
นักวิจัย (คน) นักนวัตกรรม (คน)
1 ได้รับรางวัลหรือผลงานที�ได้รับการยอมรับระดับชาติ 5 เอกสารแนบ รายชื�อระดับ 1
2 ได้รับรางวัลหรือผลงานที�ได้รับการยอมรับระดับองค์กร/ภาค (รางวัลเหรียญทอง/ทองแดง/เงิน) 15 81 เอกสารแนบ รายชื�อระดับ 2
3 ได้รับรางวัลหรือผลงานที�ได้รับการยอมรับระดับหน่วยงาน/จังหวัด (รางวัลชมเชย) 56 เอกสารแนบ รายชื�อระดับ 3
4 มกีารเสนอผลงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 9 18 เอกสารแนบ รายชื�อระดับ 4

สรุปภาพรวมทําเนียนนักวิจัย/ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปี 2554-2557

ระดับ คุณสมบัติ กลุ่ม หมายเหตุ



ชื�อ ต้นสังกัด สาขา/กอง สังกัด เขต/ฝ่าย  ผลงานวิจัย ระดับ 1 ประเภท รางวัล
1 นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล กรจ. เขต9 โปรแกรมประยุกต์ Wmap 9.12 นวัตกรรม 2555 ได้รับรางวัลชมเชย นวัตกรรมรัฐวิสาหกิจดีเด่น (สคร.) 2556

ได้รับรางวัลระดับดี นวัตกรรมการบริการที�เป็นเลิศ (กพร.) 2557
2 นายใจเพชร อินทร์สีเมือง กคน. สนญ ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 ได้รับรางวัลระดับดี นวัตกรรมการบริการที�เป็นเลิศ (กพร.) 2557
3 นายเพชรัตน์ รัตนพงศ์ผาสุก กคน. สนญ ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 ได้รับรางวัลระดับดี นวัตกรรมการบริการที�เป็นเลิศ (กพร.) 2557
4 นายชลนิชา ทองขลิบ กคน. สนญ ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 ได้รับรางวัลระดับดี นวัตกรรมการบริการที�เป็นเลิศ (กพร.) 2557
5 นายรัตนาภรณ์ ถาวรยุติธรรม กคน. สนญ ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 ได้รับรางวัลระดับดี นวัตกรรมการบริการที�เป็นเลิศ (กพร.) 2557

ทําเนียนนักวิจัย/ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับ 1  ปี 2554-2557

ลําดับ ทําเนียบนักวิจัย ผลงานวิจัย/นวัตกรรม



ชื�อ ต้นสังกัดสาขา/กอง สังกัด เขต/ฝ่าย ผลงานนวัตกรรม ระดับ 2 ประเภท รางวัล
1 น.ส.กชพร สมอหมอบ กรค. เขต6 การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดสาหรับตรวจหาปริมาณคลอรีนตกค้างแบบประหยัด นวัตกรรม 2555 ทองแดง
2 น.ส.กมลชนก เปี�ยมรวี กคน. สนญ อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
3 นายกฤษณะ สุรินทร์ กรจ. เขต9 เครื�องฟังเสียงท่อรั�วแบบมีภาคขยายเสียง รุ่นประหยัด นวัตกรรม 2557 ทองแดง
4 นายกิตติพงศ์ เสนา กทส. เขต1 PWA Mobile Application นวัตกรรม 2557 ทองแดง
5 นายกิตติศักดิ� อาจวาที กทส. เขต6 โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง
6 น.ส.คนึงนิจ สัตยดิษฐ์ กรจ.เชียงราย เขต9 โปรแกรมประยุกต ์ GIS_SMS นวัตกรรม 2556 เงิน
7 น.ส.จิตราภรณ์ ปาลี กทส. เขต4 ระบบแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาคํ�าประกัน (PWA Smart Alert System) นวัตกรรม 2555 ทองแดง

กทส. เขต4 ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร นวัตกรรม 2556 ทองแดง
8 นายใจเพชร อินทร์สีเมือง กคน. สนญ ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 เงิน
9 น.ส.ชลนิชา ทองขลิบ กคน. สนญ ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 เงิน
10 นายชาตรี ขาวงาม กทส. เขต1 PWA Mobile Application นวัตกรรม 2557 ทองแดง
11 นายชํานิ บุญชุม สุราษฎร์ธานี เขต4 ตัวถ่ายทอดกําลัง (ยอยเชือก) นวัตกรรม 2555 เงิน
12 น.ส.ชุติมา พนมชัยสว่าง กทส. เขต3 ระบบบริการข้อมูล Billing บนเวปไซต์ นวัตกรรม 2556 เงิน
13 นายญาณะวัฒน์ ปี�ทอง กรค. เขต6 เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง

โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน
อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าจากสัตว์ในระบบผลิตนํ�าประปา นวัตกรรม 2557 เงิน

14 นายณัชพร ชินวงศ์ กรค. เขต9 ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมการจ่ายนํ�าผิดปรกติ นวัตกรรม 2554 ทองแดง
15 นายดุสิต ดวงมาตย์พล กทส. เขต7 โครงการ Re-engineering Help desk มาตรฐานบริการช่วยเหลือสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม 2554 เงิน

ประปาดื�มได้มือถือ นวัตกรรม 2556 ทองแดง
16 นายถวิลศักดิ� แก้วมณีชัย กทส. เขต3 ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร ์ Open source ตาม พรบ.ว่าด้วยการ

กระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550
นวัตกรรม 2555 เงิน

ระบบบริการข้อมูล Billing บนเวปไซต์ นวัตกรรม 2556 เงิน
17 นายถาวร พิทักษากร พะเยา เขต9 เครื�องฟังเสียงท่อรั�ว (Sound Rod) นวัตกรรม 2556 ทองแดง

เครื�องมือเปิด-ปิด ฝาดับเพลิงและเปิดฝาหีบประตูนํ�า นวัตกรรม 2556 เงิน
เครื�องวัดและบันทึกแรงดันนํ�าพร้อมส่งข้อมูลด้วยระบบ GSM. นวัตกรรม 2554 เงิน

18 นายทนงศักดิ� ช่างคํา เพชรบูรณ์ เขต10 ชุดควบคุมเครื�องจาร์เทสแบบอัตโนมัต ิ ควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ นวัตกรรม 2555 เงิน
19 นายทรงพล พนาลิกุล กรจ. เขต7 กล้องส่องบ่อบาดาล (TV BORE HOLE) นวัตกรรม 2557 ทองแดง

ชุดแจ้งเตือนตรวจสอบระดับนํ�าระยะไกลสําหรับแพหรือรางเลื�อนโรงสูบนํ�าดิบ นวัตกรรม 2554 เงิน
ระบบควบคุมเครื�องสูบนํ�าอัตโนมัติด้วยระบบ SCADA นวัตกรรม 2556 ทองแดง
ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมสายเมนไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิต นวัตกรรม 2555 ทองแดง

20 นายทศพร เต็มสวัสดิ� กรค. เขต10 ชุดทดแทนการสตาร์ทมอเตอร์จากสตาร-์เดลต้า เป็นชุดสตาร์ทด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์ (Plug&Play) นวัตกรรม 2556 เงิน
21 นายเทพฤทธิ� ขนาบแก้ว นครศรีธรรมราช เขต4 ยอยโซ ่ (Chain Coupling) ทําจากสเตอร์รถจักรยานยนต์ นวัตกรรม 2557 ทองแดง
22 นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล กรจ. เขต9 โปรแกรมจัดคิว นวัตกรรม 2557 ทองแดง

โปรแกรมประยุกต ์ GIS_SMS นวัตกรรม 2556 เงิน
โปรแกรมประยุกต ์ Wmap 9.12 นวัตกรรม 2555 เงิน

23 น.ส.ธนวรรณ สุดยอด เขต3 ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร ์ Open source ตาม พรบ.ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550

นวัตกรรม 2555 เงิน

24 นายธัญญะ ไชยณรงค์ กทส. เขต3 ระบบบริการข้อมูล Billing บนเวปไซต์ นวัตกรรม 2556 เงิน
25 น.ส.ธิติมา สาลา สทส. สนญ โปรแกรมแบบสํารวจความเสี�ยง นวัตกรรม 2557 ทองแดง
26 นายนฤชา ชาตะวราหะ นครสวรรค์ เขต10 หุ่นยนต์สํารวจนํ�าสูญเสียในท่อระบายนํ�า นวัตกรรม 2557 ทองแดง
27 น.ส.นฤมล ประภาสมุทร กรค. เขต6 การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดสาหรับตรวจหาปริมาณคลอรีนตกค้างแบบประหยัด นวัตกรรม 2555 ทองแดง
28 น.ส.นันทพัทธ์ ทิตย์ประวร กรจ.เชียงราย เขต9 โปรแกรมประยุกต ์ GIS_SMS นวัตกรรม 2556 เงิน
29 นายบัณฑิต ห่วงไธสง

เขต3
ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร ์ Open source ตาม พรบ.ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550

นวัตกรรม 2555 เงิน

30 นายปกรณ์ บัวทอง กรจ. เขต3 เครื�องทดสอบ Pilot Control PRV นวัตกรรม 2557 เงิน
กรจ. เขต3 อุปกรณ์หาท่อแตกรั�วในท่อระบายนํ�า นวัตกรรม 2556 ทองแดง

ทําเนียนนักวิจัย/ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับ 2  ปี 2554-2557

ทําเนียบนักวิจัยลําดับ ผลงานวิจัย/นวัตกรรม



ชื�อ ต้นสังกัดสาขา/กอง สังกัด เขต/ฝ่าย ผลงานนวัตกรรม ระดับ 2 ประเภท รางวัล
ลาดบ

31 เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ กรค. เขต2 แบบจําลองบริหารจัดการผลิตจ่ายนํ�าประปา นวัตกรรม 2554 เงิน
32 นายประยูร นวมงาม เชียงใหม่(พ.) เขต1 ฝาดับเพลิงตรวจสอบแรงดันนํ�าประปา นวัตกรรม 2554 เงิน
33 นายประสิทธ์ สายกนก กรค. เขต10 ชุดทดแทนการสตาร์ทมอเตอร์จากสตาร-์เดลต้า เป็นชุดสตาร์ทด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์ (Plug&Play) นวัตกรรม 2556 เงิน

ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมการจ่ายนํ�าผิดปรกติ นวัตกรรม 2554 ทองแดง
34 นายปราโมทย์ ภู่ระย้า เทิง เขต9 เครื�องวัดอัตราการจ่ายสารส้มดิจิตอล นวัตกรรม 2555 ทองแดง
35 นายผะเด็ด อ่อนสี กทส. เขต7 ประปาดื�มได้มือถือ นวัตกรรม 2556 ทองแดง
36 นายพงศ์พันธ์ จันทพล พัทยา(พ.) เขต1 เครื�องวัดความขุ่นของนํ�าด้วยหลักการกระเจิงแสง (ได้รับทุนนวัตกรรม 2556) นวัตกรรม 2557 เงิน
37 นายพงศ์พิพัฒน์ สุริยะวงศ์ กรจ. เขต7 เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง

โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน
38 นายพิมาน พร้อมพุทธางกูล กรค. เขต5 ระบบฐานข้อมูลเครื�องจักร/อุปกรณ์ผลิต นวัตกรรม 2555 เงิน
39 น.ส.พิรัฐฎา วาทะวัชร์ กคน. สนญ อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
40 นายพิสุทธิ� เลิศทวีสกุล กคน. สนญ อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
41 นายพุฒพงศ์ ยศเมฆ สุราษฎร์ธานี เขต4 ตัวถ่ายทอดกําลัง (ยอยเชือก) นวัตกรรม 2555 เงิน
42 น.ส.เพชรัตน์ รัตนพงศ์ผาส กคน. สนญ ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 เงิน
43 นายภานุพงศ์ เดชพจน์ กคน. สนญ อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
44 นายมงคล ศรีแสง กรค. เขต6 เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง

โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน
45 นายมนตรี สุวรรณอินทร์ กันตัง เขต5 เครนน็อกดาวน์เอนกประสงค์สําหรับใช้ในงานผลิต นวัตกรรม 2556 เงิน
46 นายมาโนช อุปถัมภกานนท อ้อมน้อย เขต3 เครื�องตรวจจับและเตือนความขุ่นนํ�า นวัตกรรม 2554 ทองแดง
47 นายมูหามัดอําพันดี เปาะซ กทส. เขต5 ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดนํ�าและข้อมูลผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2556 เงิน
48 นายยุทธภูมิ รามศิริ กรค. เขต6 อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าจากสัตว์ในระบบผลิตนํ�าประปา นวัตกรรม 2557 เงิน
49 น.ส.ยุพเรศ บุญดิเรก กทส. เขต5 ระบบฐานข้อมูลเครื�องจักร/อุปกรณ์ผลิต นวัตกรรม 2555 เงิน

ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดนํ�าและข้อมูลผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2556 เงิน
50 นายรวินท์ วัฒนสิทธิ� นครศรีธรรมราช เขต4 ยอยโซ ่ (Chain Coupling) ทําจากสเตอร์รถจักรยานยนต์ นวัตกรรม 2557 ทองแดง
51 นายรัฐพล หม่อมพิบูล เขต3 ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร ์ Open source ตาม พรบ.ว่าด้วยการ

กระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550
นวัตกรรม 2555 เงิน

52 นายรัฐวิทย์ ชื�นเนาวพันธ์ กทส. เขต6 โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง
53 น.ส.รัตนาภรณ์ ถาวรยุติธรร กคน. สนญ ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 เงิน
54 น.ส.ลลิตา สิทธุรัตน์ กทส. เขต7 Doli (Document Library System) นวัตกรรม 2555 ทองแดง
55 นายลิขิต ปลูกชาลี กรค. เขต6 เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง

โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน
56 น.ส.วนิดา แก้วมุนตรี กทส. เขต6 โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง
57 นางวนิดา ไทยเจริญ กคน. สนญ อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
58 ว่าที� ร.ต.วรวิทย์ เตจาคํา พัทยา(พ.) เขต1 การพัฒนา Data Logger PR100 ให้ถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย นวัตกรรม 2556 ทองแดง

เครื�องวัดความขุ่นของนํ�าด้วยหลักการกระเจิงแสง (ได้รับทุนนวัตกรรม 2556) นวัตกรรม 2557 เงิน
59 นายวัชรชัย ปราบณรงค์ กทส. เขต3 PWA Smart Phone นวัตกรรม 2557 ทองแดง
60 นายวิทยา พานิชย์กระจ่าง กรค. เขต9 อุปกรณ์ต้นแบบลดความขุ่นก่อนเข้าสู่ระบบผลิตนํ�า นวัตกรรม 2554 ทองแดง
61 น.ส.วีรนุช สุขมี กทส. เขต5 ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดนํ�าและข้อมูลผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2556 เงิน
62 นายศราวุธ ภูสีเงิน กทส. เขต6 โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง
63 นางศรีสุดา เนียมประชา กรค. เขต6 การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดสาหรับตรวจหาปริมาณคลอรีนตกค้างแบบประหยัด นวัตกรรม 2555 ทองแดง
64 นายศักดิ�ชัย หอมกระแจะ กรจ. เขต3 เครื�องทดสอบ Pilot Control PRV นวัตกรรม 2557 เงิน

อุปกรณ์หาท่อแตกรั�วในท่อระบายนํ�า นวัตกรรม 2556 ทองแดง
65 นายศุภวัฒน์ เริงเรียง กรค. เขต5 ระบบฐานข้อมูลเครื�องจักร/อุปกรณ์ผลิต นวัตกรรม 2555 เงิน
66 นายสมชาย เกียรติปกรณ์ กรค. เขต6 ตรวจสอบใบแจ้งหนี�ค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้า MS-Excel นวัตกรรม 2554 ทองแดง

อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าจากสัตว์ในระบบผลิตนํ�าประปา นวัตกรรม 2557 เงิน
67 นายสมพงศ์ ณ นคร สุราษฎร์ธานี เขต4 ตัวถ่ายทอดกําลัง (ยอยเชือก) นวัตกรรม 2555 เงิน
68 นายสวิชา ศิริ เชียงใหม่(พ.) เขต1 ระบบควบคุมการสูบนํ�าระยะไกลโดยใช้โดยคลื�นสัญญานวิทยุ นวัตกรรม 2554 ทองแดง
69 นายสัญลักษณ์ เบ้าดี กรค. เขต6 เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง

โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน



ชื�อ ต้นสังกัดสาขา/กอง สังกัด เขต/ฝ่าย ผลงานนวัตกรรม ระดับ 2 ประเภท รางวัล
ลาดบ

70 นายสันติ เตี�ยมชุมพล กรค. เขต10 ชุดทดแทนการสตาร์ทมอเตอร์จากสตาร-์เดลต้า เป็นชุดสตาร์ทด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์ (Plug&Play) นวัตกรรม 2556 เงิน
71 นายสุกิจ สงวนทรัพย์ นครสวรรค์ เขต10 หุ่นยนต์สํารวจนํ�าสูญเสียในท่อระบายนํ�า นวัตกรรม 2557 ทองแดง
72 นายสุเทพ นิยมพงษ์ กรค. เขต6 อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าจากสัตว์ในระบบผลิตนํ�าประปา นวัตกรรม 2557 เงิน
73 นายสุเทพ ราชธา กรจ. เขต7 กล้องส่องบ่อบาดาล (TV BORE HOLE) นวัตกรรม 2557 ทองแดง
74 นายสุนันท์ ชัยมงคล ยโสธร เขต8 อุปกรณ์ตรวจจับแจ้งเตือนแพสูบนํ�าแรงตํ�าเอียง (เปาบุ้นจิ�น) นวัตกรรม 2557 เงิน
75 นายสุภาษิต วิริยภาพ กทส. เขต1 PWA Mobile Application นวัตกรรม 2557 ทองแดง
76 นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า กทส. เขต3 ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร ์ Open source ตาม พรบ.ว่าด้วยการ

กระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550
นวัตกรรม 2555 เงิน

ระบบบริการข้อมูล Billing บนเวปไซต์ นวัตกรรม 2556 เงิน
78 นางสุวณี โนนทนวงษ์ กทส. เขต6 โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง
79 นายอัครินทร์ ไวพจน์กุล กคน. สนญ อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
80 นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ เทิง เขต9 เครื�องเตือนความขุ่น ป ี 2554 นวัตกรรม 2554 เงิน

เครื�องบอกระดับนํ�าดิบดิจิตอล นวัตกรรม 2556 เงิน
เครื�องวัดอัตราการจ่ายสารส้มดิจิตอล นวัตกรรม 2555 ทองแดง

81 นายอุทัย พุ่มบัว กรค. เขต6 โครงการจัดทําท่อผสมเร็วชนิดพิเศษ (Special Static Mixer) นวัตกรรม 2557 เงิน



ชื�อ ต้นสังกัดสาขา/กอง สังกัด เขต/ฝ่าย  ผลงานทุนวิจัย ระดับ 2 ประเภท รางวัล

1 นายจักรวรรณ แว่นแก้ว กรค. เขต10
ชุดวัดระดับนํ�าเปลี�ยนเป็นอัตราการไหลควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมแบบดิจิตอล

ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน

2 นายทนงศักดิ� ช่างคํา เพชรบูรณ์ เขต10 เครื�องจาร์เทสควบคุมขั�นตอนการทํางานแบบอัตโนมัติ ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
3 นายนฤชา ชาตะวราหะ นครสวรรค์ เขต10 รถบังคับสํารวจนํ�าสูญเสียในระบบท่อจ่ายนํ�า ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
4 นายบุญลือ ปานภู่ เพชรบูรณ์ เขต10 เครื�องจาร์เทสควบคุมขั�นตอนการทํางานแบบอัตโนมัติ ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
5 นายบุญส่ง วิเศษสิงห์ บ้านนาสาร เขต4 เครื�องแยกทราย ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน
6 นายประเสริฐศักดิ� อินทนาศักดิ� นครสวรรค์ เขต10 รถบังคับสํารวจนํ�าสูญเสียในระบบท่อจ่ายนํ�า ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
7 นายราชันย์ พรมแก้วงาม พัทยา(พ.) เขต1 เครื�องจ่ายสารส้มในหอรับนํ�าดิบแบบอัตโนมัติตามค่าความขุ่นของนํ�า ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน
8 ว่าที� ร.ต.วรวิทย์ เตจาคํา พัทยา(พ.) เขต1 เครื�องจ่ายสารส้มในหอรับนํ�าดิบแบบอัตโนมัติตามค่าความขุ่นของนํ�า ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน

ตู้จ่ายนํ�าประปาหยอดเหรียญไร้สายไฟฟ้า ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
เครื�องวัดความขุ่นแบบพกพาแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือระบบแอน
ดรอยด์

ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน

9 นายวีรพล แลคํา กรค. เขต10
ชุดวัดระดับนํ�าเปลี�ยนเป็นอัตราการไหลควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมแบบดิจิตอล

ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน

10 นายสมภพ ทีบัวบาน ชัยภูมิ เขต6 หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน
11 นายสรศิษฏ์ ทีบัวบาน ชัยภูมิ เขต6 หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน
12 นายสัญลักษณ์ เบ้าดี กรค. เขต6 หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน
13 นายสุกิจ สงวนทรัพย์ นครสวรรค์ เขต10 รถบังคับสํารวจนํ�าสูญเสียในระบบท่อจ่ายนํ�า ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
14 นายสุเทพ นิยมพงษ์ กรค. เขต6 หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน

15 นายเอกชัย ทรัพย์เสถียร กรค. เขต10
ชุดวัดระดับนํ�าเปลี�ยนเป็นอัตราการไหลควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมแบบดิจิตอล

ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน

ทําเนียบนักวิจัยลําดับ

ทําเนียนนักวิจัย/ผลงานทุนวิจัย ระดับ 2  ปี 2554-2557

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม



ชื�อ ต้นสังกัดสาขา/กอง สังกัด เขต/ฝ่าย ผลงานนวัตกรรม ระดับ 3 ประเภท รางวัล
1 น.ส.กรณี ทิพย์วิมลสรร กทส. เขต9 ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง(M7) นวัตกรรม 2557 ชมเชย
2 นายขจรยศ ภักดี พะเยา เขต9 การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
3 นายเข็มชาติ งามสุข อํานาจเจริญ เขต8 เครื�องดูดอัดลูกปืนเอนกประสงค์ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
4 น.ส.คนึงนิจ สัตยดิษฐ์ กรจ.เชียงราย เขต9 ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั�วผ่านระบบ LEAK-GIS-WEB นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
5 นายครรชิต สุวรรณสี กรค.ด่านซ้าย เขต7 การซ่อมท่อ HDPE โดยใช้ท่อ PVC เชื�อมต่อด้วยยีโบลท์และน๊อตดัดแปลงต่อความยาวพิเศษโดยไม่ใช้เครื�องเชื�อมหรือ Repair Clamp นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
6 น.ส.จิตราภรณ์ ปาลี กทส. เขต4 ระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System) นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1
7 น.ส.ชลภัท จําเริญกิตติ ธัญบุรี เขต2 โปรแกรมเร่งรัดติดตามหนี� กปภ.155/2554 นวัตกรรม 2556 ชมเชย
8 นายชัยณรงค์ สุโพธิ�นอก ชุมแพ เขต6 เครื�องจ่ายสารเคมีแบบแกนชัก นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

เครื�องแจ้งเตือนนํ�าไม่ขึ�นโรงกรอง นวัตกรรม 2557 ชมเชย
เครื�องแจ้งเตือนระบบนํ�าดิบด้วยโทรศัพท์ นวัตกรรม 2556 ชมเชย
เครื�องตรวจความขุ่นนํ�าดิบ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

9 ว่าที� ร.ต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์ กรค. เขต9 เครื�องควบคุมการสั�งงานเครื�องสูบนํ�าและแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1
เครื�องควบคุมการสั�งงานเครื�องสูบนํ�าและดูสถานะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นวัตกรรม 2556 ชมเชย
ชุดวัดระดับนํ�าประสิทธิภาพสูง นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1

10 นายณชรัฐ อุ่ยสกุล กรจ. เขต3 ชุดแจ้งเตือนแรงดันนํ�าตํ�าทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
11 นายณัฏฐ์ดนัย ห่วงศรี กทส. เขต10 ระบบจองรถราชการการประปาส่วนภูมิภาค เขต10 นวัตกรรม 2556 ชมเชย
12 นายดุสิต ดวงมาตย์พล กทส. เขต7 I care I Do นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1

เครือข่ายโทรมาตรอุตุนิยมวิทยาอุทก และโครงข่ายประสาทเทียมเพื�อเฝ้าระวังคุณภาพนํ�าดิบ อุทกภัย ภัยแล้ง และการบริหารจัดการนํ�า นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
13 นายถาวร พิทักษากร พะเยา เขต9 ตู้ใส่เครื�องบันทึกแรงดันนํ�า นวัตกรรม 2556 ชมเชย
14 นายทกล้า ชินเดช กทส. เขต2 ระบบรับชําระค่านํ�าออนไลน์ในพื�นที�จังหวัดปทุมธานี (ทีมงาน กทส.ข.2) นวัตกรรม 2556 ชมเชย
15 นายทรงพล พนาลิกุล กรจ. เขต7 กังหันนํ�าผลิตกระแสไฟฟ้าระบบแสงสว่างสําหรับโรงกรองนํ�า นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

การซ่อมท่อ HDPE โดยใช้ท่อ PVC เชื�อมต่อด้วยยีโบลท์และน๊อตดัดแปลงต่อความยาวพิเศษโดยไม่ใช้เครื�องเชื�อมหรือ Repair Clamp นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
16 นายทวีศักดิ� เพชรรักษ์ ขนอม เขต4 เครื�องยนต์แก๊สโซลีนเปิด/ปิดประตูนํ�า นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
17 นายทินวัฒน์ หลีกัง กรจ. เขต5 การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าระดับความสูง (GPS) เพื�อสนับสนุนการลดนํ�าสูญเสีย นวัตกรรม 2556 ชมเชย
18 นายเทพฤทธิ� ขนาบแก้ว นครศรีธรรมราช เขต4 เครื�องยนต์แก๊สโซลีนเปิด/ปิดประตูนํ�า นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
19 นายธนานันป์ เอี�ยมบุญเสริฐ ชุมแพ เขต6 เครื�องแจ้งเตือนนํ�าไม่ขึ�นโรงกรอง นวัตกรรม 2557 ชมเชย

เครื�องแจ้งเตือนระบบนํ�าดิบด้วยโทรศัพท์ นวัตกรรม 2556 ชมเชย
เครื�องตรวจความขุ่นนํ�าดิบ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

20 นายนคร ปีกา เขมราฐ เขต8 ลูกลอย พอเพียง นวัตกรรม 2556 ชมเชย
21 นายนิพัทธิ� ภัทรโสภณกุล กทส. เขต2 ระบบจองรถยนต์ราชการ ออนไลน์ (ทีมงาน บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กทส.กปภ.ข.2  ) นวัตกรรม 2556 ชมเชย
22 น.ส.นิภาพร กรายแก้ว กทส. เขต4 ระบบรายงานผลการดําเนินงาน นวัตกรรม 2556 ชมเชย
23 นายนิวัติ บุญเรือง พะเยา เขต9 การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
24 นายประกาศิต อิศราภรณ์ ลําปาง-เชียงราย เขต9 ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั�วผ่านระบบ LEAK-GIS-WEB นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
25 นายประสิทธ์ สายกนก กรค. เขต10 เครื�องควบคุมการสั�งงานเครื�องสูบนํ�าและแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1

ชุดวัดระดับนํ�าประสิทธิภาพสูง นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1
26 น.ส.ปัญชลี สิทธิโชค กทส. เขต4 ระบบรายงานผลการดําเนินงาน นวัตกรรม 2556 ชมเชย
27 นายพิษณุวัชร์ โสภา เขมราฐ เขต8 ลูกลอย พอเพียง นวัตกรรม 2556 ชมเชย
28 นายไพฑูรย์ สุธรรมมา กรค.ด่านซ้าย เขต7 การซ่อมท่อ HDPE โดยใช้ท่อ PVC เชื�อมต่อด้วยยีโบลท์และน๊อตดัดแปลงต่อความยาวพิเศษโดยไม่ใช้เครื�องเชื�อมหรือ Repair Clamp นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
29 นายภานุกร ศรุติชาติ กรจ. เขต5 การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าระดับความสูง (GPS) เพื�อสนับสนุนการลดนํ�าสูญเสีย นวัตกรรม 2556 ชมเชย
30 นายมาโนช อุปถัมภกานนท์ อ้อมน้อย เขต3 เครื�องดูดโคลนในถังนํ�าใส นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
31 น.ส.ยุพเรศ บุญดิเรก กทส. เขต5 ระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DMS อุปกรณ์ DMA และอุปกรณ์ SCADA (PM) นวัตกรรม 2557 ชมเชย
32 น.ส.รัชฎาภรณ์ แสงแก้ว กทส. เขต5 ระบบติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินการประจําเดือน นวัตกรรม 2556 ชมเชย
33 นายรัฐศักดิ� ศรีสุจริต สทส. สนญ ระบบจองห้องประชุมและระบบแสดงความจํานงขอใช้รถจากส่วนกลาง นวัตกรรม 2556 ชมเชย
34 นายรัตนิกร หน่อแก้ว กรจ. เขต3 ชุดแจ้งเตือนแรงดันนํ�าตํ�าทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
35 นายเรืองยศ ศรีนากรุง กระนวน เขต6 ยอย (ไม่มีราคา แต่ทน) นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
36 นางละไม กองอิ�น พะเยา เขต9 การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
37 นายวชิรวิทย์ อาภาผ่อง สทส. สนญ โปรแกรมรับชําระค่านํ�าต่างสาขา นวัตกรรม 2557 ชมเชย
38 นางวรรัตน์ หมื�นอรุณ กรจ. เขต5 การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าระดับความสูง (GPS) เพื�อสนับสนุนการลดนํ�าสูญเสีย นวัตกรรม 2556 ชมเชย
39 ว่าที� ร.ต.วรวิทย์ เตจาคํา พัทยา(พ.) เขต1 เครื�องแจ้งเตือนความขุ่นหอรับนํ�าดิบเปลี�ยนแปลงฉับพลัน นวัตกรรม 2557 ชมเชย
40 น.ส.ไวทยา จํานงสุทธเสถียร กทส. เขต9 ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง(M7) นวัตกรรม 2557 ชมเชย
41 น.ส.ศรัณยา ศุกลรัตน์ กทส. เขต5 ระบบติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินการประจําเดือน นวัตกรรม 2556 ชมเชย

ระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DMS อุปกรณ์ DMA และอุปกรณ์ SCADA (PM) นวัตกรรม 2557 ชมเชย
42 นายศักดิ�ชัย หอมกระแจะ กรจ. เขต3 ชุดแจ้งเตือนแรงดันนํ�าตํ�าทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
43 นายสมเจตน์ สุวรรณคําวงศ์ ลําปาง เขต9 การใช้ Time Switch จําลองสัญญานสวิทช์ลูกลอยตํ�าเพื�อจัดการสูบนํ�าให้เหมาะสมกับเวลา TOU นวัตกรรม 2556 ชมเชย
44 นายสมชาย เกียรติปกรณ์ กรค. เขต6 โปรแกรมวางแผนเดินเครื�องสูบนํ�าแบบ TOU นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
45 นายสมชาย บุญส่ง กทส. เขต5 ระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DMS อุปกรณ์ DMA และอุปกรณ์ SCADA (PM) นวัตกรรม 2557 ชมเชย
46 นายสมภพ ทีบัวบาน ชัยภูมิ เขต6 หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
47 นายสิทธิชัย เรือนปิงวัง ลําปาง เขต9 การใช้ Time Switch จําลองสัญญานสวิทช์ลูกลอยตํ�าเพื�อจัดการสูบนํ�าให้เหมาะสมกับเวลา TOU นวัตกรรม 2556 ชมเชย
48 นายสิทธิธรรม อู่รอด ลําปาง-เชียงราย เขต9 ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั�วผ่านระบบ LEAK-GIS-WEB นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
49 นางสิรินันทน์ ชินคชบาล เขต2 ระบบรายงานข้อมูลมาตรวัดนํ�า (Meter Report System) นวัตกรรม 2557 ชมเชย
50 นายสุทธิโรจน์ เขื�อนแก้ว พะเยา เขต9 การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
51 นายสุนันท์ ชัยมงคล ยโสธร เขต8 ผช.งานผลิต นวัตกรรม 2556 ชมเชย
52 นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า กทส. เขต3 ระบบตรวจสอบการส่งข้อมูลธนาคารรวมศูนย์อัตโนมัติ นวัตกรรม 2556 ชมเชย
53 นายอนุชา ศิริบวรเดช พะเยา เขต9 การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
54 นายอภิเดช ขวัญตา ชุมแพ เขต6 เครื�องแจ้งเตือนระบบนํ�าดิบด้วยโทรศัพท์ นวัตกรรม 2556 ชมเชย
55 นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์ เทิง เขต9 เครื�องเตือนความขุ่น นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1
56 นายอําพล กะสุข กรค. เขต9 เครื�องควบคุมการสั�งงานเครื�องสูบนํ�าและดูสถานะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นวัตกรรม 2556 ชมเชย

ทําเนียนนักวิจัย/ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับ 3  ปี 2554-2557

ลําดับ ทําเนียบนักวิจัย ผลงานวิจัย/นวัตกรรม



ชื�อ ต้นสังกัดสาขา/กอง สังกัด เขต/ฝ่าย ผลงานนวัตกรรม ระดับ 4 ประเภท รางวัล
1 น.ส.กชพร สมอหมอบ กรค. เขต6 เครื�องขุดทรายกรองแบบใหม่เพื�อทําจาร์เทส หาปริมาณสารเคมี นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
2 น.ส.กนิษฐา นันทจินดา บางสะพาน เขต3 บัตรประจําตัวผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
3 นายธีรศักดิ� กิตติศิริวัฒนกุล กรจ. เขต6 การนําหลักการนํ�าสูญเสียของ IWA มาใช้ในการตรวจสอบนํ�าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)   นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
4 นายนพดล พลซื�อ พัทยา(พ.) เขต1 สตาร-์เดลต้า คอนโทรบอร์ดอย่างง่าย นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
5 นางนวพรรษ ครามทอง บางสะพาน เขต3 บัตรประจําตัวผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
6 นายบัณฑิต จงจินากุล เดิมบางนางบวช เขต3 โครงการป้องกันนกพิราบรบกวนและป้องกันการเกิดของสาหร่าย นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
7 นางประภาพร ดอกรัก กรจ. เขต6 การนําหลักการนํ�าสูญเสียของ IWA มาใช้ในการตรวจสอบนํ�าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)   นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
8 นายประสิทธิ� ชาญชัชวาล เพชรบุรี เขต3 อุปกรณ์วัดระดับนํ�าถังใสแบบทุ่นลอย นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
9 นายยุทธภูมิ รามศิริ กรค. เขต6 โหลดเทียมชาร์ทดีมานด์จากเศษอุปกรณ์ประปา นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
10 น.ส.รัชฎาภรณ์ แสงแก้ว กทส. เขต5 ระบบผลการดําเนินงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (PWA 5 Information Management System: PI นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
11 นายเรืองยศ ศรีนากรุง กระนวน เขต6 โครงการลดนํ�าสูญเสียในระบบจ่ายโดยใช้ประตูนํ�าไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
12 ว่าที� ร.ต.วรวิทย์ เตจาคํา พัทยา(พ.) เขต1 เครื�องแสดงปริมาณนํ�าในหอถังสูงและถังเก็บนํ�าใสด้วยค่าแรงดันนํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

เครื�องบอกระดับนํ�าถังเก็บนํ�าใสด้วยเสียง ผ่านวิทยุสื�อสาร นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
สตาร-์เดลต้า คอนโทรบอร์ดอย่างง่าย นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

13 นายวีระเดช วงศ์สูงเนิน อุดรธาณ(ีพ.) เขต7 ระบบเติมอากาศแบบใต้นํ�าโดยใช้แรงดันนํ�าจากระบบสูบนํ�าดิบเพื�อกําจัดค่าแมงกานีสก่อนนําไปผลิตเป็น นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
14 นายสมชาย เกียรติปกรณ์ กรค. เขต6 เครื�องขุดทรายกรองแบบใหม่เพื�อทําจาร์เทส หาปริมาณสารเคมี นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

โหลดเทียมชาร์ทดีมานด์จากเศษอุปกรณ์ประปา นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
15 นายสะอาด จงดี บางสะพาน เขต3 บัตรประจําตัวผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
16 นายสัญลักษณ์ เบ้าดี กรค. เขต6 เครื�องขุดทรายกรองแบบใหม่เพื�อทําจาร์เทส หาปริมาณสารเคมี นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
17 นายสุกฤษฏิ� กลิ�นสนธิ� สายบุรี เขต5 แพลอยเฉพาะกิจยกท่อทางดูดแรงตํ�าเพื�อสูบนํ�าระดับผิวนํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
18 นายสุเทพ นิยมพงษ์ กรค. เขต6 เครื�องขุดทรายกรองแบบใหม่เพื�อทําจาร์เทส หาปริมาณสารเคมี นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

ทําเนียนนักวิจัย/ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับ 4  ปี 2554-2557

ลําดับ ทําเนียบนักวิจัย ผลงานวิจัย/นวัตกรรม



ชื�อ ต้นสังกัดสาขา/กอง สังกัด เขต/ฝ่าย  ผลงานทุนวิจัย ระดับ 4 ประเภท รางวัล
1 นายณชรัฐ อุ่ยสกุล กรจ. เขต3 ชุดจ่ายคลอรีนสนามพลังงานแสงอาทิตย์ ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล
2 นายปกรณ์ บัวทอง กรจ. เขต3 ชุดจ่ายคลอรีนสนามพลังงานแสงอาทิตย์ ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล
3 นายพงศ์พันธ์ จันทพล พัทยา(พ.) เขต1 ตู้ทดสอบคุณภาพนํ�ารายงานผลแบบอัตโนมัติ ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล
4 นางยุคลธร โนนตาไทย เขต6 กลยุทธการจัดการบริการนํ�าประปาของการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ทุนวิจัย 2557 ส่งคณะ กก.ทุนการศึกษา
5 นายราชันย์ พรมแก้วงาม พัทยา(พ.) เขต1 ตู้ทดสอบคุณภาพนํ�ารายงานผลแบบอัตโนมัติ ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล
6 น.ส.วนิดา แก้วมุนตรี กทส. เขต6 โครงการพัฒนาโปรแกรมบริการข้อมูลสําหรับผู้ใช้นํ�าของ กปภ. ผ่านทาง Mobile application PWA Mobile Application:PMAC ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล
7 ว่าที� ร.ต.วรวิทย์ เตจาคํา พัทยา(พ.) เขต1 ตู้ทดสอบคุณภาพนํ�ารายงานผลแบบอัตโนมัติ ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล
8 นายวีระเดช วงศ์สูงเนิน อุดรธาณ(ีพ.) เขต7 ยุทธศาสตร์การวางแผนการจัดการนํ�าประปาแบบบูรณาการเพื�อรองรับการขยายตัวของเมืองอุดรธานี ทุนวิจัย 2557 ส่งคณะ กก.ทุนการศึกษา
9 นายศักดิ�ชัย หอมกระแจะ กรจ. เขต3 ชุดจ่ายคลอรีนสนามพลังงานแสงอาทิตย์ ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล

ทําเนียนนักวิจัย/ผลงานทุนวิจัย ระดับ 4  ปี 2554-2557

ลําดับ ทําเนียบนักวิจัย ผลงานวิจัย/นวัตกรรม



ลําดับ ชื�อ ผลงาน ประเภท รางวัล
1 ว่าที� ร.ต.วรวิทย์ เตจาคํา เครื�องวัดความขุ่นของนํ�าด้วยหลักการกระเจิงแสง (ได้รับทุนนวัตกรรม 2556) นวัตกรรม 2557 เงิน

เครื�องแจ้งเตือนความขุ่นหอรับนํ�าดิบเปลี�ยนแปลงฉับพลัน นวัตกรรม 2557 ชมเชย
เครื�องบอกระดับนํ�าถังเก็บนํ�าใสด้วยเสียง ผ่านวิทยุสื�อสาร นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

เครื�องแสดงปริมาณนํ�าในหอถังสูงและถังเก็บนํ�าใสด้วยค่าแรงดันนํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
สตาร-์เดลต้า คอนโทรบอร์ดอย่างง่าย นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
การพัฒนา Data Logger PR100 ให้ถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย นวัตกรรม 2556 ทองแดง
เครื�องจ่ายสารส้มในหอรับนํ�าดิบแบบอัตโนมัติตามค่าความขุ่นของนํ�า (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน
ตู้ทดสอบคุณภาพนํ�ารายงานผลแบบอัตโนมัติ (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล
เครื�องวัดความขุ่นแบบพกพาแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
ตู้จ่ายนํ�าประปาหยอดเหรียญไร้สายไฟฟ้า ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน

2 นายทรงพล พนาลิกุล กล้องส่องบ่อบาดาล (TV BORE HOLE) นวัตกรรม 2557 ทองแดง
ระบบควบคุมเครื�องสูบนํ�าอัตโนมัติด้วยระบบ SCADA นวัตกรรม 2556 ทองแดง
ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมสายเมนไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิต นวัตกรรม 2555 ทองแดง
กังหันนํ�าผลิตกระแสไฟฟ้าระบบแสงสว่างสําหรับโรงกรองนํ�า นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
การซ่อมท่อ HDPE โดยใช้ท่อ PVC เชื�อมต่อด้วยยีโบลท์และน๊อตดัดแปลงต่อความยาวพิเศษโดยไม่ใช้
เครื�องเชื�อมหรือ Repair Clamp

นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

ชุดแจ้งเตือนตรวจสอบระดับนํ�าระยะไกลสําหรับแพหรือรางเลื�อนโรงสูบนํ�าดิบ นวัตกรรม 2554 เงิน
3 นายสมชาย เกียรติปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าจากสัตว์ในระบบผลิตนํ�าประปา นวัตกรรม 2557 เงิน

เครื�องขุดทรายกรองแบบใหม่เพื�อทําจาร์เทส หาปริมาณสารเคมี นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
โหลดเทียมชาร์ทดีมานด์จากเศษอุปกรณ์ประปา นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
โปรแกรมวางแผนเดินเครื�องสูบนํ�าแบบ TOU นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
ตรวจสอบใบแจ้งหนี�ค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้า MS-Excel นวัตกรรม 2554 ทองแดง

4 นายชัยณรงค์ สุโพธิ�นอก เครื�องแจ้งเตือนนํ�าไม่ขึ�นโรงกรอง นวัตกรรม 2557 ชมเชย
เครื�องแจ้งเตือนระบบนํ�าดิบด้วยโทรศัพท์ นวัตกรรม 2556 ชมเชย
เครื�องจ่ายสารเคมีแบบแกนชัก นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
เครื�องตรวจความขุ่นนํ�าดิบ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

5 นายดุสิต ดวงมาตย์พล ประปาดื�มได้มือถือ นวัตกรรม 2556 ทองแดง
I care I Do นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1
เครือข่ายโทรมาตรอุตุนิยมวิทยาอุทก และโครงข่ายประสาทเทียมเพื�อเฝ้าระวังคุณภาพนํ�าดิบ 
อุทกภัย ภัยแล้ง และการบริหารจัดการนํ�า

นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

โครงการ Re-engineering Help desk มาตรฐานบริการช่วยเหลือสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม 2554 เงิน
6 นายถาวร พิทักษากร เครื�องมือเปิด-ปิด ฝาดับเพลิงและเปิดฝาหีบประตูนํ�า นวัตกรรม 2556 เงิน

เครื�องฟังเสียงท่อรั�ว (Sound Rod) นวัตกรรม 2556 ทองแดง

ทําเนียบนักวิจัยเรียงตามจํานวนผลงานที�ส่งเข้าประกวด



ลําดับ ชื�อ ผลงาน ประเภท รางวัล
ตู้ใส่เครื�องบันทึกแรงดันนํ�า นวัตกรรม 2556 ชมเชย
เครื�องวัดและบันทึกแรงดันนํ�าพร้อมส่งข้อมูลด้วยระบบ GSM. นวัตกรรม 2554 เงิน

7 นายประสิทธ์ สายกนก ชุดทดแทนการสตาร์ทมอเตอร์จากสตาร์-เดลต้า เป็นชุดสตาร์ทด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Plug&Play) นวัตกรรม 2556 เงิน
เครื�องควบคุมการสั�งงานเครื�องสูบนํ�าและแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1
ชุดวัดระดับนํ�าประสิทธิภาพสูง นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1
ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมการจ่ายนํ�าผิดปรกติ นวัตกรรม 2554 ทองแดง

8 นายศักดิ�ชัย หอมกระแจะ เครื�องทดสอบ Pilot Control PRV นวัตกรรม 2557 เงิน
อุปกรณ์หาท่อแตกรั�วในท่อระบายนํ�า นวัตกรรม 2556 ทองแดง
ชุดแจ้งเตือนแรงดันนํ�าตํ�าทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
ชุดจ่ายคลอรีนสนามพลังงานแสงอาทิตย์ (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล

9 นายสัญลักษณ์ เบ้าดี เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง
เครื�องขุดทรายกรองแบบใหม่เพื�อทําจาร์เทส หาปริมาณสารเคมี นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน
หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน

10 นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์ เครื�องบอกระดับนํ�าดิบดิจิตอล นวัตกรรม 2556 เงิน
เครื�องวัดอัตราการจ่ายสารส้มดิจิตอล นวัตกรรม 2555 ทองแดง
เครื�องเตือนความขุ่น นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1
เครื�องเตือนความขุ่น ปี 2554 นวัตกรรม 2554 เงิน

11 น.ส.จิตราภรณ์ ปาลี ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร นวัตกรรม 2556 ทองแดง
ระบบแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาคํ�าประกัน (PWA Smart Alert System) นวัตกรรม 2555 ทองแดง
ระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System) นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1

12 ว่าที� ร.ต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์ เครื�องควบคุมการสั�งงานเครื�องสูบนํ�าและดูสถานะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นวัตกรรม 2556 ชมเชย
เครื�องควบคุมการสั�งงานเครื�องสูบนํ�าและแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1
ชุดวัดระดับนํ�าประสิทธิภาพสูง นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 1

13 นายญาณะวัฒน์ ปี�ทอง อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าจากสัตว์ในระบบผลิตนํ�าประปา นวัตกรรม 2557 เงิน
เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง
โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน

14 นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล โปรแกรมจัดคิว นวัตกรรม 2557 ทองแดง
โปรแกรมประยุกต์ GIS_SMS นวัตกรรม 2556 เงิน
โปรแกรมประยุกต์ Wmap 9.12 นวัตกรรม 2555 เงิน, รางวัลภายนอก

15 นายธนานันป์ เอี�ยมบุญเสริฐ เครื�องแจ้งเตือนนํ�าไม่ขึ�นโรงกรอง นวัตกรรม 2557 ชมเชย
เครื�องแจ้งเตือนระบบนํ�าดิบด้วยโทรศัพท์ นวัตกรรม 2556 ชมเชย
เครื�องตรวจความขุ่นนํ�าดิบ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

16 นายปกรณ์ บัวทอง เครื�องทดสอบ Pilot Control PRV นวัตกรรม 2557 เงิน
อุปกรณ์หาท่อแตกรั�วในท่อระบายนํ�า นวัตกรรม 2556 ทองแดง



ลําดับ ชื�อ ผลงาน ประเภท รางวัล
ชุดจ่ายคลอรีนสนามพลังงานแสงอาทิตย์ (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล

17 น.ส.ยุพเรศ บุญดิเรก ระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับ อุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ DMS อุปกรณ ์ DMA และอุปกรณ ์ SCADA 
(PM)

นวัตกรรม 2557 ชมเชย

ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดนํ�าและข้อมูลผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2556 เงิน
ระบบฐานข้อมูลเครื�องจักร/อุปกรณ์ผลิต นวัตกรรม 2555 เงิน

18 นายสุเทพ นิยมพงษ์ อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าจากสัตว์ในระบบผลิตนํ�าประปา นวัตกรรม 2557 เงิน
เครื�องขุดทรายกรองแบบใหม่เพื�อทําจาร์เทส หาปริมาณสารเคมี นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน

19 นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า ระบบบริการข้อมูล Billing บนเวปไซต์ นวัตกรรม 2556 เงิน
ระบบตรวจสอบการส่งข้อมูลธนาคารรวมศูนย์อัตโนมัติ นวัตกรรม 2556 ชมเชย
ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์ Open 
source ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550

นวัตกรรม 2555 เงิน

20 น.ส.กชพร สมอหมอบ เครื�องขุดทรายกรองแบบใหม่เพื�อทําจาร์เทส หาปริมาณสารเคมี นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดสาหรับตรวจหาปริมาณคลอรีนตกค้างแบบประหยัด นวัตกรรม 2555 ทองแดง

21 น.ส.คนึงนิจ สัตยดิษฐ์ โปรแกรมประยุกต์ GIS_SMS นวัตกรรม 2556 เงิน
ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั�วผ่านระบบ LEAK-GIS-WEB นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

22 นายณชรัฐ อุ่ยสกุล ชุดแจ้งเตือนแรงดันนํ�าตํ�าทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
ชุดจ่ายคลอรีนสนามพลังงานแสงอาทิตย์ (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล

23 นายถวิลศักดิ� แก้วมณีชัย ระบบบริการข้อมูล Billing บนเวปไซต์ นวัตกรรม 2556 เงิน
ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์ Open 
source ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550

นวัตกรรม 2555 เงิน

24 นายทนงศักดิ� ช่างคํา ชุดควบคุมเครื�องจาร์เทสแบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ นวัตกรรม 2555 เงิน
เครื�องจาร์เทสควบคุมขั�นตอนการทํางานแบบอัตโนมัติ ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน

25 นายเทพฤทธิ� ขนาบแก้ว ยอยโซ่ (Chain Coupling) ทําจากสเตอร์รถจักรยานยนต์ นวัตกรรม 2557 ทองแดง
เครื�องยนต์แก๊สโซลีนเปิด/ปิดประตูนํ�า นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

26 นายนฤชา ชาตะวราหะ หุ่นยนต์สํารวจนํ�าสูญเสียในท่อระบายนํ�า นวัตกรรม 2557 ทองแดง
รถบังคับสํารวจนํ�าสูญเสียในระบบท่อจ่ายนํ�า ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน

27 นายพงศ์พันธ์ จันทพล เครื�องวัดความขุ่นของนํ�าด้วยหลักการกระเจิงแสง (ได้รับทุนนวัตกรรม 2556) นวัตกรรม 2557 เงิน
ตู้ทดสอบคุณภาพนํ�ารายงานผลแบบอัตโนมัติ (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล

28 นายพงศ์พิพัฒน์ สุริยะวงศ์ เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง
โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน

29 นายมงคล ศรีแสง เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง
โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน

30 นายมาโนช อุปถัมภกานนท์ เครื�องดูดโคลนในถังนํ�าใส นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
เครื�องตรวจจับและเตือนความขุ่นนํ�า นวัตกรรม 2554 ทองแดง



ลําดับ ชื�อ ผลงาน ประเภท รางวัล
31 นายยุทธภูมิ รามศิริ อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าจากสัตว์ในระบบผลิตนํ�าประปา นวัตกรรม 2557 เงิน

โหลดเทียมชาร์ทดีมานด์จากเศษอุปกรณ์ประปา นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
32 น.ส.รัชฎาภรณ์ แสงแก้ว ระบบผลการดําเนินงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (PWA 5 Information Management System: 

PIMS)
นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

ระบบติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินการประจําเดือน นวัตกรรม 2556 ชมเชย
33 นายราชันย์ พรมแก้วงาม เครื�องจ่ายสารส้มในหอรับนํ�าดิบแบบอัตโนมัติตามค่าความขุ่นของนํ�า (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน

ตู้ทดสอบคุณภาพนํ�ารายงานผลแบบอัตโนมัติ (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล
34 นายเรืองยศ ศรีนากรุง โครงการลดนํ�าสูญเสียในระบบจ่ายโดยใช้ประตูนํ�าไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

ยอย (ไม่มีราคา แต่ทน) นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
35 นายลิขิต ปลูกชาลี เครื�องวัดอุณหภูมิและความสั�นสะเทือนของเครื�องจักรกลด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2557 ทองแดง

โครงการควบคุมการผลิตนํ�าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee นวัตกรรม 2555 เงิน
36 น.ส.วนิดา แก้วมุนตรี โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง

โครงการพัฒนาโปรแกรมบริการข้อมูลสําหรับผู้ใช้นํ�าของ กปภ. ผ่านทาง Mobile application PWA 
Mobile Application:PMAC  (ขอทุน)

ทุนวิจัย 2557 ไม่ได้รับรางวัล

37 นายวีระเดช วงศ์สูงเนิน ระบบเติมอากาศแบบใต้นํ�าโดยใช้แรงดันนํ�าจากระบบสูบนํ�าดิบเพื�อกําจัดค่าแมงกานีสก่อนนําไปผลิตเป็น
นํ�าประปา

นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

ยุทธศาสตร์การวางแผนการจัดการนํ�าประปาแบบบูรณาการเพื�อรองรับการขยายตัวของเมืองอุดรธานี 
(ขอทุน)

ทุนวิจัย 2557 ส่งคณะ กก.
ทุนการศึกษา

38 น.ส.ศรัณยา ศุกลรัตน์ ระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับ อุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ DMS อุปกรณ ์ DMA และอุปกรณ ์ SCADA 
(PM)

นวัตกรรม 2557 ชมเชย

ระบบติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินการประจําเดือน นวัตกรรม 2556 ชมเชย
39 นายสมภพ ทีบัวบาน หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน
40 นายสุกิจ สงวนทรัพย์ หุ่นยนต์สํารวจนํ�าสูญเสียในท่อระบายนํ�า นวัตกรรม 2557 ทองแดง

รถบังคับสํารวจนํ�าสูญเสียในระบบท่อจ่ายนํ�า ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
41 นายสุนันท์ ชัยมงคล อุปกรณ์ตรวจจับแจ้งเตือนแพสูบนํ�าแรงตํ�าเอียง (เปาบุ้นจิ�น) นวัตกรรม 2557 เงิน

ผช.งานผลิต นวัตกรรม 2556 ชมเชย
42 น.ส.กนิษฐา นันทจินดา บัตรประจําตัวผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
43 น.ส.กมลชนก เปี�ยมรวี อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
44 น.ส.กรณี ทิพย์วิมลสรร ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง(M7) นวัตกรรม 2557 ชมเชย
45 นายกฤษณะ สุรินทร์ เครื�องฟังเสียงท่อรั�วแบบมีภาคขยายเสียง รุ่นประหยัด นวัตกรรม 2557 ทองแดง
46 นายกิตติพงศ์ เสนา PWA Mobile Application นวัตกรรม 2557 ทองแดง
47 นายกิตติศักดิ� อาจวาที โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง
48 นายขจรยศ ภักดี การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
49 นายเข็มชาติ งามสุข เครื�องดูดอัดลูกปืนเอนกประสงค์ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2



ลําดับ ชื�อ ผลงาน ประเภท รางวัล
50 นายครรชิต สุวรรณสี การซ่อมท่อ HDPE โดยใช้ท่อ PVC เชื�อมต่อด้วยยีโบลท์และน๊อตดัดแปลงต่อความยาวพิเศษโดยไม่ใช้

เครื�องเชื�อมหรือ Repair Clamp
นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

51 นายจักรวรรณ แว่นแก้ว ชุดวัดระดับนํ�าเปลี�ยนเป็นอัตราการไหลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมแบบดิจิตอล ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
52 นายใจเพชร อินทร์สีเมือง ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 เงิน, รางวัลภายนอก
53 น.ส.ชลนิชา ทองขลิบ ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 เงิน, รางวัลภายนอก
54 น.ส.ชลภัท จําเริญกิตติ โปรแกรมเร่งรัดติดตามหนี� กปภ.155/2554 นวัตกรรม 2556 ชมเชย
55 นายชาตรี ขาวงาม PWA Mobile Application นวัตกรรม 2557 ทองแดง
56 นายชํานิ บุญชุม ตัวถ่ายทอดกําลัง (ยอยเชือก) นวัตกรรม 2555 เงิน
57 น.ส.ชุติมา พนมชัยสว่าง ระบบบริการข้อมูล Billing บนเวปไซต์ นวัตกรรม 2556 เงิน
58 นายณัชพร ชินวงศ์ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมการจ่ายนํ�าผิดปรกติ นวัตกรรม 2554 ทองแดง
59 นายณัฏฐ์ดนัย ห่วงศรี ระบบจองรถราชการการประปาส่วนภูมิภาค เขต10 นวัตกรรม 2556 ชมเชย
60 นายทกล้า ชินเดช ระบบรับชําระค่านํ�าออนไลน์ในพื�นที�จังหวัดปทุมธานี (ทีมงาน กทส.ข.2) นวัตกรรม 2556 ชมเชย
61 นายทวีศักดิ� เพชรรักษ์ เครื�องยนต์แก๊สโซลีนเปิด/ปิดประตูนํ�า นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
62 นายทศพร เต็มสวัสดิ� ชุดทดแทนการสตาร์ทมอเตอร์จากสตาร์-เดลต้า เป็นชุดสตาร์ทด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Plug&Play) นวัตกรรม 2556 เงิน

63 นายทินวัฒน์ หลีกัง การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าระดับความสูง (GPS) เพื�อสนับสนุนการลดนํ�าสูญเสีย นวัตกรรม 2556 ชมเชย
64 น.ส.ธนวรรณ สุดยอด ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์ Open 

source ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550
นวัตกรรม 2555 เงิน

65 นายธัญญะ ไชยณรงค์ ระบบบริการข้อมูล Billing บนเวปไซต์ นวัตกรรม 2556 เงิน
66 น.ส.ธิติมา สาลา โปรแกรมแบบสํารวจความเสี�ยง นวัตกรรม 2557 ทองแดง
67 นายธีรศักดิ� กิตติศิริวัฒนกุล การนําหลักการนํ�าสูญเสียของ IWA มาใช้ในการตรวจสอบนํ�าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 กรณีศึกษา  กปภ.สาขาชัยภูมิ
นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

68 นายนคร ปีกา ลูกลอย พอเพียง นวัตกรรม 2556 ชมเชย
69 นายนพดล พลซื�อ สตาร-์เดลต้า คอนโทรบอร์ดอย่างง่าย นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
70 น.ส.นฤมล ประภาสมุทร การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดสาหรับตรวจหาปริมาณคลอรีนตกค้างแบบประหยัด นวัตกรรม 2555 ทองแดง
71 นางนวพรรษ ครามทอง บัตรประจําตัวผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
72 น.ส.นันทพัทธ์ ทิตย์ประวรรณ โปรแกรมประยุกต์ GIS_SMS นวัตกรรม 2556 เงิน
73 นายนิพัทธิ� ภัทรโสภณกุล ระบบจองรถยนต์ราชการ ออนไลน์ (ทีมงาน บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กทส.กปภ.ข.2  ) นวัตกรรม 2556 ชมเชย
74 น.ส.นิภาพร กรายแก้ว ระบบรายงานผลการดําเนินงาน นวัตกรรม 2556 ชมเชย
75 นายนิวัติ บุญเรือง การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
76 นายบัณฑิต จงจินากุล โครงการป้องกันนกพิราบรบกวนและป้องกันการเกิดของสาหร่าย นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
77 นายบัณฑิต ห่วงไธสง ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์ Open 

source ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550
นวัตกรรม 2555 เงิน

78 นายบุญลือ ปานภู่ เครื�องจาร์เทสควบคุมขั�นตอนการทํางานแบบอัตโนมัติ ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
79 นายบุญส่ง วิเศษสิงห์ เครื�องแยกทราย (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน



ลําดับ ชื�อ ผลงาน ประเภท รางวัล
80 นายประกาศิต อิศราภรณ์ ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั�วผ่านระบบ LEAK-GIS-WEB นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
81 เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ แบบจําลองบริหารจัดการผลิตจ่ายนํ�าประปา นวัตกรรม 2554 เงิน
82 นางประภาพร ดอกรัก การนําหลักการนํ�าสูญเสียของ IWA มาใช้ในการตรวจสอบนํ�าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 กรณีศึกษา  กปภ.สาขาชัยภูมิ
นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล

83 นายประยูร นวมงาม ฝาดับเพลิงตรวจสอบแรงดันนํ�าประปา นวัตกรรม 2554 เงิน
84 นายประสิทธิ� ชาญชัชวาล อุปกรณ์วัดระดับนํ�าถังใสแบบทุ่นลอย นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
85 นายประเสริฐศักดิ� อินทนาศักดิ� รถบังคับสํารวจนํ�าสูญเสียในระบบท่อจ่ายนํ�า ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
86 นายปราโมทย์ ภู่ระย้า เครื�องวัดอัตราการจ่ายสารส้มดิจิตอล นวัตกรรม 2555 ทองแดง
87 น.ส.ปัญชลี สิทธิโชค ระบบรายงานผลการดําเนินงาน นวัตกรรม 2556 ชมเชย
88 นายผะเด็ด อ่อนสี ประปาดื�มได้มือถือ นวัตกรรม 2556 ทองแดง
89 นายพิมาน พร้อมพุทธางกูล ระบบฐานข้อมูลเครื�องจักร/อุปกรณ์ผลิต นวัตกรรม 2555 เงิน
90 น.ส.พิรัฐฎา วาทะวัชร์ อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
91 นายพิษณุวัชร์ โสภา ลูกลอย พอเพียง นวัตกรรม 2556 ชมเชย
92 นายพิสุทธิ� เลิศทวีสกุล อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
93 นายพุฒพงศ์ ยศเมฆ ตัวถ่ายทอดกําลัง (ยอยเชือก) นวัตกรรม 2555 เงิน
94 น.ส.เพชรัตน์ รัตนพงศ์ผาสุก ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 เงิน, รางวัลภายนอก
95 นายไพฑูรย์ สุธรรมมา การซ่อมท่อ HDPE โดยใช้ท่อ PVC เชื�อมต่อด้วยยีโบลท์และน๊อตดัดแปลงต่อความยาวพิเศษโดยไม่ใช้

เครื�องเชื�อมหรือ Repair Clamp
นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2

96 นายภานุกร ศรุติชาติ การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าระดับความสูง (GPS) เพื�อสนับสนุนการลดนํ�าสูญเสีย นวัตกรรม 2556 ชมเชย
97 นายภานุพงศ์ เดชพจน์ อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
98 นายมนตรี สุวรรณอินทร์ เครนน็อกดาวน์เอนกประสงค์สําหรับใช้ในงานผลิต นวัตกรรม 2556 เงิน
99 นายมูหามัดอําพันดี เปาะซา ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดนํ�าและข้อมูลผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2556 เงิน
100 นางยุคลธร โนนตาไทย กลยุทธการจัดการบริการนํ�าประปาของการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ส่งคณะ กก.

ทุนการศึกษา
101 นายรวินท์ วัฒนสิทธิ� ยอยโซ่ (Chain Coupling) ทําจากสเตอร์รถจักรยานยนต์ นวัตกรรม 2557 ทองแดง
102 นายรัฐพล หม่อมพิบูล ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์ Open 

source ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์ พศ.2550
นวัตกรรม 2555 เงิน

103 นายรัฐวิทย์ ชื�นเนาวพันธ์ โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง
104 นายรัฐศักดิ� ศรีสุจริต ระบบจองห้องประชุมและระบบแสดงความจํานงขอใช้รถจากส่วนกลาง นวัตกรรม 2556 ชมเชย
105 น.ส.รัตนาภรณ์ ถาวรยุติธรรม ชุดทดสอบคุณภาพนํ�าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย นวัตกรรม 2556 เงิน, รางวัลภายนอก
106 นายรัตนิกร หน่อแก้ว ชุดแจ้งเตือนแรงดันนํ�าตํ�าทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
107 น.ส.ลลิตา สิทธุรัตน์ Doli (Document Library System) นวัตกรรม 2555 ทองแดง
108 นางละไม กองอิ�น การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
109 นายวชิรวิทย์ อาภาผ่อง โปรแกรมรับชําระค่านํ�าต่างสาขา นวัตกรรม 2557 ชมเชย
110 นางวนิดา ไทยเจริญ อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง



ลําดับ ชื�อ ผลงาน ประเภท รางวัล
111 นางวรรัตน์ หมื�นอรุณ การประยุกต์ใช้ข้อมูลค่าระดับความสูง (GPS) เพื�อสนับสนุนการลดนํ�าสูญเสีย นวัตกรรม 2556 ชมเชย
112 นายวัชรชัย ปราบณรงค์ PWA Smart Phone นวัตกรรม 2557 ทองแดง
113 นายวิทยา พานิชย์กระจ่าง อุปกรณ์ต้นแบบลดความขุ่นก่อนเข้าสู่ระบบผลิตนํ�า นวัตกรรม 2554 ทองแดง
114 น.ส.วีรนุช สุขมี ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดนํ�าและข้อมูลผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2556 เงิน
115 นายวีรพล แลคํา ชุดวัดระดับนํ�าเปลี�ยนเป็นอัตราการไหลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมแบบดิจิตอล ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
116 น.ส.ไวทยา จํานงสุทธเสถียร ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง(M7) นวัตกรรม 2557 ชมเชย
117 นายศราวุธ ภูสีเงิน โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง
118 นางศรีสุดา เนียมประชา การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดสาหรับตรวจหาปริมาณคลอรีนตกค้างแบบประหยัด นวัตกรรม 2555 ทองแดง
119 นายศุภวัฒน์ เริงเรียง ระบบฐานข้อมูลเครื�องจักร/อุปกรณ์ผลิต นวัตกรรม 2555 เงิน
120 นายสมเจตน์ สุวรรณคําวงศ์ การใช้ Time Switch จําลองสัญญานสวิทช์ลูกลอยตํ�าเพื�อจัดการสูบนํ�าให้เหมาะสมกับเวลา TOU นวัตกรรม 2556 ชมเชย
121 นายสมชาย บุญส่ง ระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับ อุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ DMS อุปกรณ ์ DMA และอุปกรณ ์ SCADA 

(PM)
นวัตกรรม 2557 ชมเชย

122 นายสมพงศ์ ณ นคร ตัวถ่ายทอดกําลัง (ยอยเชือก) นวัตกรรม 2555 เงิน
123 นายสรศิษฏ์ ทีบัวบาน หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังนํ�าใส (ขอทุน) ทุนวิจัย 2557 ให้ทุน
124 นายสวิชา ศิริ ระบบควบคุมการสูบนํ�าระยะไกลโดยใช้โดยคลื�นสัญญานวิทยุ นวัตกรรม 2554 ทองแดง
125 นายสะอาด จงดี บัตรประจําตัวผู้ใช้นํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
126 นายสันติ เตี�ยมชุมพล ชุดทดแทนการสตาร์ทมอเตอร์จากสตาร์-เดลต้า เป็นชุดสตาร์ทด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Plug&Play) นวัตกรรม 2556 เงิน

127 นายสิทธิชัย เรือนปิงวัง การใช้ Time Switch จําลองสัญญานสวิทช์ลูกลอยตํ�าเพื�อจัดการสูบนํ�าให้เหมาะสมกับเวลา TOU นวัตกรรม 2556 ชมเชย
128 นายสิทธิธรรม อู่รอด ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั�วผ่านระบบ LEAK-GIS-WEB นวัตกรรม 2555 ชมเชยลําดับ 2
129 นางสิรินันทน์ ชินคชบาล ระบบรายงานข้อมูลมาตรวัดนํ�า (Meter Report System) นวัตกรรม 2557 ชมเชย
130 นายสุกฤษฏิ� กลิ�นสนธิ� แพลอยเฉพาะกิจยกท่อทางดูดแรงตํ�าเพื�อสูบนํ�าระดับผิวนํ�า นวัตกรรม 2557 ไม่ได้รับรางวัล
131 นายสุทธิโรจน์ เขื�อนแก้ว การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
132 นายสุเทพ ราชธา กล้องส่องบ่อบาดาล (TV BORE HOLE) นวัตกรรม 2557 ทองแดง
133 นายสุภาษิต วิริยภาพ PWA Mobile Application นวัตกรรม 2557 ทองแดง
134 นางสุวณี โนนทนวงษ์ โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํ�าผ่านโปรแกรม PwaSMSService นวัตกรรม 2554 ทองแดง
135 นายอนุชา ศิริบวรเดช การนําตะกอนดินที�เหลือทิ�งจากระบบผลิตนํ�าประปาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 2557 ชมเชย
136 นายอภิเดช ขวัญตา เครื�องแจ้งเตือนระบบนํ�าดิบด้วยโทรศัพท์ นวัตกรรม 2556 ชมเชย
137 นายอัครินทร์ ไวพจน์กุล อุปกรณ์เทสารเคมีสําหรับเครื�อง JAR TEST นวัตกรรม 2557 ทองแดง
138 นายอําพล กะสุข เครื�องควบคุมการสั�งงานเครื�องสูบนํ�าและดูสถานะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นวัตกรรม 2556 ชมเชย
139 นายอุทัย พุ่มบัว โครงการจัดทําท่อผสมเร็วชนิดพิเศษ (Special Static Mixer) นวัตกรรม 2557 เงิน
140 นายเอกชัย ทรัพย์เสถียร ชุดวัดระดับนํ�าเปลี�ยนเป็นอัตราการไหลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมแบบดิจิตอล ทุนวิจัย 2556 ให้ทุน
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