139 08-6339-6022
 คลองสียัด  นายสุเมธ บุญโฉม (รก.)   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 107 0-3850-8138 08-4530-1211
 คลองสียัด  นายฉัตรชัย หอยสังข์   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 107 0-3850-8138 08-6339-6022
 คลองสียัด  นายสุเมธ บุญโฉม   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   
 คลองสียัด   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
 คลองสียัด   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล Khundam@hotmail.com
139 ม. 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร. 0-3738-4192 แฟกซ์ 0-3738-4193

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา  โทร./แฟกซ์ 0-3738-4334 08-1425-9792
 เขื่อนขุนด่าน เขื่อนขุนด่านปราการชล   
 ปราการชล นายสุรพล เขม้นนามัด   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3738-4192 08-6977-2542
 เขื่อนขุนด่าน  นางสาวกฤติสุนิพัศ สิริวัฒนไกรกุล  แฟกซ์ 0-3738-4193 
 ปราการชล

 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   0-3738-4192 08-1854-7406
 เขื่อนขุนด่าน  นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์ตระกูล  แฟกซ์ 0-3738-4193 
 ปราการชล

 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-3738-4192 08-1875-8815
 เขื่อนขุนด่าน  นายชนะ เดชฐิติ  แฟกซ์ 0-3738-4193 
 ปราการชล

 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล   0-3738-4192 08-1939-3890
 เขื่อนขุนด่าน  นายอ�านาจ คัมภิรานนท์  แฟกซ์ 0-3738-4193
 ปราการชล 
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 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   0-3738-4192 08-9823-4380
 เขื่อนขุนด่าน  นายโกศล สจิรวัฒนากุล  แฟกซ์ 0-3738-4193 
 ปราการชล

 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3738-4192 08-4639-7156
 เขื่อนขุนด่าน  นายกนก ตราชู  แฟกซ์ 0-3738-4193 
 ปราการชล

 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   
 เขื่อนขุนด่าน    
 ปราการชล

 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   
 เขื่อนขุนด่าน   
 ปราการชล    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาประแสร์
77 ม. 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาประแสร์   โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262 08-4700-5321
 ประแสร ์ นายพรชัย พ้นชั่ว   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262 08-1925-0195
 ประแสร์  นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ (รก.)   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262 08-1925-0195
 ประแสร์  นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262 08-1989-8311
 ประแสร์ นายวัชราคม พรสรณคมน์   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262 08-1161-7065
 ประแสร์  นายขวัญชัย สถิรชาติ   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262 08-1001-1575
 ประแสร ์ นายเอกลักษณ์ คนงาม (รก.)  
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262 08-1001-1575
 ประแสร์ นายเอกลักษณ์ คนงาม   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262 
 ประแสร ์   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  โทร./แฟกซ์ 0-3862-6262 
 ประแสร ์   
    

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 9 const19@mail.rid.go.th
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร./แฟกซ์ 0-3877-7522

 ผอ.คส.ชป.9 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง  0-3877-7522 08-1689-1850 
  นายสุริยพล นุชอนงค ์  
 บท.คส.ชป.9 หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3877-7522 
  นางษมาพร เนียรศิริ   
 กวบ.คส.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  0-3877-7522 08-1761-4339
  นายวิบูลย์ สัยยะสิทธิ์พานิช   
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 กส.1คส.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  0-3834-3870 08-1874-8545
  นายวีระวัฒน์ ค�าเกียรติ   
 กส.2คส.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2  0-3877-7522 08-1996-0419
  นายเฉลิมเกียรติ คงสุข   
 กส.3คส.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3  0-3877-7522 08-1782-4792
  นายสถิตย์ ปิ่นเกตุ   
 กส.4คส.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4  0-3877-7522 08-1458-0425
  นายศาสตรา พรหมรักษ์   
 กส.5คส.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5  0-3834-3870 08-1862-4685
  นายสุขสันต์ นิสิทธิชัย   
 กปก.คส.ชป.9 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล  0-3877-7522 08-9810-3283
  นายชาลี สถาวร



rid10@mail.rid.go.th
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เพชรบูรณ์

ลพบุรี

สระบุรี

พระนครศรีอยุธยา

• โครงการชลประทานลพบุรี
• โครงการชลประทานสระบุรี
• โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
• โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาช่องแค
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามโนรมย์
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโคกกะเทียม
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเริงราง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามหาราช

52 ม.3 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทร. 0-3648-6628, 0-3648-6894 แฟกซ์ 0-3648-6895, 0-3648-6579
Khaophragam Sub-district, Muang District, Lop Buri 15160  Tel. 0-3648-6628, 0-3648-6894
Fax 0-3648-6895, 0-3648-6579 หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4101,  4102

• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
 คลองเพรียว-เสาไห้
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาป่าสักใต้
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครหลวง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบางบาล
• โครงการก่อสร้าง 
 ส�านักชลประทานที่ 10
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 ผส.ชป.10  ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 10 101 0 3648 6206 08 4700 0513 
  นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง  แฟกซ์ 0-3648-6672  
 ผชช.ชป.10 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า 120 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6836 08 1929 1440 
  ส�านักชลประทานที่ 10)   08 4874 6196 
  นายวีระยศ  ศิริกุล    
 ฝบท.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   ma10@mail.rid.go.th 130 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6673  
     
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 134 0-3648-6868 08-1382-3817 
  นางสาวกรองจิตต์  เปลี่ยนสมัย  แฟกซ์ 0-3648-6868  
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที ่ 108 โทร./แฟกซ์ 08-1926-1541 
  นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพาพรหม  0-3648-6628 ต่อ 108  
  ผู้ควบคุมงานบัญชีการเงิน 131 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6347 08-1293-9072 
  นางชัญญา  น้อยมะโน    
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 132 โทร./แฟกซ์ 08-7015-1931 
  นางกาหลง  ช่วยช ู  0-3648-6628 ต่อ 178  
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 104 0-3648-6868 08-1756-9047 
  นางสาวปุณณภา นิลน้อย  แฟกซ์ 0-3648-6895  
  ผู้ควบคุมงานอาคารสถานที ่ 102 0-3664-2374 08-7210-4110 
  นายมงคล ทองจีน
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 134 0-3648-6868 08-1382-3817 
  นางสาวกรองจิตต์  เปลี่ยนสมัย  แฟกซ์ 0-3648-6868  
  นิติกรประจ�าส�านัก 
  นายวิชา  บุญครอบ 139  08-1874-0467 
 ผวศ.ชป.10 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร oe10@mail.rid.go.th 120 0-3664-2374 08-7210-4110 
  นายมงคล  ทองจีน    
 กพค.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 162 0-3664-2374 08-1794-9232 
  นายธีระศักดิ์  ประหยัด    
 กอบ.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 123 0-3664-2374 08-1832-5659 
  นายสมชาย  เกิดเอี่ยม      
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 กธว.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 103 0-3648-7775 08-5944-9360 
  นายสวาท  เคนวิเศษ    
 ฝสร.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 161  08-1994-0820 
  นายอนันต์  ไทยเขียว    
 ฝปข.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 147 0-3664-2374 08-4428-8409 
  นายชาญวิทย์ แฮนเกตุ    
ฝตว.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 124 0-3664-2374 08-4698-5732 
  นายวีระชัย จันทบูรณ์    
 ผบร.ชป.10 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา    0-3648-7520 08-1829-5753
  om10@mail.rid.go.th 140 แฟกซ์  0-3648-6708 09-0983-3269 
  นายอรรถพร  ปัญญาโฉม    
 ฝงจ.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 205 0-3648-7521 08-1852-1587 
  นายช�านาญ   มีสมมนต์    
 ฝจน.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 206 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6708 08-4874-6182 
  นายอนุสรณ์  ตันติวุฒิ 202   
 ฝชน.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 141 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6708 08-1780-9373 
  นายสามพาส  หงษ์ค�าเมือง    
 ฝปค.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 203 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6708 08-1551-4617 
  นายเฉลิมพล  ทองน้อย    
 ฝปท.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน  0-3641-3432 08-4874-6182 
  นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ (รก.)  โทร./แฟกซ์ 0-3642-0738  
 ฝปน.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 204 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6708 08-1850-1603 
  นายกมล  ผาภูมิ    
 ผปก.ชป.10 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ ex10@mail.rid.go.th 176 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6327 08-1802-0466 
  นายประเสริฐ  เล็กรุ่งเรืองกิจ   166   
 ฝงส.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 167 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6327 08-4874-6187 
  นายบุญลือ คงชอบ   08-1456-0382 
 ฝปช.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาติ 168 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6327 08-9238-4843 
  นายจตุรงค์  แก้วศรีงาม    
 ฝคพ.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 167 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6327 08-1812-7109 
  นางประทุม  บุญทวงษ์    
 ผคก.ชป.10 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล  me10@mail.rid.go.th 150 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6210 08-1824-7197 
  นายประทีป จุงใจ    
 ฝวก.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 151 โทร./แฟกซ์ 0-3648-6210 08-1696-1158 
  นายธงชัย รัตนพงษ์    
 ฝปก.ชป.10  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 172  08-1343-7504 
  ส.อ.วิชาญ เหมือนเพ็ชร์    
 ฝปด.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 164  08-1654-3916 
  นายมนัส  แก้วแย้ม    
 ฝสส.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 153 0-3648-6894 08-1343-7504 
  ส.อ.วิชาญ   เหมือนเพ็ชร์ (รก.)  แฟกซ์ 0-3648-6895  
 ฝสน.ชป.10 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 152  08-6254-3851 
  นายนิกร  โสมาบุตร    
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โครงการชลประทานลพบุรี lopburi@mail.rid.go.th
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทร/โทรสาร 0-3648-6608 โทรสาร 0-3648-6633

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN 5161, 5162

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานลพบุร ี 18, 180 โทร./แฟกซ์ 0-3664-2512 08-1888-3786 
 ลพบุร ี นายสุภเวช  ยวนแหล    
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 10 , 11 0-3648-6608 08-1378-2241 
 ลพบุร ี นางเกศริน  ชอบคุย 182 0 3648 6633  
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม waterm_srb@yahoo.com 16 0 3648 6633 08-9832-2175 
 ลพบุรี  นายธนากร  ตันติกุล  saran_rib@hotmail.com    
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 19 0 3648 6633 09-2260-5330 
 ลพบุรี  นายวัลลภ  โฉมเรือง    
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 22 0 3648 6633 08-6891-5285 
 ลพบุรี  นายสมศักดิ์  น้อยเจริญ    
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 26 0 3648 6633 08-9166-6410 
 ลพบุรี  นายสุวิทย์  กุลบุตร    
 ฝสบ.คป. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 27 0 3648 6633 08-9513-8651 
 ลพบุรี  นายพิสุทธิ์  ธรรมประสม    
 ฝสบ.คป. 3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 28 0 3648 6633 08-1912-9923 
 ลพบุรี  นายวิศรุต  จีรางกูล    
 ฝสน.คป.  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 30 0 3648 6633 08-0439-3420 
 ลพบุรี  นายสมชาย  มากยก   08-4337-5079 
      
  

โครงการชลประทานสระบุรี  saraburi@mail.rid.go.th
เลขที่ 2/47 ซอย 15 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทร. 0-3621-4216, 0-3621-4218  แฟกซ์ 0-3631-5707 ต่อ 112

 ผอ.คป ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสระบุร ี 212 0-3622-1297 08-1533-9001 
 สระบุรี  นายมาโนช  วัฒนะโชต ิ  แฟกซ์ 0-3631-5707  
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 113 0-3621-4216 08-9696-7847 
 สระบุรี  นางสาวอัจฉราภรณ์  เกษร  (Kesorn-999@hotmail.com)  0-3621-4218  
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   214 0-3622-0649 08-4874-6185 
 สระบุรี  นายวศวรรธน์  นาคนวล   08-1851-6565 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 115 0-3621-4216 08-2363-6688 
 สระบุรี  นายณัทพงษ์ โกสุมา   แฟกซ์ 0-3631-5707   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 116 0-3621-4216 08-1946-2974 
 สระบุรี  นายจิรัฐิศักดิ์  วงษ์ทองค�า  (รก.)  0-3621-4218  
    แฟกซ์ 0-3631-5707   
 ฝสบ.คป. หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา   117 0-3621-4216 08-1991-1973 
 สระบุรี  นายภิวัฒน์วงศ์  ค�าสีเขียว  (piwatwongksk@yahoo.co.th)  แฟกซ์ 0-3631-5707   
 ฝสน.คป.  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-3673-1144 08-1682-5837 
 สระบุรี  นายไพบูลย์  ช�านาญดี    
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โครงการชลประทานเพชรบูรณ์  petboon@mail.rid.go.th
124 หมู่ 3 ต.ป่าเลา อ.เมือง. จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.0-5691-1156  แฟกซ์ 0-5691-1157

 ผอ.คป ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ ์ 111 โทร./แฟกซ์ 0-5691-1155 08-4874-6189 
 เพชรบูรณ ์ นายวีระชัย จิตรบรรเทา    
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 120 0-5691-1156 08-1946-5486 
 เพชรบูรณ ์ นางอวยพร  ทองสัมฤทธิ์  แฟกซ์ 0-5691-1157  
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 130 0-5691-1163 08-1379-6398 
 เพชรบูรณ ์ นายยุพราช  เขียวประดิษฐ์  แฟกซ์ 0-5691-1157  
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 124 0-5691-1156 08-1881-1835 
 เพชรบูรณ ์ นายไกรสิงห์  จันทรสุกรี  Kraisingha@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5691-1157  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 119 0-5691-1156 08-9900-8043 
 เพชรบูรณ ์ นายอภิรัตน์  บุญเยื้อน  แฟกซ์ 0-5691-1157  
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 128 0-5691-1164 08-1707-5707 
 เพชรบูรณ ์ นายวรกร  เจริญวงค์  แฟกซ์ 0-5691-1157  
 ฝสบ.คป. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 130 0-5691-1156 08-1379-2059 
 เพชรบูรณ ์ นายอัตรพล รุจิรัญจ์  แฟกซ์ 0-5691-1157  
 ฝสบ.คป. 3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 107 0-5691-1156 08-4358-1905 
 เพชรบูรณ ์ นายวิทยา ประทีปรัตน์  แฟกซ์ 0-5691-1157  
 ฝสน.คป.  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 121 0-5691-1156 08-4178-3483 
 เพชรบูรณ ์ นายสุรพล  ห้าวหาญ  แฟกซ์ 0-5691-1157 
 

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ayutya@mail.rid.go.th
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0-3534-5488 แฟกซ์ 0-3534-5515

 ผอ.คป ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 102 โทร./แฟกซ์ 0-3534-5044 08-1785-7675
 พระนคร นายโบว์แดง  ทาแก้ว   08-9613-3324 
 ศรีอยุธยา    
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 120 0-3534-5134 08-6344-5853 
 พระนคร นางประภา  สุคันธพฤกษ์  แฟกซ์ 0-3534-5515  
 ศรีอยุธยา    
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 116 โทร./แฟกซ์ 0-3534-5204 08-1809-6868 
 พระนคร นายธีระพล คล้องช้าง    
 ศรีอยุธยา    
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 117 โทร 0-3534-5488 08-7118-3499 
 พระนคร นายชัชชัย เกิดพุฒเปี่ยม  แฟกซ์ 0-3534-5204  
 ศรีอยุธยา    
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 101 โทร 0-3534-5488 08-7118-3499 
 พระนคร นายชัชชัย  เกิดพุฒเปี่ยม (รก.)    
 ศรีอยุธยา    
 ฝสน.คป.  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 118 โทร 0-3534-5488 08-1851-3954 
 พระนคร นางณัฐพร เชื้อมั่ง  แฟกซ์ 0-3534-5204  
 ศรีอยุธยา    
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาช่องแค  Chongkae@mail.rid.go.th
217 หมู่ 6 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210 โทร. 0-5626-9224  แฟกซ์ 0-5626-9622

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาช่องแค 12 0-5626-9224 08-1379-1791 
 ช่องแค  นายสุรศักดิ์  รังรองธานินทร ์  แฟกซ์ 0-5626-622  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 29 0-5626-9224 08-9800-6579 
 ช่องแค  นายสิรภพ  เทียนดี    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 27 0-5626-9224 08-3065-0830 
 ช่องแค  นายสมเกียรติ  ภูมิสถาน    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 15 0-5626-9224 08-8741-7646 
 ช่องแค  นายวินัย  อุ่นอก    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 26 0-5626-9224 08-1853-9252 
 ช่องแค  จ.ส.อ.ปรีชา  แก้ววัน    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 16 0-5626-9224 08-1851-3965 
 ช่องแค  นายปรีชา  โตน้อย    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3647-2637 08-0662-1118 
 ช่องแค  นายชิดชัย  ดิษฐอ่วม  แฟกซ์ 0-3647-2637 
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามโนรมย์  manorom@mail.rid.go.th
ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทร. 0-5649-1289  แฟกซ์ 0-5649-1587

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามโนรมย ์ 102 0-5649-1289 08-1911-4762 
 มโนรมย ์ นายสุชาติ  เจริญศร ี  แฟกซ์ 0-5649-1587  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105 0-5649-1289 08-5189-9469 
 มโนรมย์  นางกาญจนา  สุวรรณกูฏ  แฟกซ์ 0-5649-1587  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 104 0-5649-1289 08-6428-8756 
 มโนรมย์  นายมนัส  วีระวัฒนพงศ์  แฟกซ์ 0-5649-1587  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 106 0-5649-1289 08-1040-5179 
 มโนรมย์  นายกริช  พูลสวัสดิ์  แฟกซ์ 0-5649-1587  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 109 0-5649-1289  
 มโนรมย์   แฟกซ์ 0-5649-1587  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 108 0-5649-1289 08-1668-6508 
 มโนรมย์  นายชวลิต  ฉลอม (รก.)  แฟกซ์ 0-5649-1587  
 ฝสบ.คบ. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-5645-6034 08-4621-5771 
 มโนรมย์  นายช�านาญ  พลอยเพ็ชร์    
 ฝสบ.คบ. 3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-5644-7078 08-7012-9101
 มโนรมย์  นายนิรัตน์ชัย ทองระย้า

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโคกกะเทียม  koktiem@mail.rid.go.th
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทร. 0-3648-6360   แฟกซ์ 0-3648-6360

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโคกกะเทียม 190 0-3648-6361 09-1070-8295 
 โคกกะเทียม นายพัลพงษ์ วิเศษจินดา    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 194 0-3648-6360 08-9538-9532 
 โคกกะเทียม นางภัชรา  ชมผึ้ง    
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 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 191 0-3648-6647 08-1851-3671 
 โคกกะเทียม นายมาโนช ตุ้มทอง    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 193 0-3648-6094 08-1439-7084 
 โคกกะเทียม นายส�าเนา ปลื้มอารมณ์    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 169,197 0-3648-6360  
 โคกกะเทียม     
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3642-2613 08-9904-2485 
 โคกกะเทียม นายชริศ  เมืองมีทรัพย์    
 ฝสบ.คบ. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3538-6000 08-9801-9388 
 โคกกะเทียม นายนพดล  ทุมเชื้อ

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเริงราง reongrang10@gmail.com
ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทร. 0-3622-7081 โทร/แฟกซ์ 0-3622-7080

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเริงราง 14 โทร./แฟกซ์ 0-3623-6036 08-1533-9001
 เริงราง นายศุภชัย  มโนการ    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 13 โทร./แฟกซ์ 0-3623-6035 08-1851-9930 
 เริงราง นางเอื้อมเดือน  พานเสือ    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 15 โทร./แฟกซ์ 0-3623-6043 08-3607-7781 
 เริงราง นายศรมิษฐ์ สิงห์คนอง    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 21 0-3623-6042 08-1809-2183 
 เริงราง นายกิตติพัฒน์ พรหมราช    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 19 0-3622-7081 08-4099-8044 
 เริงราง นายไพศาล  ไชยธรรม    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 16 0-3622-7081 08-1991-0134 
 เริงราง นายสุจินต์  โนนพยอม    
 ฝสบ.คบ. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-3535-9878 08-6303-1259 
 เริงราง นายไกรฤทธิ์  บุษพันธ์   
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามหาราช maharaj_irri@hotmail.com, maharat10@gmail.com
198  หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร. 0-3651-1592, 0-3653-9697 แฟกซ์ 0-3652-0784

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษามหาราช 14 0-3651-1592 08-1972-6322 
 มหาราช  นายประเวศน์  ศิริศิลป์ PRAVESSIRI@hotmail.com    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 16 0-3651-1592 08-1851-7093 
 มหาราช  นางรัชนีวรรณ  หอมชื่น    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 20 0-3651-1592 08-1886-6606 
 มหาราช  นายศราวุฒิ  ไวทยะวิญญู    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 18 0-3651-1592 08-1475-9221 
 มหาราช  นายบุญรอด   ต่วนชัย    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 25 0-3651-1592 09-8251-8807 
 มหาราช  นายนิวัตร์  สุกแสง    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-5647-6271 08-2362-8489 
 มหาราช  นายกานต์  โพธิดอกไม้    
 ฝสบ.คบ. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3658-1576 08-1365-9189 
 มหาราช  นายพีระ ธนาม ี    
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 ฝสบ.คบ. 3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3650-3144 08-1986-5922 
 มหาราช  นายไพฑูรย์  ตาสว่าง    
 ฝสบ.คบ. 4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-3655-1053 08-1794-7766 
 มหาราช  นายเสน่ห์  ประสิทธิเดช    
 ฝสบ.คบ. 5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5  0-3659-9507 08-7677-5479 
 มหาราช  นายสุเทพ  ศรีทอง    
 ฝสบ.คบ. 6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6  0-3561-2424 08-1947-5136 
 มหาราช  นายอ�านาจ  เมืองเกตุ    
     

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้  saohi@mail.rid.go.th
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3621-1164   แฟกซ์  0-3621-2168

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 111 0-3621-2208 08-4874-6206 
 คลองเพรียว- นายธวัชชัย ใบเจริญ  โทร./แฟกซ์ 0-3621-2168
 เสาไห้     
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105 0-3622-0675 08-4094-3369 
 คลองเพรียว- นางสมพร  เกียรติศิริ    
 เสาไห ้    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 102 0-3622-0600 08-5566-2345 
 คลองเพรียว- นายสุเมธ โลหิตหาญ   08-5252-6962 
 เสาไห ้    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 103 0-3622-0639 08-7128-8801 
 คลองเพรียว- นายธเนศ  บุญสุข    
 เสาไห ้    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 104 0-3621-1164 08-1946-8828 
 คลองเพรียว- นายวัลลภ   กิ่มใจเย็น    
 เสาไห ้    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 108 0-3621-1164 08-8878-7415 
 คลองเพรียว- นายเจนณรงค์  ทองอยู่    
 เสาไห ้    
 ฝสบ.คบ. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์  0-3671-0302 08-1780-5812 
 คลองเพรียว- นายสมบัติ  พละสาร    
 เสาไห ้

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาป่าสักใต้  pasak@mail.rid.go.th
ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270 โทร. 0-3580-2555  แฟกซ์  0-3580-2699

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาป่าสักใต ้ 220 0-3580-2700 08-1911-4775 
 ป่าสักใต ้ นายบุญชอบ หอมเกษร  โทร./แฟกซ์  0-3580-2699 08-1867-1145 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 225 0-3580-2555 08-9140-4116 
 ป่าสักใต ้ นางกนกเนตร  ด�ารงค์สกุล  0-3522-5141  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 223 0-3580-2555 08-1996-6887 
 ป่าสักใต ้ นายเกษม  จ�าปี    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 224 0-3580-2555 08-1897-3788 
 ป่าสักใต ้ นายปราโมทย์ ชลคีรี    
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 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 222 0-3580-2555 08-9776-1048 
 ป่าสักใต ้ นายฐเดช  สายนันท์    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3637-5253 08-5483-5084 
 ป่าสักใต้ นายประหยัด   วิสาค�า    
 ฝสบ.คบ. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 (หนองแค)  0-3637-1444 08-1803-1750 
 ป่าสักใต ้ นายจิระพันธุ์  ศรีนิล  0-3637-2014  
     

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครหลวง nakorn@mail.rid.go.th
 เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.ล�าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 0-3527-1074 แฟกซ์ 0-3527-1958

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครหลวง 101 0-3527-1955 08-1785-7675 
 นครหลวง  นายไมตรี  ปิตินานนท ์  แฟกซ์ 0-3527-1958  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 104 0-3527-1074 08-7033-1601 
 นครหลวง  นางอุษา  กาญจนสุนทร  แฟกซ์ 0-3527-1958  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 102 0-3527-1074 08-1571-5717 
 นครหลวง  นายประสิทธิ ไต่ทัน  แฟกซ์ 0-3527-1958  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 103 0-3527-1074 08-1377-4844 
 นครหลวง  นายสุกิจ  ไชยศิริ  แฟกซ์ 0-3527-1958 08-5252-6962 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 110 0-3527-1074 08-1807-7805 
นครหลวง  นายเพิ่มศักดิ์ จาโท๊ะ (รก.)  แฟกซ์ 0-3527-1958  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 106 0-3527-1074 08-1807-7805 
 นครหลวง  นายเพิ่มศักดิ์  จาโท๊ะ  แฟกซ์ 0-3527-1958  
 ฝสบ.คบ. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  แฟกซ์ 0-3524-2787 08-9900-1583 
 นครหลวง  นายสุรพิน  หอมทอง    
 ฝสบ.คบ. 3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-3525-5060 08-1830-7153 
 นครหลวง  นายอนุวรรตน์  โค้ววารินทร์   
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ pasakdam@mail.rid.go.th
ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา  0-3649-4311 08-1888-8532 
 เขื่อนป่าสักฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
  นายปัญญา กัลปสุข    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3649-4291 08-1852-1692 
 เขื่อนป่าสักฯ นางศิริรัตน์  ยั่งยืน    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-3649-4312 08-1421-1319 
 เขื่อนป่าสักฯ นายเจนสัคค์  สุภกุล    
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-3649-4291 08-1823-8951 
 เขื่อนป่าสักฯ นายชูพงศ์ อิศรัตน์    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-3649-4291 08-1947-5944 
 เขื่อนป่าสักฯ นายเชิงชาย  นาวีพิทักษ์สมุทร      
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   0-3645-1251 08-2770-1989 
 เขื่อนป่าสักฯ นายบุญคณิต แสนไชย    
 ฝสบ.คบ. 2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2     0-3624-4823 08-9181-6782 
 เขื่อนป่าสักฯ นายวรา  กลัดเนียม    
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 ฝสบ.คบ. 3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3679-0456 08-5110-8196 
เขื่อนป่าสักฯ นายอุดร  พรมปา   
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบางบาล bangban@mail.rid.go.th
32 หมู่ 2 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0-3579-5801, 0-3579-5802  แฟกซ์ 0-3579-5800

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบางบาล  0-3579-5802 08-1911-6175 
 บางบาล นายพเยาว์ สุขวาศร ี  แฟกซ์ 0-3579-5800  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3579-5801 08-3607-2972 
 บางบาล นางอุบลรัตน์  สุภกุล  แฟกซ์ 0-3579-5800  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-3579-5801 08-1947-3396 
 บางบาล นายวิชัย รักเสนาะ  แฟกซ์ 0-3579-5800  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-3579-5801 08-6338-0296 
 บางบาล นายสุนทร  เบญจพงษ์วิมล  แฟกซ์ 0-3579-5800  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-3579-5801 08-5074-4218 
 บางบาล นายวศิน  เกิดบุญ  แฟกซ์ 0-3579-5800  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3579-5801 08-0432-1431 
 บางบาล นายสุรศักดิ์  ตรีถูกแบบ  แฟกซ์ 0-3579-5800  
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3579-5801 08-1914-0476 
 บางบาล นายสวัสดิ์ สุขส�าราญ  แฟกซ์ 0-3579-5800  
     

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 10 const1rid10@gmail.com, const110@mail.rid.go.th
ตู้ ปณ.13 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทร. 0-3649-4026-7 แฟกซ์ 0-3649-4028

 ผอ.คส.ชป.10 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 12 0-3649-4250 08-1801-9868 
  นายณัทกฤช โชคโอฬารปัญญา  แฟกซ์ 0-3649-4250 09-2490-5921 
 บท.คส.ชป.10 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 14 0-3649-4026-7   08-9540-2831 
  นางอาภาศรี  สมทอง  แฟกซ์ 0-3649-4028 08-9199-5521 
  ผู้ควบคุมงานด้านพัสด ุ 16 0-3649-4026-7   08-9540-2831 
  นางอาภาศรี  สมทอง   08-9199-5521 
 กวบ.คส.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 13 0-3649-4026-7   08-6555-4719 
  นายนิมิตร เมฆขาว  แฟกซ์ 0-3649-4028  
 กส.1 คส.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  แฟกซ์ 0-3649-4028 08-4874-6183 
  นายวิโรจน์  ตรีสุวรรณ   08-1470-6917 
 กส.2 คส.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 22 0-3649-4026-7   08-4874-6184 
  นายธีระศักดิ์  ทองน้อย  แฟกซ์ 0-3649-4028 08-4129-1019 
 กส.3 คส.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 18 0-3649-4026-7   08-1873-1100 
  นายสิทธิ กิจวรวุฒิ  แฟกซ์ 0-3649-4028  
 กส.4 คส.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 18 0-3649-4026-7   08-1946-6398 
  นายเอกรินทร์ อินทรคงรอด  แฟกซ์ 0-3649-4028  
 กส.5 คส.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 17 0-3649-4026-7   08-1686-0210 
  นายดนุพัฒน์  บุญเมือง  แฟกซ์ 0-3649-4028  
 กปก.คส.ชป.10 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 19 0-3649-4026-7   08-4874-6188 
  นายณรงค์  พลารักษ์  แฟกซ์ 0-3649-4028 08-6813-0118
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ปทุมธานี

นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

• โครงการชลประทานนนทบุรี
• โครงการชลประทานสมุทรสาคร
• โครงการชลประทานปทุมธานี
• โครงการชลประทานสมุทรปราการ
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษารังสิตเหนือ
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษารังสิตใต้
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาชลหารพิจิตร
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพระยาบรรลือ

200 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ตู้กลาง 0-2583-6050-60
200 Moo 1 Tiwanon Road, Bangtalat Sub-district Pakkret District Nonthaburi 11120  Tel. 0-2583-6050-60
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4111,  4112

• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพระพิมล
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาภาษีเจริญ
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 11

236

 ผส.ชป.11 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 11 (ตู้กลางส�านัก 204) 411 0-2962-5739 08-1843-9689
  นายสมศักดิ์ เกตุจ�านงค ์SomSak11_k@hotmaill .com  แฟกซ์ 0-2583-9906 
 ผชช.ชป.11 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ตู้กลางส�านัก 109) 541 โทร./แฟกซ์ 0-2583-3495 08-1423-5765
   (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า    08-4874-6192
  ส�านักชลประทานที่ 11)   
  นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล pongsakrid@gmail.com   
 ฝบท.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ตู้กลางส�านัก 103) 213 0-2583-4101 08-9744-3391
  นางสินอุดม อุดมคณานาท Porntip_13@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2583-4101 08-1935-7918
  นิติกรประจ�าส�านัก (ตู้กลางส�านัก 308) 517 0-2583-4027 08-1905-5987
  นายพรชัย ส้อตระกูล pcsoutrakul01@hotmail.com   
  ผู้ควบคุมงานธุรการ (ตู้กลางส�านัก 111) 412 0-2962-5746 08-1551-6786
  นางพจนีย์ อ่อนเหล่  0-2962-3606 
    แฟกซ์ 0-2962-5707 
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่ (ตู้กลางส�านัก 101,102) 540 โทร./แฟกซ์ 0-2583-2616 08-1297-6831
  นายชัยโรจน์ อุปรารัตน์  
  C_UPPRARARATE@hotmail.com   
  ผู้ควบคุมงานพัสดุ (ตู้กลางส�านัก 106,107) 413 0-2583-6107 08-1197-9719
  นางอรญา เจริญนฤภัทร oraya_1967@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2583-8435 
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน (ตู้กลางส�านัก 104,105) 417 โทร./แฟกซ์ 0-2583-7460 09-0676-5498
  นางนุจรี บางน้อย  FINANCE11@HOTMAILCOM   
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ (ตู้กลางส�านัก 0) 555 0-2583-3025 08-9485-2844
  นางมาลีรัตน์ เทียนถวาย  แฟกซ์ 0-2962-5707 
 ผวศ.ชป.11 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  (ตู้กลางส�านัก 205) 399 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5700 08 4874 6168
  นายสมัย  ธรรมสัตย์ Samai 9935@gmail.com   
 กพค.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ (ตู้กลางส�านัก 209) 421 โทร./แฟกซ์ 0-2583-8320 08-1571-0452
  นายเอวิสันต์   กู้เกียรติศักดิ์ 
  waterboys3465@hotmail.com   
 กอบ.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ (ตู้กลางส�านัก 206,207) 423 โทร./แฟกซ์ 0-2583-6505 08-6540-9850
  นายวรชัย สุขผลธรรม Sukpholtham@yahoo.com   
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 กธว.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา (ตู้กลางส�านัก 301) 331 0-2583-6139 08-6354-5422
  นายธีระวุฒิ ศิลปคุปต์ teerawut11@hotmail.com        
 ฝสร.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ (ตู้กลางส�านัก 304) 516 0-2583-6372 08-1853-4398
   นายสินธิ มีพงษ์ Sinthi.mee@gmail.com    
 ฝปข.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน (ตู้กลางส�านัก 208) 418 0-2583-4682 09-1519-5156
   นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล
  KAOPATTANASKUL@GMAIL.COM  แฟกซ์ 0-2583-4682 
 ฝตว.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 427 0-2583-6419 08-6540-9850
  (ตู้กลางส�านัก 309)   
   นายวรชัย สุขผลธรรม (รก.)   
 ผบร.ชป.11 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา  402 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5703 08-1447-7688
  (ตู้กลางส�านัก 115)    08-4334-7744
  นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ (รก.) t_wongkalasin@yahoo.com    
 ฝงจ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า  408 0-2583-4829 08-6385-2425
  (ตู้กลางส�านัก 108) 
  นายศราวุธ สากล S_Sakol@Yahoo.com  แฟกซ์ 0-2584-4743 
 ฝจน.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า (ตู้กลางส�านัก 110) 586 0-2583-6608 08-6321-2769
  นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ Lerboon@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2962-5744 
 ฝชน.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า (ตู้กลางส�านัก 305) 451 0-2583-4918 08-9774-6795
  นายทองธัช เฟื่องถี  tong_2502@yahoo.go.th   
 ฝปค.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา  429 0-2584-2404 
  (ตู้กลางส�านัก 112)   
  นายศราวุธ สากล S_Sakol@Yahoo.com  
 ฝปท.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 431 0-2583-4894 08-6666-0441
  (ตู้กลางส�านัก 310)    แฟกซ์ 0-2962-5744 
  นายไพโรจน์ ใจบ�ารุง  Laam2510@gmail.com   
 ฝปน.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 584 0-2962-5741 08-1286-9414
  (ตู้กลางส�านัก 311)     
  นายประสิทธิ์ มนต์เทวา  CAPFACE48@gmail.com   
 ผปก.ชป.11 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ  (ตู้กลางส�านัก 218) 452 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716 08-4874-6191
  นายณัฐพงศ์ ศิริโภค EX11@mail.rid.go.th   
 ฝงส.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 466 0-2583-8449 08-1332-3232
   (ตู้กลางส�านัก 211)  โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716 
   นายธีรชาติ พันธุ์หอม deerachat@hotmail.com   
 ฝปช.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาติ 482 0-2583-4942 08-1442-5614
  นายนิติ พานิชการ  แฟกซ์ 0-2962-5716 
 ฝคพ.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ (ตู้กลางส�านัก 213) 434 โทร./แฟกซ์ 0-2962-5716 08-6891-8123
  นายยงยุทธ  วงษาไฮ   
 ผคก.ชป.11 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล  (ตู้กลางส�านัก 314) 483 0-2583-9119 08-1936-9739
  นายบุญช่วย  วงษ์ท้าว  แฟกซ์ 0-2962-5727 
 ฝวก.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล (ตู้กลางส�านัก 315) 484 0-2583-9119 08-1404-5005
   นายอมรเดช ไม้อบเชย  แฟกซ์ 0-2962-5727
  amorndij_2013@hotmail.com 
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 ฝปก.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล (ตู้กลางส�านัก 319) 484 0-2583-9119 
  นายอ�านวย ถี่ถ้วน amnuayth@gmail.com  แฟกซ์ 0-2583-4038 
 ฝปด.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 484 0-2583-9119 08-6066-2490
  นายทองอยู่ สินเพ็ง (ตู้กลางส�านัก 317,318)  แฟกซ์ 0-2962-5727 
 ฝสน.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า(ตู้กลางส�านัก 316) 484 0-2583-9119 08-9741-3655
  นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ tnt_rid11@windowslive.com  แฟกซ์ 0-2962-5727 
 ฝสส.ชป.11 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร (ตู้กลางส�านัก 320,321,322) 578 0-2962-4050 08-9898-6714
  นายประสิทธิ์ เสือทอง VPN 4111 ,4112 495 โทร./แฟกซ์ 0-2583-6474 
    

โครงการชลประทานนนทบุรี ntbri11@mail.rid.go.th
197 ม. 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร./แฟกซ์ 0-2583-3337, 0-2583-2257, 0-2583-4460, 0-2583-3497    
 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานนนทบุร ี 102 0-2583-3337 09-7969-3598
 นนทบุรี  นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด  0-2583-4460 
   rungthamb@yahoo.com  แฟกซ์ 0-2583-2257 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 104  08-1822-5950
 นนทบุรี  นางพวงอุไร อินทโชติ Poung2498@hotmail.com   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 108 0-2962-4603 08-1818-3912
 นนทบุร ี นายอาภากร สนิกะวาที asanigavatee@yahoo.com 107  
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 105 0-2962-4503 08-3317-6665
 นนทบุรี  นายนิธิวัฒน์ ปานต้น 106  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  111  08-1818-3912
 นนทบุรี  นายอาภากร สนิกะวาที (รก.)asanigavatee@yahoo.com 112  
 ฝสบ.คป. หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 109  08-9258-0014
 นนทบุร ี นายชูวิทย์ วงศ์กาฬสินธุ์ dsrid11@gmail.com 110
    

โครงการชลประทานสมุทรสาคร smutsk@mail.rid.go.th
ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3483-9037, 0-3488-1175 แฟกซ์ 0-3483-9036

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร 11 0-3483-9037 08-1822-1268
 สมุทรสาคร  นายไพลิน  นุชถาวร  แฟกซ์ 0-3483-9036 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 17 0-3483-9037 08-6341-7199
 สมุทรสาคร  นางเรณู บ่อพลอย Renu0531@gmail.com  แฟกซ์ 0-3483-9036 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 16 0-3483-9037 08-1423-9434
 สมุทรสาคร  นายชัยรัต เป้ามาลา PAO_KU14@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3483-9036 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 15 0-3483-9037 08-99254714
 สมุทรสาคร นายน�้ามนต์ งามปัญญา  แฟกซ์ 0-3483-9036 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 10 0-3483-9037 08-1841-7071
 สมุทรสาคร นายธานี มีชัย (รก.)  แฟกซ์ 0-3483-9036 
 ฝสบ.คป. หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 15 0-3442-4217 08-1841-7071
 สมุทรสาคร นายธานี มีชัย  แฟกซ์ 0-3442-4217
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โครงการชลประทานปทุมธานี rid_pathumthane@hotmail.com
504/69 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2531-7721, 0-2531-9395 แฟกซ์ 0-2523-9126

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานปทุมธาน ี 12 0-2531-7721 08-4874-6198
 ปทุมธานี  นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร bychuchart@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2523-9126 08-9122-0091
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 18 0-2523-6885 08-1906-3083
 ปทุมธานี  นางนันทา อุปมาก nantarid@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2523-9126 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 15 0-2998-9427 09-0926-5419
 ปทุมธานี  นายภูริต โกมลเกษรักษ์ poohryt@gmail.com  แฟกซ์ 0-2523-9126 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14 0-2531-7721 08-1616-6339
 ปทุมธานี  นายนนทิกร เย็นตระกูล nontik@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2523-9126 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17 0-2531-7721 08-0443-5840
 ปทุมธานี  นางขวัญเมือง ถากรงาม (รก.) Khwan_110407@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2523-9126 
 ฝสบ.คป. หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 16 0-2531-7721 08-1847-4433
 ปทุมธานี นายปัญจพล เพียรพานิช Tiger_2507hotmail.com  แฟกซ์ 0-2523-9126 08-9987-5489
    

โครงการชลประทานสมุทรปราการ smutp11@yahoo.com
367 ม. 5 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2323-9192, 0-2323-3388 แฟกซ์ 0-2323-9192, 0-2323-3388   
 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ 101 0-2323-9192 08-1932-8408
 สมุทรปราการ นายมนัส นิลคุปต ์  แฟกซ์ 0-2323-3388 08-4874-6200
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 501 0-2323-9192 08-1803-4398
 สมุทรปราการ  นางยุพา ค�าหอม  แฟกซ์ 0-2323-3388 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 201 0-2323-9192 08-1925-1254
 สมุทรปราการ  นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์  แฟกซ์ 0-2323-3388 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 301 0-2323-9192 08-1843-5750
 สมุทรปราการ นายรัฐพล บุณณะ beng46@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2323-3388 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 401 0-2323-9192 09-2964-2541
 สมุทรปราการ  นายอนุชา ลองทอง  แฟกซ์ 0-2323-3388 
 ฝสบ.คป. หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 302 0-2323-9192 08-1854-5924
 สมุทรปราการ นายเกียรติชัย สุรัตนากร  แฟกซ์ 0-2323-3388

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษารังสิตเหนือ north_rangsit@hotmail.com
77 ม. 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทร. 0-3536-1244 แฟกซ์ 0-3536-2022

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษารังสิตเหนือ 12 0-3536-1244 08-1859-3799
 รังสิตเหนือ  นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ Pisit_be32@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3536-2022 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 23 0-3536-1244 08-1852-9361
 รังสิตเหนือ นางพนาวัลย์ ผาสุก   แฟกซ์ 0-3536-2022
  rungstnorth_mangement@hotmail.com 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 14 0-3536-1244 08-1377-0812
 รังสิตเหนือ  นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ Pang40_t@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3536-2022 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 13 0-3536-1244 08-4657-2888
 รังสิตเหนือ  นายอนุสรณ์ เจริญผล anusornj2012@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-3536-2022 
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 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17 0-3536-1244 08-1044-3433
 รังสิตเหนือ  นายอวยชัย แย้มส�ารวล   แฟกซ์ 0-3536-2022 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 (พระอินทราชา) 18 0-3536-1244 08-1946-3535
 รังสิตเหนือ  นายสมยศ เกสรสุคนธ์  แฟกซ์ 0-3536-2022 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 (หนองเสือ)  โทร./แฟกซ์ 0-3638-3216 08-1899-2565
 รังสิตเหนือ  นายอมร นวลเพชร์ amorn_nu@yahoo.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 (พระธรรมราชา)  โทร./แฟกซ์ 0-2955-8284 08-9664-7899
 รังสิตเหนือ  นายพิมาย จันทะชิต Ch_bhimai@msn.com   

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษารังสิตใต้ rs-south11@mail.rid.go.th
58 ม. 3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2531-2913, 0-2532-0683 แฟกซ์ 0-2523-8170

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษารังสิตใต ้ 12 0-2531-2913 08-4874-6207
 รังสิตใต ้ นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล P_thad@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2523-8170 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 0-2531-2913 09-2257-5674
 รังสิตใต้  นางนภัสนันท์ สุวรรณกิจ preeya_pall@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-2523-7288 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-2531-2913 08-6888-8439
 รังสิตใต ้ นายมนตรี มณีวงษ์ (รก.) nine_vicw@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2523-8170 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14 0-2531-2913  081-865-7893
 รังสิตใต้  นายพร วินโกมินทร์  แฟกซ์ 0-2523-8170
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17 0-2531-2913 08-0443-5840
 รังสิตใต้  นางขวัญเมือง ถากรงาม Khwan110407@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2523-8170 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-2567-1391 08-6888-8439
 รังสิตใต้  นายมนตรี มณีวงษ์ nine_vicw@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2567-1391 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-2149-6486 08-9526-5304
 รังสิตใต้  นางสาวชมรัฐติกุล สนิทนิตย์ Neefa_2010@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2149-6486 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-2543-2087 08-1452-0517
 รังสิตใต้  นายส�าเภา ทับมณี  แฟกซ์ 0-2543-2087 
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-3732-2412 08-1689-1378
 รังสิตใต้  นายเกียรติพงษ์ วาณิชย์เจริญ    แฟกซ์ 0-3732-2412
  kiat_Sur26@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5  0-3761-3066 08-1854-4635
 รังสิตใต้  นายเอนก จงไพบูลย์ Janekk135@gmail.com  แฟกซ์ 0-3761-3066 
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาชลหารพิจิตร khdan11@mail.rid.go.th
110 ม.5 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร. 0-2330-1213, 0-2330-1516 แฟกซ์ 0-2707-4349 

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาชลหารพิจิตร 12 0-2330-1516 08-1820-9612
 ชลหารพิจิตร นายนิเวศน์ ธวัชรุ่งโรจน ์  0-2330-1213 08-4874-6208
  T_niwate@hotmil.com  แฟกซ์ 0-2707-4349 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 18 0-2330-1516 08-1989-3538
 ชลหารพิจิตร  นางมยุรี ดีไทย   0-2330-1213 
    แฟกซ์ 0-2707-4349 
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 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-2330-1516   08-1869-3720
 ชลหารพิจิตร  นายสุพจน์ สุวรรณจิตร   0-2330-1213 
    แฟกซ์ 0-2707-4349 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 22 0-2330-1516 08-1811-9033
 ชลหารพิจิตร  นายสัมฤทธิ์ บุญชี   0-2330-1213 
    แฟกซ์ 0-2707-4349 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 0-2330-1516 08-1898-8954
 ชลหารพิจิตร  นายวิทยา สายน�้า  0-2330-1213 
    แฟกซ์ 0-2707-4349 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 25 0-2330-1516 08-1488-6209
 ชลหารพิจิตร  นายศุภวรรณ  กิจสุดแสง   0-2330-1213 
    แฟกซ์ 0-2707-4349 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08- 6802 8448
 ชลหารพิจิตร  นายสมใจ ศรีสุข   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-2704-1255 08-1646-7388
 ชลหารพิจิตร  นายนิวัฒน์ ดอนชัย  แฟกซ์ 0-2704-1255 
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-2704-1206 08-1483-1442
 ชลหารพิจิตร  นายนภัชว์ศิษฏ์ ศักดิ์แสงวิจิตร  แฟกซ์ 0-2704-1206 
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5   08-1669 0280
 ชลหารพิจิตร  นายกัณฑเศรษฐ์ พันธุ์เสือ    
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต praong2008-@hotmail.com
89 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 0-3851-1154, 0-3881-7392 แฟกซ์ 0-3851-4354

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 12 0-3851-1154 08-1973-9085
 พระองค ์ นายสุรพล อนุสรหิรัญการ  แฟกซ์ 0-3881-7382
 ไชยานุชิต Surapon-rid@hotmail.com
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 0-3851-1154 08-1343-3738
 พระองค ์ นางประพีร์ อุมะวิชนี PRAPEES@GMAIL.COM  แฟกซ์ 0-3851-4354
 ไชยานุชิต

 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-3851-1154 08-9110-3781
 พระองค ์ นายสนธยา จั่นบ�ารุง Por.37@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3851-4354 
 ไชยานุชิต

 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 16 0-3851-1154 08-1930-3480
 พระองค ์ นายจิรศักดิ์ ลิปิการวงศ์ Jirasuklp@gmail.com  แฟกซ์ 0-3851-4354 
 ไชยานุชิต

 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 14 0-3851-1154 08-9232-2802
 พระองค ์ นายวุฒิชัย  วงค์เฉลียว Wuttich_tom1@hotmail.go.th  แฟกซ์ 0-3851-4354 
 ไชยานุชิต

 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-3851-4354 08-1948-2292
 พระองค ์ นายชยพัทธ์ เขมทโรนนท์ REAM251143@GMIL.COM
 ไชยานุชิต   
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 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 19 0-3851-1154 08-9247-5621
 พระองค ์ ว่าที่ ร.ท.อริยะ ถึงแสง  แฟกซ์ 0-3851-4354 08-2479-6026
 ไชยานุชิต  ariya42@gamil.com ,ariya_rid@yahoo.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-3859-5744 08-1480-9610
 พระองค ์ นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ pichet62@gmail.com   
 ไชยานุชิต

 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  โทร./แฟกซ์ 0-3853-0153 08-6816-0483
 พระองค ์ นายสุกฤษฏิ์  สังขะวร    
 ไชยานุชิต    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน yeehon@mail.rid.go.th
78 ม.8 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

โทร. 0-3574-1188, 0-3574-1298 แฟกซ์ 0-3574-1268 VPN 7250, 7251

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน VPN 0-3574-1299 08-1887-2101
 เจ้าเจ็ด-บางยี่หน  นายอนันต์  เจริญรัตน ์ 7520 แฟกซ์ 0-3574-1268 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป VPN 0-3574-1188 08-1879-9591
 เจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายศุภชัย มะพล (รก.) 7521 แฟกซ์ 0-3574-1268 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 14 0-3574-1188 08-1879-9591
 เจ้าเจ็ด-บางยี่หน  นายศุภชัย มะพล Suphachai11@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3574- 1268 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 17 0-3574-1188  08-9059-9331
 เจ้าเจ็ด-บางยี่หน  นายรุ่งโรจน์  พึ่งอ่อน 19 แฟกซ์ 0-3574-1268 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 15 0-3574-1188 08-1948-4080
 เจ้าเจ็ด-บางยี่หน  นายไชยวัฒน์ บุญมาก  แฟกซ์ 0-3574-1268 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 17 0-3574-1188 08-9784-6198
 เจ้าเจ็ด-บางยี่หน  นายไพศาล ใจซื่อตรง paisan49@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3574-1167 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-3537-9408  08-1300-6870
 เจ้าเจ็ด-บางยี่หน  นายบัญชา เกิดพันธ์   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-3558-4508 08-9059-9331 
 เจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพระยาบรรลือ PYBL_RID11@hotmail.com
36 ม. 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 0-2571-7837 แฟกซ์ 0-2924-2162

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพระยาบรรลือ 12 0-2571-2128  08-1887-0468
 พระยาบรรลือ  นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร  peepong36@hotmail.com  แฟกซ์  0-2924-2162 08-4874-6201
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 17 0-2924-2159 
 พระยาบรรลือ  นางนวลจันทร์ ชมภูบุตร  แฟกซ์ 0-2924-2162 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 โทร./แฟกซ์ 0-2571-3568 09-2716-2342
 พระยาบรรลือ  นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข Lhee_39@hotmail.com 13  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14 โทร./แฟกซ์ 0-2571-4203 08-6320-5120
 พระยาบรรลือ  นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 15 0-2571-7837 08-1285-1675
 พระยาบรรลือ  นายสมชาย  นุ่มบัว  แฟกซ์  0-2924-2162 
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 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่  1  19 0-2571-7837 08-0961-8182
 พระยาบรรลือ  นายสกนธ์  นวลมีชื่อ  sakon_2@hotmail.com  แฟกซ์  0-2924-2162 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่  2  โทร./แฟกซ์ 0-3558-1476 08-1558-6023
 พระยาบรรลือ  นายสุภชัย  ยังพึ่ง  โทร./แฟกซ์ 0-3544-6913 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่  3  โทร./แฟกซ์ 0-2922-3631 08-1659-1550
 พระยาบรรลือ  นายก่อกนก  พิณเนียม   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่  4  โทร./แฟกซ์ 0-2977-7017 08-1649-4755
 พระยาบรรลือ  นายสุวรรณ  มณีกนกสกุล   
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่  5  โทร./แฟกซ์ 0-2598-9137 
 พระยาบรรลือ นางพนิดา ผาสุภาพ
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพระพิมล Pimon@mail.rid.go.th
108 ม. 5 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทร. 0-3429-9045 แฟกซ์ 0-3429-9046

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพระพิมล 101 0-3429-9044 08-4874-6204
 พระพิมล  นายชัยพร  พรหมสุวรรณ   VPN 7544 แฟกซ์ 0-3429-9046 
   Chaiporn3503@gmail.com 7545   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105 0-3429-9045 08-6063-5933
 พระพิมล  นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์  tontaltong@yahoo.co.th  แฟกซ์ 0-3429-9046 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 102 0-3429-9045 08-1858-2462
 พระพิมล  นายค�านึง ชูชาติ Kramnung35@gmail.com  แฟกซ์ 0-3429-9523 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 103 0-3429-9045 08-1758-5488
 พระพิมล นายเสรี  ปีมณี  แฟกซ์ 0-3429-9046 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  104 0-3429-9045 08-1293-8585
 พระพิมล  นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน KRAWIN05@GMAIL.COM  แฟกซ์ 0-3429-9046 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 106 0-3429-9045 08-7022-5676
 พระพิมล  นายกีรวิทย์  ศรส�าราญ  intraneer@yahoo.co.th  แฟกซ์ 0-3429-9046 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-2447-7768 08-1627-0408
 พระพิมล  นายภูมิวิทย์ นารถสกุล   
   Poomivi0408@gmail.com ,ford-124@hotmail.com   08 1981-5406
  วิศวกรโครงการ 108 0-3429-9045 08-1255-7201
  นายเพชรรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ Kueam_52@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-3429-9046 
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาภาษีเจริญ parsi@mail.rid.go.th
312 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3484-4485 แฟกซ์ 0-3584-4486 VPN 7550, 7551

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาภาษีเจริญ 16 0-3484-4487 08-4874-6205
 ภาษีเจริญ  นายประสงค์ อินดนตร ี  0-3484-4485 08-9894-1818
    แฟกซ์ 0-3484-4486 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 26 0-3484-4485 08-6037-7112
 ภาษีเจริญ  นางมาลินี มีชัย   VPN 7550 แฟกซ์ 0-3484-4486 
   Malimechai@hotmail.co.th 7551   
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 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 20 0-3484-4485 08-1830-5738
 ภาษีเจริญ  นายสุชาติ อินทร์ปรุง  แฟกซ์ 0-3484-4486 08-6789-1302
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 18 0-3447--1897 08-6399-4166
 ภาษีเจริญ  นายวิรัช สาทรานุวัฒน์  0-3484-4485 
   Wirach41@gmail.com  แฟกซ์ 0-3484-4486 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 13 0-3484-4485 08-1822-2330
 ภาษีเจริญ  นายชัยณรงค์ คล่องวานิชย์  แฟกซ์ 0-3484-4486 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3439-3675 08-1459-8429
 ภาษีเจริญ  นายประสงค์ จันทร์ไทย  แฟกซ์ 0-3439-3675 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 31 0-3447-1896 08-1649-9500
 ภาษีเจริญ  นายชุมพล พูลสิน  0-3484-4485 
    แฟกซ์ 0-3484-4486 
 

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 11 Const211@maill.rid.go.th
200 ม. 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 ผอ.คส.ชป.11 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 109 0-2583-6851 08-1822-3194
  นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ   VPN 7574 แฟกซ์ 0-2583-6851 
   kraingrai_park@mail.rid.go.th 7575  
 บท.คส.ชป.11 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 102 โทร./แฟกซ์ 0-2584-2796 08-1705-7177
  นางสาวอนุสรา บูรณะจารุ anusara_b@mail.rid.go.th 512  
 กวบ.คส.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 103 โทร./แฟกซ์ 0-2583-6814 08-7008-0837
  นายชยุต ธรรมนิตยกุล    
  CHAYUDT@gmail.com   
 กส.1.คส.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 104 0-2584-2500 08-7026-0227
  นายเชลง บุญวัฒน์  chaleng_b@hotmail.com   
 กส.2.คส.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 107 0-2584-2500 
     
 กส.3.คส.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 106 0-2584-2500 08-6009-4616
  นายสุรศักดิ์ วิทักขะ say_con2@hotmail.com   
 กส.4.คส.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 105 0-2584-2500 09-1575-5117
  นายสักรินทร์  ทัศนมณเฑียร   saksrin_45@hotmail.com  แฟกซ์  0-2962 4221 
 กส.5.คส.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 108 0-2584-2500 
    
 กปก.คส.ชป.11 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 101 0-2584-2500 08-9666-0839
  นายจงรักษ์ ผลวิเศษ polwiset_ir@hotmail.com  แฟกซ์ 0-2584-2500
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อุทัยธานี

อ่างทอง
สุพรรณบุรี

ชัยนาท
สิงห์บุรี

• โครงการชลประทานชัยนาท
• โครงการชลประทานอุทัยธานี
• โครงการชลประทานสิงห์บุรี
• โครงการชลประทานอ่างทอง
• โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
 เขื่อนเจ้าพระยา
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพลเทพ
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าโบสถ์

ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150  โทร. 0-5640-5012-15, 0-5642-6514 แฟกซ์ 0-5640-5017-18
Bangluang Sub-district Sapphaya District, Chai Nat 17150  Tel. 0-5640-5012-15, 0-5642-6514  Fax 0-5640-5017-18
หมายเลขโทร.ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4121, 4122

• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสามชุก
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาดอนเจดีย์
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโพธิ์พระยา
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบรมธาตุ
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาชัณสูตร
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษายางมณี
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาผักไห่
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาทับเสลา
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 12
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 ผส.ชป.12 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 12 201 0-5640-5019 08-4874-6214
  นายฎรงศ์กร สมตน drkst30@gmail.com   แฟกซ์ 0-5642-6516 08-7662-1661
 ผชช.ชป.12 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 409 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5024 08-1692-7697
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า   08-7139-7139
  ส�านักชลประทานที่ 12)  
  นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์ nirutchn39@gmail.com   
 ฝบท.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 209 แฟกซ์ 0-5640-5020 08-1826-8957
  นางสุกัญญา เอี่ยมโสภณ MA12@MAIL.RID.GO.TH   08-4874-6177
  นิติกรประจ�าส�านักชลประทานที่ 12 216  08-7520-3324
  นายประสิทธิ์ มณฑาทิพย์   
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 214  08-5273-5966
  นางพูลทิพย์ ตุลานนท์ 210  
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  314  08-1707-6030
  นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ kanjounatee.rid.12@gmail.com 341  
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 317  08-1887-9084
  นางคนึงนิตย์ ศรีสว่าง   
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 206  08-4452-7799
  นายเผชิญ กิ่งผา   
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 326  08-3483-9908
  นางสาวราตรี ช้างหัวหน้า ratree.rid12@gmail.com  407  
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ   
    
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 530  08-1707-6030
  นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ  (รก.)   
 ผวศ.ชป.12 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 204 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5024 08-1886-3670
  ว่าที่ ร.ต.อ�านวย ชีวะพฤกษ์ chewapruk@yahoo.co.th   
 กพค.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ  240  08-1347-5965
  นายชวลิต สุราราช WATERCHOM51@hotmail.com   
 กอบ.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 203 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5024 08-1939-9832
  นายอนุชา ยังตรง ANUCHA_36@hotmail.com   
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 กธว.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 244  08-1967-4688
  นายถาวร ค�ามาตร THAWORN06@hotmail.co.th   
 ฝสร.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 417 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5024 08-1841-6959
  นายประชุม กล่อมขาว Prachum12@gmail.com   
 ฝปข.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 518  08-1347-5965
  นายชวลิต สุราราช (รก.) WATERCHOM51@hotmail.com   
 ฝตว.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 518  08-1886-3670
  นายว่าที่ ร.ต.อ�านวย ชีวะพฤกษ์   
 ผบร.ชป.12 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 520 0-5640-5021 08-1976-7522
  นายเนรมิต เทพนอก neramit37@gmail.com  แฟกซ์ 0-5640-5022 
 ฝงจ.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า  212 0-5640-5021 08-1379-1500
  นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี (รก.) yimirri44@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5640-5022 
 ฝจน.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า  312 0-5640-5021 08-1379-1500
  นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี yimirri44@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5640-5022 
 ฝชน.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 311 0-5640-5021 08-7199-4771
  นายพงษ์มิตร วงษ์บุญ Pm_Vongboon@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5640-5022 
 ฝปค.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 212 0-5640-5021 08-6440-4835
  นายมนตรี เนียมรอด mun_52@hotmail.com  แฟกซ์ 0-5640-5022 
 ฝปท.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน  0-5640-5658 08-1739-1500
  นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี yimirri44@hotmail.com   
 ฝปน.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 230 0-5642-6517 08-9839-8938
  นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ olewaterman47@yahoo.com 231 แฟกซ์ 0-5642-6517 
 ผปก.ชป.12 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 343 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5025 08-2347-2991
  นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ ์r.chaisawat@gmail.com    09-4896-6928
 ฝงส.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 349 0-5640-5025 08-1435-9607
  นายอนุรัตน์ ตุงคะศิริ pbcon_rid12@hotmail.com 529  
 ฝปช.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาติ 349 0-5640-5025 08-6362-0048
  นายสมบัติ สนธิศรี 529  
 ฝคพ.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 349 0-5640-5025 08-9640-4339
  นายสุรพล สิริกาญจนพล 529  
 ผคก.ชป.12 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 305 0-5640-5026 08-1659-5804
  นายมลชัย ใบเงิน me12_baingern@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-5640-5027 08-1801-6997
 ฝวก.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 431  08-1802-9121
  นายสุทธิชัย ดีอ่วม  
 ฝปก.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 433  08-1972-7267
  นายกิตติชัย เพ็งน่วม Kittichai-34@hotmail.com   
 ฝปด.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 432  08-1972-7267
  นายกิตติชัย เพ็งน่วม (รก.) Kittichai-34@hotmail.com   
 ฝสน.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 438  08-1593-8486
  นายบรรยาย พุ่มวิเศษ (รก.) bunyairid12@hotmail.com   
 ฝสส.ชป.12 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 222  08-1802-9121
  นายสุทธิชัย ดีอ่วม (รก.)  
 ปก.คส.53 หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน�้าที่ 5.3   08-1593-8486
  นายบรรยาย พุ่มวิเศษ bunyairid12@hotmail.com   
    



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

247

โครงการชลประทานชัยนาท chainat@mail.rid.go.th
ม. 3 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทร. 0-5646-1382 แฟกซ์ 0-5646-1607

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานชัยนาท 11 0-5646-1382 08-1170-1809
 ชัยนาท นายวรวิทย์ บุณยเนตร   แฟกซ์ 0-5646-1607
  waterman_wit@hotmail.com   
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 0-5646-1382 08-9562-3047
 ชัยนาท  นางตรึงทิพย์ ยิ่งค�าแหง  แฟกซ์ 0-5643-0252 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 0-5646-1382 08-5032-7639
 ชัยนาท  นายภูวเมศฐ์ อัศวมงคลพงษ์  แฟกซ์ 0-5646-1607 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 20 0-5646-1382 08-1973-0236
 ชัยนาท  นายมานิต อาชวพงศ์  แฟกซ์ 0-5646-1925 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 19 0-5646-1382 08-9961-5206
 ชัยนาท  นายสุเทพ สืบศรี  แฟกซ์ 0-5646-1607 
 ฝสบ.คป.1  หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 23 0-5646-1382 08-7319-1507
 ชัยนาท นายจรัญวัฒ อ่อนวิมล  แฟกซ์ 0-5646-1607 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 23 0-5646-1382 08-1727-7118
 ชัยนาท นายปิยะ สินไพบูลย์   แฟกซ์ 0-5646-1607 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 13 0-5646-1382 08-7319-1507
 ชัยนาท  นายจรัญวัฒ อ่อนวิมล  แฟกซ์ 0-5646-1607 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 13 0-5646-1382 08-1727-7118
 ชัยนาท  นายปิยะ สินไพบูลย์   แฟกซ์ 0-5646-1607
 ฝสน.คป หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า   
 ชัยนาท นายประกาศิต พันธุ์เหล็ก 
     

โครงการชลประทานอุทัยธานี uthai@mail.rid.go.th
44 ม. 6 ถ.อุทัยธานี-ทัพทัน ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 0-5698-2631 แฟกซ์ 0-5698-2631

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานอุทัยธาน ี 102 แฟกซ์ 0-5698-2608 08-1886-3140
 อุทัยธาน ี นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ ์   
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 111 แฟกซ์ 0-5698-2631-2 08-1828-0789
 อุทัยธานี  นางศิริภรณ์พันธ์ ว่องการดี   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 101 แฟกซ์ 0-5698-2609 08-1972-7844
 อุทัยธาน ี นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 109 แฟกซ์ 0-5698-2607 08-1623-9327
 อุทัยธานี  นายสมบัติ ช้างหัวหน้า   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 112 แฟกซ์ 0-5698-2631-2 08-1887-6503
 อุทัยธานี  นายสมพิศ ษมาวิมล   
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 113 แฟกซ์ 0-5698-2631-2 08-9964-5588
 อุทัยธานี  นายประกาศ พลับเงิน   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 113 แฟกซ์ 0-5698-2631-2 08-1973-7094
 อุทัยธานี  นายทองโปรย  จันทร์ประทักษ์   
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 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 107 แฟกซ์ 0-5698-2631-2 08-9437-3041
 อุทัยธานี  นายชัยยุทธ นันทวรพันธุ์   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 108 แฟกซ์ 0-5698-2631-2 08-1887-6503
 อุทัยธานี  นายสมพิศ ษมาวิมล (รก.)   
    

โครงการชลประทานสิงห์บุรี
ม. 3 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสิงห์บุร ี 12 0-3652-1511 08-7095-9370 
 สิงห์บุร ี นายชัยพร ธรรมภักดี  แฟกซ์ 0-3652-3478 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 106 0-3652-1511 08-1727-1201
 สิงห์บุร ี นางสาวบุญเยือน เนียมจันทร์  แฟกซ์ 0-3652-3478 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 104 0-3652-1511 08-9668-2977
 สิงห์บุร ี นายเริงฤทธิ์ เจียรสุมัย lits3016@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3652-3478 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 108 0-3652-1511 08-1590-5189
 สิงห์บุร ี นายอภิชาติ ธรรมวิโรจน์ศิริ  แฟกซ์ 0-3652-3478 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 113 0-3652-1511 08-1572-4704
 สิงห์บุรี นายจรัญ มั่นคง  แฟกซ์ 0-3652-3478 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 111 0-3652-1511 09-2260-9182
 สิงห์บุร ี นายวัชรินทร์ ชาติมนตรี  แฟกซ์ 0-3652-3478 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 104 0-3652-1511 08-1590-5189
 สิงห์บุร ี นายอภิชาติ ธรรมวิโรจน์ศิริ  แฟกซ์ 0-3652-3478 
    

โครงการชลประทานอ่างทอง angthong_rid@hotmail.com
39 ม. 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 VPN 5152

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานอ่างทอง 13 0-3561-6144 08-9128-8739
 อ่างทอง  นายปรีชา พันธุ์วา  0-3561-2003 08-7095-9370
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 14 0-3561-6207 08-6312-8844
 อ่างทอง นายวชิระวิชญ์ เกษอุดมทรัพย์ tahjeen2549@hotmail.com  0-3561-2003 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 23 0-3561-5071 08-6589-8990
 อ่างทอง  นายพะลิน สุทธิบุตร 15 0-3561-2003 08-1870-9078
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 18 0-3561-6144 08-7087-7557
 อ่างทอง  นายปรเมศวร์ เสตะสวัสดิพงษ์  0-3561-2003 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17  08-6001-3056
 อ่างทอง  นายกองทัพ เนมีย์  0-3561-2003 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 15 0-3561-5071 08-1616-1442
 อ่างทอง  นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า   08-6589-8990
 อ่างทอง  นายพะลิน สุทธิบุตร (รก.)   08-1870-9078
 บง.คป. หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายเงิน 12 0-3561-6145 08-6217-4216
 อ่างทอง นางจิรารัตน์ ผลแดน  0-3561-2003 
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โครงการชลประทานสุพรรณบุรี  ridsuphan2005@yahoo.com
46 ม. 1 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุร ี 110 0-3553-5720 08-1911-3403
 สุพรรณบุรี  นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย chairat_lamp@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3553-5720 08-2185-7622
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 113 0-3553-5991 08-5153-9093
 สุพรรณบุรี  นางสาวฤดี ศิริสวัสดิ์ ridsuphan2005@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3553-5721 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 136 0-3553-5991 08-1977-6200
 สุพรรณบุรี  นายทองเหมาะ พลเสน polasen09@gmail.com    แฟกซ์ 0-3553-5721 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 112 0-3553-5991 08-1929-7561
 สุพรรณบุรี  นายเผดิมชัย กองเขน ridsuphan2005@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3553-5721 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 102 0-3553-5991 08-9858-1567
 สุพรรณบุรี  นายณัฐพล แช่มข�า natthapolch@hotmail.com   แฟกซ์ 0-3553-5721 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่  1 134 0-3553-5991 08-1822-6030
 สุพรรณบุรี  นายสิทธิภาคย์ อุบลเลิศ  แฟกซ์ 0-3553-5721 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่  2 134 0-3553-5991 08-9746-4168
 สุพรรณบุรี  นายเชาวลิต สังข์เฟื่อง music_2499@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3553-5721 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่  3 134 0-3553-5991 08-2290-3641
 สุพรรณบุรี  นายสุเทพ เชียรชนา  แฟกซ์ 0-3553-5721 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่  4 134 0-3553-5991 08-66141625
 สุพรรณบุรี  นายธาราพงศ์ ปราบเสร็จ pzap75@hotmail.com   แฟกซ์ 0-3553-5721 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า   134 0-3553-5991 08-66141625
 สุพรรณบุรี  นายธาราพงศ์ ปราบเสร็จ (รก.) pzap75@hotmail.com    แฟกซ์ 0-3553-5721 
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา phayadam@mail.rid.go.th
ม. 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา 501 0-5640-5266 08-1801-5829
 เขื่อนเจ้าพระยา  นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์  แฟกซ์ 0-5640-5266 08-1801-5829
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 509 0-5640-5191 08-1972-4739
 เขื่อนเจ้าพระยา นางสรรเสริญ สุดโสม   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 506 0-5640-5094 08-1670-0145
 เขื่อนเจ้าพระยา  นายวิษณุ ทบด้าน   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 419 0-5640-5267 08-6214-0554
 เขื่อนเจ้าพระยา  นายชลอ มาวงษ์   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 516 0-5642-6518 08-6214-0554
 เขื่อนเจ้าพระยา นายชลอ มาวงษ์ (รก.)  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 334 0-5640-5094 08-1856-6395
 เขื่อนเจ้าพระยา  นายอานนท์ อินทรประสาท   
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพลเทพ
280 ม. 4 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0-5647-5508 แฟกช์ 0-5647-5507

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพลเทพ 22 0-5647-5508 08-9890-7662
 พลเทพ  นายฐกร กาญจน์จิรเดช  แฟกช์ 0-5647-5507 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 17 0-5647-5508 08-4597-6504
 พลเทพ นางสาวศิริรัตน์ พงศ์ธไนศวรรย์   แฟกซ์ 0-5647-5507 08-9048-7802
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 15 0-5647-5508 08-1918-3741
 พลเทพ  นายนวพล สิริโยธิน  แฟกซ์ 0-5647-5507 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 19 0-5647-5508 08-9766-0089
 พลเทพ  นายส�าราญ เกตุแก้วมณีรัตน์  แฟกซ์ 0-5647-5507 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 0-5647-5508 08-9766-0089
 พลเทพ  นายส�าราญ เกตุแก้วมณีรัตน์ (รก.)  แฟกซ์ 0-5647-5507 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 14 0-5647-5508 08-9438-6391
 พลเทพ  นายจรัญ เอี่ยมทา  แฟกซ์ 0-5647-5507 
 ฝสบ.คบ.2  หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5640-1320 08-7851-6960
 พลเทพ  นายเสถียร คงอินทร์  แฟกซ์ 0-5640-1320 
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าโบสถ์
150 ม. 6 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทร. 0-5648-9101 แฟกซ์ 0-5648-9099

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7582, 7583

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าโบสถ ์ 121 0-5648-9836 08-1783-5089
 ท่าโบสถ ์ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 118 0-5648-9101 08-9536-4789
 ท่าโบสถ์  นางกัญญา แก้วเกิน 104  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 123 0-568-9101 08-1532-8903
 ท่าโบสถ์  นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล Ekkcachat45@hotmail.com 102  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 105 0-5648-9101 08-6328-3263
 ท่าโบสถ์  นายนิคม สุคนธพฤกษ์ nikhom40@yahoo.com 107  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 108 0-5648-9101 09-3037-8328
 ท่าโบสถ์  นายอาณัติ พุ่มพุทรา   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3543-0663 08-6676-8756
 ท่าโบสถ์  นายอภิชาติ ขันทับ tahboad12_rid12@hotmail.com   08-2881-0680
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5640-6624 08-5192-2424
 ท่าโบสถ์  นายธัญนนท์ ทองค�า hurt_47@hotmail.com   08-4421-2874
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3543-0103 08-0802-5249
 ท่าโบสถ์  นายทนงศักดิ์ มูลใจตา tanongsakm@hotmail.com   
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสามชุก Samchuk12@hotmail.com
409 ม. 3 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทร. 0-3546-4406 แฟกซ์ 0-3546-4408

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7634, 7635

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสามชุก 102 0-3546-4411 08-1780-8979
 สามชุก  นายยศดนัย น้อยแก้ว Yosdanai_n@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3546-4408 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 104 แฟกซ์ 0-3546-4408 08-1966-6793
 สามชุก  นางสาววิลาวัลย์ คชมิตร     
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 109 แฟกซ์ 0-3546-4408 08-1985-2385
 สามชุก  นายบุญฤทธิ์ จ�าปาเงิน Imboon47@hotmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 108 แฟกซ์ 0-3546-4408 08-9832-9246
 สามชุก  นายยงยศ รุจิทิพย์ Yongyotr27@gmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 116 แฟกซ์ 0-3546-4408 08-1931-6756
 สามชุก  นายทเวช บุญลือ   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3546-4407 08-6591-8882
 สามชุก  นายจุฑาภัทร์ โสภณรัตนกุล  แฟกซ์ 0-3546-4408 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  แฟกซ์ 0-3546-4408 08-1777-3742
 สามชุก  นายนพดล ฉ�่ามณี   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3544-6807 08-1736-3113
 สามชุก  นายไพศาล สุทัศน์  แฟกซ์ 0-3546-4408 
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  แฟกซ์ 0-3546-4408 08-6387-0099
 สามชุก  นายสิทธิพงษ์ เพ็งชะตา   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาดอนเจดีย์
ม. 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาดอนเจดีย์    0-3559-1200 08-1858-5671
 ดอนเจดีย์  นายประเชิญ จีนขจร   แฟกซ์ 0-3550-7065
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 141 0-3559-1200 08-9044-6373
 ดอนเจดีย์  นางสาวพิศเพลิน พราหมณโชติ   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 121 0-3559-1200 09-7961-9646
 ดอนเจดีย์  นายพิษณุ แถลงกิจ   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 131 0-3559-1879 08-1853-0541
 ดอนเจดีย์  นายอุดม อินสว่าง   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 161 0-3559-1200 08-1251-2721
 ดอนเจดีย์  นายสายัณห์ ธรรมศร   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 152 0-3559-1200 09-7961-9646
 ดอนเจดีย ์ นายพิษณุ แถลงกิจ (รก.)  
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 131 0-3552-2001 08-1853-0541
 ดอนเจดีย์  นายอุดม อินสว่าง (รก.)   
    



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

252

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโพธิ์พระยา propraya@Mail.rid.go.th
170  หมู่ 1  ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3553-5869  แฟกซ์ 0-3540-8146

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโพธิ์พระยา 111 แฟกซ์ 0-3540-8146 08-9961-1886
 โพธิ์พระยา  นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ Krisada 035@gmail.com   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 125 0-3553-5903,0-3553-6159 08-1858-9848
 โพธิ์พระยา  นางอ�านวย แช่มวงษ์  แฟกซ์ 0-3540-8146 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 103 0-3553-6158 08-1251-2721
 โพธิ์พระยา  นายกฤษฎา วิจิตรบรรณการ  แฟกซ์ 0-3553-6158 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 106 0-3553-6018 08-1533-9735
 โพธิ์พระยา  นายสมปอง ภัตรานนท์  แฟกซ์ 0-3553-6018 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 112  08-1852-8379
 โพธิ์พระยา  นายชวลิต ขันธนิยม Chavalitat@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3540-8146 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 109  08-6355-0863
 โพธิ์พระยา  นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์ Somsak 61@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3540-8146 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3555-5832 08-1533-9735
 โพธิ์พระยา  นายสมปอง ภัตรานนท์ (รก.)   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3545-8596 08-5666-4701
 โพธิ์พระยา  นายปริญญา ก�าเนิดทรัพย์ prapriya.k@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.4  หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-3542-8557 08-6302-6483
 โพธิ์พระยา  นายพลวัฒน์ สงฆ์เจริญธรรม  
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบรมธาตุ bromtaht@mail.rid.go.th
251 ม. 6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร. 0-56405-5525 แฟกซ์ 0-5642-6512

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบรมธาต ุ 103 0-5640-5523 08-1876-6115
 บรมธาต ุ นายวิชัย พาตา   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  14 0-5640-5524 08-1727-8516
 บรมธาตุ  นางสายจิต จิตจ�าเรือง saijit_j@mail.rid.go.th   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 15  08-1886-9607
 บรมธาตุ  นายรัชพงศ์ สัจจปัญญาพิทักษ์ oeb2556@gmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 23  08-1821-7803
 บรมธาตุ  นายนพดล ค�าชมภู nkh_42@yahoo.com    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 22  08-7839-7928
 บรมธาตุ  นายไชยยันต์ ขุนภักดี   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 21  08-1821-7803
 บรมธาต ุ นายนพดล ค�าชมภู (รก.) nkh_42@yahoo.com    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3652-0031 08-1838-7445
 บรมธาตุ  นายนพดล สินไพบูลย์ k_npdl@yahoo.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-5642-4486 08-3075-8544
 บรมธาตุ  นายกฤษฎิชนม์ สายสวรรค์   
 ฝสบ.คบ.4  หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-5641-5800 08-2163-9133
 บรมธาตุ  นายไพศาล แสงดาวเทียน   
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาชัณสูตร Chanasute_2012@hotmail.com
55 ม. 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาชัณสูตร 103 0-3681-4770 08-1942-6275
 ชัณสูตร  นายเกียรติณรงค์ นาคทิม kiat.009@gmail.com   08-4700-0518
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 104 0-3681-4780 08-1377-7098
 ชัณสูตร  นายสมชาย ศรีรัง   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 107 0-3654-4092 08-1180-2444
 ชัณสูตร  นายชัยวัฒน์ ลือเดช   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 109 0-3681-4768 08-1267-7740
 ชัณสูตร  นายอัสนี จารุชาต   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 111 0-3681-4771 08-9903-6799
 ชัณสูตร  นายชาญศักดิ์ เข็มทอง  0-3659-1482 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 113 0-3681-4780 08-9956-7553
 ชัณสูตร  นายทนงศักดิ์ มูลเมือง   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3653-5627 08-4711-3214
 ชัณสูตร  นายวิวัฒน์ เพียรนุลา   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3650-1355 08-1880-3046
 ชัณสูตร  นายวิชัย เนียมสังข์  0-3561-9253 
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-3650-1356 08-4451-6435
 ชัณสูตร นายคุณากร กลับคง  
 ฝสบ.คบ.5  หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5  0-3564-3134 08-9856-9964
 ชัณสูตร  นายพนมพันธ์ แสงมณี   
 ฝสบ.คบ.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6  0-3562-8046 08-6063-7599
 ชัณสูตร  นายศิโรตน์ ลิขิตวรรณการ (รก.)   
 ฝสบ.คบ.7 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 7  0-3563-9176 08-6063-7599
 ชัณสูตร  นายศิโรตน์ ลิขิตวรรณการ   
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษายางมณี yangmnee@mail.rid.go.th
59 ม. 7 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทร. 0-3563-9223 แฟกซ์ 0-3659-5555

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษายางมณ ี 109 0-3563-9223 08-51829669
 ยางมณ ี นายสมภพ สมประสงค ์ 12 แฟกซ์ 0-3659-5555 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 110 0-3563-9223 08-9888-5940
 ยางมณี  นางอรุณศรี จิตรสนอง 15  แฟกซ์ 0-3659-5555 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 104 0-3563-9223 08-1881-9419
 ยางมณี  นายชลชาติ ชมพาน 20  แฟกซ์ 0-3659-5555 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 105 0-3563-9223 08-1887-6541
 ยางมณี  นายนาวา แก้วลี 21 แฟกซ์ 0-3659-5555 08-1962-0484
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 107 0-3563-9223 08-1881-9419 
 ยางมณี  นายชลชาติ ชมพาน (รก.) 16 แฟกซ์ 0-3659-5555 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 116 0-3563-9223 08-9957-1726
 ยางมณี  นายไพโรจน์ สาเกตุ 17 แฟกซ์ 0-3659-5555 
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 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3562-5774 09-0798-3619
 ยางมณี  นายศุภชัย ไพรลิน   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3563-2264 08-1887-6541 
 ยางมณ ี นายนาวา แก้วลี (รก.)   08-1962-0484
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาผักไห่
56 ม. 5 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาผักไห ่ 26 0-3539-1378 08-1935-6447
 ผักไห ่ นายวรชัย บ�ารุงผล  แฟกซ์ 0-3539-1479 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 18 0-3539-1378 09-2687-3916
 ผักไห ่ นางฐิติรัตน์ ทองอร่าม  แฟกซ์ 0-3539-1479 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-3539-1378 08-0433-9809
 ผักไห่  นายคมกฤช ทีวะเวช  แฟกซ์ 0-3539-1479 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 24 0-3539-1378 08-6107-9609
 ผักไห่  นายไพโรจน์ สุรัสวดี  แฟกซ์ 0-3539-1479 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 25 0-3539-1378 08-7078-1292
 ผักไห่  นายอลงกต พลมุข  แฟกซ์ 0-3539-1479 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 22 0-3539-1378 08-9202-7549 
 ผักไห่  นายธนวัสส์ บานไม่รู้โรย  แฟกซ์ 0-3539-1479 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-3539-2017 08-9820-2773
 ผักไห่  นายบุญส่ง แย้มสระโส   
 ฝสบ.คบ.3  หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-3562-3169 08-9927-7286
 ผักไห่  นายประวัติ ทรัพย์ประดิษฐ   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว  Kraseaw.rid12@gmail.com
62 ม. 3 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทร. 0-3559-5120, 0-3559-6162 แฟกซ์ 0-3559-6161

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว 12 0-3559-5772 08-5821-2000
 กระเสียว  นายชานนท์ เสือพิทักษ์ tiger361962@hotmail.com   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 13 แฟกซ์ 0-3559-5161 08-1981-4491
 กระเสียว  นางวิไลวรรณ ศิริโสดา   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 21 แฟกซ์ 0-3559-5161 08-1046-2662
 กระเสียว  นายถิรเดช ชมจันทร์   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 22 แฟกซ์ 0-3559-5161 08-1717-3566
 กระเสียว  นายกฤษฎาพันธ์ จันทรคณา mike45@gmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 14 แฟกซ์ 0-3559-5161 08-8563-1086
 กระเสียว  ว่าที่ร้อยตรีสุรักษ์ ดอกไม้เทศ   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 17 แฟกซ์ 0-3559-5161 08-1795-1347
 กระเสียว  นายสุรศักดิ์ สถิตย์ที่   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3548-1219 08-2847-4444 
 กระเสียว  นายสมัย ศรีเดช   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3548-1220 08-4702-6095
 กระเสียว  นายจงกล พุฒศิริ Jongkol_putsiri@hotmail.com   
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาทับเสลา tapsalao@mail.rid.go.th
282 ม. 6 ต.ระบ�า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61110 โทร. 0-5657-9288 แฟกซ์ 0-5651-0770 VPN 7616, 7617

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาทับเสลา 101 0-5651-0796 08-1354-6477
 ทับเสลา  นายธนะพงษ์ ธ�ารงค์เทพพิทักษ์ 
  tanapong37@gmail.com    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 108 0-5657-9288 08-9856-2142
 ทับเสลา  นายชีพ ทีฆะภรณ์ tapsalao@mail.rid.go.th  VPN 7616 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 103 0-5657-9288 08-9267-5172
 ทับเสลา  นายสันติ บุญศรี SantiBoonsree@gmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 102 0-5657-9288 08-2222-1248
 ทับเสลา  นายสมนึก เตียวหุน bysn.tsl@gmail.com  VPN 7617 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 104 0-5657-9288 08-2222-1248
 ทับเสลา  นายสมนึก เตียวหุน (รก.) bysn.tsl@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 105 0-5657-9288 08-0490-3392
 ทับเสลา  นายกฤษฎา ข้องพูน Kitda45@hotmail.com    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-5651-0864 08-1707-3419
 ทับเสลา  นายสุรพันธ์ มีสัตย์ธรรม   
    

โครงการก่อสร้างส�านักชลประทานที่ 12 const1rid12@gmail.com
ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทร./แฟกซ์ 0-5640-5258

 ผอ.คส.ชป.12 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้างส�านักชลประทานที่ 12  426 0-5642-6527 08-1639-2148
  นายวัชระ ไกรสัย   
 บท.คส.ชป.12 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 226 0-5640-5258 08-9958-4656
  นางระเบียบ จันทนา   
 กวบ.คส.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 337 0-5642-6526 08-1639-2148
  นายสิทธิชัย มานะเจริญสุข  แฟกซ์ 0-5642-6526 09-2664-9998
 กส.1 คส.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 428  08-9566-9684
  นายจิรัฏฐ์ เทียมพิทักษ์   
 กส.2 คส.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 336  08-7206-4674
  นายสมศักดิ์ พูนสัมฤทธิ์   
 กส.3 คส.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 321  08-1281-8571
  นายกิตติศักดิ์ อินทร์น้อย   
 กส.4 คส.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 339 0-5640-5311 08-1886-6124
  นายบรรพต พลเสน   
 กส.5 คส.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 428  08-1886-7829
  นายสายัณห์ ลิ้มประสริฐ   
 กปก.คส.ชป.12 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 320  08-1281-8571
  นายกิตติศักดิ์ อินทร์น้อย (รก.)
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กาญจนบุรี

ราชบุรี

นครปฐม

สมุทรสงคราม

• โครงการชลประทานกาญจนบุรี
• โครงการชลประทานราชบุรี
• โครงการชลประทานนครปฐม
• โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่ามะกา
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพนมทวน
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครปฐม
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาก�าแพงแสน
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสองพี่น้อง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครชุม
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3461-2868 แฟกซ์ 0-3461-2869
Muangchum Sub-district Thamuang District, Kanchanaburi 71110  Tel. 0-3461-2868  Fax 0-3461-2869
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4131, 4133

• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาด�าเนินสะดวก
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบางเลน
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 13

256

 ผส.ชป.13 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 13 211   0-3461-1070 08-9202-0000
  นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง prawatwits@hotmail.com 212 แฟกซ์ 0-3462-6716 
 ผชช.ชป.13 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 13)  0-3461-1070 08-4874-6081
  นายไพศาล พงศ์นรภัทร   แฟกซ์ 0-3462-6716 
 ฝบท.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 213 0-3461-2524 08-6886-5354
  นายสมพงษ์ ชุมนุมพร 215  
  นิติกรประจ�าส�านัก 224  08-4800-8938
  นายสุรสิงห์ ทวีศรี   
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 217 0-3461-3486 08-1946-5745
  นางกิติยา เชื้อแถว   VPN. โทร./แฟกซ์ 4132 
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  214 0-3461-3484 08-1953-2994
    
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 222 0-3461-3485 08-1880-5853
  นางสุกัญญา ชัยวนารมย์ 221  
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 218 0-3461-3487 08-1856-3442
  นางสาวปรียนันท์ บุญยวง 219,220  
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 217 0-3461-3486 08-1946-5745
  นางกิติยา เชื้อแถว kitiya_rid13@htomail.com  VPN. โทร./แฟกซ์ 4132 
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 217 0-3461-3486 08-1946-5745
  นางกิติยา เชื้อแถว kitiya_rid13@htomail.com  VPN. โทร./แฟกซ์ 4132 
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 223 0-3461-3482 08-1936-8902
  นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ phirat39@yahoo.com   แฟกซ์ 0-3461-3540 
 ผวศ.ชป.13 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 234 0-3461-3539 08-1615-2901
  นายสุภรัตน์ โกสุมาภินันท ์irrigation1959@outlook.com  โทร./แฟกซ์ 0-3461-1797 
 กพค.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 235 0-3461-1797 08-3317-8422
  นายกิติพงษ์ เกียรตินรากร project consider13@gmail.com   
 กอบ.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 236 0-3461-1797 08-1656-1297
  นายสันติศักดิ์ ศรีวารินทร์ santisak2518@hotmail.com   
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 กธว.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 238 0-3461-2642 08-9204-4938 
  นายชัยนรินทร์ ปุญญพัฒนพงศ์ chainarinp@gmail.com  แฟกซ์ 0-3461-1797 
 ฝสร.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 237 โทร./แฟกซ์ 0-3461-3341 08-1942-9452
  นายภิญญู ไกรสิทธิ์ pinyoo_kai@thaimail.com     
 ฝปข.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 236 0-3461-1797 08-6173-2121
  นายกิติศักดิ์ ทับทิมทอง kittisakt_13@hotmail.com   
 ฝตว.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 239 0-3461-1797 08-1858-0352
  นายเกร็ดหลวง ปฐมเพทาย kredluongp@yahoo.com   
 ผบร.ชป.13 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 231 0-3461-1939 08-1936-8902
  นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ phirat39@yahoo.com 227 แฟกซ์ 0-3461-2527 
 ฝงจ.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า  216 โทร./แฟกซ์ 0-3461-3483 08-1700-2963
  rid13_center@hotmail.com 
  นายบุญฤทธิ์ สิริกาญจนชัยกุล rid13_center@hotmail.com   
 ฝจน.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า rid13center@yahoo.com 230 0-3461-1346 08-4874-6238
  นายประยูร เย็นใจ   แฟกซ์ 0-3461-2527 
 ฝชน.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 229 0-3461-2525 08-1190-2283
  นายวิวัฒน์ชัย เหมสังวาลย์กุล wat2162@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2527 08-1705-5135
 ฝปค.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 231 0-3461-2525 08-7416-9069
  นายอ�านาจ ชูวงษ์ amnat387@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2527  08-4874-6229
 ฝปท.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน  0-3461-2525 
    แฟกซ์ 0-3461-2527  
 ฝปน.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า  0-3461-2525 08-4318-7885
   นายเสน่ห์  เขียวภักดี  แฟกซ์ 0-3461-2527 
 ผปก.ชป.13 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 223 0-3461-3482 08-1383-1564 
  นายวิชัย สุภาโสด wichai_mo31@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3461-3540 
 ฝงส.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 223 0-3461-3482 08-1857-1039
  นายโสภณ จารุจารีต  แฟกซ์ 0-3461-3540 
 ฝปช.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาติ 223 0-3461-3482 
    แฟกซ์ 0-3461-3540 
 ฝคพ.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 223 0-3461-3482 
    แฟกซ์ 0-3461-3540 
 ผคก.ชป.13 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล me13@mail.rid.go.th 241 0-3461-2169 08-1009-3432
  นายนคร พริ้งเพริด nakron.pri@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2869 
 ฝวก.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 242 0-3461-3488 08-1405-4046
  นายอนันต์ สมธิทิม  แฟกซ์ 0-3461-2869 
 ฝปก.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 243 0-3461-3488 08-1948-9159
  จ.ส.อ.วรพนธ์ กัณฑบุตร (รก.)   แฟกซ์ 0-3461-2869
  somsak-somsak01@hotmail.com   
 ฝปด.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 244 0-3461-3488 08-1405-4046
  นายอนันต์ สมธิทิม  แฟกซ์ 0-3461-2869 
 ฝสน.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 241 0-3461-3488 08-1948-9159
  จ.ส.อ.วรพนธ์ กัณฑบุตร   แฟกซ์ 0-3461-2869
  somsak-somsak01@hotmail.com   
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 ฝสส.ชป.13 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 252 0-3461-2868 08-8072-1756
  นายบุญธรรม ราชโสภา Thamaratcha04@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-3461-2869 
    แฟกซ์ VPN 4131-3 ต่อ 250 
    

โครงการชลประทานกาญจนบุรี
kanburi@mail.rid.go.th, kanirr13@gmail.com, kanirr13@yahoo.com

7 ม. 12 ถ.แม่น�้าแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3456-4386 แฟกซ์ 0-3456-4387
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5711, 5712

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานกาญจนบุร ี 18 0-3456-4386 08-4874-6233
 กาญจนบุร ี นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรรณ  แฟกซ์ 0-3456-4387 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 21 0-3456-4386 08-1880-7478
 กาญจนบุร ี นางสาวจันทรา จัตุกูล poo_civilkan@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3456-4387 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 0-3456-4386 08-9836-9787
 กาญจนบุร ี นายประศาสน์ สุขอินทร์ engineer_kan@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3456-4387 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14 0-3456-4386 08-9816-0696
 กาญจนบุรี  นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว fod_53@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3456-4387 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 0-3456-4386 08-9549-3875
 กาญจนบุรี  นายคเชนทร์ หน่อแดง  แฟกซ์ 0-3456-4387 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 13 0-3456-4386 08-1736-6651
 กาญจนบุรี  นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์  แฟกซ์ 0-3456-4387 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 17 0-3456-4386 08-9409-9895
 กาญจนบุรี  นายนเรศร์ นรพัลลภ naret_29@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3456-4387 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 17 0-3456-4386 08-9816-0696
 กาญจนบุรี  นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว  fod_53@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3456-4387 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 14 0-3456-4386 08-7161-6978
 กาญจนบุรี  นายสุพรรณ สะดวก  แฟกซ์ 0-3456-4387 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-3460-4386 08-1942-3697
 กาญจนบุรี  นายจิระวิทย์ ปุโรทกานนท์ (รก.) j_kanirr13@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3460-4387 
    

โครงการชลประทานราชบุรี Rid_Rachburi@hotmail.com
77 ม. 3 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 0-3232-5798 แฟกซ์ 0-3232-5797

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5701, 5702   
 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานราชบุร ี 1002 0-3232-5798 08-1487-1354
  ราชบุร ี นายจารึก วัฒนาโกศัย jaruk05@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-3232-5797 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  1009 0-3232-5798 08-1944-3090
 ราชบุรี  นายไพบูรณ์ สวัสดิ์กว้าน ratburi13@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3232-5797 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 1008 0-3232-5798 08-1847-4641
 ราชบุรี  นายพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์ P_CHAI13@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3232-5797 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 1004 0-3232-5798 08-1732-0967
 ราชบุรี  นายธีระ อุนทะอ่อน Dheera34@gmail.com  แฟกซ์ 0-3232-5797 
 ฝชก.คป.  หัวหน้าฝ่ายช่างกล 1010 0-3232-5798 08-9836-2094
 ราชบุรี  นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ (รก.) jitsak_anu@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3232-5797 
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 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 1017 0-3232-5798 08-9836-2094
 ราชบุรี  นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์   แฟกซ์ 0-3232-5797
  jitsak_anu@hotmail.com   
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3232-5798 08-1941-3482
 ราชบุรี  นายไชยยุทธิ ยิ้มแย้ม yuth48@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3232-5797 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 1017 0-3232-5798 08-9810-7534
 ราชบุรี  นายณรงค์ศักดิ์ พ.ประสิทธิ์ (รก.) por69@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3232-5797 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 1003 0-3232-5798 08-1847-4641
 ราชบุรี  นายพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์ (รก.)   แฟกซ์ 0-3232-5797
  p_chai13@hotmail.com   
    

โครงการชลประทานนครปฐม nakornp@mail.rid.go.th, pathom13@gmail.com
149 ม. 16 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทร./แฟกซ์ 0-3426-2296, 0-3426-1557, 0-3426-2297, 0-3429-0872 , 0-3426-1556
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5731, 5732

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานนครปฐม 11 โทร./แฟกซ์ 0-3426-2296 08-4874-6218
 นครปฐม  นายคณิต ชินวงศ์ ratburi13@hotmail.com  0-3426-1557
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 16  08-9006-5855
 นครปฐม  นายพชร ชวนสกุล   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12  08-6397-6838
 นครปฐม  นายศรายุธ พันธุ์บุญ
  nakornp_eng@mail.rid.go.th   
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 13  08-1926-3534
 นครปฐม nakornp_wmis@mail.rid.go.th 
  นายเจริญศักดิ์ ทรัพย์ประดิษฐ 
  chareonsak39@gmail.com   
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล nakornp_mec@mail.rid.go.th 15  08-9466-0218
 นครปฐม  นายอนุรักษ์ ปัญจกะบุตร    
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 14  08-9466-0218
 นครปฐม nakornp_om@mail.rid.go.th 
  นายอนุรักษ์ ปัญจกะบุตร   
    

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม skmird13@hotmail.com
161 ม. 9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 0-3475-6676 แฟกซ์ 0-3475-6646

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5751, 5752

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม  0-3475-6506 08-4874-6239
 สมุทรสงคราม นายมนัส สุดพวง manus-2503@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3475-6646 08-1823-2490
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3475-6676 08-4145-7088
 สมุทรสงคราม  นายกัมพล ธนภิญโญ  kumphol05@live.com  โทร./แฟกซ์ 0-3475-6646 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-3475-6567 08-1949-4477
 สมุทรสงคราม  นายศานติพงษ์ เดือนศิริรัตน์  โทร./แฟกซ์ 0-3475-6646 
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 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์ 0-3475 6646 
 สมุทรสงคราม  นายสมบัติ วานิชชินชัย    
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-3475 6646 08-1947-4646
 สมุทรสงคราม  นายชาคริต มัลละพุทธิรินทร์ (รก.) 
  chacrit41sk@gmail.com   
 ฝสบ.คป. หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา  โทร./แฟกซ์ 0-3475-6646 08-4112-9258
 สมุทรสงคราม  นายอัครพงษ์ เอกนิธิอัครภูดล dine39@gmail.com    
   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่ามะกา tahmakar@mail.rid.co.th
ม. 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร./แฟกซ์ 0-3465-5093

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่ามะกา 22 0-3460-2071 08-1880-1367
 ท่ามะกา นายภราดา มีอ�าพล   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 14 0-3465-5093 08-9825-2930
 ท่ามะกา  นายประสิทธิ์ ฮวบดี  แฟกซ์ 0-3465-5093 ต่อ 13 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 18 โทร./แฟกซ์ 0-3465-5115 08-9850-1698
 ท่ามะกา  นายนพรัตน์ กัณฑเจตน์ nopparat40@hotmail.com  ต่อ 17 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 15  0-3465-5115 08-2291-6969
 ท่ามะกา  นายธีร ธรรมศิริ    
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล   0-3465-5108 08-8542-6893
 ท่ามะกา  นายอนุชา เชื้อเล็ก    
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 24  08-1858-6375
 ท่ามะกา  นายเกรียงศักดิ์ ชัยวนารมย์ (รก.)    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-1858-6375
 ท่ามะกา  นายเกรียงศักดิ์ ชัยวนารมย์   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   08-1858-4996
 ท่ามะกา  นายอธิภาคย์ สกุลแก้วแท้   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   08-1794-9482
 ท่ามะกา  นายสุรชัย นาคใหญ่   
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5   08-1858-4996
 ท่ามะกา  นายอธิภาคย์ สกุลแก้วแท้ (รก.)   

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพนมทวน panom_toun@gotmail.com
ม. 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3461-1915 แฟกซ์ 0-3461-1992

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7706, 7707

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพนมทวน 12 0-3461-1915 08-1338-4855
 พนมทวน  นายนเรศวร์ วัฒนวงศ ์nares2502@gmail.com  แฟกซ์ 0-3461-1992 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 16 0-3461-1915 08-1880-1337
 พนมทวน  นางพรทิพา ตู้จินดา p.pa2501@gmail.com  แฟกซ์ 0-3461-1992 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-3461-3659 08-9836-0038
 พนมทวน  นายประพันธ์ สพเสถียร pprapun@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-1992 
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 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 15 0-3461-1991 08-4145-2400
 พนมทวน  นายสมชาย หนูพันธ์   แฟกซ์ 0-3461-1992 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 14 0-3461-1915 08-1803-9668
 พนมทวน  นายสานิต สัมภวมานะ sanit_sam@mail.rid.go.th,  แฟกซ์ 0-3461-1992
  buccaneer81@hotmail.co.th, lalise@thaimail.com     
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3461-3491 08-4145-2400
 พนมทวน  นายสมชาย หนูพันธ์    
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3457-9251 08-9836-0038
 พนมทวน  นายประพันธ์ สพเสถียร pprapun@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3285-6532 08-4800-5189
 พนมทวน   นายสุเทพ สมงาม suthep_98@hotmail.com
   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครปฐม nakornpp@mail.rid.go.th
2/1 ม. 4 ต.ตะคร�้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทร. 0-3456-1902 แฟกซ์ 0-3456-2049

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7694, 7695

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครปฐม   0-3456-2228 08-1857-4628
 นครปฐม  นายสมบัติ พวงสมบัติ 
  nakornpp_om@mail.rid.go.th    
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3456-1902 08-1763-9067
 นครปฐม นางอารีรัตน์ ลูกแก้ว nakornpp_ass@mail.rid.go.th  0-3456-3041 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-3456-1902 08-1995-3090
 นครปฐม  นายไกรศร วาระรังษี nakornpp_eb@mail.rid.go.th   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน   0-3456-1902 08-1941-9442
 นครปฐม นายประพันธ์ เดือนศิริรัตน์  0-3456-2566 
  nakornpp_wm@mail.rid.go.th   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-3456-1902 08-1943-8230 
 นครปฐม นายณรงค์ เอี่ยมส�าอางค์  (รก.)
  nakornpp_wt1@mail.rid.go.th  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   0-3456-1902 08-1943-8230
 นครปฐม  นายณรงค์ เอี่ยมส�าอางค์ 
  nakornpp_wt1@mail.rid.go.th   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   0-3428-5039 08-1758-5488
 นครปฐม  นายเสรี ปีมณี  แฟกซ์ 0-3426-2390  
  nakornpp_wt2@mail.rid.go.th   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   0-3433-2125 
 นครปฐม   แฟกซ์ 0-3433-1101
     
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   0-3486-6036 08-5997-4569
 นครปฐม นายสุเมธ สุทธาชีวะ   
  nakornpp_wt4@mail.rid.go.th   
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาก�าแพงแสน worathit_k@mail.go.th
54 ม. 2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190 โทร./แฟกซ์ 0-3469-1094, 0-3469-1097-8 VPN 7700, 7701

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาก�าแพงแสน  0-3469-1097-8 08-4874-6235
 ก�าแพงแสน  นายบุญเสริม แต่งงาม serm_kn13@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3469-1094 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3469-1097-8 08-1005-2361
 ก�าแพงแสน  นายวรทิต กัณฑบุตร waratit13@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3469-1094 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-3469-1097-8 08-9815-5932
 ก�าแพงแสน นายเกียรติทนงค์ จันทร์พูล  แฟกซ์ 0-3469-1094 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์ 0-3469-1096 08-1384-7206
 ก�าแพงแสน  นายสุวิทย์ สุขนิรันดร์ suwit_4005@hotmail.com   0-3469-1094 0-3469-1097-8 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-3469-1097-8 08-7067-6566
 ก�าแพงแสน  นายประสิทธิ์ วีระศิลป์  แฟกซ์ 0-3469-1094 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-3469-1095 08-1943-2040
 ก�าแพงแสน  นายชาตรี วงษ์ชื่น  0-3469-1094 0-3469-1097-8 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-3497-0578 08-9737-1345
 ก�าแพงแสน  นายถวัลย์ คล้ายมงคล   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-3420-2247 08-1006-3896
 ก�าแพงแสน  นายวิเชษฎฐ์ พุกยม   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสองพี่น้อง songpn@mail.rid.go.th
ม. 16 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7724, 7725

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสองพี่น้อง  โทร./แฟกซ์ 0-3555-3019 08-4874-6224
 สองพี่น้อง  นายธวัช ชัยประสพ tawat_chai@mail.rid.go.th    โทร./แฟกซ์ 0-3547-3681 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร./แฟกซ์ 0-3555-3019 08-1922-2056
 สองพี่น้อง  นางสาววริษา อรรถสิษฐ์     
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โทร./แฟกซ์ 0-3555-3019 08-1944-6490
 สองพี่น้อง  นายฐิติพงษ์ โสภณางกูร thitipong-34@hotmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  โทร./แฟกซ์ 0-3555-3019 08-1856-4221
 สองพี่น้อง  นายสมใจ อินทร์พยุง somjai0001@gmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร./แฟกซ์ 0-3555-3019 08-1624-8260
 สองพี่น้อง  นายปิยะพล พึ่งพิน piyaponwan@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  โทร./แฟกซ์ 0-3555-3019 09-1886-5545
 สองพี่น้อง  นายเปี่ยมศักดิ์ วัฏฏางกูร piemsak2501@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  โทร./แฟกซ์ 0-3555-3019 08-4759-2155
 สองพี่น้อง  นายสุเมธ สุวรรณประเสริฐ not.4110@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  โทร./แฟกซ์ 0-3555-9251 09-1886-5545
 สองพี่น้อง  นายเปี่ยมศักดิ์ วัฏฏางกูร (รก.) piemsak2510@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  โทร./แฟกซ์ 0-3555-3019 08-7617-3413
 สองพี่น้อง  นายพงศ์ธวัช เมฆช้าง pongtawat-2505@hotmail.com   
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครชุม kronchum@mail.rid.go.th
2/1 ม. 3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทร. /แฟกซ์ 0-3220-1118, 0-3221-1173, 0-3222-2931, 0-3220-1118

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครชุม 14   08-1642-7001
 นครชุม  นายนรินทร์ นิ่มวิญญา narint@mail.rid.go.th   08-4628-2288
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 17   09-8247-9661
 นครชุม  นางฐิติรัตน์ สุขประเสริฐ jum2505_2505@hotmail.com   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 25   08-4874-6232
 นครชุม  นายสุรศักดิ์ แผ้วชมภู Surasakpaew@hotmail.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 19   08-1315-8159
 นครชุม  นายสุทิน กลั่นบุศย์ sutin2508@gmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 30   08-9962-9270
 นครชุม  นายโรม วิวิทวรณ์ rom_rid13@hotmail.com     
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 23  08-6336-4411
 นครชุม  นายสมชัย โยมด้วง somtui54@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 21  09-2540-1474
 นครชุม  นายกิตติพร พงศ์สุวรรณ kittiporn_2000@yahoo.com   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนแม่กลอง maeklongs@yahoo.com
ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3461-2871 แฟกซ์ 0-3461-2870

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7718, 7719

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนแม่กลอง 322 0-3461-2871 08-1873-9550
 เขื่อนแม่กลอง  นายประสงค์ ผ่องสวัสดิ ์Prasongph@gmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2870 08-6035-7550
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 312 0-3461-2872 08-1934-5036
 เขื่อนแม่กลอง  นางมยุรี ปิ่นสุวรรณ mayureepin@gmail.com   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 311 0-3461-2873 08-1616-5847
เขื่อนแม่กลอง นายไชยวัฒน์ คุณาวัฒนานนท์ CHAIWATLA@yahoo.com   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 314 0-3461-2876 09-3579-4662
 เขื่อนแม่กลอง  นายเฉลิมวรรษ อินทชัยศรี pro.angler44@gmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 315  08-1373-0757
 เขื่อนแม่กลอง  นายปริญญา สังข์สุวรรณ Prarinya1700@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 313 0-3461-2874 
 เขื่อนแม่กลอง     
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
ratburir@mail.rid.go.th, rachaburir@hotmail.com

179 ม. 7 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3271-1079, 0-3235-2585 แฟกซ์ 0-3235-2585, 0-3230-0062, 0-3235-2575

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7682, 7683

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา  12 0-3271-1079 08-1906-5255
 ราชบุรีฝั่งขวา นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย phirayut@gmail.com  แฟกซ์ 0-3235-2585
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 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 24 โทร./แฟกซ์ 0-3235-2585 08-1736-3495
 ราชบุรีฝั่งขวา  นางสุวรรณา เจียมตระกูล rachaburir@hotmail.com  0-3271-1079 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 16 0-3271-1079 09-7995-1594
 ราชบุรีฝั่งขวา นายชาคริต มัลละพุทธิรินทร์ chacrit41sk@gmail.com  แฟกซ์ 0-3235-2585 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 14 0-3271-1079 08-1736-6877
 ราชบุรีฝั่งขวา  นายท�านพ แจ้งจิตร tomnop2501@thaimail.com  แฟกซ์ 0-3235-2585 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17 0-3271-1079 08-1991-8339
 ราชบุรีฝั่งขวา  นายเด็ด เพ็ญแสง   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 13 0-3271-1079 08-1295-6581
 ราชบุรีฝั่งขวา  นายกิตติศักดิ์ สุภาดี kittisak_prd@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3256-6135 08-0292-1761
 ราชบุรีฝั่งขวา  นายสมบัติ ปั่นสุ่น (รก.)   
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3256-1206 08-0292-1761
 ราชบุรีฝั่งขวา  นายสมบัติ ปั่นสุ่น   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ratbuil@mail.rid.go.th
76 ม. 8 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 0-3223-3313 แฟกซ์ 0-3235-6977

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 102 0-3223-3313 08-4874-6237
 ราชบุรีฝั่งซ้าย นายวิเชียร เจริญศร ีwich9915jrs@hotmail.com   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 106 0-3223-3313 08-5073-1118
 ราชบุรีฝั่งซ้าย  นางพาณิพร รัตนะราภ   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 104 0-3223-3313 08-4874-6234
 ราชบุรีฝั่งซ้าย  นายพันธุ์เทพ โกมารกุล ณ นคร   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 113 0-3223-3313 08-1834-9131
 ราชบุรีฝั่งซ้าย  นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรีรัมย์   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 110 0-3223-3313 08-1005-9498
 ราชบุรีฝั่งซ้าย นายส�าเริง รอดวัณโณ   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3223-4273 08-1933-0795
 ราชบุรีฝั่งซ้าย  นายชาตรี นิลศรี   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-1834-9131
 ราชบุรีฝั่งซ้าย  นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรีรัมย์ (รก.)   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาด�าเนินสะดวก dn_rid13@hotmail.com
155 ม. 8 ต.ด�าเนินสะดวก อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร. 0-3225-4525 แฟกซ์ 0-3225-3031

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7664,7665

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาด�าเนินสะดวก 32  08-9059-9669
 ด�าเนินสะดวก นายพงศกร อุตตนางกูร jim-135@windowslive.com   08-1912-4329
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 23  08-1255-1654
 ด�าเนินสะดวก  นางวรวรรณ บัวสาคร   
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 28  08-5263-4553
 ด�าเนินสะดวก นายกิตติ์ชญชาต เสมค�า kitchonchat39@gmail.com   
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 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 26  08-1696-6767
 ด�าเนินสะดวก  นายวินัย อุทัยแสน win.pfm@hotmail.com   
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 25  08-1995-7682
 ด�าเนินสะดวก  นายมงคล บุญเปลี่ยน   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   08-5263-4553
 ด�าเนินสะดวก  นายกิตติ์ชญชาต เสมค�า (รก.) kitchonchat39@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   08-1803-0738
 ด�าเนินสะดวก  นายสิริชัย ผดุงสุข   
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบางเลน
banglain13@gmail.com, banglain_13@hotmail.com

205 ม. 14 ต.สระพัฒนา อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม 73180 โทร. 0-3438-4272-3 แฟกซ์ 0-3438-4272
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7688, 7689

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบางเลน 12 0-3438-4273 08-1833-8988
 บางเลน นายสมชาย  เตียวเจริญกิจ  แฟกซ์ 0-3438-4271
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 0  08-9551-9110
 บางเลน นางสาวปิ่นนารี  เผ่าจันทร์  แฟกซ์ 0-3438-4272 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 18 โทร./แฟกซ์ 0-3438-4271 08-1987-1781
 บางเลน  นายวรสิทธิ์  จิตรประทักษ์   
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 17 0-3438-4273 08-3693-9993
 บางเลน นายกิตติพงษ์ รักจรรยา  แฟกซ์ 0-3438-4272 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 โทร./แฟกซ์ 0-3438-4271 08-1987-1781 
 บางเลน นายวรสิทธิ์  จิตรประทักษ์ (รก.)   
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 15 0-3438-4273 08-3699-9993
 บางเลน  นายกิตติพงษ์ รักจรรยา (รก.)  แฟกซ์ 0-3438-4272 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 13 0-3438-4273 08-0207-3199
 บางเลน  นายอรรถสิทธิ์  เกิดมีสุข  แฟกซ์ 0-3438-4272 

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 13 const_213@hotmail.com
96 ม. 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3461-2877 แฟกซ์ 0-3461-2878

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7736, 7737

 ผอ.คส.ชป.13 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง const_213@hotmail.com 102 0-3461-2879 08-4874-6243
  นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต   แฟกซ์ 0-3461-2878 08-1852-2145
 บท.คส.ชป.13 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105 0-3461-2877 08-1848-1581
  นางศิริวรรณ แต้มประเสริฐ monkpupil@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2878 
 งบ.คส.ชป.13 ผู้ควบคุมงานด้านการเงินและบัญชี 106 0-3461-2877 08-7155-1838
  นางสุวรรณา มณีเนียม suwanna_2504@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2878 
 พด.คส.ชป.13 ผู้ควบคุมงานด้านพัสด ุ 107 0-3461-2877 08-1932-7588
  นางสาวศิริสุข จงวิบูลย์   แฟกซ์ 0-3461-2878 
 กวบ.คส.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 103 0-3461-2877 08-1847-4641
  นายพรชัย ภู่พร้อมพันธ์ P_chai13@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2878 
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 กส.1 คส.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 111 0-3461-2877 08-1857-5772
  นายยศวัจน์ ศรีเรืองเจริญ do9353@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2878 
 กส.2 คส.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 112 0-3461-2877 08-4770-5299
  นายวันชัย สอนใจ s.wanchai2499@gmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2878 
 กส.3 คส.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 113 0-3461-2877 08-1832-8916
  นายพนัส น่วมเจริญ vis3_2_13@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2878 
 กส.4 คส.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 114 0-3461-2877 09-2694-5241
  นายชูชาติ เลิศณรงค์ชาญ chuchat_81@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2878 
 กส.5 คส.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5  115 0-3461-2877 08-5298-4071
  นายสมศักดิ์ หินแก้ว samsak_25_08_hotmail.com  แฟกซ์ 0-3461-2878 
 กปก.คส.ชป.13 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 109 0-3461-2877 09-2694-5241
  นายชูชาติ เลิศณรงค์ชาญ (รก.)   แฟกซ์ 0-3461-2878
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ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

ชุมพร

ระนอง

444 ม. 1 บ้านเบญจพาส ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร. 0-3282-5658-9 แฟกซ์ 0-3282-5660
444 Moo 1 Banbenchaphat Wangphong Sub-district, Pran Buri District, Prachuap Khiri Khan 77120
Tel. 0-3282-5658-9  Fax 0-3282-5660 หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4141, 4142, 4143, 4144

• โครงการชลประทานเพชรบุรี
• โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
• โครงการชลประทานชุมพร
• โครงการชลประทานระนอง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเพชรบุรี
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาปราณบุรี
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 14
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 ผส.ชป.14 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 14 201 0-3282-5644 08-1927-9666
  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์  203 0-3282-5645
  Chalearmkiat_bee36@hotmail.com,   แฟกซ์ 0-3282-5660
  COMNIDA28@yahoo.com  
 ผชช.ชป.14 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  202   0-3282-5645 08-1853-3063
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 14) 
  นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล   
 ฝบท.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 206 0-3282-5646 08-1930-8088
  นางอรอุมา แจ่มจันทร์ ornuma_jam@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 นิติกร สชป.14 นิติกรประจ�าส�านักฯ 205 0-3282-5663 08-7075-7270
  นายเรวัตร นายางเจริญ rawatrid@gmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ธก.ชป.14 ผู้ควบคุมงานธุรการ 207 0-3282-5647 08-1255-7973
  นางลักขณา การทหาร   แฟกซ์ 0-3282-5660 
  turakarndjob@yahoo.co.th 208  
 จก.ชป.14 ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 209 0-3282-5662 08-2658-3506
  นางโสภิต พรรณไวย์ sopit_2500@hotmail.com 210 แฟกซ์ 0-3282-5662 
 พด.ชป.14 ผู้ควบคุมงานพัสดุ 213 0-3282-5649 08-1483-3818
  นาสุรชัย สองสี surachai_ban@hotmail.com 214 แฟกซ์ 0-3282-5649 
 บง.ชป.14 ผู้ควบคุมงานบัญชี 211 0-3282-5648 08-1930-8088
  นางอรอุมา แจ่มจันทร์ ornuma_jam@hotmail.com 212 แฟกซ์ 0-3282-5648 
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์ 215 0-3282-5647 08-1255-7973
  นางลักขณา การทหาร turakarndjob@yahoo.co.th  แฟกซ์ 0 3282 5660 
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ 206 0-3282-5646 08-1930-8088
  นางอรอุมา แจ่มจันทร์ ornuma_jam@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 235 0-3282-5655 08-5294-2112
  นายนิวัต แจ้งสว่าง J_nivat@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ผวศ.ชป.14 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 216 0-3282-5650 08-1618-9974
  นายศุภณัฐ ปริยชาต ิsupanat_rid@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 กพค.ชป.14 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 218 0-3282-5651 08-1199-4537
  นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร civil6063@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
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 กอบ.ชป.14 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 216 0-3282-5650 08-1618-9974
  นายศุภณัฐ (รก.) ปริยชาติ supanat_rid@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 กธว.ชป.14 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 254 0-3282-5658 ต่อ 254 08-1893-2400
  นายประสิทธิ์ สิทธิยศ Pssitrids@hotmail.com 220 แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝสร.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 221 0-3282-5658-9 08-1970-3341
  นายสมสุข ทิพย์มณี somsuksurvey.14@gmail.com 222 แฟกซ์ 0-3282-5660
 ฝปช.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 223 0-3282-5658-9 08-1732-8587
  นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ kuang-59@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660
 ฝตว.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 224 0-3282-5658-9 08-7060-4420
  นายชลอ นาคสิทธิ์ moojib1977@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ผบร.ชป.14 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 225 0-3282-5652 08-1479-5497
  นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร sekdesign43@gmail.com 226 แฟกซ์ 0-3282-5653 08-1913-1007
 ฝงจ.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 227 0-3282-5658-9 08-1900-3966
  นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ekpgom@gmail.com  แฟกซ์ 0 3282 5660 
 ฝจน.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน�้า 228 0-3282-5661 08-1866-6877
  นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี wmbrio14@gmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝชน.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 270 0-3282-5658-9 08-6383-4096
  นางสาวสุนทรี สมทบ pukka_joy14@hotmail.com 230 แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝปค.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 225 0-3282-5652 08-1479-5497
  นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร (รก.) sekdesign43@gmail.com 226 แฟกซ์ 0-3282-5653 08-1913-1007
 ฝปท.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางน�้าชลประทาน 228 0-3282-5661 08-1866-6877
  นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี (รก.) wmbrio14@gmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝปน.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 227 0-3282-5658-9 08-1900-3966
  นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ (รก.) ekpgom@gmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ผปก.ชป.14 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 231 0-3282-5658-9, 0-3282-5654 08-8281-0939
  นายธ�ารงค์ศักดิ์ นครา  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝงส.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 233 0-3282-5658-9 08-1483-3818
  นายสุรชัย สองสี surachai_ban@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝคพ.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 235 0-3282-5658-9 08-5294-2112
  นายนิวัต แจ้งสว่าง J_nivat@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝปช.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาติ 232 0-3282-5658-9 08-6611-5353
  นายปุนภพ วงศ์วิวัฒน์ mor53rid@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ผคก.ชป.14 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 236 0-3282-5656 08-6750-7686
  นายอรรถพร บุญศร ี  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝวก.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 239 0-3282-5658-9 08-1909-3373
  นายมนสันติ์ ปกป้อง  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝปก.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 238 0-3282-5658-9 08-1908-9798
  นายสมจินต์ ฟักมีทอง (รก.)  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝปด.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายปฏฎิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 238 0-3282-5658-9 08-1908-9798
  นายสมจินต์ ฟักมีทอง  แฟกซ์ 0-3282-5660 
 ฝสน.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 236 0-3282-5656 08-6750-7686
  นายอรรถพร บุญศรี (รก.)  แฟกซ์ 0-3282-5660 
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 ฝสส.ชป.14 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 239 0-3282-5658-9, 0-3246-1308 08-1909-3373
  นายมนสันติ์ ปกป้อง (รก.)  แฟกซ์ 0-3282-5660 
    แฟกซ์ 0-3277-1087-8
    

โครงการชลประทานเพชรบุรี petch@mail.rid.go.th
77/15 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทร. 0-3246-1308 แฟกซ์ 0-3277-1088, 0-3277-1087

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเพชรบุร ี 221 0-3246-1308 08-9033-4466
 เพชรบุร ี นายสันต์ จรเจริญ santjonja@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3277-1087-8 08-1445-4736
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 204 0-3246-1308 08-9829-2772
 เพชรบุรี  นางสจิรา โพธิกลิ่น sjira_p@mail.rid.go.th.  แฟกซ์ 0-32771088 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 206 0-3246-1308 08-1084-5979
 เพชรบุรี  นายวัฒนโรจน์ ปรางค์รัตน์ wrrntanaroj@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3277-1088 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 210 0-3246-1308 08-1986-2030
 เพชรบุรี นายประสิทธิ์ อยู่ดี (รก.) prasit_y@mail.go.th  แฟกซ์ 0-3277-1088 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 223 0-3246-1308 08-6264-6332
 เพชรบุรี  นายบรรลือ พุ่มนิล  แฟกซ์ 0-3277-1088 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 206 0-3246-1308 08-1986-3255
 เพชรบุรี  นายไพโรจน์ อ่อนละมุน pairoj_o@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-3277-1088 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 206 0-3246-1308 08-1943-1289
 เพชรบุรี  นายสิทธา บุญประจวบ sitta_b@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-3277-1088 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 202 0-3246-1308 08-0651-9158
 เพชรบุรี  นายพีรพัฒน์ มณีโชติ hidalgo52@windowslivc.com  แฟกซ์ 0-3277-1088 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 205 0-3246-1308 08-6500-1320
 เพชรบุรี นายศิวะนิตย์ กุญชรทรัพย์ siwanit_k@mail.rid.go.th  0-3260-4499, 0-3260-4489 
    แฟกซ์ 0-3277-1088 
    แฟกซ์ 0-3260-4499 
    

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ prajuad@mail.rid.go.th
2 ม. 13 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร./แฟกซ์ 0-3260-4499, 0-3260-4489

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ ์ 101 โทร./แฟกซ์ 0-3260-4499 08-1279-2181
 ประจวบคีรีขันธ ์ นายนิพัฒน์ ยังรอด nipat_young@hotmail.com   
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 104 0-3260-4499 08-9836-5680
 ประจวบคีรีขันธ์  นางดวงแก้ว พลอยจีน  แฟกซ์ 0-3260-4499 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 102 0-3260-4499 08-1970-1253
 ประจวบคีรีขันธ์  นายพิมล สกุลดิษฐ์ Mr.pimol1967@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3260-4499 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 103 0-3260-4499 08-0024-5995
 ประจวบคีรีขันธ์  นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ somkiat_j38@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3260-4499 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 108 0-3260-4499 08-7157-4953
 ประจวบคีรีขันธ์  นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง  แฟกซ์ 0-3260-4499 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 105 0-3260-4499 08-6130-6331
 ประจวบคีรีขันธ์  นายบูญชู พลอู๋  แฟกซ์ 0-3260-4499 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 106 0-3260-4499 08-1012-9669
 ประจวบคีรีขันธ์  นายณัฐพล ชูชีพ  แฟกซ์ 0-3260-4499 
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 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 107 0-3260-4499, 0-7765-8283 08-1959-8470
  นายสมศักดิ์ เมืองลอย  แฟกซ์ 0-3260-4499 
    แฟกซ์ 0-7765-8284 

โครงการชลประทานชลประทานชุมพร chumporn@mail.rid.go.th
162 ม. 1 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7765-8283 แฟกซ์ 0-7765-8284

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานชุมพร  103 โทร./แฟกซ์ 0-7765-8288 08-1370-8232
 ชุมพร  นายศุภชัย วรรณะ   
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 110 0-7765-8283 08-1078-4947
 ชุมพร  นายทรัพย์ทวี รสพฤกษ์  แฟกซ์ 0-7765-8284 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 104 0-7765-8 283 08-1101-0834 
 ชุมพร  นายกิติ สุนทรเสถียร  แฟกซ์ 0-7765-8284 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 129 0-7765-8 283 08-1895-0570
 ชุมพร  นายนพดล มีวิเศษ  แฟกซ์ 0-7765-8284 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 118 0-7765-8 283 08-9652-2661 
 ชุมพร  นายพนม เสือมาก  แฟกซ์ 0-7765-8284 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 108 0-7765-8 283 08-9974-4944
 ชุมพร  นายจรัญ นาคทั่ง  แฟกซ์ 0-7765-8284 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 108 0-7765-8 283 08-5784-5581
 ชุมพร  นายเริงชัย บุญช่วย  แฟกซ์ 0-7765-8284 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 108 0-7765-8 283 08-5014-0824
 ชุมพร  นายวณิชย์  ปรุงเรือน  แฟกซ์ 0-7765-8284 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 109 0-7765-8 283 08-5470-5656
 ชุมพร  นายไพโรจน์  น้อยเอียด  แฟกซ์ 0-7765-8284
    VPN 5851, 5852 
    

โครงการชลประทานระนอง
182 ม. 2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5851, 5852 
 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานระนอง 111 0-7782-1666 08-1738-3469
 ระนอง นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ sutan_rid@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7782-1678 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 117 0-7782-1666 08-1856-2376
 ระนอง นางชุติญา พรหมมาศ Tewchutiya@gmail.com  แฟกซ์ 0 7782 1678 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 112 0-7781-2943 08-1457-3867
 ระนอง นายสุชาติิ กาญจนวิลย PEEPEAK@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7781-2943 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 113 0-7781-1892 08-9977-2048
 ระนอง นายสิทธิพร อังกุราภินันท์ kum_sittapro@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7782-1678 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 115 0-7782-1666 08-9647-9657
 ระนอง  นายผดุงชาติ ไทรงาม  แฟกซ์ 0-7782-1678 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-7782-1666 08-1691-2859
 ระนอง  นายทฤษฎี บัวนอก Theory_๐๔@windowslive.com  แฟกซ์ 0-7781-1678 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 119 0-7782-1666 08-1892-4386
 ระนอง  นายพิศุทธ์ โคสวิดา Pisut_k@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-7781-1678
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเพชรบุรี
http://irrigation.rid.go.th/rid14/petchp/website/index1.html

308 ม. 6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทร. 0-3241-6700, 0-3241-6701, 0-3241-6362
และ 0-3278-4656 ส�าหรับส่งแฟกซ์ กด 15 หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voic Over IP) : 7742, 7743

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเพชรบุร ี 17 0-3241-6700 08-9033-4466
 เพชรบุร ี นายเจษฎา อังศุพาณิชย ์  0-3241-6701 
  jedsada_a@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-3241-6700-1 ต่อ 15 
    VPN 7742, 7743 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 11 0-3241-6700 08-9411-0981
 เพชรบุร ี นางวไลภรณ์ คล้ายอุดม 19 0-3241-6701 
  rid14@gmail.com  แฟกซ์ 0-3241-6700-1 ต่อ 15 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 0-3241-6700 08-9814-2046
 เพชรบุรี  นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน Prajak_u@mail.rid.go.th 14 0-3241-6701 
    แฟกซ์ 0-3241-6700-1 ต่อ 15 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 16 0-3241-6700 08-1880-8731
 เพชรบุรี นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ Irrnakaotog@hotmail.com 23 0-3241-6701 
    แฟกซ์ 0-3241-6700-1 ต่อ 15 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 25 0-3241-6700 
 เพชรบุร ี   0-3241-6701 
    แฟกซ์ 0-3241-6700-1 ต่อ 15 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-3277-2290 08-1858-6507
 เพชรบุรี  นายเสกสรร สอนพันธุ์ Seksan_ss@hotmail.com   
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-3249-3041 08-1822-9755
 เพชรบุรี นายสุรชัย หลักทองค�า Surachai-44@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3249-3041 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0-3278-1203 08-1880-5803
 เพชรบุรี  นายเอกราฎร์ บัวประคอง   แฟกซ์ 0-3278-1203
  Eakaratbuaprakong@gmail.com   
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0-3245-9157 08-6171-6637
 เพชรบุรี  นายพลาธิป นาคสกุล Dulyatham@hotmail.com  แฟกซ์ 0-3245-9157 
 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5  0-3250-6078 08-4926-1972
 เพชรบุรี  นายณัฏฐพล ทับทอง Tank4259271@hotmail.com  0-3262-2384 
    แฟกซ์ 0-3262-2384 
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาปราณบุรี pranburi@mail.rid.go.th
ม. 11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร. 0-3262-2384

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาปราณบุรี  แฟกซ์ 0-3262-2384 08-6682-2299
 ปราณบุร ี นายวีระ เพ็งทอง   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-3262-2384 08-9874-1714
 ปราณบุร ี นางสาวสุภาวิตา ค�าโปร่ง  แฟกซ์ 0-3262-2384 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  0-3262-2384 08-4914-8848
 ปราณบุรี  นายวรยศ ผุสดี worayosy@yahoo.com  แฟกซ์ 0-3262-2384 
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 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0 3262 2384 08 9254 5839
 ปราณบุรี  นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ urak8398rid14@yahoo.com  แฟกซ์ 0 3262 2384 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0 3262 2384 08 3969 9167
 ปราณบุรี  นายวีระชัย ตันเจริญ  แฟกซ์ 0 3262 2384 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0 3262 2384 08 6264 6332
 ปราณบุรี นายทองดี ศรีมาตร  แฟกซ์ 0 3262 2384 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0 3262 2384 08 9836 0374
 ปราณบุรี  นายประภาศ โต้ตอบ  แฟกซ์ 0 3262 2384 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  0 3262 2384 08 1932 9778
 ปราณบุรี  นายศิริชัย อ่อนสกล  แฟกซ์ 0 3262 2384 
 ฝสบ.คบ. หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  0 3268 1725 08 4914 8848
 ปราณบุรี  นายโชคชัย คงเกราะ (รก.)  0 7757 6946  09-2284-3566
    แฟกซ์ 0 3268 1725 
    VPN 7760,7761 
    

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 14 const214@mail.rid.go.th
49 ม. 5 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 0-7757-6946 แฟกซ์ 0-7757-6946 ต่อ 50

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 7760, 7761

 ผอ.คส.ชป.14 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 14 12 0-7757-6946 08-1838-1180
  นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ ์Sboonyanuson@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7757-6946 ต่อ 50 
 บท.คส.ชป.14 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 13 0-7757-6946 08-3187-8294
  นางสาวเสาวรภย์ เยี่ยมแสง saowarop@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0 7757 6946 ต่อ 50 
 กวบ.คส.ชป.14  หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 20 0-7757-6946 08-1535-2040
  นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ maew_50@hotmial.com  แฟกซ์ 0-7757-6946 ต่อ 50 
 กส.1 คส.ชป.14 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  0-7757-6946 08-1736-3714
  นายสมชาย รอดแล้ว   แฟกซ์ 0-7757-6946 ต่อ 50 
 กส.2 คส.ชป.14 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 41 0-7757-6946 08-1892-4665
  นายมนตรี ไชยมงคล   แฟกซ์ 0-7757-6946 ต่อ 50 
 กส.3 คส.ชป.14 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 14 0-7757-6946 08-1536-1583
  นายสาธิต นรินทร์ fordsathit@gmail.com  แฟกซ์ 0-7757-6946 ต่อ 50 08-1445-4861
 กส.4 คส.ชป.14 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4  0-7757-6946 08-1737-2138
  นายฉลาด แจ้งสว่าง chalad_14@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7757-6946 ต่อ 50 
 กส.5 คส.ชป.14 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5  0-7757-6946 08-8443-9251
  นายวิชา จารุปรัชญ์   แฟกซ์ 0-7757-6946 ต่อ 50 
 กปก.คส.ชป.14 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 40 0-7757-6946 08-7890-1188
  นายสกล ทองเจริญ Sakon_thongjaroen@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7757-6946 ต่อ 50
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นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี

กระบี่

พังงา

ภูเก็ต

• โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
• โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
• โครงการชลประทานกระบี่
• โครงการชลประทานพังงา
• โครงการชลประทานภูเก็ต
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าปากพนังตอนบน
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าปากพนังตอนล่าง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครศรีธรรมราช
• ศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้า           
 ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 15

41 ม.3 ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80370 โทร. 0-7544-3150 แฟกซ์ 0-7544-3140
41 Moo 3 Pakphanangfangtawantok Sub-district Pakphanang District, Nakhon Si Thammarat 80370
Tel. 0-7544-3150  Fax 0-7544-3140  หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4151, 4152
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 ผส.ชป. 15 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 15 110 0-7544-3166 08-1818-7790
  นายประสิทธิ์ ชรินานนท ์prasith34@gmail.com    แฟกซ์ 0-7537-0276 08-4700-0516
 ผชช.ชป.15 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 120
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า
  ส�านักชลประทานที่ 15)  0-7544-3049 08-1618-2414
  นายธีรชาติ สังคะหะ  แฟกซ์ 0-7544-3049 
 ฝบท.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ma15@mail.rid.go.th 210 0-7544-3066 08-1859-8422
  นายไตรรงค์ โสภาผล  แฟกซ์ 0-7544-3140 08-1978-2495
  นิติกรประจ�าส�านัก 130 0-7544-3150 08-1894-4965
  นายเอกราช ศศิธร  แฟกซ์ 0-7544-3140 
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 220 0-7544-3150 08-1084-2352
  นางอุทิศ ช่อเชิดชูวงศ์  แฟกซ์ 0-7544-3140 
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 230 0-7544-3150 08-6504-8234
  นางสาวกนกวรรณ ศรีสุวรรณภพ  แฟกซ์ 0-7544-3140 
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 240 0-7544-3150 08-1956-5880
  นางสาวสุกฤตา จุนเด็น  แฟกซ์ 0-7544-3140 
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 250 0-7544-3150 08-1896-4534
  นางสะอาด เที่ยงทัศน์  แฟกซ์ 0-7544-3140 
  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ ์      
    
  ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ      
    
  ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที ่ 520 0-7544-3150 08-1979-2839
  นายธวัชชัย สรรเพชญ tawatchai_sunpet@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7544-3140 
 ผวศ.ชป.15 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 310 โทร./แฟกซ์ 0-7544-3148 08-1957-0504
  นายพีระศักดิ์ ชมภูนุช WATER_PRERASAK@hotmail.com   
 กพค.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 320 0-7544-3148 08-1891-1746
  นายประวิทย์ เกียรติก้องแก้ว Prawit@hotmail.com   
 กอบ.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ  330 0-7544-3148 08-4874-6254
  นายสุวรรณ กอเจริญรัตน ์   
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 กธว.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 340  0-7544-3148 08-1886-3507
  นาวสาวสุวิภาดา  โรจนโพธิ์ suwipada@gmail.com   
ฝสร.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 350 0-7544-3148 08-1891-2839
  นายสุนทร รัตนโชติ soontorn.ratt@hotmail.com    
 ฝปข.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 360 0-7544-3148 
       
ฝตว.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 370 0-7544-3148 08-9873-7962
  นายสมยศ จ�านงค์นารถ   
 ผบร.ชป.15 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 410 0-7544-3043 
    แฟกซ์ 0-7544-3047 
 ฝงจ.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 420 0-7544-3043 08-1556-6844
  นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว pitakpong54@gmail.com  แฟกซ์ 0-7544-3047 
 ฝจน.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 430 0-7544-3043 09-9180-4400
  นายอิสรา เทียนศรี thainsri@gmail.com  แฟกซ์ 0-7544-3047 
 ฝชน.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 440 0-7544-3043 08-1560-6970
  นางอ�ามร มีสวัสดิ์ m_me03@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7544-3047  
 ฝปค.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 450 0-7544-3043 08-1556-6844
  นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว pitakpong54@gmail.com  แฟกซ์ 0-7544-3047 
 ฝปท.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 460 0-7544-3043 08-4460-1800
  นายจีรยุทธ จินดารัตน์  แฟกซ์ 0-7544-3047 
 ฝปน.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 470 0-7544-3150  08-4290-2787
  นายพงษ์รักษ์ เพ็งโฉม   
 ผปก.ชป.15 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ ex15@mail.rid.go.th 510 0-7537-0308 08-4874-6264
  นายธงคม   รัตนเสถียร thongkom.rt@gmail.com   09-4549-8569
 ฝงส.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 520 0-7537-0308 08-1979-2839
  นายธวัชชัย สรรเพชญ tawatchai_sunpet@hotmail.com   
ฝปช.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาต ิ 530 0-7537-0308 08-6473-8549
  นายโสภณ พุทธรักษา   
 ฝคพ.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 540 0-7537-0308 08-9908-7228
  นายพรชัย ไชยสม p_Chaisom@hotmail.com   
 ผคก.ชป.15 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล me@mail.rid.go.th 610 0-7537-0513 08-1905-9381
  นายย้ง ตู้ทวีทรัพย ์  0-7544-3150 
 ฝวก.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 620 0-7544-3150 08-9289-3612
  นายอภินันท์ ชุมแก้ว   
 ฝปก.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 630 0-7544-3150 08-1537-9909
  นายเจริญ ศรีเชย   
 ฝปด.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 640 0-7544-3150 08-9973-1641
  นายเกียรติณรงค์ เรืองรัตน์   
 ฝสน.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 650 0-7544-3150 08-9972-5325
  นายเกียรติศักดิ์  ทองจันทร์   
 ฝสส.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 660 0-7544-3150 08-6477-1882
  นายอาคม รักษ์ยศ   
    



อักษรย่อ
ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ

275

โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
434 ม. 5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทร. 0-7721-1615 แฟกซ์ 0-7721-1615-16

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5841, 5842

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธาน ี 104 0-7721-1615 08-6697-7988
 สุราษฎร์ธานี  นายยงยุทธ  เกิดสินธ์ชัย  แฟกซ์ 0-7721-1615-6 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 107 0-7721-1615 08-9727-9508
 สุราษฎร์ธานี  นางมณฑา เลาหกุล  แฟกซ์ 0-7721-1615-6 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 105 0-7721-1615 08-7289-7007
 สุราษฎร์ธานี นายสยาม   อิ่มเจริญ  แฟกซ์ 0-7721-1615-6 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 106 0-7721-1615 08-1737-4128
 สุราษฎร์ธานี  นายชัยวัฒน์    ตันเจริญ  แฟกซ์ 0-7721-1615-6 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 103 0-7721-1615 08-6685-1336
 สุราษฎร์ธานี  นายประเสริฐ สนเลม็ด  แฟกซ์ 0-7721-1615-6  
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 108 0-7721-1615 08-6745-6950
 สุราษฎร์ธานี  นายสุรเชษฐ์ นิรินธนชาติ  แฟกซ์ 0-7721-1615-6 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 108 0-7721-1615 
 สุราษฎร์ธานี    แฟกซ์ 0-7721-1615-6 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 108 0-7721-1615 08-4058-9048
 สุราษฎร์ธานี  นายปิยวัฒน์ เพชรฤทธิ์  แฟกซ์ 0-7721-1615-6 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 108 0-7721-1615 0-7728-8086
 สุราษฎร์ธานี  นายวิชิต ผลพานิช  แฟกซ์ 0-7721-1615-6 08-1894-5592
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 108 0-7721-1615 08-1894-4083
 สุราษฎร์ธานี  นายธงชัย ไชยนิคม  แฟกซ์ 0-7721-1615-6 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 124 0-7721-1615 08-1657-7650
 สุราษฎร์ธานี  นายดุษิต แสงศรี  แฟกซ์ 0-7721-1615-6 
    

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
168 ม. 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7576-3299 แฟกซ์ 0-7537-8892

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 106 0-7576-3299 08-9874-1806
 นครศรีธรรมราช  นายยรรยง โกศลกาญจน ์  แฟกซ์ 0-7576-8892  
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 104 0-7576-3299 08-9170-8933
 นครศรีธรรมราช  นายณัฐพจน์ หมดมลทิน  แฟกซ์ 0-7576-8892 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 108 0-7576-3299 08-2799-9958
 นครศรีธรรมราช  นายพิษณุ อนันทานนท์  แฟกซ์ 0-7576-8892 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 109 0-7576-3299 08-6954-0287
 นครศรีธรรมราช  นายอรินทร์ สุขสวัสดิ์  แฟกซ์ 0-7576-8892 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 115 0-7576-3299 08-5790-6165
 นครศรีธรรมราช  นายอรรณพ ยิ้มวัน  แฟกซ์ 0-7576-8892 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 105 0-7576-3299 
 นครศรีธรรมราช    แฟกซ์ 0-7576-8892 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 105 0-7576-3299 08-4847-2850
 นครศรีธรรมราช  นายเชิดพงษ์ ศรีเทา  แฟกซ์ 0-7576-8892 
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 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 105 0-7576-3299 08-1891-6501
 นครศรีธรรมราช  นายปัญญพงษ์ สงพะโยม  แฟกซ์ 0-7576-8892 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 105 0-7576-3299 08 1958 5748
 นครศรีธรรมราช  นายอนันตชาติ คงพันธ์  แฟกซ์ 0-7576-8892  
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 105 0-7576-3299 08-6690-9260
 นครศรีธรรมราช  นายอ�านาจ ปราชญ์ศักดิ์  แฟกซ์ 0-7576-8892  
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 105 0-7576-3299 
 นครศรีธรรมราช   แฟกซ์ 0-7576-8892 
 

โครงการชลประทานกระบี่ Krabi@mail.rid.go.th
195 ม. 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0-7561-2880, 0-7561-2868 แฟกซ์ 0-7561-1608

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5811, 5812

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานกระบี่  101 0-7561-1952 08-9875-4367
 กระบี ่ นายวรายุทธ คงนุ้ย   แฟกซ์ 0-7561-1608 08-4874-6256
 บท.คป.  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 112 0-7561-2880 08-1970-6380
 กระบี่  นางสาวเพ็ญศรี โชติ   แฟกซ์ 0-7561-1608 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 113 0-7561-2880 08-1188-7667
 กระบี่  นายมงกุฎ เศรษฐเอกพันธ์   แฟกซ์ 0-7561-1608 08-6691-5478
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 114 0-7561-2880 08 3182 9156
 กระบี่  นายพงศ์พันธ์ พงศ์ชยุฒน์   แฟกซ์ 0-7561-1608  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 105 0-7561-2880 08-1970-2153
 กระบี่  นายเอกพงษ์ หนูเกื้อ   แฟกซ์ 0-7561-1608 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 114 0-7561-2880 08-6470-2588
 กระบี่  นายมนัส ไทรงาม   แฟกซ์ 0-7561-1608 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 114 0-7561-2880 08-6691-3399
 กระบี่  นายธีร์ธวัช ทองบริบูรณ์   แฟกซ์ 0-7561-1608 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 114 0-7561-2880 08-6970-5130
 กระบี่  นายปราโมทย์  เสนชู   แฟกซ์ 0-7561-1608 08-1129-4112
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 114 0-7561-2880 
 กระบี ่    แฟกซ์ 0-7561-1608  
    

โครงการชลประทานพังงา Phangnga@mail.rid.go.th
45/19 ม. 3 ต.ถ�้าน�้าผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร. 0-7646-0676, 0-7646-0678 แฟกซ์ 0-7646-0677

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5821, 5822

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานพังงา 103 0-7646-0678 08-1992-7437
 พังงา  นายปรีดา แสงวัณณ ์     
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 115 0-7646-0678 08-9729-4117
 พังงา  นางพัชนี ชาญชาดรสวัสดิ์   
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 105 0-7646-0678 08-6745-0763
 พังงา  นายสมโชค   หลักหาญ     
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 107 0-7646-0678 08-1536-5902
 พังงา  นายอิสระ อนุกูล  suwim37@gmail.com      
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 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 112 0-7646-0678 08-6282-8030
 พังงา  นายจเร เกตุก�าเนิด     
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 110 0-7646-0678 08-1382-8343
 พังงา  นายอวยไชย มีชัย      
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 109 0-7646-0678 08-9802-4982
 พังงา  นายภูมินันท์   เรืองชัยกุล      
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 111 0-7646-0678 08-1970-0919
 พังงา  นายปราโมทย์  ทองสกุล     
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 106 0-7646-0678 08-1956-5874
 พังงา  นายณรงค์ เนตรวงศา      
    

โครงการชลประทานภูเก็ต Phuket@mail.rid.go.th
106/4 ม. 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทร. 0-7632-1461 แฟกซ์ 0-7632-1029

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5831, 5832

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานภูเก็ต 112 0-7632-1461 08-1892-8134
 ภูเก็ต  นายไพโรจน์ ค�าทอน kpi.roj34@gmail.com   แฟกซ์ 0-7632-1029 08-9131-9834 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 116 0-7632-1461 08-1894-5022
 ภูเก็ต  นางสุพร ค�าทอน Suparnkham@gmail.com       
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 113 0-7632-1461 
 ภูเก็ต       
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 114 0-7632-1461 08-1970-6759
 ภูเก็ต  นายประวัติ  ชาครานนท์ prawat2510@gmail.com      
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 115 0-7632-1461 08-1084-2406
 ภูเก็ต  นายเสถียร น�้าน้อย Sathian_2500@hotmail.com     
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 117 0-7632-1461 08-1788-0518
 ภูเก็ต  นายภาสกร สิริวัฒน์ Passakorn43@hotmail.com      
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 118 0-7632-1461 08-1893-0761
 ภูเก็ต  นายวันพุธ ออสปอนพันธ์ putty_aus@hotmail.com      
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 114 0-7632-1461 
   

    
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าปากพนังตอนบน Rid15_Tonbun@hotmail.com

93/3 ม. 7 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทร. 0-7535-4254 แฟกซ์ 0-7549-3249
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN โทรศัพท์อัตโนมัติ 7772 แฟกซ์ 7773

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 101 0-7549-3242 08-4874-6263
ลุ่มน�้าปากพนัง ลุ่มน�้าปากพนังตอนบน  แฟกซ์ 0-7549-3249 08-1893-2022
 ตอนบน นายวานิช แก้วประจุ kaewpraju_34@hotmail.com   แฟกซ์ 0-7549-3249 08-1893-2022
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 106 0-7535-4254 08-6448-6641
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นางเจริญพร ฤกษ์เมือง aroen.may@hotmail.com   แฟกซ์ 0-7549-3249 
 ตอนบน
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 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 103 0-7535-4254 08-6969-3700
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายสมบูรณ์  ยอดขาว b34   yodkhao@hotmail.com   แฟกซ์ 0-7549-3249 
 ตอนบน

 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 109 0-7535-4254 09-3320-9968
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายส�าราญ พุ่มบุญฑริก  Rid15  tonbun@hotmail.com   แฟกซ์ 0-7549-3249  
 ตอนบน

 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 111 0-7535-4254 08-1089-7787
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายสุทัศน์ ปรีชายุทธ Rid15  tonbun@hotmail.com   แฟกซ์ 0-7549-3249 
 ตอนบน

 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   0-7460-0722 09-3718-0220
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายมานพ นิลโอภา   แฟกซ์ 0-7460-0723  
 ตอนบน

 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   โทร./แฟกซ์ 0-7549-3181 09-1049-4594
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายพิสิฎฐ์ แสงมณี pisit46Gmail.com      
 ตอนบน

 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   โทร./แฟกซ์ 0-7538-3928 08-1766-3102
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายปกรณ์ ณ ศิริ nasiri.p@hotmail.com      
 ตอนบน

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าปากพนังตอนล่าง
61/61 ม. 5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร. 0-7551-8040-1 แฟกซ์ 0-7551-8043

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN โทรศัพท์อัตโนมัติ 7778

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา  0-7551-8045 08-1989-3493
 ลุ่มน�้าปากพนัง ลุ่มน�้าปากพนังตอนล่าง          08-4874-6260
 ตอนล่าง นายกรณรมย์ วรรณกุล kwannakul@gmail.com     
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 153 0-7551-8040 08-1370-0228
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นางสุภัตรา ไชยจิตต์  tum.361@hotmail.com     
 ตอนล่าง

 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 152 0-7551-8040 08-9195-5680
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายสุรชัย น�านาผล  updul2007@hotmail.com     
 ตอนล่าง

 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 150 0-7551-8040 08-1271-1435
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายอรรถกรณ์   พุทคง  att.2498@hotmail.com     09-3580-8105
 ตอนล่าง

 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 155 0-7551-8040 08-9475-3379
ลุ่มน�้าปากพนัง นายละเมียด ทรงเดชะ  larmead2501@hotmail.com     
 ตอนล่าง

 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 134 0-7551-8040 08-1900-5998
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายธีรวิทย์ เงินเปีย  ngoenpia49@hotmail.com      
 ตอนล่าง

 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2   0-7547-0099 08-8441-8254
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายละเมียด กลิ่นสิงห์      
 ตอนล่าง
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 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   0-7538-6143 08-5221-1153
ลุ่มน�้าปากพนัง นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง  thanawut_rid15@hotmail.com     
 ตอนล่าง

 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4   0-7547-7526 08-6479-7473
 ลุ่มน�้าปากพนัง นายอดุลย์ เพชรรัตน์   adoun83@gmail.com     
 ตอนล่าง

 ฝสบ.คบ.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5   0-7547-0915 09-3582-6901
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายอาทร คงแท่น   bugtorn@gmail.com     
 ตอนล่าง

 ฝสบ.คบ.6 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 6   0-7547-0624 08-1894-5677
 ลุ่มน�้าปากพนัง  นายมีศักดิ์ มีเสน  meesak_me@hotmail.com  
 ตอนล่าง

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครศรีธรรมราช
189/16 ม. 1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7531-6051 แฟกซ์ 0-7537-7891

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN โทรศัพท์อัตโนมัติ 7766, 7767

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้า 11 โทร. 0-7531-6051 
 นครศรีฯ และบ�ารุงรักษานครศรีธรรมราช        แฟกซ์ 0-7537-7891
     0-7537-7891 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 0-7531-6051 08-1693-1368 
 นครศรีฯ  นางกรุณรัตน์ ทัศนโกวิท  0-7537-7891 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 0-7531-6051 08-9589-0839
 นครศรีฯ  นายศักดิ์ชาย คมคาย  0-7537-7891 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 13 0-7531-6051 08-7268-0352
 นครศรีฯ  นายธีระเจษฎ์ ชยเจตน์  0-7537-7891 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 14 0-7531-6051 08-1895-7517
 นครศรีฯ  นายวิชัย วรกุล  0-7537-7891 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 17 0-7531-6051 08-9163-7802
 นครศรีฯ  นายพิเชฐ พัฒนศิริพงศ์  0-7537-7891 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 18 0-7531-6051 08-9893-5945
 นครศรีฯ  นายชเนทธิ์ สอนลิลา   0-7537-7891 
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 19 0-7531-6051 08-7463-6730
 นครศรีฯ  นายยุทธนา รัตนุศักดิ์   0-7537-7891
    

ศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ at@pncenter.com
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ม. 5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

โทร. 0-7541-6127 แฟกซ์ 0-7541-6128

 ผอ.ศร. ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการฯ 102 0-7541-6127 08-4874-6266
 ปากพนัง  นายชูชาติ รักจิตร chuchat363@yahoo.com  แฟกซ์ 0-7541-6128 
 กบร.ศร. หัวหน้ากลุ่มบริหาร 117 0-7541-6127 08-9171-8633
 ปากพนัง  นางสิริรัตน์ หมดมลทิน sirirat_at@hotmail.com    แฟกซ์ 0-7541-6128 
 ฝบท.ศร. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 139 0-7541-6127 08-5575-1733
 ปากพนัง  นางสาวอัจฉรีย์ บูรณะชัย unseen.333@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7541-6128 
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 ฝปก.ศร. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกล 140 0-7541-6127 08-7279-3310
 ปากพนัง นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์  แฟกซ์ 0-7541-6128 
 ฝปส.ศร. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 140 0-7541-6127 08-7279-3310
 ปากพนัง  นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์ (รก.)  แฟกซ์ 0-7541-6128 
 กวช.ศร. หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 119 0-7541-6127 08-1691-1198
 ปากพนัง  นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต lucksanahut@gmail.com      แฟกซ์ 0-7541-6128 
 กพส.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ 105 0-7541-6127 08-9729-2559
 ปากพนัง  นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข beer_kon_samui@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7541-6128 08-6477-1911
 กพน.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการน�้า 136 0-7541-6127 
 ปากพนัง   แฟกซ์ 0-7541-6128 
 กขย.ศร. หัวหน้ากลุ่มขยายผล extend@pncenter.com 104 0-7541-6127 08-1891-2529
 ปากพนัง นายศุภชัย อักษรวงศ์   Sup_018912559@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7541-6128 
 กสน.ศร. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการใช้น�้าชลประทาน 106 0-7541-6127 08-1693-4687
 ปากพนัง  นายสัญญา  ทองธุกิจ  Sanya0816@gmail.com  แฟกซ์ 0-7541-6128 
     
    

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 15 conts215@mail.rid.go.th
61/11 ม. 5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร. 0-7541-6167-8  

 ผอ.คส.ชป.15 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 100 0-7541-6160 / 0-7541-6167-8 08-4874-6266
  นายการุณ คงทิพย ์   
 บท.คส.ชป.15 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 300 0-7541-6160 / 0-7541-6167-8 08-1797-9983
  นางนิลาวัลย์ ทรงเดชะ   
 กวบ.คส.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 200 0-7541-6160 / 0-7541-6167-8 08-1537-8024
  นายเสกโสม เสริมศรี   
 กส.1คส.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 810 0-7541-6160 / 0-7541-6167-8 08-1597-7861
  นายสมเกียรติ มิตรมูสิก   
 กส.2คส.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 - 0-7541-6160 / 0-7541-6167-8 08-1676-2280
  นายชยธร ทองกัน   
 กส.3คส.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 - 0-7541-6160 / 0-7541-6167-8 08-1963-3365
  นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล   
 กส.4คส.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 - 0-7541-6160 / 0-7541-6167-8 08-7275-4447
  นายวิชาญ อินทมาศ   
กส.5คส.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 - 0-7541-6160 / 0-7541-6167-8 08-1477-1583
  นายมนเทียร ไอยสุวรรณ์   
 กปก.คส.ชป.15 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 500 0-7541-6160 / 0-7541-6167-8 08-4051-9281
  นายสืบศักดิ์ จงจิตต์



rid16@mail.rid.go.th
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สงขลาสตูล

ตรัง
พัทลุง

• โครงการชลประทานสงขลา
• โครงการชลประทานพัทลุง
• โครงการชลประทานสตูล
• โครงการชลประทานตรัง
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ุ
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าเชียด 
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 16

1392 ม. 5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7439-0195, 0-7439-0203, 0-7439-0206 แฟกซ์ 0-7439-0202
1392 Moo 5 Phetchakasem Road, Khuanlang Sub-district Hat Yai District, Songkhla 90110
Tel. 0-7439-0195, 0-7439-0203, 0-7439-0206  Fax 0-7439-0202
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4161, 4162
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 ผส.ชป.16 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 16  110 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0196 08-4700-0535
  นายปริญญา สัคคะนายก youngnume@gmail.com   08-1892-3638
 ผชช.ชป.16 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  550 0-7439-0141 08-1829-7741
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า 
  ส�านักชลประทานที่ 16) 
  นายธงชัย ชูชาติพงษ์  Thongchicat@hotmail.com   
 ฝบท.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 160 0-7439-0062 08-1608-6995
  นายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ jaturong2507@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7439-0062 
  นิติกรประจ�าส�านัก 155  09-9356-4654
  นางสาวบุญชิดา รดาธรทวีกุล   09-5461-6244
  ผู้ควบคุมงานธุรการ 165 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0062 08-1957-6704
  นางภาทินี จุลปานะ r16-r16@hotmail.com   
  ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที ่ 170 0-7439-0178 08-9295-8002
  นางรัศมี เข่าสกุล   
  ผู้ควบคุมงานพัสด ุ 145 0-7439-0063 08-0544-3032
  นายกันตินันท์ เหล่าประชาวิทย์ lao79@windowslive.com   
  ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน 180 0-7439-0179 08-9466-3621
  นางวรรณดี อทัญญูตา wandee_acc16@hotmail.com  แฟกซ์  0-7439-0202 
 ผวศ.ชป.16 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 115 0-7439-0213 08-1609-3480
  นายวิทยา วรดิษฐ์ wwitthaya@yahoo.com  0-7439-0199 
 กพค.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 120 0-7439-0199 09-5085-1950
  นายญาณภัทร นวลขาว mhun44@yahoo.com 195  
 กอบ.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 190 0-7439-0205 08-1543-1116
  นายยุทธนา แก่นทอง yy2514@hotmail.com   
 กธว.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 111 0-7439-0089 08-1899-1614
  นายชุมพล วัยยุวัฒน์ georid16@hotmail.com   
 ฝสร.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 275 0-7439-0090 08-9733-4468
  นายพัชนพ ว่องไวพิจารณ์ SURVEY27@ovi.com   
 ฝปข.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 120 0-7439-0199 08-1608-1446
  นายจักรรัฐ รัตนโชติ JARKARAT@hotmail.com   
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 ฝตว.ชป.16 หัวหน้าฝ่านตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 270  08-7298-9776
  นายสัมภาส สังคะรัตน์ SAMPHAS_X@hotmail.com   
 ผบร.ชป.16 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 130 0-7439-0209 08-9658-0360
  นายสมศักดิ์ สนทราพรพล s.somsak360@gmail.com  แฟกซ์  0-7447-2279 09-2261-5973
 ฝงจ.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 135 โทร./แฟกซ์  0-7447-2279 08-8299-0149
  นายประทุม เสียงหวาน   
 ฝจน.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 410 โทร./แฟกซ์  0-7439-0210 08-1898-0398
  นายจงกรม สมพงษ์  jongkrom@hotmail.com   
 ฝชน.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 100 โทร./แฟกซ์  0-7439-0193 08-9973-3261
  นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ floodrid16@hotmail.com   
 ฝปค.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา 140 โทร./แฟกซ์  0-7447-2279 08-4631-2449
  นายชัชชัย  หนูเจริญ champ4917@gmail.com    
 ฝปท.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 135 โทร./แฟกซ์  0-7447-2279 08-7396-4513
  นายมนัส จันทร์วิไล   
 ฝปน.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 140 โทร./แฟกซ์  0-7447-2279 08-4631-6718
  นายธ�ารงค์ศักดิ์ เพชรสุวรรณ   
 ผปก.ชป.16 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 330 0-7439-0192 08-1738-7135
  นายสมพร  ภู่ศิร ิ ต่อ 14 0-7439-0194 
 ฝงส.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 330 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0192 08-9737-9737
  นายบรรจง เหลืองภัทรวงศ์ ต่อ 11  
 ฝปช.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาติ 330 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0192 08-1429-7245
  นายมงคล โชโต ต่อ 12  
 ฝคพ.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 330 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0192 08-1553-0279
  นายณทรรศน์ ศิริรัตนากร ต่อ 13  
 ผคก.ชป.16 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 205 แฟกซ์ 0-7439-0197 08-1941-2877
  นายวินัย มาลัยทอง   
 ฝวก.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 580 แฟกซ์ 0-7439-0197 08-9978-4716
  นายวรภพ หนูเสน   
 ฝปก.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 220 แฟกซ์ 0-7439-0197 08-9876-9647
  นายสาโรจน์ หนูฤทธิ์ (รก.)   
 ฝปด.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 220 แฟกซ์ 0-7439-0197 08-9876-6947
  นายสาโรจน์ หนูฤทธิ์   
 ฝสน.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 215 แฟกซ์ 0-7439-0197 08-6287-1321
  นายวิชัย อินทร์งาม   
 ฝสส.ชป.16 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 450 0-7439-0195 08-6965-1842
  นายมณเฑียร ปราณีราช  แฟกซ์ 0-7439-0202 
    

โครงการชลประทานสงขลา songkla@mail.rid.go.th
1394 ม. 5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7439-0029 แฟกซ์ 0-7439-0060

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5901, 5902    
 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสงขลา 340  08-2456-3434
 สงขลา นายสุรศักดิ์ คันธา  แฟกซ์ 0-7439-0060 
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 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 335 0-7439-0029 08-1898-6673
 สงขลา  นางอารีวรรณ ชูทอง  แฟกซ์ 0-7439-0060 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 345 0-7439-0201 08-4747-5599
 สงขลา  นายศุภกิจ จันทร์จุลเจิม  แฟกซ์ 0-7439-0060 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 525 0-7439-0059 08-1738-9010
 สงขลา  นายไพโรจน์ แซ่ด่าน  แฟกซ์ 0-7439-0059 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 520 0-7439-0212 08-1478-7002
 สงขลา  นายประสิทธิ์ ฤทธิรงค์  แฟกซ์ 0-7439-0060 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1   08-1897-4087
 สงขลา  นายอดิเรก รักชุม  แฟกซ์ 0-7439-0060 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 515 0-7439-0211 08-1766-8595
 สงขลา  นายสิทธิพร เพชรศรี   แฟกซ์ 0-7439-0060 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 125 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0032 08-1896-5463
 สงขลา นายสมยศ เรืองวิไล    
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 125 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0032 08-1957-5152
 สงขลา  นายสุรินทร์ ศิริอนันต์   
 ฝสบ.คป.5 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 125 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0032 08-1891-2936
 สงขลา  นายชาญชัย ชัยค�ารงค์กุล   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 345 แฟกซ์ 0-7439-0060 
 สงขลา     
    

โครงการชลประทานพัทลุง patalung@mail.rid.go.th
559 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3028 แฟกซ์ 0-7461-2417

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5931, 5932

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานพัทลุง 11 0-7461-1269 08-1766-5300
 พัทลุง  นายดนัยวิทย์ สายบัณฑิต  แฟกซ์ 0-7461-2417 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 18 0-7461-3028 08-1277-6021
 พัทลุง  นางอิชย์พร ช�านิการ  แฟกซ์ 0-7461-2417 08-9870-7171
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-7461-7825 08-9733-7675
 พัทลุง  นายอุดม สมมาตร  แฟกซ์ 0-7461-2417 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 16 0-7461-7150 08-1990-2270
 พัทลุง  นายธนิษฐ์ หยูทอง   แฟกซ์ 0-7461-2417 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 37 0-7461-3028 08-1478-5019
 พัทลุง  นายสมบัติ ขุนศรี  แฟกซ์ 0-7461-2417 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  0-7460-4309 08-8791-1459 
 พัทลุง  นายปริญญา แม่นปืน  แฟกซ์ 0-7461-2417 09-1847-8344
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 26 0-7461-7884 08-6451-0359
 พัทลุง  นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์  แฟกซ์ 0-7461-2417 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 29 0-7461-3028 08-5077-8822
 พัทลุง  นายสีหราช เส็นฤทธิ์  แฟกซ์ 0-7461-2417 
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 30 0-7461-3028 08-1540-2417
 พัทลุง  นายพิมาน จันทมณีโชติ  แฟกซ์ 0-7461-2417 
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 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 25 0-7461-3028 08-1328-3077
 พัทลุง  นายสมคิด วิชัยกุล  แฟกซ์ 0-7461-2417 
    

โครงการชลประทานสตูล
173 ม. 4 ถ.ยนตรการก�าธร ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทร. 0-7477-0117 แฟกซ์ 0-7477-0118

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (voice Over IP) : 5911, 5912

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสตูล 11 0-7477-0117 08-1897-4499
 สตูล นายยุทธนา นวมะชิติ navamajiti@gmail.com  แฟกซ์ 0-7477-0118 08-4700-5326
  ห้อง ผอ.  0-7477-0119 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 0-7477-0117 08-9465-1233
 สตูล  นางสาวอนิญชนา ชัยยะวิริยะ aninchana.12@gmail.com  แฟกซ์ 0-7477-0118 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-7477-0117 08-9729-7902
 สตูล  นายสุพรชัย ปรีชา SUPORNCHAI9@gmail.com  แฟกซ์ 0-7477-0118 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 12 0-7477-0117 08-1924-0400
 สตูล  นายยงยุทธ จุลานนท์ Yuth1967@yahoo.com  แฟกซ์ 0-7477-0118 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 17 0-7477-0117 08-1277-4116
 สตูล นายธีรยุทธ อยู่ย่านยาว satun.machanic@gmail.com  แฟกซ์ 0-7477-0118 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 21 0-7477-0117 08-4212-9312
 สตูล  นายประยูร ภู่งาม poongarm@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7477-0118 
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 22 0-7477-0117 
 สตูล  นายอามาน แจมะ arm53.rid@gmail.com  แฟกซ์ 0-7477-0118 
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 23 0-7477-0117 08-9724-2436
 สตูล  นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ eikachai2513@gmail.com  แฟกซ์  0-7477-0118 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 17 0-7477-0117 08-1277-4116
 สตูล  นายธีรยุทธ อยู่ย่านยาว (รก.)   แฟกซ์ 0-7477-0118
  satun.machanic@gmail.com   
    

โครงการชลประทานตรัง trang@mail.rid.go.th
112 ม. 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 0-7522-4260, 0-7550-1062 แฟกซ์ 0-7522-4260, 0-7550-1062

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Vice Over IP) : 5921, 5922

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานตรัง 21 โทร./แฟกซ์ 0-7522- 4260 08-1802-0573
 ตรัง  นายธีระเทพ เทพสุยะ tdhepsuya@yahoo.com  0-7550-1062 
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 26 โทร./แฟกซ์ 0-7522- 4260 08-9871-5809
 ตรัง นางสาวสมศรี นาคพน  0-7550-1062 
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 24 โทร./แฟกซ์ 0-7522- 4260 08-1607-9797
 ตรัง นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์  0-7550-1062 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 29 โทร./แฟกซ์ 0-7522- 4260  08-1477-5745
 ตรัง  นายสมเจตน์ มลิวัลย์  0-7550-1062 
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 31 โทร./แฟกซ์ 0-7522- 4260 08-1539-3044
 ตรัง  นายช�านาญ วิเชียรโสภณ  0-7550-1062 
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 32 โทร./แฟกซ์ 0-7557-4082 0-7522-4562-3
 ตรัง  นายประกอบ ยนต์อยู่   08-9874-7972
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 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 32  08-3106-5020
 ตรัง  นายเอนกชัย โชคพิชิต   
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 32 โทร./แฟกซ์ 0-7526-9238 0-7526-9238
 ตรัง  นายรณฤทธิ์ ปัญญากวาว   08-7380-7755
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 32  08-1787-8826
 ตรัง  นายภัคธร เซ่งง่าย   
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 32 0-7550-1066 0-7558-2652
 ตรัง  นายภูธนัย นาคมณี   08-8768-7079
    

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ranodk@mail.rid.go.th
178 ม. 1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร. 0-7458-8670-1 แฟกซ์ 0-7458-8672

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 102 0-7458-8670-1 08-1898-6272
 ระโนด- ระโนด-กระแสสินธุ์  แฟกซ์ 0-7458-8672 
 กระแสสินธุ์  นายเดช เล็กวิชัย kundet40@hotmail.com   
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 104 0-7458-8670-1 08-9876-6131
 ระโนด- นายวิศิษย์ คงเผือก  แฟกซ์ 0-7458-8672 
 กระแสสินธุ์ love_u2524@hotmail.com
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 113 0-7458-8670-1 08-9870-1297
 ระโนด- นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว  แฟกซ์ 0-7458-8672 
 กระแสสินธุ์ kohpong_@hotmail.com
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 105 0-7458-8670-1 08-1766-6065
 ระโนด- นายจ�าเริญ เจริญมาก  แฟกซ์ 0-7458-8672 
 กระแสสินธุ ์ hatyai16_18@hotmail.com  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 103 0-7458- 8670-1 08-1275-7032
 ระโนด- นายฤทธิชัย อนันทขาล  แฟกซ์ 0-7458-8672 
 กระแสสินธุ์ changkon69@hotmail.com
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1  114 0-7458-8670-1 08-6498-1973
 ระโนด- นายธรณิศ  ศรีนุ่น tsvachila@gmail.com  แฟกซ์ 0-7458-8672 
 กระแสสินธุ์

 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-7439-9561 08-2829-6169
 ระโนด- นายอรรคพล ผ่องสุวรรณ  แฟกซ์ 0-7439-9561 
 กระแสสินธุ์

 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3   0-7431-8186-7 
 ระโนด-   แฟกซ์ 0-7431-8185 
 กระแสสินธุ ์   

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าเชียด tachied@hotmail.com
224 ม. 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160 โทร. 0-7469-5606 แฟกซ์ 0-7469-5607

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Vice Over IP) : 7808, 7809

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าเชียด  12 0-7469-5606 08-1898-6398
 ท่าเชียด  นายจอมพร เจริญวัฒน์  แฟกซ์ 0-7469-5607 08-4874-6162
  jom.irrigate@gmail.com 
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 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 14 0-7469-5606 08-1478-8034
 ท่าเชียด นายเจียร ขุนเศรษฐ์ jianr16@gmail.com  แฟกซ์ 0-7469-5607 
     VPN (Vice Over IP) : 7809 
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 13 0-7469-5606 08-1693-1793
 ท่าเชียด นายชาญวิทย์ สุทเธนทร์ chaum9@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7469-5607 
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 15 0-7469-5606 08-9870-7259
 ท่าเชียด นายโอฬาร ทองขาวเผือก tongkawpurg@gmail.com  แฟกซ์ 0-7469-5607 
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 16 0-7469-5606 08-4300-8914
 ท่าเชียด  นายพิสิษฐ์ มากเกตุ nit1051@gmail.com  แฟกซ์ 0-7469-5607 
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 17 0-7469-5606 08-1957-4286
 ท่าเชียด  นายวันชัย รอดเนียม rn-w07@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7469-5607 
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 18 0-7469-5606 08-1896-2766
 ท่าเชียด  นายฐกฤต โกไศยกานนท์ kritr16@gmail.com  แฟกซ์ 0-7469-5607 
 
    

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 16 const216@mail.rid.go.th
1392 ม. 5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตู้ ปณ. 159

โทร./แฟกซ์ 0-7439-0255, 0-7439-0221

 ผอ.คส.ชป.16 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง  535 0-7439-0251 08-7911-3322
  นายวรรณ บุษยา  แฟกซ์ 0-7439-0255 
    แฟกซ์ 0-7439-0221 
 บท.คส.ชป.16 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 530 0-7439-0253 08-7292-3305
  นางโศภิดา แก้วจิต rid-sophida@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7439-0255 
    แฟกซ์ 0-7439-0221 
 กวบ.คส.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 535 0-7439-0252 08-1818-1649
  นายศุภกิจ วงศ์แก้ว ต่อ 13 แฟกซ์ 0-7439-0253 
    แฟกซ์ 0-7439-0255 
 กส.1คส.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 535 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0221 08-9739-5087
  นายพิทักษ์ รักโข ต่อ 11  
 กส.2คส.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 535 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0221 08-1896-4880
  นายวิชัย เจริญศิลป์พานิช ต่อ 18  
 กส.3คส.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 535 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0221 08-9876-5371
  นายสมจิตร ปราบปัญจะ ต่อ 17  
 กส.4คส.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 535 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0221 08-1766-5730
  นายอโณทัย สุวรรณพนัง ต่อ 11 
กส.5คส.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 535 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0221 08-1766-6211
  นายศรัณย์ ไพรสันต์ ต่อ 15  
 กปก.คส.ชป.16 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 535 โทร./แฟกซ์ 0-7439-0221 08-9870-8968
  นายส�าราญ จันทร์สุข ต่อ 16



rid17@mail.rid.go.th
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นราธิวาส
ยะลา

ปัตตานี

• โครงการชลประทานยะลา
• โครงการชลประทานปัตตานี
• โครงการชลประทานนราธิวาส
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าโก-ลก
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าบางนรา
• โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาปัตตานี 
• โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 17

3/1 ม.3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  โทร. 0-7354-2315-9  แฟกซ์ 0-7354-2320
3/1 Moo 3 Kaluwonua Sub-district Muang District, Narathiwat 96000  Tel. 0-7354-2316-9  Fax 0-7354-2320
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN : 4171, 4172
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 ผส.ชป.17 ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่ 17 11 0-7354-2311 08-4700-5331 
  นายอุดม ทิพย์เดโช udom-34outlook.com  แฟกซ์ 0 7354 2320  
 ผชช.ชป.17 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรชลประทาน 137 0-7354 2315-9 08-1726-1988 
  (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า  แฟกซ์ 0-7354-2320
  ส�านักชลประทานที่ 17)    
  นายอภินนท์ สนธยานนท์ apinonsont@gmail.com    
 ฝบท.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 138 0-7354-2315-9 08-1766-3560 
  นางสุชาดา บุณยนิตย์ suchadab4607@gmail.com 134 0-7354-2314  
    แฟกซ์ 0 7354 2320  
 ธก.ชป.17 ผู้ควบคุมงานธุรการ 130 0-7354-2315-9 08-1767-3495 
  นางสาวพรทิพย์ หนูแก้ว pong_rid17@hotmail.com  แฟกซ์ 0 7354 2320  
 จก.ชป.17 ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 113 0-7354-2315-9 08-1766-3560 
  นางสุชาดา บุณยนิตย์ suchadab4607@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2320  
 บง.ชป.17 ผู้ควบคุมงานบัญชีเงินเดือน 118 0-7354-2315-9 08-9598 2963 
  นางสาวอังคณา อ�านวยโชติสกุล aumnoy2503@gmail.com 119 แฟกซ์ 0-7354-2320  
 พด.ชป.17 ผู้ควบคุมงานพัสดุ 131 0-7354-2315-9 08-4339-7587 
  นางสาวละมัย ศักดิ์ศรี lamaisak@hotmail.com 117 แฟกซ์ 0-7354-2320  
 ผวศ.ชป.17 ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 136 0-7354-2324 08-9152-3230 
  นายชลัม นิลพันธุ ์chalum30@gmail.com 123 แฟกซ์ 0-7354-2324  
 กพค.ชป.17 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ 145 0-7354-2315-9 08-9289-0832 
  นายมานพ ลิ้มทองใบ manop1741@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2324  
 กอบ.ชป.17 หัวหน้ากลุ่มออกแบบ 149 0-7354-2315-9 08 1818 4532 
  ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์ doy2550@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2343  
 ฝสร.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายส�ารวจภูมิประเทศ 146 0-7354-2315-9 08-6290-2926 
  นายวีระพงค์ ช�านิการ Survey_rid17@yahoo.co.th  แฟกซ์ 0-7354-2324  
 ฝปข.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน 139 0-7354-2085 09-4586-4747 
  นายธนกร สังข์เศรษฐ์ tanakorn2932@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2328  
 ฝตว.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 143 0-7354-2328 08-1645-5959 
  นายณัฏฐคมน์ หนูข�า nattakomn@gmail.com    
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 ผปก.ชป.17 ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการ 121 0-7354-2086 08-6489-4709 
  นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ charoon_luang31@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2086  
 ฝงส.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง 120 0-7354-2086  
    แฟกซ์ 0-7354-2086  
 ฝปช.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาติ 120 0-7354-2086 08-4213-3975 
  นายปิติ ดวงแก้ว piti_tum@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2086  
 ฝคพ.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 120 0-7354-2086 08-6742-3043 
  นายเมธา จันทร์ภักดี matalica_43@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2086  
 ผบร.ชป.17 ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา 127 0-7354-2316-9 08-1535-4292 
  นายชูศักดิ์ สุทธิ duadrid42@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2320  
 ฝงจ.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน�้า 135 0-7354-2316-9 08-1541-8938 
  นายพีรพัฒน์ วรธรรม water_rid17@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2320  
 ฝจน.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน�้า 140 0-7354-2316-9 08-1896-6841 
  นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ teub41@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2320  
 ฝชน.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น�้า 129 0-7354-2316-9 08-9975-0545 
  นายวิศิษฎ์ คงคุณ yuyee_civill@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2320  
 ฝปค.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบ�ารุงรักษา   08-1541-8938
  นายพีรพัฒน์ วรธรรม water_rid17@hotmail.com 
 ฝปท.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบ�ารุงรักษาทางชลประทาน 125 0-7354-2316-9 08-0139-8960 
  นายกูเล๊าะ กูปูเต๊ะ ku_loh@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-7354-2320  
 ฝปน.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 140 0-7354-2316-9 08-1896-6841 
  นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ (รก.) teub41@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2320  
 ผคก.ชป.17 ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล 154 0-7354-2062 08-1891-4525 
  นายไพศาล จงไพบูลย์ paisal4525@gmail.com  0-7354-2120  
    แฟกซ์ 0-7354-2120  
 ฝวก.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล 152 0-7354-2120 08-6956-8523 
  นายปิยปราชญ์ สมจิตร (รก.) piyaprat555@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2120  
 ฝปก.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล 152 0-7354-2120 08-6955-5179 
  นายบูรณะ เหตหาก boorana6324@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2120  
 ฝปด.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน 152 0-7354-2120 08-6956-8523 
  นายปิยปราชญ์ สมจิตร piyaprat555@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2120  
 ฝสน.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 152 0-7354-2120 08-6955-5179 
  นายบูรณะ เหตหาก (รก.) boorana_6324@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2120  
 ฝสส.ชป.17 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร 104 0-7354-2315-9 08-3397-8081 
  นายเสกสรรค์ แย้มพราย seksany@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2320

โครงการชลประทานนราธิวาส narativas@mail.rid.go.th, nara51@pocnara.go.th
66 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0-7351-1485, 0-7351-1841 แฟกซ์ 0-7351-1618

ระบบเครือข่าย VPN 5961, 5962

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส 112 0-7351-1531 08-1901-8875 
 นราธิวาส  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ clc_treenarin@yahoo.com 115 แฟกซ์ 0-7351-4881  
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  0-7351-1485 08-1898-8757 
 นราธิวาส นางชวนพิศ ศรีบุญมาก chuanpit_mae@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7343-9832  
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 บง.คป. หัวหน้าหน่วยบัญชีการเงิน 161 0-7351-1485 08-6269-5364 
 นราธิวาส นางสิริพร อุบล SIR_UBON@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7351-1618  
 พด.คป. หัวหน้าหน่วยพัสดุ (รก.) 125 0-7351-1485 08-8399-1163 
 นราธิวาส นางสาวสุนันทา มณีพันธ์ sununta49@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7351-1618  
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 114 0-7351-1485 08-9734-0702 
 นราธิวาส  นายนพกรณ์ สอนอินทร์ noppakonrns@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7351-1618  
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 116 0-7351-1485 08-9737-8127 
 นราธิวาส นายสุทิน รามแก้ว sutinr@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-7351-1618  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 101 0-7351-1485 08-1598-6748 
 นราธิวาส นายรังสรรค์ แสงจันทร์   แฟกซ์ 0-7351-1618  
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 121 0-7351-1485 08-7673-8394 
 นราธิวาส  นายก้องเกียรติ โกศิลญวงศ์ -  แฟกซ์ 0-7351-1618  
 ฝสบ.คป.2  หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 122 0-7351-1485 08-7285-2246 
 นราธิวาส นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม  แฟกซ์ 0-7351-1618  
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 174 0-7351-1485 08-6481-0924 
 นราธิวาส นายณรงค์ บ�ารุงกิจดี  แฟกซ์ 0-7351-1618  
 ฝสบ.คป.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 132 0-7351-1485 08-1698-9305 
 นราธิวาส  นายฉัตรชัย จ�ารัสศรี  แฟกซ์ 0-7351-1618  
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 124 0-7351-1485 08-6480-0280 
 นราธิวาส  นายอันวาร์ ตวันตีมุง  แฟกซ์ 0-7351-1618  
     
 

โครงการชลประทานยะลา
38 ถ.สิโรรส ต.สะแตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0-7336-1138 แฟกซ์ 0-7336-1137

ระบบเครือข่าย VPN 5951, 5952

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานยะลา 25 0-7336-1138 08-0708-3388 
 ยะลา  นายอนุรักษ์ ธีระโชติ rid_anurakt@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7336-1137  
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 11 0-7336-1138 08-1541-5440 
 ยะลา นางขวัญตา นาคเพชรพูล kwantn@mail.rid.go.th 17 แฟกซ์ 0-7336-1137  
 บง.คป. หัวหน้าหน่วยบัญชีการเงิน 32 0-7336-1138 08-6963-1618 
 ยะลา นายพรชัย วรพัฒน์  แฟกซ์ 0-7336-1137  
 พด.คป. หัวหน้าหน่วยพัสดุ 11 0-7336-1138 08-1541-5440 
 ยะลา นางขวัญตา นาคเพชรพูล kwantn@mail.rid.go.th 17 แฟกซ์ 0-7336-1137  
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 12 0-7336-1138 08-9198-1105 
 ยะลา นายเถลิงกิตติ์ สุวรรณชาติ tk49@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7336-1137 0-7325-7171 
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 13 0-7336-1138 08-9879-0957 
 ยะลา นายจ�าเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร jamlern_@windowslive.com  แฟกซ์ 0-7336-1137  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 30 0-7336-1138 08-1896-4110 
 ยะลา นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทพ kriangsaks@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-7336-1137  
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 14 0-7336-1138 08-1957-1819 
 ยะลา นายกิตติพงษ์ นิลนิยม ktpn_11@yahoo.com  แฟกซ์ 0-7336-1137  
 ฝสบ.คป.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 15 0-7336-1138 08-9198-1105 
 ยะลา  นายเถลิงกิตติ์ สุวรรณชาติ (รก.) tk49@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7336-1137  
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 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า 28 0-7336-1138 08-9727-2653 
 ยะลา  นายแวอิบราเฮง แวดูยี heng_duyi@yahoo.com  แฟกซ์ 0-7336-1137  
    

โครงการชลประทานปัตตานี patani@mail.rid.go.th
198 ม. 4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทร. 0-7334-0232-3  แฟกซ์ 0-7334-0329

ระบบเครือข่าย VPN 5941, 5942

 ผอ.คป. ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานปัตตาน ี 110 0-7334-0535 08-1896-4982 
 ปัตตาน ี นายพรเทพ บุณยะผลึก Lumpon38@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7334-0329  
 บท.คป. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 103 0-7334-0232-3 08-1690-0239 
 ปัตตานี  นางสุนีย์ อาลี sunee.ar@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7334-0329  
 บง.คป. หัวหน้าหน่วยบัญชีการเงิน 108 0-7334-0232-3 08-1897-7151 
 ปัตตานี นางประภา ชัยเพชร prapa.c@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7334-0329  
 พด.คป. หัวหน้าหน่วยพัสดุ 103 0-7334-0232-3 08-1690-0239 
 ปัตตานี  นางสุนีย์ อาลี sunee.ar@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7334-0329  
 ฝวศ.คป. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 105 0-7334-0232-3 08-1990-0319 
 ปัตตานี  นายวินัย สัมพันธรัตน์ winai41@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7334-0329  
 ฝจน.คป. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 106 0-7334-0232-3 08-0239-3222 
 ปัตตานี  นายมิตร บุญจันทร์ bmit3435@gmail.com  แฟกซ์ 0-7334-0329  
 ฝชก.คป. หัวหน้าฝ่ายช่างกล  0-7334-0232-3 08-1275-9833 
 ปัตตานี  นายแวยูโซ๊ะ แวหะมะ wae_yusoh@yahoo.co.th  แฟกซ์ 0-7334-0329  
 ฝสบ.คป.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 113 0-7334-0232-3 08-1896-7493 
 ปัตตาน ี นายวินัย บุญด�า bwinai@yahoo.co.th  แฟกซ์ 0-7334-0329  
 ฝสบ.คป.2  หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 114 0-7334-0232-3 08-1897-6124 
 ปัตตาน ี นายชาตรี ประมาณ sean41@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7334-0329  
 ฝสบ.คป.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 115 0-7334-0232-3 08-1530-9457 
 ปัตตาน ี นายอาทิตย์ พรหมโชติ MAGUM2513@gmail.com  แฟกซ์ 0-7334-0329 08-1990-7107 
 ฝสน.คป. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า  0-7334-0232-3 08-0036-3229 
 ปัตตาน ี นายมนัส แก้วสีอ่อน  แฟกซ์ 0-7334-0329 
 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าโก-ลก kolok_om@yahoo.co.th
ตู้ ปณ. 3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทร. 0-7353-8040 แฟกซ์ 0-7353-8040-1

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าโก-ลก 103 0-7353-8040-1 08-1798-1402 
 ลุ่มน�้าโก-ลก  นายแวมามุ แวหะมะ waemamu_wae@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7353-8041-2  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 117 0-7353-0891 08-9595-7055 
 ลุ่มน�้าโก-ลก  นางสาวตันติมา มะลิทิพย์ pupu-malitip@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7353-0895  
 บง.คบ. หัวหน้าหน่วยบัญชีการเงิน  117 0-7353-0891 08-9595-7055 
 ลุ่มน�้าโก-ลก  นางสาวตันติมา มะลิทิพย์ pupu-malitip@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7353-0895  
 พด.คบ. หัวหน้าหน่วยพัสดุ 107 0-7353-0891 08-9595-7055 
 ลุ่มน�้าโก-ลก  นางสาวตันติมา มะลิทิพย์ pupu-malitip@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7353-0895  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 104 0-7353-0891 08-7299-7299 
 ลุ่มน�้าโก-ลก นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล sophun2513@gmail.com  แฟกซ์ 0-7353-0895  
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 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 105 0-7353-0891 08-1898-9736 
 ลุ่มน�้าโก-ลก  นายสุวรรณเวศน์ ลิ่มทวีกูล suwanwet_id@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7353-0895  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 109 0-7353-0891 08-1897-5015 
 ลุ่มน�้าโก-ลก  นายสหรัฐ เงินสง่า usa_id@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7353-0895  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 109 0-7353-0891 08-9878-3816 
 ลุ่มน�้าโก-ลก  นายชูชีพ หีบทอง cheep_hip@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7353-0895  
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 106 แฟกซ์ 0-7353-0895 08-3534-9029 
 ลุ่มน�้าโก-ลก นายฉัตรมงคล ทองอร่าม kaikuang74@hotmail.com  0-7353-0891  
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  แฟกซ์ 0-7353-0895 08-9974-7991 
 ลุ่มน�้าโก-ลก นายอับดลตอเล็บ เหมเหาะ dultoleb@hotmail.com    
  

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าบางนรา Bangnara_om@hotmail.com
3/1 ม. 3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0-7354-2059 แฟกซ์ 0-7354-2059

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าบางนรา  0-7354-2056 08-1478-6686 
 ลุ่มน�้าบางนรา  นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์ ma-irri@hotmail.co.th  แฟกซ์ 0-7354-2056 08-4874-6273 
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 101 0-7354-2059 09-3640-7565 
 ลุ่มน�้าบางนรา นางสุดารัตน์ หามะ sudarath.nee@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2059  
 บง.คบ. หัวหน้าหน่วยบัญชีการเงิน 110 0-7354-2059 08-6480-6977 
 ลุ่มน�้าบางนรา นางโนรีมัน แวเด็ง noreeman@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2059  
 พด.คบ. หัวหน้าหน่วยพัสดุ  0-7354-2059 08-8788-2019 
 ลุ่มน�้าบางนรา  นางสาวสุนันทา มณีพันธ์ sununta49@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2059  
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 103 0-7354-2247 08-1990-8384 
 ลุ่มน�้าบางนรา นายอรรถวีร์ มิลินทางกูร attavee@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2247  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  0-7354-2057 08-1738-0038 
 ลุ่มน�้าบางนรา นายมะรอสะลี หามะ Msl_hm@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2057  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 107 0-7354-2059 08-9294-0573 
 ลุ่มน�้าบางนรา นายภักดี สุวรรณวิโก Tim-suvan@thaimail.com  แฟกซ์ 0-7354-2059  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 104 0-7354-2247 08-1990-8384 
 ลุ่มน�้าบางนรา  นายอรรถวีร์ มิลินทางกูร (รก.) attavee@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2247  
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2  0-7354-2247 08-1608-2849 
 ลุ่มน�้าบางนรา  นายเมฆินค์ ขีนทัพไทย mekin55rid17@gmail.com  แฟกซ์ 0-7354-2247  
  

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาปัตตานี pattanidam@hotmail.com
ตู้ ปณ. 11 ต.ตาแซะ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0-7343-9831 แฟกซ์ 0-7343-9832

 ผอ.คบ. ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาปัตตาน ี 111 0-7343-9831 08-9732-6635 
 ปัตตานี  นายฉลอง เกียรติศักดิ์โสภณ chalongk@mail.rid.go.th  แฟกซ์ 0-7343-9832  
 บท.คบ. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 113 0-7343-9831 08-3181-3511 
 ปัตตานี  นางสุวรรณี เตี้ยนวล suwannee.bt@gmail.com 
  suwannee_bt@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7343-9832  
 บง.คบ. หัวหน้าหน่วยบัญชีการเงิน 105 0-7343-9831 08-3181-3511 
 ปัตตาน ี นางสุวรรณี เตี้ยนวล suwannee.bt@gmail.com  
  suwannee_bt@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7343-9832  
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 พด.คบ. หัวหน้าหน่วยพัสดุ 109 0-7343-9843 08-4454-2642 
 ปัตตาน ี นางสุพัตรา ไก่แก้ว    
 ฝวศ.คบ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 107 0-7343-9831 08-6966-6644 
 ปัตตาน ี นายวุฒิชัย นรสิงห์ tam4242@gmail.com  แฟกซ์ 0-7343-9832  
 ฝจน.คบ. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 106 0-7343-9831 08-1542-6501 
 ปัตตาน ี นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ chinnawat_n@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7343-9832  
 ฝชก.คบ. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 102 0-7343-9844 08-4854-9052 
 ปัตตาน ี นายซาการียา มะยี nunah-suya@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7343-9832  
 ฝสบ.คบ.1 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 115 0-7343-9831 09-3785-1699 
 ปัตตาน ี นายธัชรินทร์ ฤทธิไพโรจน์ Fya1-shongnham_pt@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7343-9832  
 ฝสบ.คบ.2 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 104 0-7343-9831 08-1766-1073 
 ปัตตาน ี นายสมพร ประไพ somphon073@yahoo.com  แฟกซ์ 0-7343-9832  
 ฝสบ.คบ.3 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 116 0-7343-9831  
 ปัตตานี    แฟกซ์ 0-7343-9832  
 ฝสบ.คบ.4 หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 114 0-7343-9831 08-9869-5723 
 ปัตตาน ี นายนิกร ศุภพงศกร  แฟกซ์ 0-7343-9832 
 

โครงการก่อสร้าง ส�านักชลประทานที่ 17 conlrid17@mail.rid.go.th
3/1 ม. 3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0-7353-1189, 0-7353-1060 แฟกซ์ 0-7353-1131

 ผอ.คส.ชป.17 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 103 0-7353-1189 09-4427-2155 
  นายกฤชปภพ ชุมช่วย kritpaphop_1961@hotmail.com  0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131  
 บท.คส.ชป.17 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 111 0-7353-1189 08-1879-0849 
  นางสนธยา เวชกะ sotaya.rid@hotmail.com  0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131  
 บง.คส.ชป.17 หัวหน้าหน่วยบัญชีการเงิน 113 0-7353-1189 08-9870-4760 
  นางนินะ แวหะมะ  0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131  
 พด.คส.ชป.17 หัวหน้าหน่วยพัสด ุ 112 0-7353-1189 08-9468-4641 
  นางสาวรินฤดี อนุศิษฎ์วิวัฒน์  0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131  
 กวบ.คส.ชป.17 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 105 0-7353-1189 08-9876-5681 
  นายอังกูร แก้วย่อง kidrid@hotmail.com  0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131  
 กปก.คส.ชป.17 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 102 0-7353-1189 08-7287-2431 
  นายอโณทัย เด่นปรีชาวงศ์  0-7353-1060
  anothaiden_003@hotmail.com  แฟกซ์ 0-7353-1131  
 กส.1คส.ชป.17 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 108 0-7353-1189 08-1898-4599 
  นายมนูญ มะอักษร manoon@mail.rid.go.th 109 0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131  
 กส.2คส.ชป.17 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 108 0-7353-1189  
   109 0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131  
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 กส.3คส.ชป.17 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 108 0-7353-1189 08-9466-6554 
  นายรัชพล ทองสว่าง ananto@mail.rid.go.th 109 0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131  
 กส.4คส.ชป.17 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 108 0-7353-1189  
   109 0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131  
 กส.5คส.ชป.17 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 108 0-7353-1189 08-1738-2843 
  นายบุญส่ง แสงศิริ boondong@mail.rid.go.th 109 0-7353-1060  
    แฟกซ์ 0-7353-1131
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ผู้ว่าราชการจังหวัดและเกษตรจังหวัด

ต�าแหน่ง สายตรง แฟกซ์

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เกษตรกรุงเทพมหานคร

0-2221-2141-69
0-2435-5039

0-2621-0831
0-2435-5047

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
เกษตรจังหวัดกระบี่

0-7561-1312

0-7561-1002

0-7561-1312

0-7562-0613

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

0-3451-1020

0-3456-4267

0-3451-3206

0-3456-4268

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

0-4381-1040

0-4381-1714

0-4381-1540

0-4381-5870

ผู้ว่าราชการจังหวัดก�าแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดก�าแพงเพชร
ถนนก�าแพงเพชร-สุโขทัย อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร 62000
เกษตรจังหวัดก�าแพงเพชร

0-5570-5000-1

0-5571-6858

0-5570-5000-1

0-5571-6858

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เกษตรจังหวัดขอนแก่น

0-4324-6671

0-4333-6461

0-4324-2194

0-4324-6754

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบเนิน ต�าบลวัดใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
เกษตรจังหวัดจันทบุรี

0-3931-1571

0-3932-2158

0-3931-1571

0-3932-2158

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

0-3851-1217

0-3851-1635

0-3851-1217

0-3851-1862

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมตเสวี ต�าบลบางปลาสร้อย อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เกษตรจังหวัดชลบุรี

0-3827-4441

0-3828-5877

0-3827-4441

0-3828-7521

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
เกษตรจังหวัดชัยนาท

0-5641-1060

0-5647-6720

0-5641-1171

0-5642-1513
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ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ

0-4481-1574

0-4481-1138

0-4481-1574

0-4481-1138

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ถนนปรมินทรมรรคา ต�าบลท่าตะเภา อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
เกษตรจังหวัดชุมพร

0-7750-4009

0-7759-6658

0-7750-4009

0-7759-6612

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนฤทธิประศาสน์ ต�าบลเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เกษตรจังหวัดเชียงราย

0-5371-1600

0-5315-2684

0-5371-1600

0-5315-2683

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

0-5311-2111

0-5311-2481

0-5311-2111

0-5311-2481

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
เกษตรจังหวัดตรัง

0-7521-8333

0-7521-8382

0-7521-8333

0-7521-4078

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด
ถนนราษฎร์นิยม อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
เกษตรจังหวัดตราด

0-3951-1001

0-3951-1008

0-3951-1515

0-3952-3385

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก
ถนนพหลโยธิน อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
เกษตรจังหวัดตาก

0-5551-1001

0-5551-5267

0-5551-1001

0-5551-4291

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ถนนสุวรรณศร ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
เกษตรจังหวัดนครนายก

0-3731-1283

0-3731-1288

0-3731-1283

0-3731-2710

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ถนนพระราชวังสนามจันทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เกษตรจังหวัดนครปฐม

0-3434-0000

0-3425-4740

0-3434-0191

0-3421-8756

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เกษตรจังหวัดนครพนม

0-4251-1515

0-4251-2467

0-4251-1515

0-4252-0866

ผู้ว่าราชการจังหวัดและเกษตรจังหวัด
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

0-4424-2057

0-4425-3433

0-4424-2057

0-4425-3433

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชด�าเนิน ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

0-7534-2803

0-7544-6164

0-7535-6142

0-7544-6015

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

0-5680-3555

0-5622-9445

0-5680-3555

0-5622-7002

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เกษตรจังหวัดนนทบุรี

0-2580-8816

0-2591-6928

0-2580-0711

0-2591-6928

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนพิชิตบ�ารุง ต�าบลบางนาค อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เกษตรจังหวัดนราธิวาส

0-7364-2656

0-7353-2222

0-7364-2656

0-7353-2217

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนสุริยพงษ์ ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
เกษตรจังหวัดน่าน

0-5471-0001

0-5475-1703

0-5471-0001

0-5471-0246

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนจิระ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

0-4461-1182

0-4461-1116

0-4461-1182

0-4461-3993

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชานุชิต ต�าบลสะบารัง อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เกษตรจังหวัดปัตตานี

0-7333-5917

0-7334-9315

0-7333-5917

0-7334-8851

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-สามโคก อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เกษตรจังหวัดปทุมธานี

0-2581-6665

0-2581-7966

0-2581-5658

0-2593-3839

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ อ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0-3261-1028

0-3261-1235

0-3261-1028

0-3260-2482

ผู้ว่าราชการจังหวัดและเกษตรจังหวัด
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ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

0-3745-4000

0-3721-7874

0-3745-4000

0-3721-7872

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย ต�าบลคลองสวนพลู อ�าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0-3533-6536

0-3533-5441

0-3533-6536

0-3533-6559

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน ต�าบลบ้านต๋อม อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เกษตรจังหวัดพะเยา

0-5444-9555

0-5488-7050

0-5444-9555

0-5488-7051

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนเพชรเกษม อ�าเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
เกษตรจังหวัดพังงา

0-7641-1401

0-7641-2520

0-7641-1401

0-7641-2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ถนนราเมศวร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
เกษตรจังหวัดพัทลุง

0-7461-3012

0-7461-2249

0-7641-3012

0-7461-4139

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ถนนพิจิตร-ตะพานหิน อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
เกษตรจังหวัดพิจิตร

0-5661-1034

0-5661-3423

0-5661-1034

0-5661-3423

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก

0-5525-2012

0-5521-9068

0-5525-2012

0-5521-9067

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี ต�าบลคลองกระแชง อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

0-3242-5373
0-3242-5043

0-3248-8056

0-3242-5373

0-3248-8056

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนเพชรเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

0-5672-1705

0-5674-1320

0-5672-3042

0-5673-6217

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ศาลากลางจังหวัดแพร่
อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
เกษตรจังหวัดแพร่

0-5451-1036

0-5462-7264

0-5452-1999

0-5451-1390
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ต�าบลตลาดใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เกษตรจังหวัดภูเก็ต

0-7621-1101

0-7621-2188

0-7621-6582

0-7621-2188

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ถนนเลี่ยงเมือง มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

0-4377-7666

0-4377-7387

0-4377-7666

0-4377-7519

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ ต�าบลมุกดาหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

0-4261-1114

0-4263-3268

0-4261-1114

0-4261-1440

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0-5361-2158

0-5361-2004

0-5361-2158

0-5361-1953

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 53000
เกษตรจังหวัดยโสธร

0-4571-2672

0-4577-3019-20

0-4571-1762

0-4577-3019

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
เกษตรจังหวัดยะลา

0-7321-2002

0-7321-2293

0-7321-2002

0-7321-2006

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

0-4351-1706

0-4356-9004

0-4351-1706

0-4352-7528

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ศาลากลางจังหวัดระนอง
ถนนลุวัง ต�าบลเขานิเวศน์ อ�าเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
เกษตรจังหวัดระนอง

0-7781-1365

0-7782-2691

0-7781-1365

0-7782-3058

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท ต�าบลเนินพระ อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เกษตรจังหวัดระยอง

0-3869-4001-2

0-3887-0400-1

0-3869-4002

0-3861-3655

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอ�าเภอ ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
เกษตรจังหวัดราชบุรี

0-3232-5855

0-3231-5717

0-3233-7096

0-3231-5059
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ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
เกษตรจังหวัดลพบุรี

0-3677-0161

0-3641-4032

0-3641-3534

0-3641-1296

ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง
ศาลากลางจังหวัดล�าปาง
กม. 5 ถนนล�าปาง-เด่นชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 52000
เกษตรจังหวัดล�าปาง

0-5426-5001

0-5435-6678-9

0-5426-5001

0-5428-9795

ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน
ศาลากลางจังหวัดล�าพูน
ถนนอินทยงยศ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 51000
เกษตรจังหวัดล�าพูน

0-5351-1018

0-5351-1120

0-5351-1018

0-5356-1120

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ศาลากลางจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
เกษตรจังหวัดเลย

0-4281-1683

0-4281-1643

0-4281-1683

0-4281-3345

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเทพา ต�าบลเมืองเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

0-4561-2919

0-4561-2841

0-4561-2919

0-4561-2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
เกษตรจังหวัดสกลนคร

0-4271-1282

0-4273-2979

0-4271-1352

0-4273-2979

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ถนนราชด�าเนิน อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เกษตรจังหวัดสงขลา

0-7432-3874

0-7431-1460

0-7431-3126

0-7432-3864

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล
ถนนสตูลธานี ต�าบลพิมาน อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
เกษตรจังหวัดสตูล

0-7471-1373

0-7471-1106

0-7471-1373

0-7472-1644

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

0-2389-0656

0-2389-4296

0-2389-0660

0-2395-4139

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

0-3471-5994

0-3471-1711

0-3471-5994

0-3471-1711
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ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ 1 อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

0-3441-1898

0-3441-1043

0-3441-1250

0-3442-6995

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร ต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
เกษตรจังหวัดสระแก้ว

0-3742-5111

0-3725-8041

0-3742-5127

0-3725-8044

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
เกษตรจังหวัดสระบุรี

0-3622-3057

0-3631-9025

0-3622-3057

0-3621-1443

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ต�าบลบางมัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

0-3650-7111

0-3681-3488

0-3650-7114

0-3681-3488

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
เกษตรจังหวัดสุโขทัย

0-5561-1097

0-5562-0480-1

0-5561-1097

0-5565-1122

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต�าบลสนามชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

0-3553-5500

0-3555-5455

0-3553-5335

0-3554-5451

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก ต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0-7727-2176

0-7727-3290

0-7727-2176

0-7727-2662

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ถนนหลักเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เกษตรจังหวัดสุรินทร์

0-4451-3554

0-4451-1624

0-4451-3554

0-4451-8717

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
เกษตรจังหวัดหนองคาย

0-4241-2450

0-4241-1562

0-4241-1112

0-4241-1564

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู
ถนนหนองบัวล�าภู-เลย อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู 39000
เกษตรจังหวัดหนองบัวล�าภู

0-4231-2914

0-4237-8519

0-4231-2914

0-4237-8519
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ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล 1 ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
เกษตรจังหวัดอ่างทอง

0-3562-0128

0-3561-1296

0-3562-0128

0-3561-2011

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ
ถนนชยางกูร อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ 37000
เกษตรจังหวัดอ�านาจเจริญ

0-4551-1011

0-4527-0549

0-4551-1011

0-4527-0549

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

0-4224-4076

0-4224-4866

0-4224-4076

0-4224-4866

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร ต�าบลท่าอิฐ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

0-5541-1209

0-5544-0893

0-5541-1209

0-5541-1769

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
31 ถนนศรีอุทัย ต�าบลอุทัยใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี

0-5651-3164

0-5651-1116

0-5651-3164

0-5651-2002

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนอุปราช ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

0-4525-4693

0-4531-1052

0-4525-4693

0-4531-2693

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ถนนชยางกูร ต�าบลบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ

0-4249-2715

0-4249-1820

0-4249-2716

0-4249-1820

ผู้ว่าราชการจังหวัดและเกษตรจังหวัด
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ที่ปรึกษา

นายณรงค์ ลีนานนท์

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

นายสาธิต มณีผาย

ประธานคณะท�างาน

ผู้อ�านวยการส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย

รองประธานคณะท�างาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางผัง  ส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 คณะท�างาน 

นางสาวทาริกา ศิริสุทธานันท์

ผู้อ�านวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นางณภัทร เวียงค�ามา

ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 นางพยุงศรี มโนรถ

หัวหน้าฝ่ายช่วยอ�านวยการและประสานราชการ  ส�านักงานเลขานุการกรม 

 นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย  กองแผนงาน 

 นางธนินี อดุลกิตติพร

หัวหน้ากลุ่มการเงิน  กองการเงินและบัญชี

 นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ส�านักงานเลขานุการกรม 

 นางสาวฉวีวรรณ ชูวิเชียร 

หัวหน้าฝ่ายการพิมพ์ ส�านักงานเลขานุการกรม 

 นางสาววรรณีกิจ ไพบูลย์พันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กองพัสดุ

 นางนภกร หอมเกสร

ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดการข้อร้องเรียน  ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 นางปรียาพร จันทโรภาส

ผู้อ�านวยการกลุ่มวิชาการและประเมินผลงาน  ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 



303

คณะผู้จัดท�าสมุดบันทึก กรมชลประทาน 2558

 นางสาวนิรมล ฉ่องหมุน 

นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ  ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 นางมณฑา ชาวโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  กองแผนงาน 

 นางสาวสมฤดี อุปกิจ

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ   ส�านักงานเลขานุการกรม 

 นายสัญชัย บัวทรง

นายช่างภาพช�านาญงาน  ส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 นายอนิรุทธิ์ ไชยชมพู

นางช่างศิลป์ช�านาญงาน  ส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 นางสาวณัฐกานต์ เนียะแก้ว

นายช่างภาพช�านาญงาน  ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 นายบุรินทร์ รัตนะ 

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน  ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นายชัชชัย เอื้อญาติอภิมิตร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณพิบูลย์

พนักงานพิมพ์ ส 3  ส�านักงานเลขานุการกรม 

เลขานุการ

นายสมบุญ ศรีเมือง

ผู้อ�านวยการกลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางกัลยาณี ประสมศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   กองแผนงาน 

นางวิไลลักษณ์ วันทอง

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ  ส�านักงานเลขานุการกรม 

 นางสาวรัตนา นางาม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส�านักงานเลขานุการกรม 

 นายชัยย์วรรธน์ ขุนทองจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล
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