
องค์ความรู้

ค านิยาม 

ปีงบประมาณ ช่ือหัวข้อความรู้  ช่ือผู้ช านาญการองค์ความรู้  ต าแหน่ง สังกัด โทร email 

2563 ว่าท่ีร้อยเอกเดชชัย แสนเทพ รก.หน.รอ. ส านักผู้ว่าการ 2196 dechchai@mrta.co.th

นางวาสนา ชลประเสริฐ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ส านักผู้ว่าการ 2197 wassana@mrta.co.th

นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผอ.กกอ ส านักส่ือสารองค์กร 1723 kanokkarn@mrta.co.th

นางสาวปวีรณา อุทัย หน.กอ ส านักส่ือสารองค์กร 1731 prewana@mrta.co.th

นางสาวฉัตรมณี พะนาน พนักงานประชาสัมพันธ์ ส านักส่ือสารองค์กร 1713 chatmani@mrta.co.th

นางสาวพลิสสุภา พจนะลาวัณย์ พนักงานประชาสัมพันธ์ ส านักส่ือสารองค์กร 1703 phalissupa@mrta.co.th

นายพลวัต ยศย่ิง พนักงานประชาสัมพันธ์ ส านักส่ือสารองค์กร 1754 polwat@mrta.co.th

นางสาวสิรินุช ชุ่มโสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ ส านักส่ือสารองค์กร 1733 sirinuch@mrta.co.th

นางสาวปาลพิมพ์ลดา สุสุรเสริมภูมิ พนักงานประชาสัมพันธ์ ส านักส่ือสารองค์กร 1740 parnpimlada@mrta.co.th

นางสาวชุติมา โลมรัตนานนท์ รก.หน.ตก. ส านักตรวจสอบ 2456 ChutimaL@mrta.co.th

นางสาวฑิฆัมพร เดชพงษ์ พนักงานตรวจสอบ ส านักตรวจสอบ 1558 tikumporn.d@mrta.co.th

นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ ผอ.กยธ. / รก.ผอ.ฝวส. ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3403 saravut@mrta.co.th

นายนภาชัย เหมือนเพ็ชร หน.สท. ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3429 napachai@mrta.co.th 

นางสาวปัทม์มน เช้ือพล วิศวกร 7 ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3431 Pattamon@mrta.co.th

นายชัยธวัช   ลีมะสวัสด์ิ วิศวกร 4 ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3479 chaithawat.l@mrta.co.th

นางสาวพิไลภัสสร์ ศจีรพงศ์ นิติกร
ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2621

Pilaipat@mrta.co.th

นายปองภพ ขัมภรัตน์ นิติกร ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2617 pongpop@mrta.co.th

นายกวินเลิศ กลีบบัว นิติกร ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2617 kavinlert.k@mrta.co.th

นายสาริน สุขกิจ นิติกร ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2614 Sarin.s@mrta.co.th

นายชัยยศ ณ นคร ผอ.กกท.3 รก.ผอ.ฝกท. ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2603 chaiyot@mrta.co.th

นายนพดล เท่ียงแท้ ผอ.กกท.2 ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1605 noppadol@mrta.co.th

นางสาวจตุพร อินบุญนะ หน.สส.2 ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2650

นางสมฤทัย ปัทมวิภาค หน.สส.1 ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2609 Somruthai@mrta.co.th

นายจาตุรนต์ ปรัชญากร นิติกร ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2647 jaturon@mrta.co.th

นายชัยยศ ณ นคร ผอ.กกท.3 รก.ผอ.ฝกท. ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2603 chaiyot@mrta.co.th

นายมานะ วิวัตพงษ์ หน.สส.3 ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2656 mana@mrta.co.th

นายนิติรัฐ ขุนราม รก.หน.กส.3 ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2615 Nitirat@mrta.co.th

นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์ ผอ.กสป. ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1681 Supanutt@mrta.co.th

นายจักรพงษ์ มาลากุล ณ อยุธยา หน.สป.1 ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1699 jakapong@mrta.co.th

นายมนต์ณัฐ เพ็ชรจ ารัส หน.สป.2 ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1698 monnat@mrta.co.th

นายบัณฑูร สงเจริญ หน.อาวุโส สป.3 ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1692 buntoon@mrta.co.th

นายชูเกียรติ พงษ์ศรีทอง พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1683 Chookaid@mrta.co.th

ความรู้ด้านการก าหดราคาอสังหาริมทรัพย์เบ้ืองต้น

และเงินค่าทดแทน

ความรู้เก่ียวกับการส ารวจส่ิงปลูกสร้างและไม้ยืนต้น

ทักษะการประสานงานส าหรับการจัดกิจกรรมองค์กร

ความรู้เก่ียวกับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัย

ระบบรถไฟฟ้า

ความรู้เก่ียวกับการสอบสวนสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติ

ว่าตัวยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์สิน2562

กระบวนการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้

ตรวจสอบภายใน

รายช่ือผู้เช่ียวชาญองค์ความรู้ ด้านการจัดการความสัมพันธ์ผู้มีส่วนด้ส่วนเสีย   (Practitioner ) ปีงบประมาณ 2563 

ความรู้เก่ียวกับข้ันตอน กระบวนการ และการประสานงานใน

การจัดส่งเอกสาร

ความรู้เร่ือง การเสนอตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด

เขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน

ความรู้เก่ียวกับการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ผู้ถูกเวนคืน ผู้อาศัยในพ้ืนท่ีใกล้เคียงการก่อสร้าง ส่วนราชการเจ้าของพ้ืนท่ี ผู้โดยสาร ท่ีปรึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน รฟม. รวมถึงทัก

ษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาในการเจรจากับผู้ถูกเวนคืนท่ีดินในการสร้างรถไฟฟ้า กรณีศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อาศัยในพ้ืนท่ีใกล้เคียงการก่อสร้างและส่วนราชการเจ้าของพ้ืนท่ีในการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

องค์กรด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร รฟม.

การจัดการความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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