


บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1   
เรื่อง รายช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ 

ลงวันที ่   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

1. ภาคเกษตรกรรม 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 นายสงกรานต์ ปัญญา เทิดด้วยทำ น้ำชุมชนเครือข่ายชุมชนแม่นาเรือ 

2 นายอดุล สิงห์แก้วสืบ กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 17 

3 นายสุข เดชมนต์ กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 18 

4 นายณรงค์ ทาจินะ กลุ่มอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (บ้านปาง) 

5 นายลอง วงศ์ประสิทธิ์ กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ กลุ่มเทพพัฒนา 

6 นายถาวร ใจบาล องค์กรผู้ใช้น้ำตำบลบ้านตุ่น 

7 นายสุรศักดิ์ แสนใจ กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายเชียงราย (ฝั่งขวาที่ 1) 

8 นายบัณฑิต อ่ินแก้ว กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายชัยสมบัติ (ฝั่งซ้าย)  

9 นายประสิทธิ์ อินต๊ะวัง กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายชัยสมบัติ (ฝั่งขวา) 

10 นายดอกชัย มะโนหาญ กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายเชียงราย (ฝ่ังซ้าย)  

11 นายคำอ้าย สุขเกษม กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายเชียงราย (ฝั่งขวา) 

12 นายภักดี นวนสุข กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายถ้ำวอก 

13 นายสมมิตร ฟูเฟื่อง กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก (ฝั่งซ้าย) 

14 นายศุภพงศ์ ดอนเลย กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก (ฝั่งขวา) 

15 นายทองคำ อินพรหม กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย 

16 นายสมบูรณ์ ใจปินตา กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC.2 

17 นายชาติชาย แก้วดุลดุก กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย 

18 นายประสิทธิ์ ชุ่มอุ่น กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง 2L - RMC.1 

19 นายพงค์พันธ์ ปาทายะ กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC คู 1-10 , 1L-RMC 

20 นายทองดี ดวงสุวรรณ กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC คู 11-18 

21 นายคนึง เป็งใจ กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC คู 19-40 , 2L-RMC 

22 นายอ่ินแก้ว สันอุดร กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC คู 55-61 , 1R-3L-RMC 

23 นายเมธี บุญเตี่ยม กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC คู 41-54 

24 นายสวรรค์ ข่ายแก้ว กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง 

25 นายบานเย็น ยศมูล กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที ่1 

26 นายอนันต์ เตชะ กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 

27 นายอินจันทร์ อ้อยผดุง กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 



ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล องค์กรผู้ใช้น้ำ 

28 นายบุญธรรม เร็วการ กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 

29 นายประเวศน์ ชัยพรม กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 

30 นายอุเทน อ่ินคำ กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 

31 นายสนั่น สุรินทร์ กลุ่มบริหารการใช้นำ้ชลประทานระดับหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 

32 นายจำเนียน จริยา กลุม่บริหารการใช้นำ้ชลประทานระดับหน่วยสง่น้ำและบำรุงรักษาที ่8 

33 นายสุคำ กันคำ กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 9 

34 นายเจริญ เมฆสุวรรณ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานระดับหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่10 

35 นายจำนงค์ กันทะเรือน กลุ่มบริหารการใช้นำ้หน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที ่11 (กลุม่บ่อปลา) 

36 นายสุกัน ปวนยอด กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 12 

37 นายวาส คำภีระ กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 13 

38 นายปุ๋ย ใจวงค์ กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 14 

39 นายศรีวัย ทาแกง กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่15 

40 นายทองคำ หมูทอง กลุ่มบริหารการใช้น้ำหน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 16 

41 นางทัชชนก รัชกรณ์พล เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว 

42 นายสมเกียรติ วงค์ธิมา กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู 

43 นางสาวนวพร หลวงไชย เทิดด้วยทำ น้ำชุมชนบ้านส้าน   

44 นายปัญญา เป้าพรหมมา เทิดด้วยทำ ชุมชนบ้านม่วงชุม  

45 นายสมศักดิ์ เขื่อนแก้ว กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายแมส่าว 
 

2. ภาคพาณิชยกรรม 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 นางสาวฐภัคศรัณย์ ดวงไทย ผู้ใช้น้ำในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย 

2 นางสาวคนึงนิจ เชื้อเมืองพาน ผู้ผลิต-จ่ายน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เมืองเชียงราย
และพื้นที่ใกล้เคียง 

3 นายสมเจตน์ สุวรรณคำวงศ์ ผู้ใช้น้ำในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง 

4 นายประยูร นวมงาม ผู้ใช้น้ำในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 

5 นายชินโชติ สุวรรณเสน ผู้ใช้น้ำเวียงเชียงของ 

6 นายสมเจตน์ วรรณรัตน์ ผู้ใชน้้ำในเขตพื้นที่การให้บริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน 

7 นายวีรพงษ์ พรหมพัง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน 

 



3. ภาคอุตสาหกรรม 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน กลุ่มบริหารการใช้น้ำสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 

2 นายชาญชัย วีระฤทธิพันธ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

3 นายสวัสดิ์ วณิชอนุกุล กลุ่มบริหารการใช้น้ำแปรรูปอุตสาหกรรมพะเยา 

 


