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บัญชีรายชื่อลูกจางประจําที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ที่จะตองพนจากราชการ
เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2552
(แนบทายประกาศกรมชลประทานลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552)
________________________
กลุมกิจกรรมพิเศษ จํานวน 1 ราย
1. นายจําลอง เจริญสม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-01149-32-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ 29,320 บาท
สํานักงานเลขานุการกรม จํานวน 23 ราย
1. นางสุนีย ทองใบ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00585-01-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 15 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ
29,320 บาท
2. นางเพ็ ญ ศิ ริ ชู โ ต (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 5-1201-00006-76-1)
ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 17 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ
29,320 บาท
3. นางสมบูรณศรี จูจรูญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1022-00251-34-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 33 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
4. นางสุภาพรรณ จิตรญาติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00142-13-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 34 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
5. นางสาวอรุณี เทอดเทียนวงษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00298-73-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 53 ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร
อัตราคาจางเดือนละ 29,320 บาท
6. นายจรัญ เจริญจิตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-2603-00254-76-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 97 ฝายการพิมพ อัตราคาจางเดือนละ 19,420 บาท
7. นายปรีชา แกนจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1018-00168-53-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 114 ฝายการพิมพ อัตราคาจางเดือนละ 11,070 บาท
8. นางวันทนา ขุนวงษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-02940-00-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบริการอัดสําเนา ตําแหนงเลขที่ 144 ฝายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
9. นางสาววาสนา บัวกาญจน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00739-89-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนักการ-ภารโรง ตําแหนงเลขที่ 184 ฝายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
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10. นายประเสริฐ ฤทธิมนต (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01000-22-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 242 ฝายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
11. นางศรีสมบูรณ ตันสาโรจน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00238-15-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 283 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
12. นายสุเทพ รื่นงาม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01377-83-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 287 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
13. นายชูศักดิ์ เพียบุตวงศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00005-31-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 294 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
14. นายสําราญ รอยรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00089-29-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 334 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
15. นางสมหมาย หินโน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00327-35-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนักการ-ภารโรง ตําแหนงเลขที่ 367 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท (ปฏิบัติงานที่ฝายตรวจสอบและคลังพัสดุ สํานักเครื่องจักรกล)
16. นายประนอม เขียนปทุม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1307-00262-36-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 426 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
17. นายอดุลย วิรุณรอด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00294-77-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 464 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
18. นายมาระฮีม ภูดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01363-20-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 507 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
19. นายสงวน ทองเดช (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00056-62-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 541 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
20. นางสาวจํารัส เพิ่มทวี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00086-08-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 548 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
21. นายสมบูรณ ขํายัง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00607-05-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 573 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
22. นางเชา ลักษมีมณีรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00027-23-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 577 ฝายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
23. นายสุวิทย พรอโนทัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-03586-59-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 936 ฝายการพิมพ อัตราคาจางเดือนละ
23,990 บาท (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน)
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กองการเงินและบัญชี จํานวน 6 ราย
1. นางสุรภี โกมล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1020-01983-99-2) ลูกจางประจํา ตําแหนง
พนักงานบัญชีชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 597 กลุมงานบัญชี อัตราคาจางเดือนละ
25,200 บาท
2. นางสมพร สะอาดพาณิชกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-02735-64-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 618 ฝายควบคุมงบประมาณ อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
3. นางกาญจนา อินทวัฒน (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-00286-43-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 619 ฝายควบคุมงบประมาณ อัตราคาจาง
เดือนละ 27,200 บาท
4. นางสุนทรี นุนชูคันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9399-00053-15-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 630 ฝายควบคุมงบประมาณ อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
5. นางสาวเพลินพิศ ยิ้มกริ่ม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00511-36-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 644 ฝายตรวจสอบและสั่งจาย อัตราคาจาง
เดือนละ 27,200 บาท
6. นางชูลักษณ กาหลง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-02380-53-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 668 ฝายการเงิน อัตราคาจางเดือนละ
27,720 บาท
กองกฎหมายและที่ดิน จํานวน 17 ราย
1. นางเยาวรัตน รุงเรืองรอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01814-97-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 695 ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางธนาพร ชมสุรินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-02790-57-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 702 ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นางสรวงณัฐ วงษมณี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01503-28-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 704 ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
4. นางกาญจนา เตียยะกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-01468-83-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 707 ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
5. นายอาณัติ ธรรมเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6005-00030-92-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 768 ฝายจัดหาที่ดิน 6 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
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6. นายสุพล ศุภรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3499-00457-27-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 781 ฝายจัดหาที่ดิน 7 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
7. นายอัมพร บุญยศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3499-00858-96-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 783 ฝายจัดหาที่ดิน 7 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
8. นายสุนทร ชินกร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4403-00019-04-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 794 ฝายจัดหาที่ดิน 8 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
9. นายประทีป ทับศฤงฆรา (เลขประจําตัวประชาชน 3-3399-00152-03-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 795 ฝายจัดหาที่ดิน 8 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
10. นายสมบูรณ ฤทธิ์จันอัด (เลขประจําตัวประชาชน 3-4603-00670-49-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 796 ฝายจัดหาที่ดิน 8 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
11. นายณรงค พรมเอี้ยง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-02083-14-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 799 ฝายจัดหาที่ดิน 8 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
12. นางสิริสมหมาย เกิดแยม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1802-00009-97-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 803 ฝายจัดหาที่ดิน 9 อัตราคาจางเดือนละ 21,170 บาท
13. นางรุงนภา กองพรหม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00325-64-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 816 ฝายจัดหาที่ดิน 9 อัตราคาจางเดือนละ 15,850 บาท
14. นายสุนันทชัย แสงพลาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00061-71-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 841 ฝายจัดหาที่ดิน 12 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
15. นายสําราญ อรุณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1401-00298-04-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 850 ฝายจัดหาที่ดิน 12 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
16. นางจินตนา สุนทรวิภาต (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00903-90-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 855 ฝายจัดหาที่ดิน 13 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
17. นางพยับ นิโรจน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-03790-87-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 918 ฝายผลประโยชนและเงินกองทุน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
กองแผนงาน จํานวน 6 ราย
1. นางสุพัตรา มะโรหบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-00650-34-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 611 กลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน
อัตราคาจางเดือนละ 29,320 บาท
2. นางศิริกุล บุญสาใจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1009-02678-38-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 920 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นางสาวยุพเรศ อุดมผล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1022-01665-66-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 921 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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4. นางสาวปานใจ วรประสิทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7301-00945-38-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 931 กลุมงานวิเคราะหนโยบาย อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
5. นางผชิต ปานวิลัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1020-02445-44-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 935 กลุมงานวิเคราะหนโยบาย อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
6. นางทิพวัลย กลิ่นชาติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1601-00342-19-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19501 กลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 10)
กองพัสดุ จํานวน 13 ราย
1. นางนงคราญ สันธนวิบูล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-03350-25-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 964 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นายรณภพ แพโรจน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-02560-06-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 990 ฝายจัดหา 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นางอุไรวรรณ หิญชีระนันทน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1020-00979-75-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1009 ฝายจัดหา 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
4. นางสรัญญา เวชจันทรฉาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00056-42-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1024 ฝายจัดหา 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
5. นางสาวสุภาณี ทรัพยฟูเกียรติ (เลขประจําตัวประชาชน 5-1014-99002-45-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1029 ฝายจัดหา 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
6. นางอุดม นิ่มอนงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01062-66-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1033 ฝายคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
7. นางโสภนา สรวยสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 4-1009-00058-89-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1042 ฝายคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
8. นางสุระดี ศุภติมัสโร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1299-00265-78-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1045 ฝายคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
9. นายทองเหมาะ รุงทอง (เลขประจําตัวประชาชน 5-1005-99041-15-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1054 ฝายคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
10. นายวิเชียร คูณแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00319-80-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบริการอัดสําเนา ตําแหนงเลขที่ 1057 ฝายคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
11. นายสนิท ทองมา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00322-74-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 1063 ฝายคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
12. นางปภาดา ปราชญานุพร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00713-36-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1085 ฝายบัญชีพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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13. นางพยอม บุญโภคัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1014-02988-04-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1092 ฝายบัญชีพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
ศูนยสารสนเทศ จํานวน 3 ราย
1. นางสาวบัวทอง อิทธิกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1301-00329-35-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 1137 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
2. นางกรรณิการ อิ่มอารมณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1014-01057-49-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 1181 สวนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
3. นางเกษร สมบูรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-03786-37-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 1185 สวนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
สํานักเครื่องจักรกล จํานวน 244 ราย
1. นางนิตยา ดีวิมล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00237-24-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1293 ฝายบัญชีการเงิน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางสุนันทา สมประเสริฐ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00081-94-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1301 ฝายพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นางสุนันทา หวยเรไร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-00541-19-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1318 ฝายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
4. นายชูศักดิ์ รัตนสมภพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00290-80-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1321 ฝายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
5. นางสุภาภรณ ยังพึ่ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00902-87-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1322 ฝายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
6. นายโสภี กองแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00601-60-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 1349 ฝายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
7. นางประนอม ปรีชาหาญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00204-58-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1379 สวนวิศวกรรม อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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8. นายประจักษ กลึงสาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01371-77-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 1401 สวนยานพาหนะและขนสง
อัตราคาจางเดือนละ 29,320 บาท
9. นายสมศักดิ์ เจริญสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01375-51-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 1409 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
10. นายวิฑูรย เอี่ยมคง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01379-00-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 1433 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
20,470 บาท
11. นายชมพู มิตรเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01375-31-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 1447 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
20,130 บาท
12. นางสุวิรัตน จิระกาล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00110-76-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 1461 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
19,420 บาท
13. นายจําลอง คําแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00292-08-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 1631 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
14. นายสาคร ศรีตาแสน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00090-19-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 1645 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
15. นายเชิง มีคะนุช (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-03652-16-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 1666 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
16. นางพิศมัย มีชูเวท (เลขประจําตัวประชาชน 5-1201-99008-95-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1699 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
17. นางสุรภา วันตะเมล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00107-09-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1705 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
18. นางฟองจันทร พรหมหาว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00430-80-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1707 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
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19. นายสุริยา ภูระยา (เลขประจําตัวประชาชน 3-3020-00637-05-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1709 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
20. นายไพศาล กรองสอาด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00276-42-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 1715 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
21. นายปลิว เกตุแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00247-56-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1761 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
12,200 บาท
22. นายชุบ บุญมี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1405-00101-49-7) ลูกจางประจํา ตําแหนง
นายทายเรือชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 1780 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
23. นายวุฒิชัย ผมทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00477-23-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 1868 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
24. นายอราม สังขสวาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3020-00603-65-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 1888 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
13,870 บาท
25. นายสมจิตร แบงสันเทียะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-00799-21-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 1902 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
26. นายดุสิต กระโหมวงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-3020-00679-48-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องยก ตําแหนงเลขที่ 1921 สวนยานพาหนะและขนสง อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
27. นางอุดม แกวสพาน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1401-00090-64-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2032 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
28. นายประเสริฐ เสนะแสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00296-98-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2036 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
29. นายชิต บานเย็น (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00202-33-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2040 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 16,730 บาท
30. นางประทุม เมืองสงวน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00200-53-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 2120 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
31. นายชุบ ชางเจิ้น (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01312-78-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2128 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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32. นายเสวตร ลินิฐฎา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1020-02861-63-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2129 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
33. นายอุน รวยบุญสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00564-28-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2131 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
34. นายจํารูญ ยิ้มแยม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1307-00372-51-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2144 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
35. นายธวัชชัย ทรัพยสิงห (เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-01157-52-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2280 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 14,970 บาท
36. นายพิมพ พึ่งสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-1301-00399-27-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2356 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
37. นายสุพจน โพธิ์ทอง (เลขประจําตัวประชาชน 4-1303-00009-95-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2358 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
38. นายเกษม พลศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1014-01027-99-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2423 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 19,420 บาท
39. นายสวาท แพรสี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00845-64-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2466 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 10,030 บาท
40. นายเฉวียง ออนชอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3310-00228-07-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 2499 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
41. นายมล มณีสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1303-00441-90-1) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2532 สวนโรงงาน อัตราคาจางเดือนละ 21,520 บาท
42. นางนวลจันทร บุญกอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00127-40-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2575 สวนเครื่องจักรกลไฟฟา อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
43. นายบุญมี วงคจํานงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00412-71-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางไฟฟาชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2581 สวนเครื่องจักรกลไฟฟา อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
44. นายสมาน เกตุปน (เลขประจําตัวประชาชน 3-5406-00008-92-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2614 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,720 บาท
45. นายสกล ไชยชมภู (เลขประจําตัวประชาชน 3-5705-00658-56-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2628 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
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46. นายโสภณ ใจสมิง (เลขประจําตัวประชาชน 3-5406-00525-64-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2629 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
47. นายถาวร ภูศรีฤทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 5-6506-00053-77-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2632 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
48. นายจีระพงษ พระทัยกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-5005-00199-12-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2647 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
49. นายปลิว พูลเพิ่ม (เลขประจําตัวประชาชน 4-5201-00009-37-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2661 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
50. นายถวิล อาษาศึก (เลขประจําตัวประชาชน 5-4505-00062-39-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 2696 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
51. นายเจือ พูลรอด (เลขประจําตัวประชาชน 3-5499-00204-55-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2726 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
52. นายธวัชชัย ประสาทเขตตกรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1802-00076-82-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2733 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
53. นายทวีสิทธิ์ คําราชา (เลขประจําตัวประชาชน 3-6399-00020-84-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2743 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
54. นายนิวัฒน ศรีแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-5012-00801-09-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2757 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
55. นายธีรยุทธิ์ พวงนิล (เลขประจําตัวประชาชน 3-8699-00011-62-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2794 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
56. นายนิวัฒน โอภาศชาติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-01529-61-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2809 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราคาจาง
เดือนละ 16,730 บาท
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57. นายพินิจ บุญหลา (เลขประจําตัวประชาชน 3-6201-01362-47-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2892 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
58. นายประจิน ภูขาว (เลขประจําตัวประชาชน 5-6501-90013-07-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2900 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
59. นายบุญเลิศ ทองอราม (เลขประจําตัวประชาชน 3-6401-00267-69-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2905 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
60. นายเทอดภูมิ วิชาชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-6601-01158-84-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2906 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
61. นายจันทร ไรผล (เลขประจําตัวประชาชน 3-6601-00284-10-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2907 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,520
62. นายสงบ อัศวภูมิ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00548-28-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2915 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
63. นายประภาส สรสนิธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5301-00421-57-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2918 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
64. นายยงยุทธ เดชเรือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00549-69-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2921 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,880 บาท
65. นายบุญธรรม ขันติจิตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-3016-00052-97-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2925 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,880 บาท
66. นายปญญา คําไล (เลขประจําตัวประชาชน 3-4209-00770-06-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2926 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
67. นายสถาพร ฤกษะเสน (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-01098-84-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2928 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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68. นายลําใย จํานงภักดิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6601-01115-19-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 2954 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
69. นายกําพล ออนอินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1899-00074-48-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 2969 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
70. นายถวัลย นอยสอน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00353-79-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 2991 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
71. นายสุริยน อินทรมณเฑียร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00384-21-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3000 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
72. นายองอาจ จงศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00249-16-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3011 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
73. นายอดุลย ดวงนุม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00360-53-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3080 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
74. นายสําเนา มาใหญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00047-26-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 3117 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
(พสร. 350 บาท)
75. นายสมจิตร สายสําเภา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00442-19-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3130 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจางเดือนละ
18,720 บาท
76. นายบุญยิ่ง ยืนยง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1302-00442-43-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3189 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
77. นายบุญศรี สิงหทองทราย (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00131-61-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3203 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 17,600 บาท
78. นายศักดิ์ อิ่มสอาด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01379-80-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 3258 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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79. นายประยง สุขดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1703-00092-25-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 3285 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราคาจางเดือนละ
14,970 บาท
80. นายสุทศ ขุนจร (เลขประจําตัวประชาชน 3-3610-00994-19-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 3313 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
81. นายอวยพร โสมรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3413-00259-67-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3324 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,520 บาท
82. นายทองคํา ภูมิพันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4499-00118-63-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3345 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
83. นายอุดม ดีสีแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-4501-00002-18-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3351 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
84. นายพร ภูสงา (เลขประจําตัวประชาชน 5-4607-00044-87-3) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3357 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
85. นายทองบอ ภูเตานา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1906-00327-60-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3366 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,880 บาท
86. นายณรงค สุขเกษม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1409-00241-87-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3368 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
87. นายวิชัย ชวงธนทรัพย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3007-00177-83-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3404 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
88. นายประจวบ กิจเหมาะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01372-73-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 3459 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,520 บาท
89. นายภิญโญ ทวะชาลี (เลขประจําตัวประชาชน 3-4404-00557-79-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3463 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 16,150 บาท
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90. นายรอง แสงรุง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00406-57-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 3472 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
91. นายยรรยงค พันธุประภา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1017-00808-66-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 3493 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3
อัตราคาจางเดือนละ 26,690 บาท
92. นายประวัติ ศุภฤกษพรชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00125-29-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3498 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
93. นายสาคร นันตจันทึก (เลขประจําตัวประชาชน 3-3014-00482-84-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3500 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
94. นายประสาน พรสุรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00426-66-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3517 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
95. นายสมร บุญหลา (เลขประจําตัวประชาชน 3-4499-00270-16-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3562 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
96. นายสมศักดิ์ นอยมาลัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-4704-00004-67-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 3563 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
97. นายปรีชา ปลอดโปรง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00155-90-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3607 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
98. นายอวยชัย โจมศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1499-00292-39-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3619 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
99. นายชื้น พุทธสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2601-00544-46-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3629 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
100. นายเจียน ทองคําดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1412-00176-71-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3654 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
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101. นายสุวิน เทพฝน (เลขประจําตัวประชาชน 3-6601-00021-43-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3659 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
102. นายเลี่ยม ผลเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1306-00314-14-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3662 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
103. นายจั่น งามภักตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1704-00262-12-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 3713 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
104. นายเทียบ จันทะบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4402-00020-41-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 3717 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
105. นายวิชัย นิ่มมุกดา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1302-00052-55-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 3718 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
106. นายดํารง จันทจร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1702-00326-44-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 3806 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
107. นายเรืองฤทธิ์ พรหมมา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7706-00430-25-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3819 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
108. นายประจํา สําริดดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00831-78-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3820 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
109. นายสุชิน สุวรรณรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00089-79-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3834 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
110. นายทวี แสงปาก (เลขประจําตัวประชาชน 3-1411-00214-39-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3845 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
111. นายประยูร สีลาไทสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4607-00626-99-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3847 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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112. นายทองดี ศรีษะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1402-00012-04-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3861 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
113. นายสุรชัย บัวชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00090-14-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3862 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
114. นายเตียงคํา วรรณโสภา (เลขประจําตัวประชาชน 3-3413-00123-91-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 3880 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
115. นายอัมพร บาคาล (เลขประจําตัวประชาชน 3-4507-00663-50-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3887 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
116. นายชํานาญ เย็นวัฒนา (เลขประจําตัวประชาชน 5-4507-00017-03-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 3931 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
117. นายสมควร โคตรเพชร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00870-76-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3958 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
118. นายสมชาย แกวพินิจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6011-00774-89-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3977 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
119. นายสอาด แหยมตั้ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-5308-00302-33-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3979 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
120. นายวิวัฒน สายบุญลี (เลขประจําตัวประชาชน 3-3606-00571-94-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3996 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
121. นายโอด ดีผิว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00060-82-1)
ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 3998 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
122. นายพิมพา ครองบุญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4001-00009-80-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4000 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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123. นายประมูล เนื่องสิทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-01883-34-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 4032 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
124. นายไพศาล พลับทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-01663-11-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 4040 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,520 บาท
125. นายประเดิม วัฒนกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1605-00045-95-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4044 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 17,020 บาท
126. นายประดิษฐ ชิณโคตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00106-37-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 4057 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
127. นายปญญา วิไลศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-01661-36-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 4060 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 20,830 บาท
128. นายสุเทพ คงฤทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00474-53-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4084 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
129. นางตุม ซองธูป (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-01661-47-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนสวน ตําแหนงเลขที่ 4106 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจางเดือนละ
11,740 บาท
130. นายประทวน ฉายประเทือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-00525-23-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 4107 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
131. นายสุนันท เกตุเทศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6505-00419-19-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4121 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
132. นายประสาร หวังวีระ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1415-00075-60-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4164 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
133. นายคําปง คนแรง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1502-00122-91-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4166 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
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134. นายฤทธิ์ ชื่นอารมณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1502-00010-87-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4169 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
135. นายสุพจน สุขจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-7204-00065-74-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4180 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
136. นายปรีชา โทสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1997-00072-81-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4231 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
137. นายอรรถพล ทโยประการ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4510-00353-01-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4265 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
138. นางเอมอร โขมพัตร (เลขประจําตัวประชาชน 5-1804-00018-64-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4314 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
139. นายยุทธ ฉัตรปน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00277-53-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4370 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,880 บาท
140. นายบุญชู ทองใบ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00053-32-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4383 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
141. นายวันชัย สุขแสงจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1501-00320-72-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4385 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
142. นายสุชาติ สวาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00039-94-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4401 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
143. นายสมบัติ แสนหาญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1702-00325-50-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4402 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
144. นายสุเทพ นวมออน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1704-00159-37-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4425 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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145. นายโชค ศรีเรือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1601-01783-71-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4438 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
146. นายยงยุทธ มาปง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1606-00154-42-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4442 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
147. นายประยูร นามคง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00361-61-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4446 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
148. นายสวรรค ภูทะวัง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1601-01783-93-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4448 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,880 บาท
149. นายถาวร แกวไชยะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-00784-72-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4464 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
150. นายสําราญ สวัสดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00535-64-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4507 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 20,130 บาท
151. นายสําราญ อินละมุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00479-03-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 4564 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
152. นายประเจิด อองลออ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00058-99-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 4581 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจางเดือนละ 11,960 บาท
153. นายบุญสง สาสะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2004-00253-82-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 4606 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
154. นายวิญู ดําริห (เลขประจําตัวประชาชน 3-2004-00254-68-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4610 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
155. นายเสนอ งามจริง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00217-28-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4616 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
156. นายอุดม ลําลึก (เลขประจําตัวประชาชน 3-2402-00286-71-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4619 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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157. นายสมนึก กระแจม (เลขประจําตัวประชาชน 3-9098-00777-78-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 1 ตําแหนงเลขที่ 4645 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
158. นายสํารวย อาสวน (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00236-29-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 4681 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
159. นายบุญชอบ ชูสวัสดิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6099-00042-15-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 4699 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
160. นายโกศล ขานหินตั้ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3601-00116-65-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4718 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
161. นายสายันต แสงทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-2604-00180-23-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4726 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
162. นายเทียน เกิดแสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-6605-00510-65-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4734 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
163. นายเด็ด หาดชัยภูมิ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3601-00463-07-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4735 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
164. นายดํารงค เพ็ชรเลียบ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2601-00492-25-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4737 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
165. นายสํารวย แกวชัยภูมิ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3601-00571-69-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4747 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
166. นายเจริญ ขําทาไม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00414-42-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4757 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
167. นายอํานวย รักสนิท (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01379-46-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 4831 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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168. นายบุญเกิด รุจิญาติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1406-00239-48-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 4901 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราคาจางเดือนละ
14,970 บาท
169. นายรังสรรค มูลสาร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4499-00221-48-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5024 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
170. นายสมพงษ พารอด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1305-00069-21-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5036 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
171. นายเขียว มะณี (เลขประจําตัวประชาชน 3-4507-00846-35-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5049 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
172. นายอดุลย เพาะปลูก (เลขประจําตัวประชาชน 3-1705-00143-97-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5063 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
173. นายหนูแสง ทวิรัมย (เลขประจําตัวประชาชน 5-4007-00011-50-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5074 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
174. นายบุญชัย กองจุย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1999-00026-98-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5097 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
175. นายคําพร ศรีตรัยเรือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7303-00345-57-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5100 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
176. นายอําพล นนทะภา (เลขประจําตัวประชาชน 5-4505-00047-13-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5111 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
177. นายประมวล ภูจอมแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-7607-00568-82-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5116 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
178. นายสมพงษ นามประเทือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7301-01080-55-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5167 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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179. นายประสงค ผิวเผือก (เลขประจําตัวประชาชน 3-7298-00093-37-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 5179 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
180. นายสุชาติ แกวละเอียด (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00887-74-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5202 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
181. นายปญญา วิเศษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00511-39-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5206 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
182. นายชาญศักดิ์ อรรถศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00078-13-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5208 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
183. นายสมศักดิ์ ทับอินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00054-85-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5214 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
184. นายวินัย ศรีอาจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1706-00050-54-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5222 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
185. นายดํารงค พึ่งเปนสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00095-87-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5223 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
186. นายสมศักดิ์ พิศมชํานาญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00239-61-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5243 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
187. นายสมควร พายคิ้ว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00288-30-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5248 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
188. นายพินิจ เอี่ยมประเสริฐ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7099-00415-88-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5253 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
189. นายละมาย โพธิ์หอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-00286-64-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5277 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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190. นายสุรพล ลิ้มรสธรรม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-00286-38-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5292 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
191. นายบรรเจิด พวงแผน (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00956-36-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5296 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
192. นายประดับ จันทรฉาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00814-56-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5299 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
193. นายสุพล อนพันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-01007-00-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5309 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
194. นายอนนท เชื้อวงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00194-95-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5322 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
195. นายประทีป พิรุณสาตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1402-00350-52-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5328 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,520 บาท
196. นายยวน สุพลจิตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1699-00074-09-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5357 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
197. นายทวีป คลอยระยับ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00189-50-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5358 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
198. นายสุนทร คุยเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00071-46-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5368 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
199. นายเสนห ปาละวงษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5005-00193-22-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5375 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
200. นายสมจิตต เข็มกลัด (เลขประจําตัวประชาชน 5-1805-00021-25-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5380 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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201. นายเสริมสุข อรุณรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00443-23-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5384 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
202. นายกริช บุญเกิด (เลขประจําตัวประชาชน 3-6099-00103-67-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5389 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 12)
203. นายวน มากเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7601-00092-62-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5390 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
204. นายชัยชนะ เจริญกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1305-00008-64-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5435 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 12,670 บาท
205. นายประจินต อินทรศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1505-00325-66-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5479 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
206. นายอนุวัตร ตันงามตรง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1702-00312-85-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5503 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
207. นายประทิน กลั่นขํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7005-00075-63-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5505 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
208. นายเวิน โสมิตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4613-00373-81-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5569 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
209. นายจําลอง สังวาลยวงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00872-36-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5577 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
210. นายพยุง ศรีเงินทรัพย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1704-00149-95-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5587 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
211. นายมานะ จันทรทิม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00289-98-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5588 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
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212. นายประเสริฐ ตอสูงเนิน (เลขประจําตัวประชาชน 3-3607-00043-06-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 5610 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
213. นายจรัญ ผลพล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00223-18-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 5612 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
214. นางวนิดา นุธิรงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01367-90-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5632 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
215. นายประสิทธิ์ ขุนทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01670-25-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 5634 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6
อัตราคาจางเดือนละ 29,320 บาท
216. นายสถิต พิเลิศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1910-00012-54-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5637 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
217. นายจิระ มิศิลา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01377-04-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 5639 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
218. นายวิรัติ ครึกครื้นจิตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00467-98-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5640 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
219. นายสําราญ ภาคกิจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1303-00515-11-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5652 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
220. นายประวิทย วิสุมา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00025-83-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5667 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 20,130 บาท
221. นายอํ านวย พั นธุ ไพโรจน (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-1005-01671-04-1) ลู กจ างประจํ า
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5669 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 21,170 บาท
222. นายดิเรก ใหมเอี่ยม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01372-79-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหนงช างฝ มื อโรงงานชั้ น 4 ตํ า แหนงเลขที่ 5716 ศูน ย ปฏิบั ติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจา ง
เดือนละ 20,830 บาท
223. นายสงั ด ฉิ มพัด (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-1201-00602-54-5) ลูก จางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 5767 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
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224. นางนวลศรี กฤตวิทย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00285-63-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5788 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
225. นายอํานวย สบายใจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7798-00029-78-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5800 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
226. นายดํารง โอนออน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00085-78-7) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตํ า แหนงเลขที่ 5850 ศูน ยปฏิ บัติการเครื่ องจั กรกลที่ 6 อัตราคาจา ง
เดือนละ 22,220 บาท
227. นายพิ นิ จ สื บ จง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7006-00076-79-1) ลู ก จ า งประจํา
ตํา แหน งช างฝ มื อโรงงานชั้น 4 ตํา แหน งเลขที่ 5882 ศูน ยปฏิบัติการเครื่ องจั กรกลที่ 6 อัตราค าจา ง
เดือนละ 21,880 บาท
228. นายสันต วงษมี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01379-84-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหนงชางฝ มื อโรงงานชั้ น 4 ตํ า แหนงเลขที่ 5886 ศูน ยปฏิบัติการเครื่ องจักรกลที่ 6 อัตราคาจา ง
เดือนละ 22,220 บาท
229. นางเฉลิม วันณุปถัมภ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00204-94-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน งช างฝ มื อโรงงานชั้น 3 ตํา แหนงเลขที่ 5912 ศูน ยปฏิ บัติ การเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจา ง
เดือนละ 17,020 บาท
230. นายเอิน บัวคลาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1303-00437-87-4) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงชางฝ มือโรงงานชั้ น 2 ตํา แหนงเลขที่ 5933 ศู น ย ปฏิบั ติ การเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราคาจา ง
เดือนละ 11,290 บาท
231. นายสมบูรณ อวมบุญลือ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1702-00326-34-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 5990 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
232. นายสมพงษ รมเย็น (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-00729-01-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6022 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
233. นายวิฑูร พุมไมทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00538-48-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6136 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
234. นายลําเพย นิลไสล (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00540-29-1) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงชางฝ มือโรงงานชั้ น 3 ตํา แหนงเลขที่ 6165 ศู น ย ปฏิบัติการเครื่องจั กรกลที่ 7 อั ตราค าจา ง
เดือนละ 17,600 บาท
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235. นายทองยู ภูใบบัง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4603-00315-93-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6218 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
236. นายสงัด อองหราย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00215-55-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6231 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
237. นายธนากร เขียวญวน (เลขประจําตัวประชาชน 3-2601-00356-16-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6235 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 17,890 บาท
238. นายพิณ สุดแปน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9305-00763-27-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6275 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 14,970 บาท
239. นายบัวทอง วงศษ าศิลปชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00199-63-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนายทายเรือชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6285 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
240. นายนิ ค ม คุ ม ภั ย (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2601-00494-11-3) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงนายทายเรือชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 6286 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
241. นายปรีชา ผลคิด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00150-71-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6305 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
242. นายบุญรอด สุขลาภ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1407-00015-40-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6306 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
243. นายอนันต จิปภพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1020-01800-51-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 6310 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
244. นายทศพร ทองเนียม (เลขประจําตัวประชาชน 3-8413-00123-59-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6326 ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
สํานักโครงการขนาดใหญ จํานวน 31 ราย
1. นางนิสา พุมออน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1101-00687-96-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6373 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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2. นายมนตรี สระทองใจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-02075-46-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6437 สํานักงานกอสราง 1 (โครงการพนมดงเร็ก) อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
3. นายมนูญ เพียรทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00914-05-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6441 สํานักงานกอสราง 1 (โครงการพนมดงเร็ก)
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
4. นายปริญญา พัฒนประเทศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00415-93-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6442 สํานักงานกอสราง 1 (โครงการพนมดงเร็ก)
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
5. นายวิเชียร ดิษสอน (เลขประจําตัวประชาชน 3-3002-00551-03-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6491 สํานักงานกอสราง 2 (โครงการแควนอย) อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
6. นายเลียง โคตรปจจิม (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00435-05-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 6504 สํานักงานกอสราง 2 (โครงการแควนอย)
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
7. นายสถิตย เพียโคตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00439-94-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6507 สํานักงานกอสราง 2 (โครงการแควนอย) อัตราคาจาง
เดือนละ 17,320 บาท
8. นายนอย ดีระมาย (เลขประจําตัวประชาชน 5-7106-00012-90-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6567 สํานักงานกอสราง 3 (โครงการน้ําก่ํา) อัตราคาจาง
เดือนละ 16,440 บาท
9. นายรินทอง นอยพรมมา (เลขประจําตัวประชาชน 3-4704-00111-42-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6575 สํานักงานกอสราง 3 (โครงการน้ําก่ํา) อัตราคาจาง
เดือนละ 15,850 บาท
10. นายวรนิจ สัพโส (เลขประจําตัวประชาชน 3-4706-00001-35-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6576 สํานักงานกอสราง 3 (โครงการน้ําก่ํา) อัตราคาจาง
เดือนละ 15,850 บาท
11. นายสาโรช เทียนโชติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7210-00057-70-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 6611 สํานักงานกอสราง 4 (โครงการปาสัก) อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
12. นายประสิทธิ์ นอยภาษี (เลขประจําตัวประชาชน 3-7601-00576-60-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 6612 สํานักงานกอสราง 4 (โครงการปาสัก) อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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13. นายประสิทธิ์ วงศวาทย (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-01391-10-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6667 สํานักงานกอสราง 4 (โครงการปาสัก) อัตราคาจาง
เดือนละ 14,700 บาท
14. นายสํารวย อินทรพยุง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7003-00295-02-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 6679 สํานักงานกอสราง 4 (โครงการปาสัก) อัตราคาจาง
เดือนละ 14,970 บาท
15. นายธง ประดิษฐชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-5005-00558-57-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 6753 สํานักงานกอสราง 4 (โครงการปาสัก) อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
16. นายทองยอด ทําเกิด (เลขประจําตัวประชาชน 4-3002-00008-65-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6779 สํานักงานกอสราง 5 (โครงการทาดาน) อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
17. นายสายัณห เงินแจม (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00829-43-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6780 สํานักงานกอสราง 5 (โครงการทาดาน) อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
18. นายสมศรี กองแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-8302-00067-28-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6795 สํานักงานกอสราง 5 (โครงการทาดาน) อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
19. นายสุกรี สุครีพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4102-00175-10-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6810 สํานักงานกอสราง 5 (โครงการทาดาน) อัตราคาจาง
เดือนละ 15,850 บาท
20. นายฉลอง กลิ่นนอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-6008-00098-99-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 6825 สํานักงานกอสราง 5 (โครงการทาดาน) อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
21. นายคนอง คําอินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-6506-00092-23-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงหัวหนายาม ตําแหนงเลขที่ 6910 สํานักงานกอสราง 7 (โครงการพระปรง) อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
22. นางนลิน กิตติเกษมสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00539-25-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6991 สํานักงานกอสราง 10 (โครงการปากพนัง)
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
23. นายสมคิด เมืองสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9301-00857-83-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6996 สํานักงานกอสราง 10 (โครงการปากพนัง) อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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24. นายสุเทพ พิธกิจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9010-00244-95-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 6997 สํานักงานกอสราง 10 (โครงการปากพนัง) อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
25. นายเนื้อ สัพโส (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00208-37-0)
ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7031 สํานักงานกอสราง 6 (โครงการประแสร) อัตราคาจาง
เดือนละ 16,150 บาท
26. นายบุญสง เย็นเปง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00948-12-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 7043 สํานักงานกอสราง 10 (โครงการปากพนัง)
อัตราคาจางเดือนละ 13,360 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 15)
27. นายเริ่ม หนูนอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00531-08-0) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงพนัก งานขับรถยนต ตํา แหน งเลขที่ 7071 สํานั ก งานก อสราง 10 (โครงการปากพนัง )
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
28. นายบุญเสริม เกื้อคลัง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9303-00096-24-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 7088 สํานักงานกอสราง 11 (โครงการหาดใหญ) อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
29. นายอรุณ เกตจงกล (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00532-50-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงหัวหนายาม ตําแหนงเลขที่ 7124 สํานักงานกอสราง 11 (โครงการหาดใหญ) อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
30. นายประสิทธิ์ ดํานิล (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00533-45-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 7131 สํานักงานกอสราง 12 (โครงการทาแซะ)
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
31. นางสาวกุหลาบ กุลสยาม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1299-00035-19-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7153 สํานักงานกอสราง 13 (โครงการลํารูใหญ) อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 17)
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง จํานวน 4 ราย
1. นางเรณู ใจรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00368-58-1)
ลูกจางประจํา
ตําแหนงนักการ-ภารโรง ตําแหนงเลขที่ 7272 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
2. นางสุชิรา พรหมสินธุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1020-00683-88-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7298 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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3. นายสมบูรณ นิลกําแหง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00233-62-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7302 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
4. นายสํารวย โพธิ์เกิด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00102-93-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 7313 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
สํานักชลประทานที่ 1 จํานวน 42 ราย
1. นางสาวสมบูรณ บุญสม (เลขประจําตัวประชาชน 3-5019-00001-70-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7337 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางสุพรรณี หนอทิม (เลขประจําตัวประชาชน 3-5019-00528-69-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 7361 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
3. นางคําหนอย ศิริเถาว (เลขประจําตัวประชาชน 3-5099-01509-30-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 7364 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
4. นางจุฑามาศ ชุตินทราศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-5013-00508-09-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนักการ-ภารโรง ตําแหนงเลขที่ 7367 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
5. นางสุพัฒนา ดวงสวาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-5099-01096-64-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7393 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
6. นายสมพันธ สิงหวิเศษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-01323-92-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7408 สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
7. นางสาวโสภา ปญญาโส (เลขประจําตัวประชาชน 5-5099-90002-61-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 7485 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
8. นายพรหมมินทร จันทรังษี (เลขประจําตัวประชาชน 3-5001-00466-55-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7494 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
9. นายชาญณรงค กุลสุวรรณศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-5009-00666-80-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 7530 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
10. นางสมพร พากยะสิทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00417-76-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7538 โครงการชลประทานเชียงใหม อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
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11. นายสิงหชัย แหลงอุโมงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-5101-00264-98-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7590 โครงการชลประทานลําพูน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
12. นายโสภณ ราชคิด (เลขประจําตัวประชาชน 3-5015-00203-60-2) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7606 โครงการชลประทานลําพูน อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
13. นายสมบูรณ โนโชติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5101-00643-37-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 7609 โครงการชลประทานลําพูน อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
14. นายสอนศักดิ์ กันตะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5012-00021-76-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 7612 โครงการชลประทานลําพูน อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
15. นางสาวอุไรวรรณ สุทธโทธน (เลขประจําตัวประชาชน 3-5101-00339-53-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 7654 โครงการชลประทานลําพูน อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
16. นางบุญปน ดวงคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5019-00337-24-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 7672 โครงการชลประทานลําพูน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
17. นายสวาง จิตตจํานงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-5804-00121-94-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7684 โครงการชลประทานแมฮองสอน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
18. นายวสันต กันคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5804-00265-12-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 7715 โครงการชลประทานแมฮองสอน อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
19. นางไพลิน ดิ่นบุรานนท (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00269-47-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7742 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
20. นางเพ็ญพรรณ เมฆขจร (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00593-18-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7746 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
21. นายกิตติพงษ คนแคลว (เลขประจําตัวประชาชน 4-5001-00013-80-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7747 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
22. นางดวงเดือน เจริญพันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5007-00212-09-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7748 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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23. นางสาวสุพัตรา อําชําฤทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00541-41-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7749 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
24. นางประทุมวรรณ สารมนู (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00005-93-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเกษตรชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7751 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
25. นายประชัน ดวงคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5007-00401-35-1) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงผู รักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 7825 โครงการสงน้ํา และบํารุงรักษาแมแ ตง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
26. นายไสว ไทยยันโต (เลขประจําตัวประชาชน 3-5015-00132-79-9) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งผู รักษาอาคารชลประทาน ตําแหน งเลขที่ 7831 โครงการสงน้ํา และบํารุงรักษาแม แ ตง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
27. นายทวน ทาแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-5014-00367-31-0) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงผู รักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 7836 โครงการส งน้ํา และบํารุงรักษาแมแ ตง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
28. นายคําตั๋น ดอกริ้ว (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00041-34-4) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงผู รักษาอาคารชลประทาน ตําแหน งเลขที่ 7882 โครงการสงน้ํา และบํารุงรักษาแมแ ตง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
29. นายเอนก ไชยวุฒิ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5012-01008-14-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 7886 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาแม แ ตง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
30. นายถวิล จอมนงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-5007-00206-80-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 7898 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
31. นางสาคร เพื่อไทย (เลขประจําตัวประชาชน 3-5014-00633-78-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 7948 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด
อัตราคาจางเดือนละ 15,850 บาท
32. นายดวงดี บุญเรือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-5014-00234-64-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 7962 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
33. นายผดุง จุมป (เลขประจําตัวประชาชน 3-5014-00501-68-7)
ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 8047 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
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34. นางสาวคณิศร อติรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-01292-33-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8062 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
35. นายสมศักดิ์ บุญยศยิ่ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-5005-00226-17-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 8113 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวง อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
36. นายทองชวน ไลวรรณคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5005-00018-30-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 8124 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวง อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
37. นางวิลาวัลย แปนประสิทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5099-00963-91-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8214 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 1 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
38. นายมนูญ พริบไหว (เลขประจําตัวประชาชน 3-6601-01030-83-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8244 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
39. นายสมชาย นวลนิ่ม (เลขประจําตัวประชาชน 3-5012-00999-39-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8251 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
40. นายบุญยก สีเขียว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-03076-73-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 8259 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
41. นายจํารัส กันทะวงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-5005-00187-07-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 8305 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 13,870 บาท
42. นายประเทือง โชติบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-5007-00208-67-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8333 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
สํานักชลประทานที่ 2 จํานวน 36 ราย
1. นางนิภา วาชื่น (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-00084-47-8) ลูกจางประจํา ตําแหนง
พนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8373 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางจีราพร ศศิบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-5401-00016-12-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานการเงินชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8389 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นายสมบูรณ ชื่นชม (เลขประจําตัว ประชาชน 3-5201-00535-99-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนักการ-ภารโรง ตําแหนงเลขที่ 8406 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
4. นายอนันต วงศชมภู (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-00593-91-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 8421 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
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5. นางจําเนียร ไชยคํามาส (เลขประจําตัวประชาชน 3-5299-00135-81-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8448 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
6. นายสมบูรณ บุญทวี (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-00659-24-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8625 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
7. นายสงกรานต หงษสิบสอง (เลขประจําตัวประชาชน 5-5505-00247-83-4) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 8725 โครงการชลประทานน าน อัต ราค าจ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
8. นายจรู ญ มาโน (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-5501-00476-81-3) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 8732 โครงการชลประทานนาน อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
9. นายหิ่ ง ยี่ เ ผติ๊ บ (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 5-5505-00649-57-6) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 8752 โครงการชลประทานนาน อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
10. นายสุธรรม ลังการัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-5505-00171-50-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 8790 โครงการชลประทานนาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
11. นายไสว บุญสนธิ (เลขประจํ าตัวประชาชน 5-5505-00190-74-3) ลูก จา งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 8794 โครงการชลประทานนาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
12. นายธรรม ยาสมุทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-5207-00174-30-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 8912 โครงการชลประทานเชียงราย อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
13. นายเสรี ปากหวาน (เลขประจําตัวประชาชน 3-5202-00033-30-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางไฟฟาชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 8953 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวัง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
14. นายเสวก รุ ง แจ ง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-5201-00429-53-0) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 8971 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวัง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
15. นายพิเชียร อุบลศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-00254-25-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 8972 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวัง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
16. นายสอง ปวนบุญนํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-01193-85-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 9015 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
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17. นายหวัน อินตะพันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-01097-50-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 9028 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
18. นายสุรินทร เมืองอุดม (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-00678-74-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 9037 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
19. นายกอนแกว จิโนเขียว (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-01122-61-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 9080 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวัง อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
20. นายสายทอง วงศดาว (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-01154-20-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 9133 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
21. นายประยูร จันทรหอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-01283-94-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 9143 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวัง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
22. นายเรือน อุทธาเครือ (เลขประจําตัวประชาชน 5-5201-00056-10-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 9153 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
23. นายวิเชียร วงศวิเชียร (เลขประจําตัวประชาชน 3-5607-00172-95-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 9200 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมลาว อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
24. นายวันชัย สุภาวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5701-01376-45-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9207 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมลาว อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
25. นายนิรันดร บัวละวงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-5015-00206-84-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 9211 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมลาว อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
26. นายทอง มู ล ดวง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-5701-00348-26-2) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 9243 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาแม ล าว
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
27. นายเอนก สุขใสบูลย (เลขประจําตัวประชาชน 3-5012-00587-44-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 9341 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
28. นายยงยุทธ ใจจักรคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00845-58-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 9347 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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29. นายศรีนวล จันทรตาฝน (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-00855-89-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 9376 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
30. นายสุรินทร อินทรเงิน (เลขประจําตัวประชาชน 3-5208-00324-53-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9377 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
31. นายทอน ฟูจักรคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-00013-67-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 9387 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 14,410 บาท
32. นายวัฒนา ธรรมถาวร (เลขประจําตัวประชาชน 3-5007-00206-04-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9409 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
33. นายบรรพต เทพประสิทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01224-76-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9418 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
34. นายมณฑล รอดรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-5702-00515-82-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9429 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
35. นายกมล เกตุ แ กว (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-5701-00200-21-4) ลู ก จา งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9432 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
36. นายบุญธรรม อุดมสม (เลขประจําตัวประชาชน 3-6601-01031-48-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 9452 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
สํานักชลประทานที่ 3 จํานวน 37 ราย
1. นายคงศักดิ์ เจนพาณิชย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-01552-92-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9464 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางอาภรณ โกมลกิติสกุล ( เลขประจําตัวประชาชน 3-6599-00392-71-9 ) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9466 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นายอร กลิ่ น หอม (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-6506-00109-51-7) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9508 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
4. นายมานิ ตย มิ่งภู ษา (เลขประจําตั วประชาชน 3-6599-00296-17-5) ลู กจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 9533 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
5. นางมณี จั ก รปร อ ง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-6501-00108-19-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 9546 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
6. นายสมดุลย จิตตสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6701-01355-07-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9569 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
7. นายอรัญ นิ่มนุช (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00216-61-6) ลูกจางประจํา ตําแหนง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตําแหนงเลขที่ 9614 โครงการชลประทานพิษณุโลก อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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8. นายชนะชัย เผาทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-5399-00061-21-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 9830 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
9. นายศุภเกียรติ ไพเราะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00108-51-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 9834 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
10. นายเตี่ยน เลี่ยมสกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-6599-00843-72-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9853 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
11. นายทองเปลว วิรมยเจียม (เลขประจําตัวประชาชน 3-6599-00670-72-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9855 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
12. นายเกษม สุดสุภาพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00104-79-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 9857 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
13. นายชีพ จัก รปรอง (เลขประจําตั วประชาชน 3-6501-00108-18-0) ลูก จางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 9888 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเขื่ อ นแควน อ ย
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
14. นางวิบูลย สุดสุภาพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00104-80-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 9966 โครงการชลประทานพิษณุโลก อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
15. นายวิรัตน ทรัพยสิน (เลขประจําตัวประชาชน 3-5301-00247-25-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9983 โครงการชลประทานอุตรดิตถ อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
16. นางปรานอม เทียนวุฒิชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-5399-00037-81-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 9987 โครงการชลประทานอุตรดิตถ อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
17. นายไพโรจน พราบรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00476-68-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหนงช างสํ ารวจชั้ น 3 ตํ า แหนง เลขที่ 9994 โครงการชลประทานอุ ต รดิ ตถ อั ต ราค าจา งเดื อ นละ
22,220 บาท
18. นายสมเกียรติ ยอดทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-5308-00314-57-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งเขี ย นชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 9996 โครงการชลประทานอุ ต รดิ ต ถ อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
19. นายสกุ ล คงเจริ ญ (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-4199-00533-22-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งไฟฟ า ชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 9998 โครงการชลประทานอุ ต รดิ ต ถ อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
20. นายเล็ก คําขันตี (เลขประจําตัวประชาชน 5-5305-00123-38-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 10021 โครงการชลประทานอุตรดิตถ อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
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21. นายบุ ญ มี พุ ก พา (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-5301-00421-17-2) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 10056 โครงการชลประทานอุตรดิตถ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
22. นายจําเนียร นวลมะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5303-00177-10-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 10061 โครงการชลประทานอุตรดิตถ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
23. นายปวน เณรแกว (เลขประจําตัวประชาชน 5-5305-00145-59-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 10069 โครงการชลประทานอุตรดิตถ อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
24. นายสมนึก มียวน (เลขประจําตัวประชาชน 3-6507-00053-40-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 10219 โครงการชลประทานพิจิตร อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
25. นายบุญสิทธิ์ สายทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-6506-00332-96-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 10321 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเขื่ อ นนเรศวร
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
26. นายมนัส ไทยเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00028-28-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 10501 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
27. นายสนอง นอยตอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-6506-00456-61-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 10626 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
28. นายยนต แสงอ วม (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00654-72-9) ลูก จางประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 10636 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล
อัตราคาจางเดือนละ 13,100 บาท
29. นางแฉลม ปกษี (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00590-29-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 10670 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาพลายชุ ม พล
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
30. นางยุ พิน ภูอาวรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6506-00110-15-9) ลูก จางประจํ า
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 10738 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาพลายชุ ม พล
อัตราคาจางเดือนละ 10,240 บาท
31. นายอํานวย โพธิ์อยู (เลขประจําตัวประชาชน 5-6607-90009-06-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 10799 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
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32. นายแสวง พาอินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-6604-00376-13-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผูรั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 10828 โครงการส ง น้ํา และบํ ารุ งรั ก ษาดงเศรษฐี
อัตราคาจางเดือนละ 13,870 บาท
33. นายประเจียด ณรัญรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6606-00358-22-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 10934 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาท า บั ว
อัตราคาจางเดือนละ 11,740 บาท
34. นายจํานงค หยวกเดช (เลขประจําตัวประชาชน 3-6004-00652-42-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 10949 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาท า บั ว
อัตราคาจางเดือนละ 13,620 บาท
35. นางสุวิมล เยาวจิตต (เลขประจําตัวประชาชน 3-5301-00426-46-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานพิ ม พ ดี ด ชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 11075 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
36. นางพู ลทรั พย มากทองหลาง (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-3499-00855-98-3) ลู กจ างประจํ า
ตําแหนงนักการ-ภารโรง ตําแหนงเลขที่ 11111 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
37. นายเสนห เดือนขึ้น (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00543-18-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 11117 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 11,960 บาท
สํานักชลประทานที่ 4 จํานวน 27 ราย
1. นายน้ํา ทรงสํ าราญ (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-6401-00012-47-6) ลูกจา งประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 11350 โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
2. นางสาวปราณี สุภาโท (เลขประจําตัวประชาชน 3-6399-00040-06-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 11373 โครงการชลประทานตาก อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
3. นายบุญชอบ เรียบเรียง (เลขประจําตัวประชาชน 3-6398-00132-05-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งสื่ อ สารชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 11388 โครงการชลประทานตาก อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
4. นายติ่ น ชู เขาวิ ลาส (เลขประจํ าตั ว ประชาชน 3-6398-00043-62-3) ลูก จา งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 11447 โครงการชลประทานตาก อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
5. นางพูนสวัสดิ์ โพธิ์เอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-6399-00102-69-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 11513 โครงการชลประทานตาก อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
6. นายชื้ น น ว มนิ่ ม (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-6301-00502-86-4) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 11542 โครงการชลประทานตาก อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
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7. นางสํารวย ปลั่งประเสริฐ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6306-00065-79-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 11563 โครงการชลประทานตาก อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
8. นายบ า ย เงิ น ยวง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-6301-00245-71-3) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 11569 โครงการชลประทานตาก อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
9. นายสุชาติ จันทรกลิ่น (เลขประจําตัวประชาชน 3-6605-00618-19-3) ลูกจางประจํา
ตํา แหน ง พนัก งานขับรถยนต ตํา แหนงเลขที่ 11629 โครงการชลประทานกํา แพงเพชร อั ตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
10. นายแกะ ชื่ น ชม (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-6506-00043-45-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 11727 โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
11. นางลําดวน จันทรลําภู (เลขประจําตัวประชาชน 3-5404-00631-38-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 11759 โครงการชลประทานแพร อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
12. นายสมเกียรติ บุญกลอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-5406-00402-02-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานสง น้ํ า (2) ตํ า แหน ง เลขที่ 11767 โครงการชลประทานแพร อั ต ราคา จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
13. นายศิ ลพร อองคํา (เลขประจํ าตัวประชาชน 3-5406-00166-34-1) ลูก จา งประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 11788 โครงการชลประทานแพร อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
14. นางวันเพ็ญ จําลองกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00301-96-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 11802 โครงการชลประทานแพร อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
15. นายสงบ เพ็งสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6407-00582-26-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 11954 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาสุ โ ขทั ย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
16. นายสุพล เทพวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6407-00464-73-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 12001 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาสุ โ ขทั ย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
17. นายเสวก คลายคลึง (เลขประจําตัวประชาชน 3-6407-00261-89-2) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 12020 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาสุ โ ขทั ย
อัตราคาจางเดือนละ 13,620 บาท
18. นายสั จ จา เกตุมณี (เลขประจํ าตัวประชาชน 3-5099-00060-51-2) ลู ก จ า งประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 12054 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมยม อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
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19. นายประดิษ ฐ จี๋ คํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5406-00182-52-5) ลู ก จ างประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 12104 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาแม ย ม
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
20. นางบัวเตียว จันตะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5404-00227-67-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 12223 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมยม อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
21. นายประทิน แสนใจยา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5404-00167-92-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 12254 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาแม ย ม อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
22. นางสมบูรณ แวดลอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-5406-00021-66-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 12262 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาแม ย ม อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
23. นายสาคร สุ ม โยง (เลขประจําตัว ประชาชน 3-6501-00244-19-9) ลูก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 12300 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
24. นางวิไล สังฆสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3607-00031-19-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 12328 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
25. นายปริญญา อินทราวุธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5499-00119-37-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 12337 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
26. นายสันต เศรษฐีพอคา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5601-00595-41-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 12389 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
27. นายสม คําวิ ลา (เลขประจําตัวประชาชน 3-5101-00550-23-1) ลูกจางประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 12470 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
สํานักชลประทานที่ 5 จํานวน 33 ราย
1. นายสําอางค รักเสนาะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4704-00413-63-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 12742 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
2. นายสุบิน ดาวงษา (เลขประจําตัวประชาชน 3-4201-00212-63-9) ลูกจางประจํา
ตํา แหนง ช า งฝ มื อ สนามชั้น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 12761 โครงการชลประทานเลย อัต ราค าจ า งเดือ นละ
17,600 บาท
3. นายอุ ทิ น ศรี ม งคล (เลขประจํา ตั ว ประชาชน 3-4201-00119-51-5) ลูก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 12788 โครงการชลประทานเลย อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
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4. นางประยูร เพียรชนะ (เลขประจําตัวประชาชน 5-4199-00016-86-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 12841 โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
5. นายทองอินทร พนะชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-01217-68-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 12872 โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
6. นายอักษร กาญบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4704-00192-65-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 12934 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
7. นายบัวลอง สิทธิรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-4706-00209-15-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 12968 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
8. นางสุดใจ สุดเสนห (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00129-86-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 13023 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
9. นายพิน สิงหจารย (เลขประจําตัวประชาชน 3-4706-00209-12-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 13052 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
10. นายเสถียร สุมมาศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4301-00677-92-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 13139 โครงการชลประทานหนองคาย อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
11. นายสุพัฒน พองคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-4701-00988-85-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 13184 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
12. นายวิเชียร สุวัฒนกิจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00380-18-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 13195 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
13. นายศรณเรศ กาญบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4708-00258-41-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 13197 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
14. นายอุทัย จิตธรรม (เลขประจําตัว ประชาชน 3-4705-00172-80-4) ลู กจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานเครื่ อ งจั ก รกลชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 13220 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาน้ํ า อู น
อัตราคาจางเดือนละ 17,020 บาท
15. นายดม คะศรีทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00155-45-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 13226 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
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16. นายประเสริฐ นาคะอินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4707-00030-36-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 13309 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาน้ํ า อู น อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
17. นายวิชัย นาชัยสิทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 5-4706-00008-38-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 13314 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาน้ํ า อู น อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
18. นายวิรัตน โพนยงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00435-91-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 13320 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาน้ํ า อู น อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
19. นายสาน พลสันต (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00437-22-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 13321 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาน้ํ า อู น อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท (พสร. 350 บาท)
20. นายประดิษฐ แกวจําลอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00057-08-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 13323 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาน้ํ า อู น อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
21. นายคําดี เจริญชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00080-76-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 13358 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาน้ํ า อู น อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
22. นางวัชรี ล้ําเลิศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00439-29-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 13367 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาน้ํ า อู น อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
23. นางบุญศรี วงษทองคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-4708-00685-01-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 13371 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาน้ํ า อู น อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
24. นางเกษร บัวพรมมี (เลขประจําตัวประชาชน 3-4199-00042-80-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานสื่ อ สารชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 13394 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาห ว ยหลวง
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
25. นายศิลปชัย เสริฐนวลแสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-02081-58-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 13398 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยหลวง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
26. นางอัธยา โยทองยศ (เลขประจําตัวประชาชน 5-4101-00102-07-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 13416 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยหลวง อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
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27. นายอารีย บุษราคัม (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-01399-99-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 13430 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยหลวง อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
28. นายออย พันธุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4102-00115-13-9) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 13451 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยหลวง อัตราคาจาง
เดือนละ 12,670 บาท
29. นายวีระ ทองนุช (เลขประจําตัวประชาชน 3-4102-00046-79-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 13467 โครงการส งน้ําและบํารุงรักษาหว ยหลวง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
30. นายไสว ทองเฟอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4102-00156-10-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 13492 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหว ยหลวง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
31. นายประเสริฐ ธรรมรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4607-00737-62-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 13568 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
32. นายวิชิต ยอดออน (เลขประจําตัวประชาชน 3-3012-00465-96-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 13676 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
15,260 บาท
33. นายสิ งห ฤทธิมนต (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00427-72-1) ลูก จางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 13684 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
15,260 บาท
สํานักชลประทานที่ 6 จํานวน 69 ราย
1. นางบงกชกาญจน ศรีอ่ําดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00824-00-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 13702 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางนวลปราง อุนใจชน (เลขประจําตัวประชาชน 3-4001-00051-20-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 13703 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นายไพบูลย พรหมสาขา ณ สกลนคร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-01180-59-0)
ลูก จ างประจํา ตําแหนงชางก อสร างชั้ น 4 ตําแหนงเลขที่ 13757 สวนวิศวกรรมบริห าร อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
4. นายประหยัด พิมพาเรือ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2501-00185-68-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 13766 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
5. นายทรงศักดิ์ อุนโสดา (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00752-93-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 13770 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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6. นายพงษเทพ ผานสําแดง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4699-00112-80-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 13783 สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
7. นายบุญเสริม บุญสิทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4404-00615-52-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 14044 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
8. นายอํานาจ พลายเถาะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4099-00272-94-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งเครื่ อ งจั ก รกลชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 14053 ส ว นเครื่ อ งจั ก รกล อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
9. นายสมชิต เพ็งพลกรัง (เลขประจําตัวประชาชน 5-3001-00072-74-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 14074 ส ว นเครื่ อ งจั ก รกล อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
10. นายโยธิน ปรีประสาท (เลขประจําตัวประชาชน 3-4705-00436-48-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 14122 โครงการชลประทานขอนแกน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
11. นายสมคิด เอื้องสัจจะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4001-01082-70-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 14192 โครงการชลประทานขอนแกน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
12. นายทองอินทร แพงศรีสาร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4106-00372-50-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 14198 โครงการชลประทานขอนแกน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
13. นายบุญชวย ขาดรัมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-4499-00025-53-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 14209 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
14. นายสมัย แพงวิเศษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4401-00354-87-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 14214 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
15. นางโกศล ศิริมงคล (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00830-92-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 14217 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
16. นายเดนพงษ ไชยสินธุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4599-00309-04-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงช างฝมือสนามชั้ น 2 ตําแหนงเลขที่ 14226 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราคาจาง
เดือนละ 13,100 บาท
17. นายสงเมือง สีหาบัว (เลขประจําตัวประชาชน 3-4403-00247-35-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขั บรถยนต ตํ าแหนงเลขที่ 14230 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราคาจาง
เดือนละ 14,410 บาท
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18. นายแสวง ติสองเมือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4501-00262-08-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขั บรถยนต ตําแหนงเลขที่ 14234 โครงการชลประทานมหาสารคาม อั ตราคาจาง
เดือนละ 14,410 บาท
19. นางสุมิตรา มาตยนอก (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-00809-43-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 14336 โครงการชลประทานรอยเอ็ด อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
20. นายวัชระ ภมรสูต (เลขประจําตัวประชาชน 3-4599-00035-93-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 14450 โครงการชลประทานรอยเอ็ด อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
21. นายวิเชียร แกนโมก (เลขประจําตัวประชาชน 5-4508-90005-47-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 14453 โครงการชลประทานรอยเอ็ด อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
22. นายสุนทร งามสงา (เลขประจําตัวประชาชน 3-4499-00034-88-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 1 ตําแหนงเลขที่ 14493 โครงการชลประทานกาฬสินธุ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
23. นายเรวัตร วัฒนบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-01166-18-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14510 โครงการชลประทานกาฬสินธุ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
24. นางอภิรักษ สอาดเอี่ยม (เลขประจําตัวประชาชน 5-4699-00001-26-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 14565 โครงการชลประทานกาฬสินธุ อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
25. นายประชุม ประยูรพันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3601-00006-19-3) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งช า งก อสร างชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 14582 โครงการชลประทานชัย ภู มิ อัต ราคา จา งเดือ นละ
22,220 บาท
26. นายเสถียร พองชัยภูมิ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3601-01135-24-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 14606 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราคาจางเดือนละ
14,700 บาท
27. นายบุญเลิศ บุญปลูก (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-01888-39-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 14608 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
28. นายเกษม พิมพโพนทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3610-00995-91-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14609 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
29. นายขาว แคไทร (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 5-3611-90002-03-3) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14629 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
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30. นางวิ นั ยรั กษ ประสานพั นธ (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-3601-01290-22-7) ลู กจ างประจํ า
ตํา แหนงพนั ก งานระดับน้ํ า ตําแหนงเลขที่ 14652 โครงการชลประทานชัย ภู มิ อั ตราคาจ างเดื อนละ
14,140 บาท
31. นางประคอง สมภาร (เลขประจําตัวประชาชน 5-4009-00058-33-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 14675 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
32. นางฉวีวรรณ หิริโกกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00829-23-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานเกษตรชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 14677 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
33. นายลุน ไชยผง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00897-19-5) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 14710 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราคาจาง
เดือนละ 17,320 บาท
34. นายสุปน อินทรจูม (เลขประจําตัวประชาชน 3-4404-00528-40-2) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 14725 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
35. นายเหรียญ ลากครุฑ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4403-01016-36-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 14761 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 12,200 บาท
36. นางหมุน สาครเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00729-53-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14774 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
37. นางเตือนจิตต ออนนอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00823-03-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14776 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
38. นายสมาน ธิปะปา (เลขประจําตั วประชาชน 3-4007-00690-52-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14780 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
39. นายบุญมา รัฐภักดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00721-33-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14795 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
40. นายป น ศรี สวั สดิ์ (เลขประจํา ตัว ประชาชน 3-4001-00175-76-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14839 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
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41. นายสมบัติ นักเปา (เลขประจํ าตัวประชาชน 3-4007-00046-27-6) ลูก จางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14852 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
42. นายบุญเลิศ ศรีบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00372-89-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14853 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
43. นายบัณฑิต ภักดิ์ศรีแพง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00558-10-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14930 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
44. นายเติ ม ทองทุ ม (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-4403-00822-75-9) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 14932 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 12,200 บาท
45. นางสําเริง พรขุนทด (เลขประจําตัวประชาชน 5-4007-00018-85-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานระดับน้ํา ตําแหนงเลขที่ 14965 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
46. นายประสงค หาลาภ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00892-43-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง หั ว หน า หมวดสถานที่ ตํ า แหน ง เลขที่ 14970 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาหนองหวาย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
47. นางสุภาพร บูรณารมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-4601-00299-05-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเกษตรชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 15036 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
48. นายสุเพียร กลีบเพชร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4607-00122-14-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 15038 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
49. นายวินัย ไชยสิทธิ์ (เลขประจําตัว ประชาชน 3-4699-00038-58-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางไฟฟาชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 15044 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
50. นายเพิ่มยศ ประทัศน (เลขประจําตัวประชาชน 3-4607-00325-70-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 15051 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
51. นายไพจิตร โพธิกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-4599-00196-99-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 15053 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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52. นายปรีชา จันประทัด (เลขประจําตัวประชาชน 3-4601-00438-24-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 15092 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราคาจาง
เดือนละ 13,360 บาท
53. นายบัวแสง โยธิน (เลขประจําตัวประชาชน 3-4601-00437-08-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 15096 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
54. นายคํ า มี นาพรม (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-4601-00444-05-0) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 15110 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า ปาว
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
55. นายทิน เทศมาก (เลขประจําตัวประชาชน 3-4601-00444-54-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 15127 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า ปาว
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
56. นายทองใส ผาละกัน (เลขประจําตัวประชาชน 3-4601-00445-44-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 15217 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
57. นายบุญชวย นาสินสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4607-00727-43-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 15223 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
58. นายพัน ธ อุ ทัย พล (เลขประจําตัว ประชาชน 3-4607-00293-03-6) ลูก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 15267 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า ปาว อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
59. นายบุญจันทร ภูแปง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4607-00565-77-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 15272 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า ปาว อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
60. นางอํานวย เวียงอินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4501-00652-93-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหนง คนงาน ตํ า แหนง เลขที่ 15275 โครงการส งน้ํ า และบํ ารุ ง รั ก ษาลํ า ปาว อั ต ราคา จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
61. นายนิยม พานิกร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4401-00151-14-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 15306 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาพั ฒ นาลุ ม น้ํ า
เสียวใหญ อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
62. นางทองสาย ศรีสวัสดิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00867-37-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 15325 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
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63. นายเย็น ชื่นจิตร (เลขประจำตัวประชาชน 3-4099-00274-12-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 15331 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
64. นายทองหลอ ชูศรีโฉม (เลขประจําตัวประชาชน 3-4699-00050-46-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 15342 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
65. นายศิริศักดิ์ ชุมมี (เลขประจําตัวประชาชน 3-4005-00308-03-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 15344 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 6 อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
66. นายรังสรรค ผาจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4714-00052-59-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานพิ ม พ ดี ด ชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 15375 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
67. นายบุ ญ พรมมา (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-4001-00966-51-0) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 15402 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
13,620 บาท
68. นางจารุวรรณ ฉลาดลน (เลขประจําตัวประชาชน 3-4607-00056-12-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 15447 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
15,260 บาท
69 นายลี สายมายา (เลขประจําตัวประชาชน 3-4607-00384-43-1) ลูกจางประจํา ตําแหนง
หัวหนาคนงาน ตําแหนงเลขที่ 15452 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
สํานักชลประทานที่ 7 จํานวน 27 ราย
1. นายบุญรัตน เลิศแหละ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3499-00858-74-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 15482 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
2. นายมนตรี ชื่นสงวน (เลขประจําตัวประชาชน 3-3499-00857-72-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 15735 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นายทม เพ็งพลกรั ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3499-00855-66-5) ลู ก จ างประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 15739 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
4. นางวิลาวรรณ แมนทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00707-56-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 15760 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
5. นายสมศักดิ์ หลักทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3499-00001-56-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 15771 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท

52

6. นางอรทั ย อารีร มย (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-3499-00459-00-0) ลูก จ า งประจํ า
ตํา แหน งพนั ก งานพั สดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 15791 โครงการชลประทานอุ บลราชธานี อั ตราคาจ าง
เดือนละ 22,220 บาท
7. นายพยุงศักดิ์ บุญอนันต (เลขประจําตัวประชาชน 3-3404-00792-66-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 15844 โครงการชลประทานอุ บ ลราชธานี อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
8. นายสุวิทย คลังมนตรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-3416-01330-28-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 15883 โครงการชลประทานอํานาจเจริญ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
9. นายประหยัด ชาติดวงเพชร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4807-00716-76-0) ลูกจางประจํา
ตําแหน งช างเขีย นชั้น 3 ตํ าแหนงเลขที่ 15937 โครงการชลประทานนครพนม อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
10. นายเสมียน เชื้อดวงผูย (เลขประจําตัวประชาชน 3-4807-00725-44-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 15956 โครงการชลประทานนครพนม อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
11. นายทองใบ สมแวง (เลขประจําตัวประชาชน 5-3601-00043-63-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 16009 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโดมนอย อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
12. นายอํานาจ คูณทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3419-01102-74-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 16024 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโดมนอย อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
13. นายประยุทธ สมศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-3419-00193-42-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 16041 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโดมนอย อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
14. นายธงชัย แกนแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-3497-00016-95-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 16045 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโดมนอย อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
15. นายวิชิต แก นแกว (เลขประจําตัว ประชาชน 3-3419-01512-16-1) ลูกจางประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 16091 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาโดมน อ ย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
16. นายบุญจันทร นนทศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3419-00346-28-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 16130 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโดมนอย อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
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17. นายวินิจ สุดสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-3419-00528-78-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 16159 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาโดมน อ ย อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
18. นายเผิน กลาหาญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3419-01436-77-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 16179 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโดมนอย อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
19. นายบุญเต็ม วงศวัน (เลขประจําตัวประชาชน 3-3419-00550-25-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 16186 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโดมนอย อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
20. นายเถวียน สังขศิลา (เลขประจําตัวประชาชน 3-4607-00567-37-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 16210 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 7 อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
21. นางทัศนีย พลเดช (เลขประจําตัวประชาชน 3-5005-00198-13-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 16222 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
22. นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณลา (เลขประจําตัวประชาชน 3-3203-00691-30-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 16230 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
23. นายสมพงษ เอี่ยมชูเพชร (เลขประจําตัวประชาชน 3-3419-00356-06-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนัก งานหองทดลองชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 16237 โครงการกอสราง 1 อัตราค าจางเดือนละ
22,220 บาท
24. นางปราณี ศิ ล พร (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-3499-00855-92-4) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 16266 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
25. นายศรีจันทร คําเกิด (เลขประจําตัวประชาชน 3-3304-01357-24-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 16268 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
15,260 บาท
26. นางสงกา อินทรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00547-77-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 16282 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
27. นายสมบูรณ ดอกดวง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3401-00326-48-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 16289 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
15,260 บาท
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สํานักชลประทานที่ 8 จํานวน 59 ราย
1. นายบรรจง จอมเงิน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1803-00063-67-2) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งเครื่ อ งจั ก รกลชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 16513 ส ว นเครื่ อ งจั ก รกล อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
2. นายชูชัย วิศลดิลกพันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-01097-72-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางไฟฟาชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 16515 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นางลําดวน วงษแสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-01307-69-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานสื่ อ สารชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 16529 ส ว นเครื่ อ งจั ก รกล อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
4. นายสถาพร เลิศลอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-01831-51-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 16537 ส ว นเครื่ อ งจั ก รกล อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
5. นายเลี่ยม ศรีทองสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-01821-89-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 16570 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
6. นายเลิศ สาขา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01327-00-6) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 16612 โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
7. นางสาวลัดดาวัลย วิงวอน (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-01833-10-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 16696 โครงการชลประทานนครราชสี ม า อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
8. นางอํานวย ริมใหม (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-01047-41-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 16702 โครงการชลประทานนครราชสี ม า อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
9. นายอนุสรณ ปนเกตุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3020-00651-51-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 16741 โครงการชลประทานบุรีรัมย อัตราคาจางเดือนละ
13,620 บาท
10. นายนพรัตน หุ น ดี (เลขประจําตัว ประชาชน 3-3201-00107-32-1) ลูก จางประจํา
ตํา แหน ง ช า งไฟฟ า ชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 16820 โครงการชลประทานสุ ริ น ทร อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
11. นายเพย โสฬส (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-3201-02025-49-7) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 16862 โครงการชลประทานสุรินทร อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท

55

12. นายเดื อ น มี ยิ่ ง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-3201-00496-42-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 16877 โครงการชลประทานสุรินทร อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
13. นายหนูจันทร คะเลารัมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3207-00868-17-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 16899 โครงการชลประทานสุรินทร อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
14. นายเพือย ระลึกสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-3201-00102-28-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 16919 โครงการชลประทานสุรินทร อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
15. นางกมลทิพย เศรษฐพัชรสิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3399-00143-36-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 16951 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
16. นายวิชิต ทองพันชั่ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3301-01026-68-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 16961 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
17. นายบุญธรรม คะเรรัมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3101-00940-28-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 16964 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
18. นายทั น บุ ญ ลี (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-3308-00376-32-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 17004 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
19. นายมุ นี รู ป แก ว (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-3101-01605-23-6) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง พนั ก งานสื่ อ สารชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 17024 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า พระเพลิ ง
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
20. นางรําพึง เฉลยอาสน (เลขประจําตัวประชาชน 3-3014-00195-20-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานสื่ อ สารชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 17027 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า พระเพลิ ง
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
21. นายอํานวย ลักษณา (เลขประจําตัวประชาชน 3-3014-00667-63-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 17053 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า พระเพลิ ง
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
22. นายขอด จิตตะมาภัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3014-00011-96-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงหัวหนาคนงาน ตําแหนงเลขที่ 17086 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
23. นายสนั่น สังขดอน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-02740-00-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 17095 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า พระเพลิ ง
อัตราคาจางเดือนละ 10,850 บาท
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24. นายสวัสดิ์ นอใหม (เลขประจําตัวประชาชน 3-3007-00135-94-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 17102 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า พระเพลิ ง
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
25. นายนรินทร เผินกระโทก (เลขประจําตัวประชาชน 3-3014-00047-17-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 17108 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลํ า พระเพลิ ง
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
26. นายแชม ชื่นสระนอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3014-00738-04-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 17119 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
27. นายประสาท ดุลยชาติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3020-00619-44-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางไฟฟาชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 17164 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
28. นายชูชาติ จําปานิล (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-00412-06-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 17172 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
29. นายสมาน ดีชัยรัมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3020-00679-42-2) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน งผูรัก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหน งเลขที่ 17198 โครงการส งน้ํา และบํารุ ง รัก ษาลํา ตะคอง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
30. นางสุวรรณี ศิลา (เลขประจําตัวประชาชน 3-3002-00199-04-0) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงผูรัก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหน งเลขที่ 17212 โครงการส งน้ํ า และบํารุง รัก ษาลํา ตะคอง
อัตราคาจาง เดือนละ 14,140 บาท
31. นายปน ศรีทองสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-01155-78-1) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งผู รัก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหน งเลขที่ 17249 โครงการส งน้ํา และบํ ารุง รั ก ษาลํา ตะคอง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
32. นายสมชาย อาจปรุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-00726-83-8) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งผู รัก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหน งเลขที่ 17252 โครงการส งน้ํ า และบํารุ ง รัก ษาลํ า ตะคอง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
33. นายพลบ ทิมจันทึก (เลขประจําตัวประชาชน 3-3020-00515-54-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหนงผูรัก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน งเลขที่ 17268 โครงการส งน้ํ า และบํารุง รั ก ษาลํา ตะคอง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
34. นางเฉลียว เอกตะคุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00366-99-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานธุ ร การชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17336 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาทุ ง สั ม ฤทธิ์
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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35. นางประภาวั ลย ดิ ษยธนิ ตพงศ (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-3015-00040-41-1) ลู กจ างประจํ า
ตํ า แหน ง พนั ก งานสื่ อ สารชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 17345 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาทุ ง สั ม ฤทธิ์
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
36. นายเชิ ด หมายสุ ข (เลขประจําตัว ประชาชน 3-3015-00079-54-7) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 17377 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,700 บาท
37. นางกิต วิชิต (เลขประจําตัวประชาชน 3-3015-00852-46-7) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 17379 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
38. นายแวน กระชุมรัมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3101-01442-02-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 17404 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
39. นางสาวยนต สุขสบาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3015-01070-59-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 17467 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
40. นายหวาน กงชัยภูมิ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3601-01352-80-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 17477 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
41. นางปราณี เจริญราษฎร (เลขประจําตัวประชาชน 4-3002-00007-29-7) ลูกจางประจํา
ตําแหน งพนักงานสื่ อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 17488 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแซะ
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
42. นายทองเหรียญ ดวงจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-02082-09-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงหัวหนายาม ตําแหนงเลขที่ 17541 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแซะ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
43. นายนิ พ ล คงนวม (เลขประจํ า ตัว ประชาชน 3-3002-00077-49-1) ลูก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 17554 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแซะ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
44. นายกาญจน บูระพา (เลขประจําตัวประชาชน 3-3106-00305-81-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 17574 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลํานางรอง
อัตราคาจางเดือนละ 13,100 บาท
45. นายเสมอ โบกขุนทด (เลขประจําตัวประชาชน 3-3014-00358-65-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 17578 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลํานางรอง
อัตราคาจางเดือนละ 11,960 บาท

58

46. นายสมศักดิ์ จิ๋วเจริญสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00387-78-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 17588 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 8 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
47. นายจันทร แสนสระนอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3014-00742-02-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 17614 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 8 อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
48. นายนิตย ยอดแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-3610-01040-79-3) ลูก จางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 17622 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 8 อัตราคาจางเดือนละ
13,870 บาท
49. นายเกียรติศักดิ์ โสมาบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-02206-93-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งก อ สร า งชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 17655 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
50. นายวิ ช า น อ ยเภา (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-3009-00030-33-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17676 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
51. นายสมพงษ มารมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-00221-62-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 17688 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
11,960 บาท
52. นายประมูล ภูมิจันทึก (เลขประจําตัวประชาชน 3-4101-02079-63-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17703 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
53. นายอาวุ ฒ ทองคุ ย (เลขประจําตั วประชาชน 3-3020-00179-33-1) ลูกจางประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 17721 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
15,260 บาท
54. นายกวน อุพลรัมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-01831-85-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 17745 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
15,260 บาท
55. นายยงยุทธ สิงหคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1007-00982-39-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานพั ส ดุ ชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17762 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
56. นายไพรัตน ป จจัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3110-01145-27-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งก อ สร า งชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17765 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท

59

57. นายสมใจ มานทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3103-00138-12-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งสํ า รวจชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17774 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
58. นายศรี ปานทอง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-4101-02082-82-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17803 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
17,890 บาท
59. นางเพี ย ร สิ ง หคํ า (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 5-3099-90036-88-6) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 17829 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
สํานักชลประทานที่ 9 จํานวน 81 ราย
1. นางนิ ต ยา เผ า วิ บู ล (เลขประจํ าตั ว ประชาชน 3-1499-00420-85-7) ลูก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง พนั ก งานการเงิ น ชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17847 ฝ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
2. นางวันเพ็ญ ทุมเมืองปก (เลขประจําตัวประชาชน 3-5201-00518-04-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานการเงิ น ชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17850 ฝ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
3. นางสุดารัตน แสงวิสูตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00310-08-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 17866 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
4. นางเสงี่ ย ม บุ ญ ส ง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2007-00302-34-7) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 17885 ฝ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
14,140 บาท
5. นายอ ว น เคยเห็ น (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2007-00304-45-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 17909 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
6. นายมะลิ จั น ทรเ ดช (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-1005-04472-37-6) ลูกจ างประจํ า
ตํ า แหน ง พนั ก งานธุ ร การชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 17917 ส ว นวิ ศ วกรรมบริ ห าร อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
7. นายสมพร กั น ภั ย (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2007-00305-96-6) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 17942 สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
8. นางชวนชม สันทัดการ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00242-06-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 17944 สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
9. นางสาวสิริญา อินทศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2199-00036-32-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 17958 สวนปฏิบัติการ อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท

60

10. นางอํ า ไพ พั น ธุ มี (เลขประจํ า ตัว ประชาชน 3-2007-00305-85-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18026 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
11. นายคาร จงกลอ ม (เลขประจํา ตัว ประชาชน 3-5301-00746-94-2) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 18046 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 19,420 บาท
12. นายศักดิ์ศิลป วารุกา (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00607-39-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18057 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
13. นายมาลั ย ทองใบ (เลขประจําตั วประชาชน 3-1903-00102-71-6) ลู ก จ า งประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 18083 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
14. นายอนงค เนตรงาม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01380-67-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 18096 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
15. นางทวี ขุนศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00305-77-0) ลูกจางประจํา ตําแหนง
คนงาน ตําแหนงเลขที่ 18099 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
16. นายสุชาติ ฉ่ําศาสตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00014-44-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18131 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ
17,020 บาท
17. นางมณี ศิลปวิจารณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00245-29-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18136 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
18. นางชูศรี จักรวาลชัยศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00608-88-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18137 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
19. นายศุภวัฒน กัณเจียก (เลขประจําตัวประชาชน 3-2404-00500-57-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 18150 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
20. นายจํานงค ลิ้มเฮงสิน (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00309-84-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง นายท า ยเรื อ ชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 18151 โครงการชลประทานชลบุ รี อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
21. นางประนอม บุ ญโยประการ (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-2001-00126-27-1) ลู กจ างประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 18184 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
22. นางนอย หมายสําราญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2501-00027-01-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 18187 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
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23. นางบังอร เหลือชม (เลขประจําตัวประชาชน 3-2001-00842-63-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 18196 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
24. นางสุนีย นาทะคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00303-41-6) ลู กจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 18197 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
25. นายมานพ สายดี (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2501-00027-00-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 18221 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
26. นายพินิจ บุษมาโร (เลขประจําตั วประชาชน 3-2006-00449-63-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 18256 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
27. นางพรรณี แพทยวิชาธร (เลขประจําตัวประชาชน 3-2406-00017-36-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18267 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
28. นางมาลี ปนป (เลขประจําตัวประชาชน 3-5301-00122-28-1) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 18314 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราคาจางเดือนละ
11,740 บาท
29. นายบุญเชิญ พรหมลิขิต (เลขประจําตัวประชาชน 3-8601-00561-93-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 18317 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราคาจาง
เดือนละ 12,670 บาท
30. นายบรรเจิด โกวิทยา (เลขประจําตัวประชาชน 3-2405-00004-48-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 18360 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
31. นายมานพ หิงหอยทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-2399-00041-97-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18388 โครงการชลประทานนครนายก อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
32. นางสําอาง จันทรภักดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-2508-00052-37-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18434 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
33. นายสุ เ มธ บุ ษ บา (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2005-00272-37-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18442 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
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34. นายสําเริง เอี่ยมประไพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2508-00050-34-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18446 โครงการชลประทานปราจีนบุ รี อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
35. นางสมจิตร ชมัฒพงษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2402-00379-65-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้ น 4 ตําแหนงเลขที่ 18456 โครงการชลประทานปราจีนบุ รี อั ตราค าจาง
เดือนละ 22,220 บาท
36. นางศิวพร บุญปลูก (เลขประจําตัวประชาชน 3-2508-00286-88-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 18500 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
37. นายสมชัย บุญเจียม (เลขประจําตัวประชาชน 3-2508-00053-97-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 18527 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
38. นายบัญชา พุมนาค (เลขประจําตัวประชาชน 3-2502-00817-09-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 18529 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
39. นายชูศักดิ์ รมโพธิ์แกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-2501-00386-06-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 18549 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
40. นางบุญเรือน ศุขสมิติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2206-00157-88-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18552 โครงการชลประทานจันทบุรี อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
41. นายสุวัฒน ศรีเมืองสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-2206-00048-17-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18556 โครงการชลประทานจันทบุรี อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
42. นายขาว นั ย วิ ริ ย ะ (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2206-00048-22-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งเขี ย นชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 18557 โครงการชลประทานจั น ทบุ รี อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
43. นายชล อ ม บุ ญ ชู (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2206-00041-41-0) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 18581 โครงการชลประทานจันทบุรี อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
44. นางสวลักษณ เขมะภูษิต (เลขประจําตัวประชาชน 3-2199-00039-52-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18583 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
45. นางวิ ม ล เย็ น สุ ข (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1601-00433-56-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 18606 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
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46. นางกัลยา กมลกลาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-2106-00305-55-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18609 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
47. นายธีรยุทธ ศิริแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-2101-00399-61-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18610 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
48. นางระเบียบ ปรีดารัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-2101-00673-74-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานระดับน้ํา ตําแหนงเลขที่ 18674 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
49. นางอนันต วงคทิพยรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-2105-00163-45-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 18676 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
50. นายแนว เดชพิทักษ (เลขประจําตัวประชาชน 5-2009-00041-32-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 18686 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ 11,510 บาท
51. นางมณี ยิ่ งเฮง (เลขประจําตัวประชาชน 3-2101-00404-17-3) ลูก จางประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 18696 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
52. นางสง มัชฌิมะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2105-00165-32-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 18702 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
53. นางถวิล ดานกลาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-2106-00306-55-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 18703 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
54. นางทองคํา อินทรจักร (เลขประจําตัวประชาชน 3-2101-00403-99-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 18707 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
55. นางวันเพ็ญ ชางสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2199-00308-92-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 18716 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
56. นางสมศรี ชวาลา (เลขประจําตัวประชาชน 3-2101-00779-19-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 18719 โครงการชลประทานระยอง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
57. นางอาภรณ จันทอน (เลขประจําตัวประชาชน 3-2399-00013-05-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18726 โครงการชลประทานตราด อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
58. นายประยูร เจริญประสิทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2301-00031-05-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 18769 โครงการชลประทานตราด อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
59. นายทองเปลว โปะสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2601-00531-90-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานธุ ร การชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 18835 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษานครนายก
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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60. นายอนนท เอี่ยมเอก (เลขประจําตัวประชาชน 3-2601-00533-71-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางไฟฟาชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18841 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
61. นายจําลอง ตังกวย (เลขประจําตัวประชาชน 3-2601-00418-33-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนายทายเรือชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 18882 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
62. นายทวี ชูชาติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2603-00087-35-0) ลูกจางประจํา ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 18886 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
63. นายธวัช เทพศาสตรา (เลขประจําตัวประชาชน 5-3014-00058-95-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตํ าแหนงเลขที่ 18898 โครงการสงน้ํา และบํารุงรัก ษานครนายก
อัตราคาจางเดือนละ 11,960 บาท
64. นายออด หงษคํานึง (เลขประจําตัวประชาชน 3-2601-00582-63-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 18937 โครงการสงน้ํา และบํารุงรัก ษานครนายก
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
65. นายประยงค ทองประไพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2604-00042-71-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนประจําเรื อ ตําแหนงเลขที่ 19040 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
66. นางสมหมาย โกเวทวิทยา (เลขประจําตัวประชาชน 3-2508-00096-30-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19098 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
67. นายมนตรี โกมล (เลขประจํ าตั ว ประชาชน 3-2599-00002-98-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 19120 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาบางพลวง
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
68. นายมาโนด ทิสมบูรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2599-00147-14-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 19132 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
69. นางงามขํา ศิริมงคล (เลขประจําตัวประชาชน 3-2601-00705-87-4) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตํา แหน งเลขที่ 19136 โครงการสงน้ํา และบํารุงรัก ษาบางพลวง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
70. นายบัญชา ไชยรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00385-23-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19210 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 9 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
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71. นายนพดล เฉลยญาณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1907-00052-52-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19211 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 9 อัตราคาจางเดือนละ
14,560 บาท
72. นายวิ ฑู ร ย โสภา (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-4007-00824-47-3) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 19213 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
73. นายวิโ รจน แจ งดี (เลขประจํ าตัว ประชาชน 3-2599-00100-96-7) ลูก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 19218 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
74. นายสุพร ฉายวัฒนะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2501-00608-65-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 19252 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 20,470 บาท
75. นายสมาน บั ว ศรี (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2602-00121-62-9) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 19267 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 13,100 บาท
76. นายดอกไม พูลทวี (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00475-80-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 19284 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
77. นายสําเร็จ ทรัพยหนุน (เลขประจําตัวประชาชน 3-2599-00133-40-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 19291โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
78. นางกาญจนา วงศเฉลียว (เลขประจําตัวประชาชน 3-2007-00310-20-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานพิ ม พ ดี ด ชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 19321 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
79. นายเทพ โอสถ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2512-00703-68-8) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 19322 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
80. นายแดนชัย ปราระบับ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2206-00047-63-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 19330 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
81. นายทัน พงธนู (เลขประจําตัวประชาชน 3-2096-00002-07-2) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 19351 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
สํานักชลประทานที่ 10 จํานวน 64 ราย
1. นางรุ ง นภา ผ องศิ ริ (เลขประจํ าตัว ประชาชน 3-1906-00358-10-4) ลูก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19395 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางสมนิ ย ม สุ โ ข (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 5-1601-00017-89-4) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19420 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท

66

3. นางละเอียด เชียรเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00410-80-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 19422 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
4. นายทักษิณ โยนจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-6007-00085-24-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19427 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
5. นางน้ํ า ค า ง มณี (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1601-01822-11-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 19458 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
6. นายวิ ชั ย ฉั น ท แ ต ง (เลขประจํ า ตัว ประชาชน 3-1009-00348-92-9) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19461 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
7. นายจํ าเริญ สุ ดเตาะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1601-00420-92-7) ลู กจ างประจํ า
ตําแหนงชางไฟฟาชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19502 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
8. นางสวางจิต ขาวผอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-2601-00412-75-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 19504 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
9. นายสมบั ติ อิ น ทรา (เลขประจํา ตั ว ประชาชน 3-6701-01296-56-7) ลูก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19569 โครงการชลประทานเพชรบูรณ อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
10. นายทัน ดาโส (เลขประจําตัวประชาชน 3-6703-01353-85-8) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 19623 โครงการชลประทานเพชรบูรณ อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
11. นางคําปลิว กางถิ่น (เลขประจําตัวประชาชน 3-6701-01295-87-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 19671 โครงการชลประทานเพชรบูรณ อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
12. นายสงกรานต สาเพียร (เลขประจําตัวประชาชน 3-6703-00510-98-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 19674 โครงการชลประทานเพชรบูรณ อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
13. นายสมพงษ นาคทิม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00365-76-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19726 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
14. นายถวิ ล คํ า นิ ล (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1802-00004-08-9) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19741 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
15. นายบุญ ชู ลุ ย ทอง (เลขประจํ าตั ว ประชาชน 3-1605-00477-12-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 19753 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
16. นายสวัสดิ์ อยูสบาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-6007-00759-98-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 19815 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
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17. นายถวัลย พิณเสนาะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6007-00881-28-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19873 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชองแค อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
18. นายสมจิ ต มณี (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1601-01822-10-7) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19899 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชองแค อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
19. นายเสวก กันตนิกูล (เลขประจําตัวประชาชน 3-6007-00618-29-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนายทายเรือชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 19907 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชองแค อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
20. นายนอย น้ําจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1806-00685-65-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 19914 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชองแค อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
21. นายสิมมา มูลณี (เลขประจําตัวประชาชน 5-1606-00030-00-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 19962 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาช อ งแค
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
22. นายพาลี อันทะชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1606-00188-27-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 19977 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาช อ งแค
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
23. นางอุไร กลิ่นปรากฎ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6007-00458-11-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 19998 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชองแค อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
24. นายอํานวย แจมสร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01592-49-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานส ง น้ํ า (2) ตํ า แหน ง เลขที่ 20069 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาโคกกระเที ย ม
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
25. นายหลา ทองเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 5-1601-00043-90-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 20093 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาโคกกระเที ย ม
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
26. นายเฉลิม ศรีวงษา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1601-00162-52-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 20146 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโคกกระเทียม
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
27. นางจงจินต ชลิงสุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1906-00359-98-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 20229 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
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28. นายสําราญ มวงเขียว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1706-00479-29-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 20263 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
29. นางปนทอง นูนศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1402-00287-92-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 20308 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
30. นางประทุม บุญทศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1906-00358-91-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 20316 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
31. นายวิเชียร หวงมิตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1701-00167-41-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเกษตรชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 20361 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
32. นายมนัส สังขยิ้มพันธุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1704-00148-11-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 20387 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
33. นายวิเชียร ประสงคลาภ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00809-01-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 20438 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
34. นายสมคิด ฟงสูงเนิน (เลขประจําตัวประชาชน 5-1701-00009-02-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 20502 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษามหาราช
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
35. นางพรพรรณ เอี่ ยมสํ าอางค (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-1501-00220-44-8) ลู กจ างประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 20610 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
36. นางสุกัญญา ทาศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1998-00099-95-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 20652 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
37. นายสุรินทร สิงหสุวงศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1903-00220-19-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 20662 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
38. นายอุดม โพธิ์ทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1999-00290-46-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 20679 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห
อัตราคาจางเดือนละ 14,700 บาท
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39. นายสมนึก นิลมาลา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1906-00324-73-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหน งเลขที่ 20721 โครงการส งน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
40. นางวัฒนา โทนลักษณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1402-00106-67-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 20735 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต อัตราคาจาง
เดือนละ 20,830 บาท
41. นางระเบียบ ใจสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-01157-88-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 20743 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
42. นายเวียน ดางน้ําเที่ยง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1414-00208-14-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 20867 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
43. นางหยด บูชา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1403-00282-34-0) ลูกจางประจํา ตําแหนง
คนงาน ตําแหนงเลขที่ 20917 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
44. นายสุวิทย แซตั๊ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1403-00037-93-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 20946 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครหลวง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
45. นายไพบูลย รอดเงิน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1401-00160-90-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 20949 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครหลวง อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
46. นายบุญสม พึ่งกุศล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1409-00202-12-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 20993 โครงการส งน้ําและบํารุงรักษานครหลวง
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
47. นางสาววารุณี สุขะนาคินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1408-00447-35-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 21093 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
48. นายชิ น มุ ม ศุ ข (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1405-00006-81-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 21115 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
49. นายมานะ ปนวิเศษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1408-00261-05-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 21141 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
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50. นายแสง รอดงาม (เลขประจํ าตัว ประชาชน 3-1704-00099-90-3) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 21166 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
51. นายสมหวัง ขันธศักดิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1401-00266-56-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 21175 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาบางบาล อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
52. นางประยงค ครุฑจีน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1405-00039-47-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 21187 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
53. นางสุณี เพ็งคุม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00378-21-7) ลูกจางประจํา ตําแหนง
คนงาน ตําแหนงเลขที่ 21193 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
54. นางศิริพร แจงวัน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1412-00108-91-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 21195 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
55. นายไตรภพ ทองไสว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1702-00157-21-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 21236 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 19,420 บาท
56. นายสมควร ใจใหญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6099-00130-96-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 21271 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
57. นายเฉลิ ม อดทน (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1997-00087-26-7) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานบํารุงทาง ตําแหนงเลขที่ 21283 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
58. นายบุญรอด คงทัด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1699-00133-68-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบํารุงทาง ตําแหนงเลขที่ 21286 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
59. นางสุรางค สระบัว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1008-00332-41-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานธุ ร การชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 21309 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
60. นายสุทัศน พัวพันธุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1997-00084-32-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 21324 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
61. นายฉลวย ทองธรรมชาติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1905-00023-96-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 21357 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 14,700 บาท
62. นายบุญสง นิลสนธิ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6001-00266-01-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 21380 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
63. นายบุญสง มวงสวน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1699-00074-77-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบํารุงทาง ตําแหนงเลขที่ 21393 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
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64. นายสุเทพ คงทอง (เลขประจํ าตัว ประชาชน 3-1502-00068-85-1) ลู กจ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานบํารุงทาง ตําแหนงเลขที่ 21395 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 13,620 บาท
สํานักชลประทานที่ 11 จํานวน 50 ราย
1. นางบุษปวั ลลิ์ กระจ างคันถมาตร (เลขประจําตั วประชาชน 3-1002-02888-55-3) ลูกจางประจํ า
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 21412 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางบุญทิวา นาคประยูร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1016-00790-06-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 21418 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นางน้ําคาง สุคันธะตุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-02267-68-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 21508 โครงการชลประทานนนทบุรี อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
4. นายชลอ เพ็ ง อยู (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1804-00348-44-0) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 21548 โครงการชลประทานสมุทรปราการ อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
5. นายวิ นั ย ทองแจ ง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1201-01853-74-6) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 21571 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
6. นายสมปอง ทองเหม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1903-00407-21-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 21576 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
7. นายสมชาย สรางธรรม (เลขประจําตัวประชาชน 5-1302-00002-75-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 21577 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
8. นางลําดวน ดวงแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1302-00320-29-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานพิ ม พ ดี ด ชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 21585 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษารั ง สิ ต เหนื อ
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
9. นายภัยพงษ ระวิยพานิชย (เลขประจําตัวประชาชน 3-2604-00113-62-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานระดับน้ํา ตําแหนงเลขที่ 21642 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
10. นายอํานวย สุขความดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1411-00291-59-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 21652 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษารั ง สิ ต เหนื อ
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
11. นายวินัย สวัสดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1411-00290-88-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 21654 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษารั ง สิ ต เหนื อ
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
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12. นางละเมียด เพ็ชรสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1411-00299-38-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 21659 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษารั ง สิ ต เหนื อ
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
13. นายนิด พงษแสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1406-00213-72-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 21687 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษารั ง สิ ต เหนื อ
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
14. นางวรณัน ออนนอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1303-00466-04-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 21744 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
15. นายฉลวย พรพิ ศ (เลขประจํ า ตัว ประชาชน 3-1702-00170-69-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 21775 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
16. นายสวาท นุชนารถ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2403-00166-10-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 21823 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษารั ง สิ ต ใต
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
17. นายชู ช าติ ชั ย คง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1003-00249-27-0) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 21843 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษารั ง สิ ต ใต
อัตราคาจางเดือนละ 13,620 บาท
18. นางมาลินี ศรีสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-1306-00090-22-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานธุ ร การชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 21940 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาชลหารพิ จิ ต ร
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
19. นายวิเชียร สุกเย็น (เลขประจําตัวประชาชน 3-1102-00275-63-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 21951 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
20. นายชวน ปนแพทย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1102-00273-25-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 21952 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
21. นายฉลอง สุทธิประภา (เลขประจําตัวประชาชน 3-6007-00393-82-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 22035 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
22. นางแสงอรุณ ปานเมน (เลขประจําตัวประชาชน 3-2498-00047-03-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 22089 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
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23. นายสุ เ มธ บุ ญ มา (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2401-00245-28-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 22162 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาพระองค
ไชยานุชิต อัตราคาจางเดือนละ 13,360 บาท
24. นายอุดม ลําเจียกเทศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2401-00569-77-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 22170 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาพระองค
ไชยานุชิต อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
25. นายพายัพ แปนศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2499-00347-83-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผ ูรั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 22172 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาพระองค
ไชยานุชิต อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
26. นางสัญญา ไกรวิริยะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-2499-00237-79-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานประตูน้ํา ตําแหนงเลขที่ 22184 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
27. นายกมล หยดย อย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1499-00266-56-4) ลูก จางประจํ า
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 22230 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเจาเจ็ดบางยี่หน อัตราคาจางเดือนละ 29,320 บาท
28. นางสมจิต ฐิตมงคล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1410-00118-80-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 22241 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเจาเจ็ด-บางยี่หน
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
29. นายนพภา ไตรอรุณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1404-00285-87-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 22266 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเจาเจ็ด-บางยี่หน
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
30. นางสมบูรณ พระนคร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1404-00341-17-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 22360 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเจาเจ็ด-บางยี่หน อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
31. นางบุญสง เชี่ยวชาญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00406-87-8) ลูกจางประจํา
ตําแหน งคนงาน ตําแหนงเลขที่ 22383 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเจาเจ็ด-บางยี่หน อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
32. นางเบญจวรรณ บุญรอด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00764-98-6) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งพนั ก งานธุ รการชั้น 3 ตํ า แหนง เลขที่ 22391 โครงการสง น้ํ า และบํารุ งรัก ษาพระยาบรรลื อ
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
33. นายสมศัก ดิ์ ชูชว ย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1305-00044-95-7) ลูกจางประจํ า
ตําแหนงนายทายเรือชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 22424 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราคาจาง
เดือนละ 17,020 บาท
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34. นายวิ ชา กองแก ว (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-1204-00061-85-0) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 22430 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
35. นายสินทบ การวิรีย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1703-00217-51-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 22472 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ งรั ก ษาพระยาบรรลื อ
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
36. นางบุญเรือน ศิลาขาว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1305-00202-29-3) ลูกจางประจํา
ตํา แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 22473 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ งรั ก ษาพระยาบรรลื อ
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
37. นางสุ ว ดี หมื่น คี รี (เลขประจํ าตั ว ประชาชน 3-7106-00514-27-5) ลู ก จา งประจํ า
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 22517 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
38. นายรังสรรค ศรีอ่ําดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-7303-00119-43-5) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งผู รัก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหน ง เลขที่ 22545 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุง รั ก ษาพระพิ ม ล
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
39. นายเพทาย จั่นจินดา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7303-00161-89-0) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งผู รัก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหน ง เลขที่ 22572 โครงการส ง น้ํา และบํา รุง รั ก ษาพระพิ ม ล
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
40. นางอุดมพร โชติศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7303-00205-12-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 22604 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
41. นางฉลอง ภู เ ขี ย ว (เลขประจํ าตั ว ประชาชน 3-1023-00320-85-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 22626 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
42. นายไพฑูรย แจงเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1019-00086-88-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเกษตรชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 22631 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
43. นายทวีศักดิ์ โตนดแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-7301-00858-60-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 22632 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
44. นายสมบูรณ เมฆจินดา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7498-00051-80-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 22645 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
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45. นายสมศักดิ์ สีเหลืองออน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00409-03-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 22679 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาภาษี เ จริ ญ
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
46. นายวิ เ ชี ย ร มาลี (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7303-00615-90-4) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหนงผ ูรัก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหนง เลขที่ 22680 โครงการสง น้ํ า และบํา รุ งรั ก ษาภาษี เ จริ ญ
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
47. นายละเอียด แสงเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7498-00052-36-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 22703 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
48. นางสมบูรณ พูลสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 5-7206-00013-53-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 22722 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
49. นางสาวนวลจั นทร ผ องสุ ขใจ (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-1006-00366-60-3) ลู กจ างประจํ า
ตํ า แหน ง พนั ก งานธุ ร การชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 22741 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
50. นายปรีชา แบงสวน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00079-13-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 22813 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
สํานักชลประทานที่ 12 จํานวน 93 ราย
1. นางสาววณิดา กลั่นกลีบ (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00702-76-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 22869 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางสาวมาลี จันทรนาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00379-80-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนักการ-ภารโรง ตําแหนงเลขที่ 22898 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
3. นายสมาน ปลื้มกมล (เลขประจําตัวประชาชน 3-7210-00055-14-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งก อ สร า งชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 22930 ส ว นวิ ศ วกรรมบริ ห าร อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
4. นายทวี บุ ญ อิ น ทร (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-2601-00639-37-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 22942 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
5. นายณรงค วีระบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00481-71-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 22952 สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
6. นายกุณฑล ธูปทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00030-37-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 22973 สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
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7. นายหวอย แท น ขํ า (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1801-00067-34-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 23068 ส ว นเครื่ อ งจั ก รกล อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
8. นายดํ ารงค ประสิ ทธิ์ เขตกิ จ (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-6102-00033-54-8) ลู กจ างประจํ า
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 23108 โครงการชลประทานอุทัยธานี อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
9. นายสมโภชน ภูทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-6102-00007-86-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 23120 โครงการชลประทานอุทัยธานี อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
10. นายวิเชียร จันทรไข (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00241-66-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 23182 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจาพระยา
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
11. นายบุญชู ทองเถาะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00250-92-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานประตู น้ํ า ตํ า แหน ง เลขที่ 23224 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเขื่ อ นเจ า พระยา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
12. นายเดชา จันทวิมล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00152-59-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 23247 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจาพระยา อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
13. นายสมนึก สุขมวง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00284-41-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 23267 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจาพระยา อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
14. นายบุญสง ออนสิงห (เลขประจําตัวประชาชน 3-1898-00009-87-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 23285 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
15. นายบรรเจิด เจริญศิลป (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00345-18-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนายทายเรือชั้น 1 ตําแหนงเลขที่ 23306 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราคาจาง
เดือนละ 10,640 บาท
16. นายบุญชู ศรีทองอินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1803-00303-58-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 23317 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาพลเทพ
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
17. นายนิตย อําภาราม (เลขประจําตัวประชาชน 3-6104-00410-50-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 23323 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาพลเทพ
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท

77

18. นายทองหยด พูลเพิ่ม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7202-00461-77-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 23457 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
19. นางสุวพรรณ ศรีเมือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1806-00464-36-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 23465 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
20. นางมวย ศรีทองทรัพย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00490-12-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 23523 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
21. นายมนัส กิจชัยสกุลฤทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1806-00315-19-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 23561 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาท า โบสถ อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
22. นายเรือง บุญอินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1806-00219-65-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 23569 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
23. นางรัศมี สีทองคํ า (เลขประจํ าตัวประชาชน 3-1504-00414-62-1) ลูก จางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 23596 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
24. นางดาวัลย ศลศิลปชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00464-54-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 23598 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
25. นายทวีป นาคทองอินทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-7201-00634-75-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 23658 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาสามชุ ก
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
26. นายจุมพล หอมระรื่น (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00003-70-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 23669 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาสามชุ ก
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
27.นายประจวบ ชาวเขาเวียง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00099-62-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 23791โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
28. นายอํานวย สรอยระยา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7206-00289-09-3) ลูกจางประจํา
ตํา แหน ง ผู รัก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน งเลขที่ 23797 โครงการส งน้ํา และบํารุ งรัก ษาดอนเจดี ย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
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29. นายนวล เข็มทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7206-00311-18-8) ลูก จา งประจํ า
ตํา แหน ง ผูรัก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหน งเลขที่ 23832 โครงการสงน้ํา และบํารุ งรั ก ษาดอนเจดี ย
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
30. นางจงกล บุญยะนิวาสน (เลขประจําตัวประชาชน 3-7201-00255-57-2) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานสื่ อ สารชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 23899 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาโพธิ์ พ ระยา
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
31. นางเพ็ญศรี กุลเทศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7204-00125-31-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานสื่ อ สารชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 23901 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาโพธิ์ พ ระยา
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
32. นายสุเทพ แสงเครือวัลย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7201-00254-72-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 23918 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
33. นายชุมพล เพ็งเคลือบ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7201-00236-78-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 23921 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
34. นายวิ ชัย ชัยมงคล (เลขประจําตั วประชาชน 3-7201-00136-38-7) ลู ก จา งประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 23969 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
35. นายสมบุญ บัวชวย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7204-00774-95-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 24000 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
36. นางสาวสมศรี พลอยสุกใส (เลขประจําตัวประชาชน 3-7201-00253-28-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานประตูน้ํา ตําแหนงเลขที่ 24036 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
37. นายณรงค จั น มา (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7201-00700-29-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 24076 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาโพธิ์ พ ระยา
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
38. นายสมนึก ศรีนาค (เลขประจําตัวประชาชน 3-7205-00559-84-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 24093 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
39. นางนิตยา ศุขจินดา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1805-00090-28-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24135 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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40. นายสนวน สังขทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1701-00279-94-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 24145 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
41. นายเดียม เอี่ยมรักษา (เลขประจําตัวประชาชน 5-1805-00019-16-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 24154 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
42. นายชลอ เรื อ งทั พ (เลขประจํา ตัว ประชาชน 3-1801-00283-26-1) ลู ก จา งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24176 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
43. นายตุย สาเกตุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00006-39-0) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 24198 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
44. นางประจิม อนุศาสนนันท (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00062-01-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานประตูน้ํา ตําแหนงเลขที่ 24250 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
45. นางทัศนีย เพ็งแยม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1706-00223-47-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 24294 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
46. นายทวน ศรี คลาย (เลขประจําตัว ประชาชน 3-1805-00382-22-4) ลูก จางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 24296 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
47. นางสมทรง เพ็งขันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00376-58-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 24302 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
48. นายบรรจง เลขะวัฒน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1801-00288-63-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 24330 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
49. นางนิ ต ยา ฉิ ม เล็ ก (เลขประจํ าตั ว ประชาชน 3-1801-00061-57-9) ลู ก จา งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 24340 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
50. นางลัดดา การะเกตุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1702-00238-43-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24347 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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51. นางสาวประทุม แสงมณี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1408-00052-33-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24348 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
52. นางลัดดา เจริญเกษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1702-00290-24-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 24359 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
53. นายโอภาส มาลาทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1799-00125-71-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 24376 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
54. นายประสิทธิ์ ปงวัฒนกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1506-00387-86-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 24380 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
55. นายจรินทร อินทรแพทย (เลขประจําตัวประชาชน 5-1801-00007-83-0) ลูกจางประจํา
ตําแหน งพนักงานเครื่องจัก รกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24410 โครงการสงน้ํา และบํารุ งรักษาชั ณสูตร
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
56. นายไล ไหลสงวนงาม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00422-55-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 24485 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาชั ณ สู ต ร
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
57. นางราตรี โนรี (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1702-00238-49-7) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานประตูน้ํา ตําแหนงเลขที่ 24503 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
58. นายจะเด็จ สายสินธุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1605-00034-02-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 24546 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
59. นายสุพ ร เชื้ อช าง (เลขประจํ าตั ว ประชาชน 3-1702-00174-53-7) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 24601 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาชั ณ สู ต ร อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
60. นายวิ ง โพธิ์ รั ง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7202-00243-19-3) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 24611 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาชั ณ สู ต ร อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
61. นายทับ อนุศาสตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1501-00340-82-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 24614 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาชั ณ สู ต ร อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
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62. นางจารวี พันธประชา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1599-00065-73-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24639 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
63. นายสมศักดิ์ ภมร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1506-00504-18-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 24665 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
64. นายจิระพล สุขเกษม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00040-80-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 24668 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
65. นางสาวระเบียบ กลิ่นอุบล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1503-00172-31-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 1 ตําแหนงเลขที่ 24674 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
66. นายสุนทร ปนงาม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1502-00004-17-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24677 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
67. นายสมนึก รอตฤดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-5303-00227-98-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24680 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
68. นายประสงค คันธมาศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1501-00040-02-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 24752 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษายางมณี
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
69. นางถาวร หนายสังขาร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00165-79-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 24765 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษายางมณี
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
70. นายชลอ จั น พลา (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1501-00288-02-6) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 24767 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษายางมณี
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
71. นางวัลภา ทองขาว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1408-00060-08-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24867 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
72. นายเสนีย จินดา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1503-00084-89-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 24868 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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73. นายสุชาติ สบเสถียร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01908-11-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 24878 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห อัตราคาจาง
เดือนละ 17,890 บาท
74. นายเกื้อ สรอยเกรียว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1408-00220-92-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 24883 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
75. นายอนั นต ดุษ ณี ย (เลขประจําตั วประชาชน 3-1598-00025-79-4) ลู ก จ างประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 24929 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาผั ก ไห
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
76. นายวิรัช เกลื่อนกลัด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1408-00220-38-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานประตูน้ํา ตําแหนงเลขที่ 24943 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
77. นางสาวสํ าลี ไตรตระกู ลสิ นธุ (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-1498-00030-77-1) ลู กจ างประจํ า
ตําแหนงพนักงานประตูน้ํา ตําแหนงเลขที่ 24947 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาผักไห อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
78. นายสําเริง รุงสวาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1408-00221-55-2) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 24975 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาผั ก ไห อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
79. นายอํานวย กาบแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1408-00219-15-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 24977 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาผั ก ไห อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
80. นายสมบัติ ใยสุ ข (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1801-00441-08-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 24990 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาผั ก ไห อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
81. นางจรูญ พันธุอุดม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1408-00222-23-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 25013 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาผั ก ไห อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
11,960 บาท
82. นายประทิน คชาชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7201-00569-92-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 25051 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
83. นายถวิล จันทรสวาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7203-00176-91-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 25076 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
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84. นายปรีชา ลี้ละภัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-00088-30-8) ลูก จ า งประจํ า
ตํ า แหน งผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ าแหนง เลขที่ 25081 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ งรั ก ษากระเสี ย ว
อัตราคาจางเดือนละ 12,670 บาท
85. นายสมพงษ ยินดียม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7203-00178-49-1) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ าแหนง เลขที่ 25085 โครงการส ง น้ํา และบํา รุ งรั ก ษากระเสี ย ว
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
86. นายสํารวย มาลัยทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00106-08-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 25128 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
87. นายจักรพันธุ กรสมบัติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1803-00063-56-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 25238 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 12 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
88. นางศรีลัดดา ศรีเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1504-00238-11-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 25239 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 12 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
89. นายคํารณ เพิ่มคลาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00387-25-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 25301 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
90. นายสละ ฤทธิ์ เดช (เลขประจําตัวประชาชน 3-6101-00171-50-7) ลูก จา งประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 25317 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
91. นางอรทัย สุทธิโอฬาร (เลขประจําตัวประชาชน 3-6104-00434-40-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 25342 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
15,260 บาท
92. นายสําราญ วัฒนสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00149-79-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งสํ า รวจชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 25400 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
22,220 บาท
93. นายทองคํา แกวนาคแนว (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00483-97-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 25415 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
สํานักชลประทานที่ 13 จํานวน 95 ราย
1. นางปรานี อาจคิดการ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00954-61-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 25491 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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2. นางวรรณา แกวรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00902-39-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 25513 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
(ปฏิบัติงานที่โครงการชลประทานชุมพร สํานักชลประทานที่ 14)
3. นายสอิ้ ง ทองแย ม (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 5-7106-00026-45-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 25528 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
4. นายเจริ ญ บั ว เกตุ (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7106-00454-20-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 25532 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
5. นายจรู ญ หนู นั น ท (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7302-00748-85-6) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 25555 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
6. นายอิสสระ สุขไสย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7604-00092-48-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 25652 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
7. นายริน ทร สมถวิ ล (เลขประจํา ตัว ประชาชน 3-7105-00948-74-5) ลูก จา งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 25674 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
8. นายทองขาว เชื้อฮอ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00113-38-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 25677 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
9. นายสงั ด บริ สุ ท ธิ์ (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7106-00277-08-7) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 25680 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
10. นายทองสุข ฮะไฮ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7604-00324-89-8) ลูก จางประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 25708 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
11. นางเอ็นดู วรรณศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7199-00293-90-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานระดับน้ํา ตําแหนงเลขที่ 25754 โครงการชลประทานกาญจนบุรี อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
12. นายทองสุข จันทรมณี (เลขประจําตัวประชาชน 3-7209-01053-33-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 25777 โครงการชลประทานนครปฐม อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท (พสร. 350 บาท)
13. นายฉลอง อัคคีโรจน (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00512-55-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งก อ สร า งชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 25851 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเขื่ อ นแม ก ลอง
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
14. นายเลี้ ย ง สิ น คง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7106-00807-87-6) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 25879 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเขื่ อ นแม ก ลอง
อัตราคาจางเดือนละ 21,170 บาท
15. นายประสาท เอ็งพัวศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00922-50-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 25889 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเขื่ อ นแม ก ลอง
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท

85

16. นายประชุม เอี่ยมสอาด (เลขประจําตัวประชาชน 3-7101-00860-62-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 25890 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเขื่ อ นแม ก ลอง
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
17. นายเลี่ ยม เกิ ดแยม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7601-00091-48-1) ลู ก จางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 25921 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแมกลอง อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
18. นายวิ ชิ ต ศึ ก เสื อ (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-8408-00223-28-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 25967 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
19. นายพิชัย โพธิ์ทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7302-00653-28-6) ลูกจางประจํ า
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 25978 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
20. นายเฉลิมพล เจียมตระกูล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1299-00140-91-9) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 25985 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษากํ า แพงแสน
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
21. นายจรูญ คํ า เอี่ย ม (เลขประจํ าตั ว ประชาชน 3-1504-00535-28-2) ลูก จา งประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 2 ตํ า แหน ง เลขที่ 25990 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษากํ า แพงแสน
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
22. นายอัมพร อ่ําสําอางค (เลขประจําตัวประชาชน 3-7306-00073-27-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 26009 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
23. นางสดศรี เปรมเมือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-01172-08-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 26018 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
24. นายสมาน คนชม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105- 00551-53-5) ลูกจางประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 26062 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
25. นายมานพ พู น มี (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-1603-01052-67-4) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 26141 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษากํ า แพงแสน
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
26. นางบุญจันทร แจงตระกูล (เลขประจําตัวประชาชน 3-7301-01080-60-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนสวน ตําแหนงเลขที่ 26155 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
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27. นางน อย กิ จ รั กษา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-01203-70-1) ลูก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 26169 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
28. นางจําเรียง กานตะดา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1001-00093-22-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 26174 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
29. นายสุทัศ แกวสวาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-00727-50-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 26178 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
30. นางนิอร มณีสอดแสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7098-00088-16-2) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานพิ ม พ ดี ด ชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 26203 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษานครปฐม
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
31. นายนอม เสนานิคม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7005-00940-30-2) ลูกจางประจํา
ตํ า แหนง ผู รัก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 26224 โครงการส ง น้ํา และบํา รุ งรั ก ษานครปฐม
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
32. นายทองดี กอนทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7005-00714-85-0) ลูกจางประจํา
ตํา แหนง ผู รัก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหนง เลขที่ 26232 โครงการส ง น้ํ า และบํา รุ งรั ก ษานครปฐม
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
33. นายแพน ทับพัน ธุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7301-00556-37-8) ลูกจ างประจํา
ตํา แหนง ผู รัก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหนง เลขที่ 26262 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ งรั ก ษานครปฐม
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
34. นายณรงค บูชาเทียน (เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-00718-72-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 26302 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
35. นายคลอย ทองจุย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7301-01659-55-3) ลูก จา งประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 26329 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
36. นายสุทัศน โคตะมะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00083-15-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 26334 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
37. นายสงั ด ไพรสาร (เลขประจําตัวประชาชน 3-7001-00774-15-4) ลู ก จ า งประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 26344 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษานครปฐม อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
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38. นางบุปผา วีรานนท (เลขประจําตัวประชาชน 3-7005-00508-22-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 26358 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
39. นางศิวาพร คูเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00923-93-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 26364 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
40. นางอรพรรณ มุขยพาณิชย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7005-00643-23-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 26366 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
41. นางปาริชาติ วงศทวีทรัพย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-01008-08-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 26368 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
42. นางบุหงา นอยเหลือ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7005-00640-82-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 26369 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
43. นางวรรณีย พุมมวง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00643-99-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 26428 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
44. นางสวัสดิ์ คุมครอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7005-00641-47-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 26430 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
45. นางสมคิด ชื่นอารมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7301-00661-77-5) ลูกจางประจํา
ตําแหน งคนงาน ตํ าแหน งเลขที่ 26445 โครงการสงน้ําและบํารุ งรักษานครชุม อัตราคาจางเดื อนละ
12,440 บาท
46. นายสุวิทย ผลจริ ต (เลขประจําตัวประชาชน 3-7007-00689-35-2) ลูก จางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานส ง น้ํ า (2) ตํ า แหน ง เลขที่ 26482 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาราชบุ รี ฝ ง ซ า ย
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
47. นายประกอบ สกุลเมือง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7501-00265-02-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานส ง น้ํ า (2) ตํ า แหน ง เลขที่ 26487 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาราชบุ รี ฝ ง ซ า ย
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
48. นางเรณู บูฮวด (เลขประจําตัวประชาชน 3-7006-00090-69-6) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 26501 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝงซาย อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
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49. นายจําลักษ เกษรสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7007-00736-18-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 26502 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาราชบุ รี ฝ ง ซ า ย
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
50. นายอนันต พิกุลทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7001-01167-61-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานขั บ รถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 26508 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาราชบุ รี ฝ ง ซ า ย
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
51. นางลิ้นจี่ เจิมจํานงค (เลขประจําตัวประชาชน 3-5007- 00204-31-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานรั ก ษาคลอง ตํ า แหน ง เลขที่ 26571 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาราชบุ รี ฝ ง ซ า ย
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
52. นางชอทิพย กองเกตุใหญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7004-00067-30-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง พนั ก งานธุ ร การชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 26615 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รัก ษาราชบุ รี ฝ ง ขวา
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
53. นางสาริกา มะลิดอกไม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00480-54-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสื่อสารชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 26620 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝงขวา อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
54. นายคนอง แสงแตง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7004-00703-99-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 26652 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝงขวา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
55. นางสมเนตร ปน จุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00900-58-2) ลูก จางประจํา
ตําแหนงคนสวน ตําแหนงเลขที่ 26744 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝงขวา อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
56. นายบัญญัติ บัณฑิต (เลขประจําตัวประชาชน 3-7005-00027-01-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 26816 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาท า มะกา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
57. นายพิชัย จันทรเพ็ญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00663-61-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 26828 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาท า มะกา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
58. นายกวย แก น คํ า (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7106-00495-73-4) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 26845 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาท า มะกา
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
59. นายมานพ เยียวยา (เลขประจําตัว ประชาชน 3-7106-00515-30-1) ลูก จางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 26858 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาท า มะกา
อัตราคาจางเดือนละ 12,200 บาท
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60. นายปราโมทย พลอยบํารุง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7007-00085-84-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 26895 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา อัตราคาจาง
เดือนละ 11,740 บาท
61. นายบุญรอด มีลาภ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00266-65-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 26951 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาท า มะกา อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
62. นายสมนึก หอมหวาน (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00141-07-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 26953 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาท า มะกา อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
63. นางประนอม เฉลยศิลป (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00808-67-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 26965 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
64. นายสุนทร พุมสวัสดิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7501-00209-76-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 26982 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
65. นายเพ็ญชัย อินทชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7004-00832-74-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 27014 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
66. นายพุธ มาลาชาติ (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-7403-00463-99-3) ลูก จา งประจํ า
ตําแหนงหัวหนาคนงาน ตําแหนงเลขที่ 27043 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
67. นายณรงค ลิ่ ม ทึ้ ง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7004-00115-70-9) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 27057 สังกัดโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
68. นางทองสา เฟองฟู (เลขประจําตัวประชาชน 3-7403-00453-42-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 27061 สังกัดโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
69. นายเปยก ยงคกลับ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00624-97-6) ลูกจางประจํา
ตํา แหนงผู รักษาอาคารชลประทาน ตํ า แหนงเลขที่ 27155 โครงการสงน้ํา และบํ ารุงรัก ษาพนมทวน
อัตราคาจางเดือนละ 13,360 บาท
70. นางจําปา วงษบุญมาก (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00810-14-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 27238 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
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71. นางสาคร พงคะเชน (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00614-64-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 27247 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราคาจางเดือนละ
12,200 บาท
72. นายสมศักดิ์ ลิ้มศิลวัฒนา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7302-00906-83-4) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 4 ตํ า แหน ง เลขที่ 27259 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาสองพี่ น อ ง
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
73. นายสุ น ทร คงใจ (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7001-00639-33-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 27270 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
74. นายบรรจง พรหมสวัสดิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00448-38-8) ลูกจางประจํา
ตํ า แหนง ยาม ตํา แหน งเลขที่ 27334 โครงการสงน้ํา และบํารุงรัก ษาสองพี่น อง อั ตราค าจา งเดือ นละ
12,440 บาท
75. นายชะออม มาเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7303-00025-79-1) ลูกจางประจํา
ตํา แหน งพนั ก งานธุรการชั้ น 3 ตํา แหนงเลขที่ 27372 โครงการปฏิบัติการคั น คูน้ํ าที่ 13 อั ตราคาจ าง
เดือนละ 22,220 บาท
76. นายสํารอง โพธิ์ชัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1804-00399-22-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 27379 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 13 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
77. นายสมบูรณ ขีปนวัฒนา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1702-00178-00-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 27380 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 13 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
78. นายกระจาง สยมพงศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1706-00132-57-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 27385 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 13 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
79. นายประสา ทองสุข (เลขประจําตัวประชาชน 3-1702-00301-56-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 27398 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 13 อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
80. นางบุญชู ขวัญเมือง (เลขประจําตัวประชาชน 4-1702-00002-50-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 27401 โครงการปฏิ บั ติ ก ารคั น คู น้ํ า ที่ 13 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
81. นายทองขาว จอยทองมูล (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00810-11-7) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 27427 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
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82. นายสํ าอางค พิ มพ พระพรหม (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-7106-00928-71-1) ลู กจ างประจํ า
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 27441 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
14,970 บาท
83. นายวิธาร เตาทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7702-00211-33-0) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ช า งฝ มื อ สนามชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 27449 โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ 18,190 บาท
(ปฏิบัติงานที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ สํานักชลประทานที่ 14)
84. นางอัมพร กลาหาญ (เลขประจําตัวประชนชน 3-7106-00930-54-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง นั ก การ - ภารโรง ตํ า แหน ง เลขที่ 27476 สั ง กั ด โครงการก อ สร า ง 1 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
85. นายสุ พั ฒน โภคา (เลขประจํ าตัว ประชาชน 3-7105-00698-47-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 27481 สังกัดโครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
86. นางวันเพ็ญ จันทรคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7005-00600-63-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 27492 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจาง
เดือนละ 28,780 บาท
87. นายสมพร ทานกเอี้ยง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00113-95-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งฝ มื อ โรงงานชั้ น 3 ตํ า แหน ง เลขที่ 27528 โครงการก อ สร า ง 2 อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
18,190 บาท
88. นายกังวล พลายมนต (เลขประจําตัวประชาชน 3-7001-00639-47-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 27567 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
89. นายสําราญ มาหล่ํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7007-00227-46-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 27604 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
90. นายฉลอง แสงคํ า (เลขประจํ าตัว ประชาชน 3-7106-00955-20-4) ลูก จา งประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 27605 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 11,960 บาท
91. นายสํ า รวย นุ ย ปรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00635-08-1) ลูก จา งประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 27623 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
92. นายฉลอง เอี่ยมสุดแสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7305-00759-91-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 27624 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
93. นายเสวก เพียรทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7109-00151-93-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 27636 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
94. นายบุ ญ ส ง ป น ป (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7106-00930-24-4) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 27643 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
95. นายจริ น ศรี สุ ข (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7105-00092-46-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 27658 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
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สํานักชลประทานที่ 14 จํานวน 40 ราย
1. นายณรงค จันทรหอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-9599-00010-26-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 27673 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางประเจียด หุนเกา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7205-00121-99-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 27735 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
3. นายนิพนธ เทียมเทศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7706-00180-47-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 27740 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
4. นายทศสภณ หุนเกา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7702-00259-69-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 27775 โครงการชลประทานประจวบคี รี ขั น ธ อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
5. นายสมหวัง หุน เกา (เลขประจําตัวประชาชน 3-7702-00258-32-8) ลูก จางประจํา
ตํา แหน งคนงาน ตํ า แหนงเลขที่ 27790 โครงการชลประทานประจวบคี รีขัน ธ อัตราคาจ า งเดือ นละ
12,440 บาท
6. นายสายัณห ไมตรีจิตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-8601-00101-66-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน งชางก อสร า งชั้ น 3 ตํา แหน ง เลขที่ 27812 โครงการชลประทานชุมพร อัตราคาจา งเดือ นละ
22,220 บาท
7. นางศิริลักษณ ชื่นกมล (เลขประจําตัวประชาชน 3-7601-00738-52-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 27845 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
8. นายพรชัย ละการชั่ว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1301-00081-70-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 27897 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
9. นางธนวรรณ ทับแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00494-85-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 27901 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
10. นายเฉลียว เพชรพูล (เลขประจําตัวประชาชน 3-7601-00451-77-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 27985 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเพชรบุ รี
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
11. นายชลอ แจม แจ ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00712-95-4) ลูก จา งประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 28014 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเพชรบุ รี
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
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12. นายธาดา จ ายพงษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7607-00508-46-3) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 28016 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเพชรบุ รี
อัตราคาจางเดือนละ 13,100 บาท
13. นายสุชิน เนตรนอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7606-00201-47-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงหั วหนาคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28026 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
14. นางเฟ อ ง สุ ริ โ ย (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7604-00016-21-2) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 28029 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
15. นางลิบ อยูเย็น (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00469-13-8) ลูกจางประจํา ตําแหนง
พนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 28053 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
16. นางเพยาว พวงดอกไม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7606-00161-60-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 28063 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
17. นางบุญสง แผวลุมแฝก (เลขประจําตัวประชาชน 3-7606-00205-45-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 28102 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
18. นางน อย เกิ ด ชนะ (เลขประจําตั วประชาชน 3-7606-00154-01-5) ลู ก จ า งประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 28108 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
19. นางตระกูล อุนใจเพื่อน (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00007-93-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 28116 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
20. นางทองปอน เกลื่อนกลาด (เลขประจําตัวประชาชน 3-7601-00299-29-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 28118 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
21. นางพรทิพย คําทรัพย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7601-00556-95-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 28125 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
22. นายเล็ ก วั ด น อ ย (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7605-00500-04-3) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 28170 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาเพชรบุ รี อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
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23. นางเงิน สืบประดิษฐ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00469-16-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28193 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
24. นางเกลี้ ย ว ยวงใย (เลขประจําตัว ประชาชน 3-7606-00208-28-0) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28219 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
25. นายธนากร เสริ มสิ ทธิ์ วรคุ ณ (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-7605-00337-66-5) ลู กจ างประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28221 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
26. นายสอาด ฤทธิ์เดช (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00512-97-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28259 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
27. นางแสวง วิเวกจิ ต (เลขประจําตัวประชาชน 3-7606-00375-91-7) ลูกจางประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28260 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
28. นางบุญชวย ธรรมบุตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00504-21-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28265 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
29. นางรัญจวน พรมทวม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00054-47-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28290 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
30. นายส า น ช า งน้ํ า (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7706-00305-49-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตํา แหนง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหน ง เลขที่ 28341 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รัก ษาปราณบุ รี
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
31. นายกาน เปลี่ยนปราณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7702-00347-43-6) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหน ง เลขที่ 28371 โครงการส ง น้ํา และบํา รุ ง รั ก ษาปราณบุ รี
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
32. นางขวัญเรือน จันทรนอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7701-00103-81-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 28453 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
33. นายส ง ศรี อุ ทั ย (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-7606-00455-90-2) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 28472 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาปราณบุ รี อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
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34. นายน อม คําวิเ ศษ (เลขประจํ าตัว ประชาชน 4-7706-00001-56-0) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ยาม ตํ า แหน ง เลขที่ 28500 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาปราณบุ รี อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
35. นายธีระชัย แซหวอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-8013-00792-76-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 28569 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
36. นางสุภาพ รื่นอารมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7303-00616-96-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 28610 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
37. นางรัตนา หอมกลิ่น (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00471-22-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 28634 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 11,740 บาท
38. นายสมศักดิ์ วรสาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7706-00449-31-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 28655 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
39. นางเครือ เจียรทรัพย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00956-38-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบํารุงทาง ตําแหนงเลขที่ 28660 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
40. นายเลิศ จันทรประไพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00029-05-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบํารุงทาง ตําแหนงเลขที่ 28661 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
สํานักชลประทานที่ 15 จํานวน 33 ราย
1. นางสาววรพรรณ บุญวัน (เลขประจําตัวประชาชน 3-8012-00566-43-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 28714 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นายสายชอ สงวนชีพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8001-01805-71-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 28724 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
3. นางสมจิตร อนุรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8012-00805-80-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนสวน ตําแหนงเลขที่ 28734 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
4. นายณรงค เพิ่ ม รุ ง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-8012-00566-87-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 28748 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
5. นางวรรณี เวชพิทักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8001-00544-56-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 28756 สวนวิศวกรรมบริหาร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
6. นายดุลยชาติ ณ พัทลุง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9305-00982-77-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 28837 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 13,870 บาท
7. นายวินัย เพ็ญจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-7704-00268-26-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 28838 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
8. นายทนงค นุ น แกว (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-8098-00143-52-9) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 28854 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
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9. นายวิชัย วสุวัต (เลขประจําตัวประชาชน 3-8014-00544-39-1) ลูกจางประจํา ตําแหนง
พนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 28866 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
10. นางใย สุวรรณชาตรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-8099-00310-68-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28917 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
11. นายสายชล สืบประพันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8014-00330-56-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 28924 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
12. นายเจริญ สิขวัตร (เลขประจําตัว ประชาชน 3-8101-00634-58-1) ลูก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 28939 โครงการชลประทานกระบี่ อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
13. นายทองใบ อุดมศรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-8102-00161-10-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 28954 โครงการชลประทานกระบี่ อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
14. นายสุพรรณ พัฒจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-8207-00050-71-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 28985 โครงการชลประทานพังงา อัตราคาจางเดือนละ
17,600 บาท
15. นายจั ด หนู สั ง ข (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-8201-00016-51-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 29009 โครงการชลประทานพังงา อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
16. นายกมล จําเริญกิจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8201-00094-87-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 29022 โครงการชลประทานภูเก็ต อัตราคาจางเดือนละ
14,410 บาท
17. นายธีระ หมัดระหีม (เลขประจําตัวประชาชน 3-9098-00010-36-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 29029 โครงการชลประทานภูเก็ต อัตราคาจางเดือนละ 11,960 บาท
18. นายสุ ริ น ทร ดี ดํ า (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-8012-00573-04-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 29038 โครงการชลประทานสุราษฎรธานี อัตราคาจาง
เดือนละ 18,190 บาท
19. นายชํานาญ ทิพยปาเว (เลขประจําตัวประชาชน 3-8406-00036-06-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29058 โครงการชลประทานสุราษฎรธานี อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
20. นางสาวจาง แกวประจุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8001-00634-75-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29142 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
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21. นายสุทิน อินทรสังข (เลขประจําตัวประชาชน 4-8102-00001-35-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29162 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนัง
ตอนลาง อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
22. นายบุญสิน สังขทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-8001-00149-31-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 29204 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
23. นายกิจติ ศรีประเสริฐ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8003-00310-43-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29215 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
24. นายสุขี สุขรัตนฤทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8003-00190-38-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29220 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
25. นายสนอง ศิลปมณี (เลขประจําตัวประชาชน 3-8001-00252-37-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 29236 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
26. นายประจบ มาสคีรีวงษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8099-00177-98-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 29253 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบน
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
27. นายเกษม ไกรพุฒ (เลขประจําตัวประชาชน 3-8007-00295-84-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29273 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนัง
ตอนบน อัตราคาจางเดือนละ 12,200 บาท
28. นายสมโภชน เยี่ยมเวช (เลขประจําตัวประชาชน 3-8099-00286-98-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 29299 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
29. นายสายัญ ขาวพุม (เลขประจํ าตัวประชาชน 3-9501-00530-76-8) ลูกจางประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 29347 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 14,700 บาท
30. นางสาวบุบผา กุลสยาม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1299-00035-27-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29359 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
31. นางวาทิ นี สุ ขเกื้ อ (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-8098-00047-61-9) ลูก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29360 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
32. นางสุคนธ ฤทธิมนตรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1017-00642-93-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพัสดุชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29361 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
33. นายสมศักดิ์ เจตสิก (เลขประจําตัวประชาชน 3-8003-00140-49-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 29390 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
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สํานักชลประทานที่ 16 จํานวน 49 ราย
1. นางระวี กองแก ว (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 5-1201-00077-16-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 22739 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจาง
เดือนละ 23,550 บาท (ปฏิบัติงานโครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 11)
2. นายมนู ญ สุ ก นต ธี (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9201-00190-04-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานสื่อสารชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 29078 โครงการชลประทานตรัง อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
3. นายบุญฤทธิ์ เพชรสุทธิ์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9201-00188-49-1) ลูกจางประจํา
ตํา แหนง พนัก งานขับรถยนต ตํ า แหน งเลขที่ 29084 โครงการชลประทานตรั ง อัตราคาจา งเดือนละ
15,260 บาท
4. นายบุญเรือง ไกรเทพ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9201-00959-38-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29089 โครงการชลประทานตรัง อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
5. นายสาโรจน ราชภิรมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-9201-00187-01-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29108 โครงการชลประทานตรัง อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
6. นางปรี ด า ทั บ ชั ย (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9201-00028-21-3) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 29130 โครงการชลประทานตรัง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
7. นายนิ พั ฒ น ศิ ริ ธ ร (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9399-00213-35-8) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 29542 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
8. นายพิ พั ฒ น ยั่ ง ยื น (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9301-00614-72-4) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29547 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
9. นายวิน เกื้อเสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9301-00947-22-7) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29557 สวนเครื่องจักรกล อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
10. นางสุจิตรา คงแข็ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9301-00975-44-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29607 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
11. นายสมนึก คงกาญจน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9399-00301-32-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานสงน้ํา (2) ตําแหนงเลขที่ 29647 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
12. นายสมพล มั่งวงค (เลขประจําตั วประชาชน 3-9303-00169-60-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 29697 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
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13. นายมงคล สาริกขพันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9303-00264-12-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29707 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
14. นายกระจาง บัวเนียม (เลขประจําตัวประชาชน 3-9301-00916-00-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29720 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
15. นายทวี เศี ย รอุ น (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9305-00270-21-6) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29740 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
16. นายวินิจ วรรณรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9301-00658-07-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนั กงานระดับน้ํ า ตํ าแหนง เลขที่ 29744 โครงการชลประทานพั ทลุง อัตราค าจ างเดือนละ
14,140 บาท
17. นายเจริ ญ ชุมช ว ย (เลขประจําตั ว ประชาชน 3-9301-00588-53-7) ลูก จา งประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 29748 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
18. นายพินิจ จันทรมา (เลขประจําตัวประชาชน 3-9305-00364-11-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 29761 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
19. นายชม อิ ส สโร (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9305-00371-55-1) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 29762 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
20. นายปรีชา ยิ่งดํานุน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9305-00397-05-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 29764 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
21. นางสุนี ย รามนาถ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9303-00596-14-2) ลู ก จางประจํ า
ตํ า แหน ง นั ก การ-ภารโรง ตํ า แหน ง เลขที่ 29770 โครงการชลประทานพั ท ลุ ง อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
11,960 บาท
22. นายสมจิต แสงจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-9301-00595-77-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 29776 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
23. นายประสพ อภัยรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9305-00116-18-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 29780 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
24. นายชโรจน นวลกลับ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9303-00103-00-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 29782 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
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25. นายสมจิตร ชูปาน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9301-00746-28-1) ลูกจางประจํ า
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 29804 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
26. นางสาวมาลา เตชะโต (เลขประจําตัวประชาชน 5-9098-00004-85-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29809 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
27. นางสุชาดา อุปถัมภ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9306-00074-61-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 29813 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
28. นายบรรจบ เหมือนสอน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9303-00567-61-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29844 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
29. นายลาภ แปนแก ว (เลขประจําตัวประชาชน 3-9009-00307-80-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 29846 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
30. นายหริ สมาน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9009-00379-03-7) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29890 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจา งเดื อนละ
14,140 บาท
31. นายสุพ ล ชายทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9004-00350-09-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรัก ษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 29905 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจาง
เดือนละ 14,140 บาท
32. นายนํ าชั ย รั กล วน (เลขประจํ าตั วประชาชน 3-9009-00394-58-3) ลูก จางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 29929 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
33. นายนั ด หนู สิ ง ห (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9301-00335-13-2) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 29930 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
34. นายชิ ต ขั น ทอง (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9011-00461-46-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 29950 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
35. นางแฉลม แผวไพรี (เลขประจําตัวประชาชน 3-9011-01343-47-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 29959 โครงการชลประทานสงขลา อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
36. นายเสรี ปะดุ ก า (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9102-00048-85-2) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 29978 โครงการชลประทานสตูล อัตราคาจางเดื อนละ
15,260 บาท
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37. นางคนึง วัฒนานุรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 5-9304-00020-69-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30131 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาเชียด อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
38. นายเปลื้ อ ง เสนชู (เลขประจํา ตั ว ประชาชน 3-9301-00728-52-5) ลู ก จ า งประจํ า
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 30155 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาเชียด อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
39. นายจวน เทวะยุรัง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9301-00581-14-1) ลูก จางประจํ า
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 30176 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาเชียด อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
40. นายอนันต ขอมคง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9303-00137-90-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 30177 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาเชียด อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
41. นายสวัสดิ์ พรมบุญแกว (เลขประจําตัวประชาชน 5-9305-00026-84-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 30180 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาเชียด อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
42. นายภิรมย อเปสริยโย (เลขประจําตัวประชาชน 3-9007-00226-77-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนั กงานเครื่องจักรกลชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30554 โครงการส งน้ํ าและบํารุงรัก ษาระโนดกระแสสินธุ อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
43. นายทบ ทองศรีรักษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9007-00224-47-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 30568 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาระโนดกระแสสินธุ อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
44. นายชูโชค แสงอุทัย (เลขประจําตัวประชาชน 3-9007-00220-28-0) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 30570 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาระโนดกระแสสินธุ อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
45. นายสุชาติ แกวเนียม (เลขประจําตัวประชาชน 3-9099-00255-11-5) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 30580 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาระโนดกระแสสินธุ อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
46. นายปราโมทย เสริมศิลป (เลขประจําตัวประชาชน 3-9007-00232-28-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานรักษาคลอง ตําแหนงเลขที่ 30590 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
47. นายตี๋ แซตั้ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00168-88-1) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางฝ มื อโรงงานชั้น 3 ตํ าแหน งเลขที่ 30616 โครงการปฏิบัติการคั น คู น้ํ าที่ 16 อัตราค าจ างเดือนละ
18,190 บาท
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48. นายไพรัตน ดอกดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-9399-00054-92-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30633 โครงการกอสราง 1 อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
49. นายจรวย ดวงเหมือน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9699-00150-63-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 30775 โครงการกอสราง 2 อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
สํานักชลประทานที่ 17 จํานวน 18 ราย
1. นายสมพร เพชรแกว (เลขประจําตัวประชาชน 3-9602-00297-69-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 30044 โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
2. นายเรือง รัตนพรหม (เลขประจําตัวประชาชน 3-9601-00115-82-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 30045 โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
3. นายดํา คงสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9408-00057-64-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 30093 โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
4. นายบุญธรรม จิตคงสง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00538-52-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 30105 โครงการชลประทานปตตานี อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
5. นายอับดุลรอมัน กาหลง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9410-00481-06-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 30116 โครงการชลประทานปตตานี อัตราคาจางเดือนละ
14,970 บาท
6. นายดือรอนิง สามะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9410-00343-50-9)
ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 30117 โครงการชลประทานปตตานี อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
7. นายอนุรัช มะดีเยาะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00537-11-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30201 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปตตานี อัตราคาจาง
เดือนละ 17,320 บาท
8. นางสิริพร มะสาแม (เลขประจําตัวประชาชน 3-9599-00074-40-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 30214 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปตตานี อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
9. นายยา กาเจ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00226-61-9) ลูกจางประจํา ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 30241 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปตตานี อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
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10. นายอํานวย ศิริวรรณดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-9599-00079-71-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 30255 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปตตานี อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
11. นายหามะ บื อ ซา (เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 3-9403-00372-75-9) ลู ก จ า งประจํ า
ตํ า แหน ง ผู รั ก ษาอาคารชลประทาน ตํ า แหน ง เลขที่ 30290 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาป ต ตานี
อัตราคาจางเดือนละ 13,620 บาท
12. นายอํานวย จันเอิบ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9602-00411-99-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30427 โครงการส งน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําโก-ลก
อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
13. นายถาวร ทองคํา (เลขประจําตัวประชาชน 3-9305-00289-68-5)
ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนั กงานขั บรถยนต ตําแหนงเลขที่ 30441 โครงการสงน้ํ าและบํารุ งรักษาลุมน้ํ าโก-ลก
อัตราคาจางเดือนละ 15,260 บาท
14. นายแยม คงคุณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9602-00412-02-3) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ผูรัก ษาอาคารชลประทาน ตํา แหนง เลขที่ 30474 โครงการสง น้ํา และบํา รุง รัก ษาลุม น้ํา โก-ลก
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
15. นายสือแม แวยุนุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9602-00456-77-2)
ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 30483 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําโก-ลก
อัตราคาจางเดือนละ 14,140 บาท
16. นายนาวี ยาเซ็ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-9610-00063-71-9) ลูกจางประจํา ตําแหนง
คนงาน ตํ า แหน ง เลขที่ 30507 โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า โก-ลก อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ
12,440 บาท
17. นายมาหะมัด ตาเยะ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9699-00123-92-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงผูรักษาอาคารชลประทาน ตําแหนงเลขที่ 30521 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําบางนรา
อัตราคาจางเดือนละ 13,360 บาท
18. นายชวง ชัยมณี (เลขประจําตัวประชาชน 3-5099-00963-62-8) ลูกจางประจํา ตําแหนง
ชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 30715 โครงการกอสราง อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
สํานักบริหารโครงการ จํานวน 2 ราย
1. นางสุวัชรี สันติศาสน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01936-91-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30797 สวนวางโครงการ อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นายธนวัฒน ภูอราม (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00141-84-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 30802 สวนวางโครงการ อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล จํานวน 1 ราย
1. นางอุทัย ธงสุวรรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1606-00175-26-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30878 สวนวินัยและระบบคุณธรรม อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
สํานักวิจัยและพัฒนา จํานวน 6 ราย
1. นางพันธุทิพย แกวพิชัย (เลขประจําตัวประชาชน 4-3501-00001-05-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30894 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
2. นายสละ เกตุไชโย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1302-00267-52-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30908 สวนวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรม อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
3. นายกรึก อําพรรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00145-21-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 30935 สวนวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรม อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
4. นายเจตน เผือกผอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00022-98-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 30943 สวนวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรม
อัตราคาจางเดือนละ 25,200 บาท
5. นางทรงพร บุญยวง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00758-73-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานหองทดลองชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 30968 สวนวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
6. นางลั่นทม เผือกผอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00022-99-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 30988 สวนวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา จํานวน 36 ราย
1. นางประนอม กลิ่นสุคนธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01603-47-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31022 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางศรีสมบูรณ ปนละออ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00143-93-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31023 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นายสุนทร แตงออน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00295-84-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31026 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
4. นายเทอดชัย แยมรับบุญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00073-43-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบัญชีชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31032 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
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5. นายเชิดชาย วงศศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9012-00110-88-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31036 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
6. นางสมบัติ ธีระดิษฐ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00011-01-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบริการอัดสําเนา ตําแหนงเลขที่ 31044 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ
14,140 บาท
7. นางสุนีย นิลประพันธ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00054-06-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31045 สวนวิศวกรรม อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
8. นายสมาน อุปถัมภ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1410-00261-59-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 31047 สวนวิศวกรรม อัตราคาจางเดือนละ
23,550 บาท
9. นายสถิตย คงสกุล (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00350-71-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 31055 สวนวิศวกรรม อัตราคาจางเดือนละ
29,320 บาท
10. นางกาญจนา สุขสมบูรณ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-00811-51-1) ลูกจางประจํา
ตํ า แหน ง ช า งสํ า รวจชั้ น 4 (หั ว หน า หน ว ย) ตํ า แหน ง เลขที่ 31087 ส ว นสํ า รวจทํ า แผนที่ ภ าคพื้ น ดิ น
อัตราคาจางเดือนละ 23,550 บาท
11. นางกรองทอง อังกุลดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00740-62-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31100 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
12. นางสุมาลี จินตนานนท (เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-02934-89-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31109 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
13. นายพูนศักดิ์ ปญญาดิษวงศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-5209-00047-16-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 31142 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
14. นางสุจิตรา ฟองลม (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00701-39-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31169 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
15. นายชัยวัฒน จันทรหอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-4007-00701-57-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31179 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
16. นายประศาสน มุทาวัน (เลขประจําตัวประชาชน 5-3499-90015-07-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 31183 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน
อัตราคาจางเดือนละ 24,730 บาท
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17. นายสมศักดิ์ ตูจํานงค เลขประจําตัวประชาชน 3-4704-00040-01-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31187 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
18. นายเฉลียว ยาทองชุน (เลขประจําตัวประชาชน 3-4706-00327-63-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31188 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
19. นางสาวอรวรรณ ทองเพชร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00960-54-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31220 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
20. นายสงวน รินทะกา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00299-23-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 31225 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
21. นายสมพงษ สุขสุกาญจน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1401-00393-45-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31231 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
22. นางพวงเพ็ญ เสนาแพทย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00890-43-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31273 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
23. นางดวงกมล อินจําปา (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00216-18-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31285 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
24. นายสุจริง ชะนะรมย (เลขประจําตัวประชาชน 3-1016-00780-28-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 31294 สวนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
25. นางฟองจันทร นิ้มเจริญ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00083-92-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31306 สวนสํารวจทําแผนที่จากภาพถาย อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
26. นางจุฑารัตน แกวสอาด (เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-01213-15-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31322 สวนสํารวจทําแผนที่จากภาพถาย อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
27. นายชัย วิชาเกวียน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1703-00035-24-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31386 สวนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
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28. นายผิน ออมกลิ่น (เลขประจําตัวประชาชน 3-4099-00001-06-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 31387 สวนสํารวจกันเขตและประสานงาน
รังวัด อัตราคาจางเดือนละ 23,550 บาท
29. นางวัลลภา พาจิตตเย็น (เลขประจําตัวประชาชน 3-1017-00660-23-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31415 สวนธรณีวิทยา อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
30. นายสงา คําวงศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-3601-01281-64-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31421 สวนธรณีวิทยา อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
31. นางวัลภา พรหมะวัน (เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-03216-74-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31449 สวนวิศวกรรมธรณี อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
32. นางเสาวรี สุวรรณทาว (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00683-39-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31450 สวนวิศวกรรมธรณี อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
33. นางสายพิณ จั่นประเสริฐ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00640-63-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31459 สวนปฐพีกลศาสตร อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
34. นายฉลวย สกุลรัง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1701-00276-05-2) ลูกจางประจํา
ตํา แหน ง พนั ก งานขั บรถยนต ตํ า แหน ง เลขที่ 31475
สว นปฐพี ก ลศาสตร อัต ราคา จา งเดือ นละ
15,260 บาท
35. นายประยงค ปนเกตุ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1303-00547-02-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31478 สวนปฐพีกลศาสตร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
36. นายนิพนธ เสริมกลิ่น (เลขประจําตัวประชาชน 3-9404-00220-51-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31485 สวนปฐพีกลศาสตร อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม จํานวน 8 ราย
1. นางสุมา โรหิตจันทร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1023-00108-85-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31508 กลุมวิศวกรรม อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางเพ็ญพร นวมศิริ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00582-94-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 31516 กลุมวิศวกรรม อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
3. นางทัศนวิไล จันทรเปยม (เลขประจําตัวประชาชน 3-7502-00168-14-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31517 กลุมวิศวกรรม อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
4. นางอนงค คงผึ้ง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00289-65-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31526 กลุมวิศวกรรม อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
5. นางชมภูนุช สุทธิเรืองวงศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1021-00505-30-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31547 กลุมออกแบบสถาปตยกรรม อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
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6. นายอรรถพล จิตตเนื่อง (เลขประจําตัวประชาชน 3-1201-01380-89-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางกอสรางชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31582 กลุมออกแบบระบบชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
7. นางนิฤมล พรหมประยูร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00333-04-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเขียนชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31608 กลุมออกแบบระบบชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
8. นายประสิทธิ์ ยอดเณร (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00634-49-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 31630 กลุมออกแบบคันคูน้ําและจัดรูปที่ดิน อัตราคาจาง
เดือนละ 21,170 บาท
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา จํานวน 45 ราย
1. นางอุบลรัตน แพงนคร (เลขประจําตัวประชาชน 3-6010-00255-55-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31647 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
2. นางสุพรรณี มนประณีต (เลขประจําตัวประชาชน 3-1016-00927-86-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือโรงงานชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31668 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 18,190 บาท
3. นางโสภา ชอบนา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00041-61-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 31672 ฝายบริหารทั่วไป อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
4. นางสาวสมสนิท ทับทิมดี (เลขประจําตัวประชาชน 3-6302-00379-69-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพแบบชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31695 สวนบริหารจัดการน้ํา อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
5. นายสมชาย เกาะเทียน (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-01826-77-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31746 สวนบริหารจัดการน้ํา อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
6. นายประคิน ชอบนา (เลขประจําตัวประชาชน 3-1206-00041-60-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31748 สวนบริหารจัดการน้ํา อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
7. นางสาวลิดา ตันติจรรยานนท (เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-01507-37-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31795 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
8. นายบุญยืน เสมอเนตร (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00361-45-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานเกษตรชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 31804 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
9. นายบุญเลื่อน บุญทาทิพย (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00030-34-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 31808 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
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10. นายโสพันธ กาบแฝง (เลขประจําตัวประชาชน 3-5006-00057-08-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 31837 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
11. นายทวี ถวยลาย (เลขประจําตัวประชาชน 3-5007-00422-80-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 31868 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
12. นายยวน บุญเกิด (เลขประจําตัวประชาชน 3-6404-00023-98-8) ลูกจางประจํา ตําแหนง
คนงาน ตําแหนงเลขที่ 31938 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
13. นายวิชัย สังวาลยทรัพย (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-01341-56-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 31960 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
15,260 บาท
14. นางมงคล ศรีทองเพ็ชร (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-01632-75-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 31975 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
15. นางทองเมี้ยน แววฉิมพลี (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-01640-02-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 31988 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
16. นางมาก สุขา (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-01659-97-2) ลูกจางประจํา ตําแหนง
คนงาน ตําแหนงเลขที่ 31999 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
17. นางสมควร กรึกโคกสูง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-01830-02-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32012 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
18. นางสาวพยง ศรีทอง (เลขประจําตัวประชาชน 3-7208-00485-70-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32038 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
19. นายวิรัช ปราโมช (เลขประจําตัวประชาชน 3-7302-00029-46-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางฝมือสนามชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 32071 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
20. นางเฉนียน สุวรรณประเสริฐ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00140-85-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงนักการ-ภารโรง ตําแหนงเลขที่ 32078 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
21. นายชลิต ทองเกิด (เลขประจําตัวประชาชน 3-7302-00028-44-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 32079 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
22. นางตลับ ปนนุช (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00462-76-3) ลูกจางประจํา ตําแหนง
คนงาน ตําแหนงเลขที่ 32158 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
23. นางจันทร เนาวนัติ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7606-00397-73-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 32167 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
22,220 บาท
24. นายผอน ทองยอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7604-00202-52-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงยาม ตําแหนงเลขที่ 32178 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
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25. นางรอม สายสรอย (เลขประจําตัวประชาชน 3-7604-00206-59-3) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32182 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
26. นางยงค มูลมงคล (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00489-66-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32195 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
27. นางไย นิ่มวาด (เลขประจําตัวประชาชน 3-7605-00979-46-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32198 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
28. นายขนบ แกวมณี (เลขประจําตัวประชาชน 3-9599-00234-55-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางเครื่องจักรกลชั้น 2 ตําแหนงเลขที่ 32206 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ
18,190 บาท
29. นางสุภาพ เกตจงกล (เลขประจําตัวประชาชน 3-9501-00532-51-5) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32216 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
30. นางสุคนธ มาถนอม (เลขประจําตัวประชาชน 3-8099-00249-98-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32219 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
31. นายมะลีเปง สะนิ (เลขประจําตัวประชาชน 3-9403-00102-61-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32244 สวนการใชน้ําชลประทาน อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
32. นายปน ยอดเรือน (เลขประจําตัวประชาชน 5-5406-00004-80-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32290 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน อัตราคาจาง
เดือนละ 12,440 บาท
33. นางนฤนารถ รัตนพงษ (เลขประจําตัวประชาชน 3-6501-01245-76-8) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 32305 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนลาง
อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
34. นายสมาน โสมนอย (เลขประจําตัวประชาชน 5-3499-00002-14-6) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32415 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
35. นายวิจารณ ปรีจิตต (เลขประจําตัวประชาชน 3-4601-00501-16-9) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32417 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
36. นายเทอดไทย พิมพลีชัย ( เลขประจําตัวประชาชน 3-3608-00053-63-1 ) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32432 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
37. นายประเสริฐ ปาลตานนท (เลขประจําตัวประชาชน 5-3608-00032-06-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางสํารวจชั้น 4 (หัวหนาหนวย) ตําแหนงเลขที่ 32443 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง อัตราคาจางเดือนละ 29,320 บาท
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38. นางสมจิต มินกระโทก (เลขประจําตัวประชาชน 3-3001-00207-35-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 4 ตําแหนงเลขที่ 32460 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง อัตราคาจางเดือนละ 22,220 บาท
39. นายบุญธรรม ขอพักกลาง (เลขประจําตัวประชาชน 3-3011-00169-97-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32499 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
อัตราคาจางเดือนละ 12,440 บาท
40. นายวิโรจน เรืองวัฒกี (เลขประจําตัวประชาชน 3-1416-00006-02-1) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่ 32514 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคกลาง อัตราคาจาง
เดือนละ 15,260 บาท
41. นายสมนึก เรืองฟู (เลขประจําตัวประชาชน 5-2303-00004-12-4) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32564 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
42. นายปอก วรวาท (เลขประจําตัวประชาชน 3-2006-00482-57-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32571 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
43. นายเลิศ นกเทศ (เลขประจําตัวประชาชน 3-7106-00349-31-2) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32616 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
44. นางจิระพรรณ แซลิ้ม (เลขประจําตัวประชาชน 3-9399-00054-04-7) ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานธุรการชั้น 3 ตําแหนงเลขที่ 32641 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อัตราคาจาง
เดือนละ 22,220 บาท
45. นายทรง เนียมรัตน (เลขประจําตัวประชาชน 3-9301-00497-54-0) ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงาน ตําแหนงเลขที่ 32687 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อัตราคาจางเดือนละ
12,440 บาท
________________________

