


บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 เรื่อง รายช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ในเขตลุ่มน้ำยม 

ลงวันที ่       เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

1. ภาคเกษตรกรรม 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 นาย ทวีป อ้นสาย กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานหนองนกงั่วร่วมใจพัฒนา 

2 นาย มิน โพธิ์แก้ว กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานแม่น้ำยมสายเก่าร่วมใจ

พัฒนา 

3 นาย ประมวล แนมบาง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานกลุ่มอนุรักษ์หนองกระสา 

4 นาย มนูญ สุขเจริญ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานพิทักษ์รักษ์ยมน่าน 

5 นาย วงศ ์สุวรรณรินทร์ ฝายแม่ถัน 

6 นาย อดุลย์ หลวงนุช กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโครงการคลองตาแดง

ร่วมใจพัฒนา 

7 นาง ละออ เกิดทอง ชุมชนหมู่บ้านโซกเปื่อย 

8 นาย เชียร แขกเมือง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายศรีเสลี่ยมคลองลาน 

9 นาย นพคุณ รุ่นแรก กลุ่มบริหารการใช้น้ำโครงการเวียงมอกร่วมใจพัฒนา 

10 นาย วันชัย กันทะวงศ์ กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายแม่บ่อทอง/ทรบ.เหมืองนา 

11 นาย สังวร กุลกาศ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโครงการฝายทดน้ำบึงบอน 

12 นาย พูล จีณวรรณ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ทรบ.ท่าไม้แดง  

(อ่างเก็บน้ำแม่มอก) 

13 นาย สมชาย พ่ึงศรี กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโครงการหนองแม่ระวิง

ร่วมใจพัฒนา 

14 นาย อุทัย พุ่มไม้ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบึงสวยร่วมใจพัฒนา 

15 นาย เพ็ญ พันธ์ุโศก กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโครงการบ้านปากน้ำ 

ร่วมใจ 

16 นาย สีนน ติปะสะ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ปง-น้ำโตน-ห้วยปอ พัฒนา 

17 นาย ชมวิว ประดับ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 68 พัฒนา 

18 นาย เปา ผาด่าน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายท่าแพพัฒนา 

19 นาย นเรศ แก้วมณี กลุ่มบริหารการใช้น้ำสวรรคโลกร่วมใจพัฒนา 

20 นาย เพย ปราศรัย กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 5L พัฒนา 

21 นาย สมพงษ ์ท่อนกระพี้ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง 
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22 นาย ยุทธ นาคนรินทร์ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างหนองหิน 

23 นาย สมนึก หาป้อง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานดีหมีร่วมใจพัฒนา 

24 นาย ทวน แสนเขียววงศ์ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานห้วยผา 

25 นาย มงคล พ่ึงสกุล กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายศรีเชลียง 

26 นาย ประเสริฐ สายสุวรรณ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทุ่งนาพง 

27 นาย ฉลาม เทียนทอง โครงการท่าฉนวน 1 

28 นาย สนัด นิลนุ้ย โครงการปรับปรุงหนองลี้ 

29 นาย วิลัย เทพสุระ โครงการปรับปรุงคลองเพชรหึง 

30 นาย ธนู จ้นทรา โครงการปรับปรุงหนองห้วยหนัง 

31 นาย หว่าง อินเมือง โครงการปรับปรุงคลองสระเกษ (บ้านเขาขวาง) 

32 นาย เชาวลิต แย้มวงษ์ โครงการปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ 

33 นาย พรเทพ หล่ำทุ่ง โครงการปรับปรุงคลองสระเกษ (บ้านห้วยไคร้) 

34 นาย ดาวลอย เฉียงเมือง โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) 

35 นาย ทักษิณ ตันตุลา โครงการปรับปรุงหนองเกรียง 

36 นาย กฤษณพงษ์ บุญดี โครงการปรับปรุงคลองสระเกษ (บ้านลานทอง) 

37 นาย แฉล้ม อภัยจิตร์ โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย (คลองกระชงค์ 

คลองบางหวาน คลองบ้านหลุม) 

38 นาย นครินทร์ สืบนันตา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย 

39 นาย อินเจน การชะนะ กลุ่มบริหารการใช้น้ำโซน 2 พัฒนา 

40 นาย โลม มีสวัสดิ ์ กลุ่มบริหารการใช้น้ำพัฒนาคลองมะพลับ 

41 นาย สิริ ปานเกิด โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน 

42 นาย วิเชียร ฉิมไล้ โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย (คลองต้นข้อ) 

43 นาย วิโรจน์ ภู่ศร ี โครงการปรับปรุงบึงใหญ่ 

44 นาย ธนัด สอนคำ โครงการปรับปรุงคลองสระเกษ (บ้านวังตามน) 

45 นาย อนันต์ ป้อมแก้ว โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย 

46 นาย วันชัย คุ้มคง โครงการฝายยางบ้านกง 

47 นาย ประเสริฐ เย็นฉ่ำ โครงการท่าฉนวน 2 

48 นางสาว ยุพิน ไชโย บ้านแม่น้ำเก่า 

49 นาย นิวัฒน์ บัวเขียว กลุ่มบริหารการใช้น้ำสองตำบลสามัคคีพัฒนา 
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50 นาย นิยม ประหยัด กลุ่มบริหารการใช้น้ำป่ากุมเกาะ-วังพิณพาทย์ร่วมใจ 

51 นาย เดช มะโหฬาร กลุ่มบริหารการใช้น้ำหนองปลาหมอย่านยาว-คลองกระจง 

52 นาย จรัญ ขอบทอง คลองยมน่าน 

53 นาย มงคล ชุมแวงวาปี ลำธารแม่รำพัน 

54 นาย ประเสริฐ โพธิ์กาด ปลายทางแม่มอก สุดขอบแม่ยม 

55 นาย สวน เจริญสุขรุ่งเรือง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน C23,C24 

56 นาย ประทีป ประโลม ลูกแม่ยมพัฒนา 

57 นางสาว ประภัสสร เรืองสวัสดิ์ ถุงน้ำของเรา 

58 นาย ลับแล พิพิธทอง ลุ่มแม่น้ำยมเมืองศรีสัชนาลัย 

59 นาย ประสิทธิ์ พลชะนะ ลุ่มแม่น้ำยม 

60 นาย สมใจ ชมประเสริฐ ลุ่มแม่น้ำยมคลองยาง2 

61 นาย บุญเลิศ ประโลม ลุ่มน้ำแม่แพ 

62 นาย สมหมาย สิงห์ลอ บ้านบึงสนมลำธารแม่ปิง 

63 นาย สุรพล รอดทัพ ชุมชนหมู่ 10 บ้านบึงสนิท 

64 นาย สงัด เดชพุท บ้านใหม่โพทอง 

65 นาย นพนันต์ ดินเพชร ลุ่มแม่น้ำยมสวรรคโลก 

66 นาย บุญลือ บำเพ็ญ ลุ่มแม่น้ำยมคลองยาง4 

67 นาย สาลี่ ทิมเกตุ ลุ่มแม่น้ำยมคลองยาง5 

68 นาย เสกสรร สุวรรณกูล ลุ่มแม่น้ำยมคลองยาง 

69 นาย อนันต์ ตริตรอง ลุ่มแม่น้ำยมคลองยาง3 

70 นางสาว ญาราภรณ์ จินตนา ลุ่มน้ำยมสายเก่าพัฒนา 

71 นาย อัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง เทิดด้วยทำน้ำชุมชนบ้านแม่ขมิง (ท.น มข) 

72 นาย สนอง ส่งศรี เทิดด้วยทำ น้ำชุมชนบ้านแม่จั๊วะ 

73 นาย สมมิตร เสาวะระ เทิดด้วยทำ น้ำชุมชนบ้านป่าเลา จังหวัดแพร่ 

74 นาย สุทิน ม้าแก้ว เทิดด้วยทำน้ำชุมชนห้วยน้ำปึง ตำบลน้ำชำ (ทน. ปช.) 

75 นาย สมบูรณ์ ธรรมลังกา เทิดด้วยทำน้ำชุมชนตำบลทุ่งแค้ว (ท.น ทค.) 

76 นาย สมพล พุ่มพวง เทิดด้วยทำ น้ำชุมชนบ้านวังฟ่อน 

77 นาย กฤษดา อินทราวุธ เทิดด้วยทำน้ำชุมชนตำบลวังหงส์ (ท.น ว.ห) 

78 นาง กัณหา แสงแก้ว เทิดด้วยทำน้ำชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ม.4 (ท.น ลน ม.4) 
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79 นาย ธัญพิสิษฐ์ แว่นแก้ว เทิดด้วยทำน้ำชุมชนบ้านแม่จอก 

80 นาย กังสดาล พรมเสน กลุ่มเทิดด้วยทำน้ำชุมชนบ้านห้วยขึม (ท.นข) 

81 นาย วันชัย เถาวัลย ์ สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านกระทุ่ม

ยอดน้ำ หมู่ 2 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ 

82 นาย วรรณลพ เงินขำ สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ 9  

ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ 

83 นาย สมควร รุ่งเรือง สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก คลองแยงมุมพัฒนา 

84 นาง เสาวลักษ์ นาคทอง สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อบาดาล 

85 นาย เพยาว์ ชื่นกลิ่น สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก บ้านวังขี้เหล็กพัฒนา 

86 นาย ประชุม สันติพร้อมวงศ์ สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ 

87 นาง อริสา แสงอ่อน สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลวังอิทก 

อำเภอบางระกำ 

88 นาย สมยงค์ จ้อยทอง สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ 4  

ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ 

89 นาง บุญผ่อง อุ่นบุญ สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อบาดาล 

และน้ำคลองไฟฟ้า 

90 นาย สุชาติ ลาโภ ริมขอบแม่ยม 

91 นาย นิกร ฉายพุดซา กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อชลประทาน-คลองน้ำไหลศรีนคร 

92 นาย แอ๋ว โตจริง คลองสายแม่น้ำเก่า 

93 นางสาว ณิชรัตน์ นิพพิชฌน์ภาส เทิดด้วยทำ การจัดการน้ำชุมชนเครือข่ายชุมชนตำบลขุนควร 

94 นาย ภาษิต แสงจำนงค์ ปิง-ยม ตอนล่าง 

95 นาย พันธกานต์ ณ นคร อุทกพัฒนา 

96 นาย ณรงค์ศักดิ์ แก้วศรี บ้านนาวี 

97 นาย เกษม พันธ์เจริญ อ่างห้วยตาแวน บ้านฟ้า 

98 นาย จำเนียร คำชุ่ม ลำน้ำกาด 

99 นาย สวัสดิ์  กองจักร ฝายวังตึง 

100 นาย อุดม อุดคำอ้าย กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายลำน้ำพี้ 

101 นาย เมอืงด ีเชื้อหมอ กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายทุ่งเป้า 

102 นาย เล็ก อายุยืน อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน 
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2. ภาคอุตสาหกรรม 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 นาย ประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 

2 นาย วีฤทธิ กวยะปาณิก เทิดด้วยทำน้ำชุมชนลุ่มน้ำยม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่ 

3 นาย วัฒนา ผาทอง เทิดด้วยทำน้ำชุมชนตำบลนาพูน (ท.น น.พ) 

 

3. ภาคพาณิชยกรรม 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 นาย ธงชัย สถิตย์ตระกูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 

2 นางสาว ชลนิชา ทองขลิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง-ลุ่มน้ำยมตอนล่าง

ส่วนที่ 2-จังหวัดสุโขทัย 

3 นาย นฤพนธ์ ไทยกล้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก 

4 นาย โกวิทย์ สังธิ ห้วยแม่คำมีร้องกวาง 

5 นาย วิโรจน์ นีระวงศ์ รักษ์แม่มอก 

6 นาย เกษม นวลดี ผู้ใช้น้ำในพื้นท่ีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย 

7 นาย นพดล ปั้นรัตน์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ 

8 นาย ชัยรัตน์ ทองจันทร์ ลุ่มน้ำยมเมืองศรีสัชนาลัย 

 


