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บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจําที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่จะต้องพ้นจากราชการ
เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
(แนบท้ายประกาศกรมชลประทานลงวันที่ 15 มีนาคม 2555)
สํานักงานเลขานุการกรม

จํานวน 14 ราย

1. นางสาวทองต่อ เมจกะสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตําแหน่ง
เลขที่ 20 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,220 บาท
2. นายบุญส่ง อํามรึก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 151 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
3. นายสุชิน ยี่สมบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 170 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักบริหาร
โครงการ)
4. นายบุญมี จันทร์ประธาตุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทัว่ ไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 172 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
5. นายสหชาติ วงศเดือน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 181 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน)
6. นายวิเชียร ยี่จอหอ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 192 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
7. นายสมพงษ์ ปานเพ็ชร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 251
ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
8. นางสาวกาญจนา วรธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
288 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
9. นางละออง พาทีเพราะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 359 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
10. นางละเมียด มณีกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 365 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
11. นางสมพิศ ไพรสันต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 373 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
12. นายพจน์ หมอนยาว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 430 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
13. นายวิเชียร ทรงประสิทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 479 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
14. นายสมศักดิ์ ศูนย์สิทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 490 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
กองการเงินและบัญชี

จํานวน 2 ราย

1. นายบุญเสริม แตงอ่อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 685 ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท

-๒2. นางนงลักษณ์ สืบสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
686 ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
สํานักกฎหมายและที่ดิน

จํานวน 12 ราย

1. นางสาลี่ คล้ายบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 706
ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
2. นายกําธร พงษ์เนตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานอาณาบาล ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 722
ฝ่ายคดี อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,190 บาท
3. นายธดล ทองคําจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 4 ตําแหน่งเลขที่
736 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
4. นายเกษมศักดิ์ พรมเอี้ยง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 ตําแหน่งเลขที่
770 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นายสมพล หงษ์รัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 789
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
6. นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 ตําแหน่งเลขที่
832 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 11 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
7. นางสาวกาญจนา ขาวมาก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
838 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
8. นายสัมพันธ์ หิรัญพต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 4 ตําแหน่งเลขที่
840 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
9. นายวิเชียร เหลืองสีนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 ตําแหน่งเลขที่
842 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
10. นายวิไลย์ สิงห์ราชา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 857
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
11. นายสกล แจ้งขํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 863
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
12. นายทวี ชุ่มเพ็งพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 913
ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
กองแผนงาน

จํานวน 1 ราย

1. นายไข่มุกข์ โอศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 945
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
กองพัสดุ

จํานวน 6 ราย

1. นางสาวณัฐิกา เทวะสต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 963
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
2. นางอิงอร จูดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1023 ฝ่ายจัดหา 2
อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท

-๓3. นายสุกิจ ทรัพย์ประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1076
ฝ่ายบัญชีพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
4. นางลมโชย มังคละวิรัช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1082
ฝ่ายบัญชีพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นางสาวลักขณา โรจนะหัสดิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
1094 ฝ่ายบัญชีพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
6. นางบุบผา ค้าสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 1108
ฝ่ายจําหน่ายพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,820 บาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จํานวน 3 ราย

1. นางวัฒนา จินดาสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดทําข้อมูลประมวลผล ส 2 ตําแหน่ง
เลขที่ 1145 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
2. นายสุรจิตต์ แดงกระจ่าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 1179
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
3. นางระเบียบ เพชรชนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 1246
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
สํานักเครื่องจักรกล

จํานวน 188 ราย

1. นางสมศรี ชีพสาทิศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตําแหน่งเลขที่
1284 ฝ่ายบัญชีการเงิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,450 บาท
2. นางหัสยา ธรรมรักษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 1294
ฝ่ายบัญชีการเงิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
3. นางยุวดี ศรีมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 1307
ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,220 บาท
4. นางนิตยา ภิรมย์เมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1311
ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นางพจมาลย์ พลธนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1316
ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,270 บาท
6. นางสาวลัดดา วาแสนดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1336
ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
7. นางบุญส่ง ภาคีพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 1345
ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
8. นางละเมียด ขวัญตา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 1359
ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
9. นางสุพรรษา ใยบัวเทศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
1393 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
10. นายนิพนธ์ ถิ่นวังแดง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่
1398 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,000 บาท

-๔11. นายประทีป สารโภค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1420
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
12. นายเดชา จิตรเลขา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1439
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
13. นายอนันต์ สระแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1452
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,190 บาท
14. นางจํานงค์ ควรจร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 1465
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักวิจัยและพัฒนา)
15. นายทองพูล จะเข้ทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1533
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
16. นายเสน่ห์ นุชถนอม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
1548 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
17. นายนคร อินโพธิ์กลาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
1662 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
18. นายสมชาย โตใจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1743
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
19. นายสายัณห์ ภู่ระย้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
1876 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
20. นายบุญส่ง พืชพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
1880 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
21. นายดิเรก เสือเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
1882 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
22. นายสําเนียง จั่นบํารุง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องยก ช 1 ตําแหน่งเลขที่
1911 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
23. นายจําลอง สุริวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องยก ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 1915
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
24. นายจงรัก อยู่ไทย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 1947
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
25. นายรุ่งโรจน์ จูฑะพล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเรือกล บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 1951
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,760 บาท
26. นายพูนสมบัติ เขียวรื่นรมณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเรือกล บ 1 ตําแหน่งเลขที่
1953 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,760 บาท
27. นายบุญช่วย บานเย็น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2030
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
28. นายสานิต กลิ่นคุ้ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2033
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
29. นางสมมารถ เข็มนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2034
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท

-๕30. นางสมใจ พรอโนทัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2040
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
31. นายทวีสิทธิ คล้ายเพียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
2041 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,190 บาท
32. นายกล้าหาญ ภาคเมธี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
2044 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
33. นายสวง ธัญญเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2087
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
34. นางประไพ ศรีรัตนารุ่งเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
2107 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
35. นายสงัด สุขนิรันดร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 2109
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
36. นายชํานาญ กายทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2207
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,340 บาท
37. นายอุดม จันภิรมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2258
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
38. นายปรีชา แสงบํารุง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2265
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
39. นายสมชาย วุฒิยานันท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
2266 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
40. นายพงษ์ศักดิ์ อรรถเนตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
2279 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,270 บาท
41. นายพยนต์ สิงห์โต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2281
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
42. นายอวยชัย โพลงพลับ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
2293 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
43. นายระดับ ฟักดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2373
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท
44. นายณรงค์ ชื่นเย็น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2413
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท
45. นายสมชาย เลาะลาเมาะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 2496 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,310 บาท
46. นายวันชาติ ภักดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2641
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
47. นายบุญชัด ท้าวโคตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2694
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,770 บาท
48. นายประสิทธิ์ คําปลิว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
2730 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท

-๖49. นายบรรเจิด สุขม่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2867
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
50. นายสมบัติ มั่นคง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2878
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,310 บาท
51. นายทองแดง ทองอร่าม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
2908 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
52. นายเกษมสิทธิ์ เตชสิทธิ์โตเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 2937 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,880 บาท
53. นายพิมพ์ เกิดผาสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
2946 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
54. นายบุญธรรม คุ่ยแข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3097 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
55. นายสมพงษ์ สายน้ําเขียว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3099 ศู นย์ ปฏิบัติก ารเครื่ องจั ก รกลที่ 2 อั ตราค่า จ้างเดือนละ 21,500 บาท (ปฏิ บั ติ งานที่สํานั ก
ชลประทานที่ 14)
56. นายม้วน จันทร์ขุด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3105 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,770 บาท
57. นายบรรจง ทองสอาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3107 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
58. นางสาวสมหมาย ใจธานี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่
3114 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
59. นายพงษ์ ยมเกิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3172 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
60. นายสัมฤทธิ์ หาญแรง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3173 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
61. นายบุญกาน เหมัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3180 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
62. นายนเรศน์ เฉลิมชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3259
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,660 บาท
63. นายถาวร ไกรวัลย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่
3306 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,560 บาท
64. นายนพศิลป์ วิรติภู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3323
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
65. นายผัด เหล่าดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3349
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
66. นายคําน้อย มะอาจเลิศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3358 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,730 บาท

-๗67. นายคําฮด ชาบรรดิษฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 3482 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
68. นายจันทร์ วังจ่อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
3488 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
69. นายสนอง เจียมอยู่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3516
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
70. นายประพันธ์ สุวรรณรงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3552 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,660 บาท
71. นายบุญเล้ง ภูพานเพชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3610 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
72. นายเทียน แสงมงกฎ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3613 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,770 บาท
73. นายสมพงษ์ เย็นทรวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3615 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
74. นายประดิษฐ์ ขยันดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3617 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
75. นายประสิทธิ์ ปัญญารมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 3626 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
76. นายอํานวย โฆสาสี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3636 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
77. นายสมบูรณ์ ภูลายขาว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3643 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
78. นายอุดม ปะกินําหัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3660 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
79. นายสํารวย แสงใส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 3716
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
80. นายประยูร อินอ้น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3728
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,270 บาท
81. นายสมหมาย ตาลป๊อก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
3729 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
82. นายอุรุพง จรพิศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3754 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท
83. นายชัย กลับเสถียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3763 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท
84. นายสุพล อินธิสาร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 3790
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
85. นายคําจันทร์ จําเริญไกร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3809 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท

-๘86. นายชัยสมร สารชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 3817
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
87. นายสังวร โรจน์วิริยกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3838 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
88. นายไพฑูรย์ โพธิ์นลิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3846
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
89. นายมานะ ถนอมทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 3924 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
90. นายสมศักดิ์ อินทรกําแหง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 3936 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
91. นางธีระพร พูลรอด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 3943
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
92. นายสมร คุ้มจอหอ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3978
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
93. นายสมชัย เฉิดฉาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3985
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,190 บาท
94. นายพิทักษ์ สุขแสวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3988
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
95. นายสมพงษ์ สังสิทธิ์สกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3992 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
96. นายระโยง ชาติขุนทด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 4047
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
97. นายรวม คงถาวร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 4091
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
98. นายกรีศักดิ์ เขียวชะอุ่ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
4095 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
99. นายสมควร ใจบุญมาก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
4098 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
100. นายเหลือ ดินขุนทด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 4104 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
101. นายสะไบ สุขขัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4149 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
102. นายทุเรียน บัวเทศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4156 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
103. นายชาติ แก้วหิงษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4161 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
104. นายสมาน เอกสมบัติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4188 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,650 บาท

-๙105. นายปิ่น พูลบํารุง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 4198 ศูนย์
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
106. นายหลาง กระตุดนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 4209
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
107. นายอัศวิน พรมไข่น้ํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 4223
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
108. นายละออ ศรีทองคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4237 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
109. นายสมชาติ จันทรกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
4296 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
110. นายสมนึก เจริญสอน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4342 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
111. นายประเสริฐ ขันชารี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4376 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,190 บาท
112. นายเนือง กลับคุ้ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4393
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
113. นายมงคลชัย บุตรโสภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4428 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,270 บาท
114. นายไพรัช กิจจํานงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 4444
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
115. นายทวี ศรีทบั ทิม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4453
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
116. นายนิรัญ ทองนิโรจน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4463 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
117. นายสมจิตต์ กล้าหาญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
4556 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
118. นายสุพจน์ ศรีวะรมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
4559 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท
119. นายจําลอง แพสุพัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 4571 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
120. นายไชย โพธิ์ขํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
4579 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,070 บาท
121. นายถวัลย์ ภูทะวัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 4584 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
122. นายอนันต์ จันทรังษี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 4592 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,070 บาท
123. นายอาง นุ่นคง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
4596 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท

- ๑๐ 124. นายสมาน จิตต์รัตนดิษย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 4597 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
125. นายชาญศิลป์ เยี่ยมราษฎร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 4602 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
126. นายสมชาย ประมาลย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
4609 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
127. นายจํานงค์ แย้มสูงเนิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4623 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
128. นายบุญสืบ ยุน้ พันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมอื โรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4657
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท
129. นายเสน่ห์ อุม้ ญาติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4658
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
130. นายสมบุญ ไกรอุดม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 4684
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
131. นายบัณฑิต เพ็งเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4743 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
132. นายเวิน ราษี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4752
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
133. นายเกริ่น ดุลสุจริต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
4791 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
134. นายสมศักดิ์ ปัญญาสมบัติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
4828 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
135. นายสันติ รัตนเสน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4896 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
136. นายบุญเลื่อน โป๊ะสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
4903 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
137. นายบุญยัง แย้มนวล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 4941
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
138. นายวิรัตน์ คําโตนด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4949
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท
139. นางสําเภา มั่นจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4954
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท
140. นายจํานาน ภูอ่าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5040
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
141. นายประสาน หวลไหม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5075 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
142. นายลําเลียง โล่ห์นารายณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5084 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท

- ๑๑ 143. นายอนันต์ เนี่ยมมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5113
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,190 บาท
144. นายถาวร เครือแสงใส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 5191 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
145. นางสมบัติ ซองธูป ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 5198
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
146. นายสมคิด เนียมนัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5294
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
147. นายสมศักดิ์ ธนะสันต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5302 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
148. นายสนิด ช้างเทศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5360
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
149. นายบัญชา ประดับแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5365 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
150. นายธงไชย เพิ่มพูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5385
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
151. นายประสงค์ โสทะรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5387 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
152. นายนิล เกตุแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5591 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
153. นายพัฒน์ธนันตร์ แย้มสกุลณา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 5672 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
154. นายมนัสไชย ศรีรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
5677 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
155. นายเรวัต ศุภเสียง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 5685
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
156. นายประมวล โคตรสมบัติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5686 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
157. นายบุญหลวง แสงมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5690 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
158. นายสมนึก มะลิทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
5775 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
159. นายชาญชัย ปู่เกตุแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
5779 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
160. นายปราโมทย์ อ่อนวรรณา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
5782 ศูนย์ปฏิบตั ิการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
161. นายบุญกว้าง ตั้งวานิชกพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
5787 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท

- ๑๒ 162. นายมนัส ปลื้มอารมณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
5797 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
163. นายปัญญา รอดพร้อม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
5857 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
164. นายวินิจ โสมรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 5858
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
165. นายวิชิต ยิ้มเยื้อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5860
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท
166. นายประพาส เพชรพูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
5869 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
167. นายไพโรจน์ เอี่ยมจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
5881 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
168. นายสุภาพ วัฒเวียงคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5890
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท
169. นางสํารวย เข็มปัญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5911 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
170. นายเสริม คงทัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 5962
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
171. นายวีระพล อุปรารัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
5975 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
172. นายสมพงษ์ ใจเฉื่อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 5976
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
173. นายประทีป รุ่งรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 5982
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
174. นายสําริด ยอดดําเนิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6012 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
175. นายสมนึก พรหมนุ้ย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 6030
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
176. นายสว่าง บํารุงตา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6059
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
177. นายเยื้อน นุ่นสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
6109 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
178. นายวีระพงศ์ บัวสุนทร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6130 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
179. นายสุริชัยเดช อุดมวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6174 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
180. นายพินิจ ชูสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6217 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท

- ๑๓ 181. นายสมจิตร หนองนงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6241 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
182. นายสมเด็จ พิมพ์ชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6254 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
183. นายทองสุข งามไข่น้ํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6266 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
184. นายสะแลแม มะมิง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6270 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
185. นายฉลวย เพชรเลียบ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6280 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
186. นายสุพจน์ อาศัยบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 6291 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
187. นายหวาน มากจุ้ย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 6292 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,810 บาท
188. นายสนชัย อุบลบาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6309
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่

จํานวน 22 ราย

1. นางทิพรัตน์ เทียนอุทัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 6366
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,190 บาท
2. นางพิมลรัตน์ ผ่องสวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 6369
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
3. นายอาดูร ผู้ผึ้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6386
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
4. นางรัตวรรณ หล่อนู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 6427
สํานักงานก่อสร้าง 1 (โครงการพนมดงเร็ก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นางละม่อม จันแรง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6445
สํานักงานก่อสร้าง 1 (โครงการพนมดงเร็ก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,400 บาท
6. นายสานิตย์ ศรีสารคาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 6501
สํานักงานก่อสร้าง 2 (โครงการแควน้อย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
7. นายชั้น วงษ์มหาวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
6531 สํานักงานก่อสร้าง 2 (โครงการแควน้อย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
8. นางสุรีย์ ปากชิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 6541
สํานักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ําก่ํา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
9. นายกงจักร์ ยศภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 6588
สํานักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ําก่ํา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท
10. นายบุญส่ง คนลํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6635
สํานักงานก่อสร้าง 4 (โครงการป่าสัก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท

- ๑๔ 11. นายพิษณุ กาญจนสุธา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6682
สํานักงานก่อสร้าง 4 (โครงการป่าสัก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
12. นายประสาน แสงจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
6736 สํานักงานก่อสร้าง 4 (โครงการป่าสัก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท
13. นายทวน แก้วสุขศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 6745
สํานักงานก่อสร้าง 4 (โครงการป่าสัก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
14. นายนาวิน ทําทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 6759
สํานักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
15. นายแอ๊ด วงษ์เสนสะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 6772
สํานัก งานก่อ สร้ าง 2 (โครงการแควน้ อย) อัตราค่า จ้างเดือนละ 26,460 บาท (ปฏิบั ติ งานที่สํานัก
ชลประทานที่ 3)
16. นายสุข มาตรวังแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 6894
สํา นั ก งานก่ อ สร้ า ง 7 (โครงการพระปรง) อั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ นละ 15,440 บาท (ปฏิ บั ติ ง านที่ สาํ นั ก
ชลประทานที่ 9)
17. นายปราโมทย์ มีกณ
ุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6928
สํานักงานก่อสร้าง 14 (โครงการกิ่วคอหมา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานัก
ชลประทานที่ 1)
18. นายสมศักดิ์ แต๋ตวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 6956
สํานักงานก่อสร้าง 9 (โครงการบางปะกง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
19. นายพะเยาว์ เฉลิมกิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6965
สํานักงานก่อสร้าง 9 (โครงการบางปะกง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
20. นายสุธรรม จันทสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7034
สํานักงานก่อสร้าง 10 (โครงการปากพนัง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
21. นางอนันต์ ชุนดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7103
สํานักงานก่อสร้าง 11 (โครงการหาดใหญ่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
22. นายสุทิน หวานแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7111
สํานักงานก่อสร้าง 11 (โครงการหาดใหญ่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

จํานวน 7 ราย

1. นายสุรพล ประสงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 7218
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
2. นายสมพงษ์ หงษ์วงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
7221 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
3. นายพรมมา คําทา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 7260 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
4. นายทองใส แจ่มศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 7280 สํานักงานจัดรูที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
5. นายวิมล จําปานุ้ย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 7288
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- ๑๕ 6. นายประยุทธ วิจิตรโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
7301 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
7. นายปัญญา กลิ่นประทุม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
7312 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สํานักชลประทานที่ 1

จํานวน 57 ราย

1. นางประชิต อิงคนินันท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
7334 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
2. นางอุบลวดี นาถะพินธุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 7349 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
3. นางสาวชุดากัญ ศรีวิชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 7352
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
4. นางนงลักษณ์ สุวรรณศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
7360 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นางสุพรรณ กัณหา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 7362
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
6. นายหาญ นามธง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ บ 2/หน. ตําแหน่งเลขที่
7366 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,650 บาท
7. นางสุวิมล ปทุมานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 7384 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
8. นายไพศาล วงษ์กระจ่าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7407
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
9. นายทนง เลิศสูงเนิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
7417 โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
10. นางสาวมยุรี มุขเหลี่ยม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
7476 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท
11. นางอุบลวรรณ กันทาวัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
7478 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
12. นายเสงี่ยม ทองศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7499
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
13. นายศรียนต์ นามธง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7512
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,810 บาท
14. นายเจริญ อินกัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 7520
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
15. นายจิรศักดิ์ สุขต้อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 7532
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
16. นางเสาวลักษณ์ วิเทศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 7540
โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท

- ๑๖ 17. นายวีระพนธ์ คําทิพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7550
โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,760 บาท
18. นายสม ปามา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7552 โครงการ
ชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
19. นายสวัสดิ์ นวลอินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 7557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
20. นางบัวหลวง คันธวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 7585
โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
21. นายสุพัฒชัย นาคอ้น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7608
โครงการชลประทานลําพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
22. นางอาลัย ราชคิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 7655
โครงการชลประทานลําพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
23. นายสุจิตร์ สุดสายเขียว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
7719 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
24. นางเกษณี เปียทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่
7721 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
25. นายพล ทิพย์จันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 7744
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
26. นายประศาสน์ กิจเฟื่องฟู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
7773 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
27. นายบุญเป็ง อินเหลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
7812 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
28. นายม้วน จุมปาลี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 7822
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
29. นายใจ๋ พรมซาว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 7830
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
30. นายขจัด ศรีบุญเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
7864 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,760 บาท
31. นายทอง กองแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
7865 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
32. นางมยุรินทร์ นพคุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
7938 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
33. นายเสน่ห์ นพคุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 7946
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
34. นายวิชาญ คล้ําจีน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7953
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
35. นายมนู ชมภูกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7954
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท

- ๑๗ 36. นายอุดม กันทะตา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
7967 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
37. นายจันทร์คํา หมื่นสําราญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
8003 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
38. นายอนันต์ บุญศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
8007 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
39. นายเทวัญ ใบสุขันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 8045
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
40. นายสุธี พันธุเสน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 8060
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
41. นายพิณ ใจโต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8105 โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
42. นายมานิตย์ โพธา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8110
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
43. นายวิบูลย์ บุษดาคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8129 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
44. นายประชัญ มหายศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8140 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
45. นายประสิทธิ์ เรือนคําแปง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
8157 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
46. นายสอาด บัวชุม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
8178 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
47. นางสุรีย์ เลากิตติศักดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 8190 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
48. นายวิเชียร ตาก๋องแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 8208 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อัตราค่าจ้างเดือนละ
14,570 บาท
49. นายมานพ สันพะเยาว์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
8260 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
50. นายขันคํา กําแพงแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8286
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
51. นายสมจิตร ทะนันชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8297 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
52. นายประทีป ชนะกานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8336
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
53. นายมานะ วันสัก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8346
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,340 บาท

- ๑๘ 54. นายมนตรี ศรีบุญเกิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8351
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
55. นายปิ่น ขาวผ่อง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8353
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
56. นายไพบูลย์ มิตรดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8362
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
57. นายประเวศน์ ลาพิงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2/หน.
ตําแหน่งเลขที่ 8367 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท
สํานักชลประทานที่ 2

จํานวน 37 ราย

1. นายมนัส ภูล้นแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8476 โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
2. นายรุ่งโรจน์ ชมเชย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8477 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
3. นายสมฤทธิ์ ลือใจอินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 8599 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
4. นางรวงทอง อินดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
8606 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นายเรือง เป็นกล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8628
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
6. นายสมสิทธิ์ จันตาวงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
8632 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
7. นายถาวร สัตตทิพย์พงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
8648 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
8. นายอนันต์ หาญจริง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8660 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
9. นายบุญย้าย ฟูสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8669 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
10. นายสุพล มะโนเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 8748
โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
11. นายกัมพล จันแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 8782 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
12. นายเทียน ไชยโย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
8785 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
13. นางวิกานดา วุฒิเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทัว่ ไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 8793 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
14. นายส่ง บุญตัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 8796
โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท

- ๑๙ 15. นายสะอาด ผ้าเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 8841
โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
16. นายเสมอ สินธุชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8853
โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
17. นายจันทร์ สิงสัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 8881
โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
18. นางบุญมา กําแหงหาญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 8973
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
19. นายแดง วัทธศิลป์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8977
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
20. นายจลั่น บอแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 8998
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
21. นายสวาท อินปินตา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
9008 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
22. นายสุเทพ พันธ์จินดา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 9042
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
23. นายดิเรก เพ็งใย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 9131
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
24. นายสมชาย นันทวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 9156 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
25. นายสิงห์คํา วงค์อ๊อด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 9157 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
26. นางสาวบุญเทียม ศรีหนุ้น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งคนสวน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 9158
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
27. นางนิตยา กาญจนวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 9164
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
28. นางจรัส ลี้บตุ ร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 9232
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
29. นายคํามูล ปันทะวงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
9279 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
30. นายรัตน์ สาแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
9315 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
31. นางอําภา อุดล้อม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 9320
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
32. นางอมรศรี มาตระกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 9325
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
33. นางนิลวรรณ หาญพงษ์พันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
9339 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท

- ๒๐ 34. นายสุธี ดิษผล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9419 โครงการ
ก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
35. นายสามารถ โพธิสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
9433 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 12)
36. นายปรีชา ตาลเชื้อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 9455 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
37. นายเหวี่ยน โยปัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
9460 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
สํานักชลประทานที่ 3

จํานวน 56 ราย

1. นางรัชนีย์ ดิษโต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
9482 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
2. นายศรีนวล พิมพ์แก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9515
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
3. นายพิเชษฐ ทักษณา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9561
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
4. นายจักรพิพัฒน์ อัศวเดช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9562
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นายคํารณ สีด้วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสื่อสาร ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9827
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
6. นายอุรศักดิ์ ปราบศรีภูมิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
9884 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
7. นายนเรศ เอี่ยมสนาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
9901 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
8. นายมานพ รอดเงิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9917
โครงการชลประทานพิษณุโลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
9. นายสมเจตต์ คณารักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9995
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
10. นางอําไพ ฉุยกําเหนิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 10081
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
11. นางจุฑามาศ แสงประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
10100 โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
12. นายบุญปน ชื่นจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 10113
โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
13. นายประสูตร์ ม่วงทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่
10114 โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
14. นายภิรมย์ นิรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 10123
โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- ๒๑ 15. นายสมจิตร แก้วเผือก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
10124 โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
16. นายสุนทร บุญมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 10208
โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
17. นางลูกคิด ภูมิประเทศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 10267 โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
18. นางจิตสุภา กัลเกตุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่
10270 โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
19. นายบุญเลิศ เอี่ยมแจง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
10296 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
20. นายจรัญ ภู่แก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 10320
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
21. นายอรุณ เรืองจักษุนนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
10327 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
22. นายจรูญ กล่าํ เชย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 10349
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
23. นางสุเพ็ญศรี พึ่งตน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 10439
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
24. นายดิเรก คุม้ คํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 10462
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
25. นายยอย แสงอ่วม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 10479
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
26. นายสมชาย พรามนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
10491 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
27. นายประสาท ขาวทุ่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
10494 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท
28. นายยม เกิดคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 10588
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
29. นายเนียม มีขาํ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 10611
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
30. นายวัชรินทร์ มรม่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
10627 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
31. นายวิชิต สาดคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
10674 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
32. นายสุรเดช สนั่นนาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
10695 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
33. นายลอย อ่อนดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 10696
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท

- ๒๒ 34. นายสมหวัง ท้วมเพ็ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 10699
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
35. นางคําออน สุวรรณโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
10723 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
36. นางสาวรัชนี ร่อนในเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
10727 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
37. นายคม กันจู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 10729
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
38. นางกุหลาบ ชาญนอก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
10733 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
39. นางบุญส่ง นักระนาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 10760 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
40. นางพรรณี สัตยารัฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 10797
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
41. นายสนั่น จินาพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
10850 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
42. นายกมล เผือกเขียว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 10853
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
43. นางอํานวย ทองคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 10875 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
44. นายสมศักดิ์ แก้วกําพล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 10880 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,310 บาท
45. นายสมัย ศรีเครือแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 10897
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
46. นายสว่าง มอญสิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
10901 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
47. นายบุญเลิศ แก้วมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
10922 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
48. นายเกษม ปิน่ แก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 10939
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
49. นายไพฑูรย์ ประชารัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
10949 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
50. นายลําภู ธูปชา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 10971
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
51. นายสมชาย โป๋ชัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
10978 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
52. นายบรรจง ขําหลุ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 10993 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท

- ๒๓ 53. นายมานพ เผือกรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11032
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
54. นายสุเทพ บุรงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 11034
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,310 บาท
55. นายสําราญ ศรีโพธิ์ทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
11057 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
56. นายวินัย อารีรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 11089
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สํานักชลประทานที่ 4

จํานวน 44 ราย

1. นางสาวธันยากร แย้มสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
11143 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท (ปฏิบัติงานที่กองพัสดุ)
2. นายฉงน เรืองคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 11190
โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
3. นางเครือวัลย์ สุขสบาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
11276 โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
4. นายดํารงค์ มาลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11283
โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
5. นายสริ บัวกลิ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 11344
โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
6. นายเสนอ เทศมี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
11351 โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
7. นายสมหมาย ภุมพา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 11354 โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
8. นางสมนึก บุญค้ําชู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร บ 1 ตําแหน่งเลขที่
11368 โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
9. นายวิรัตน์ พงษ์เม่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11381
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
10. นายละเอียด เมืองปู่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11399
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
11. นายสุชิน นิลสนธิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11402
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
12. นายสมพงษ์ สีชมภู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11404
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
13. นายทอน ภู่คง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11408
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
14. นายวิเชียร ทวีทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 11445
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๒๔ 15. นายประเวช สืบธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
11490 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
16. นางมายม อยู่ขํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
11498 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
17. นางบุญธรรม น้อยสอนเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 11500 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
18. นายบุญช่วย จันทร์คง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 11518
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
19. นายยงยุทธ แสงทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 11615
โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
20. นายวินัย นากจีน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
11647 โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
21. นายตา ทองเวียงจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
11651 โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
22. นายดํารงค์ อินทพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 11682
โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
23. นายอําพันธุ์ สุภาดาว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 11710
โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
24. นายประยุทธ พานพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 11744
โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
25. นายบุญส่ง เงินดวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
11782 โครงการชลประทานแพร่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
26. นายสุเชษฐ์ อาทิตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
11793 โครงการชลประทานแพร่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
27. นายสมบาล เจตะบุตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
11798 โครงการชลประทานแพร่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
28. นายสมบูรณ์ ญาณปัญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
11820 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
29. นายประทาน นิลนุ้ย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
11830 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
30. นายธวัช สุวรรณชื่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
11896 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
31. นายล่อม นิลวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
11935 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
32. นายปัญญา อมรวัฒนาพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 11936 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
33. นายปลากริม รจนา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
11981 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๒๕ 34. นายบรรเทิง คู่ควร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 12041
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
35. นายชูเกต สมบัติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 12066
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
36. นายณรงค์ จีค๋ ํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 12097
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
37. นายเอี่ยม ดวงแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12158 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
38. นายอารี ฟุ่มเฟือย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12210 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
39. นายบุญทํา แก้วรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12291
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
40. นายบุญปั๋น โยธกุลสิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12312
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
41. นายสนอง บัวทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12359
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
42. นายยงยุทธ อ่อนละมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
12443 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
43. นายสวาท ยอดสกุลณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 12472 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
44. นางติ๋ม วันรัก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 12482
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
สํานักชลประทานที่ 5

จํานวน 35 ราย

1. นายวีระศักดิ์ ทัศนีย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
12488 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
2. นายอนันต์ คูหาทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเกษตร ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 12520
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยโมง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
3. นางละออ ต่อโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 12717
โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
4. นายทวีป คงนวม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 12770
โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
5. นายหนูเด่น เกษเกษร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12796 โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
6. นายสุพล สาคร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเกษตร ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 12839
โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,820 บาท
7. นายธรรมนูญ อัญฤาชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
12930 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท

- ๒๖ 8. นายวิชิต เกตุไพบูลย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
12935 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
9. นายแสงเทียน คงคา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12973 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
10. นายนาม หอมเฮ้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
13022 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
11. นายวัฒนา แสนโคตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
13024 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
12. นายเจริญ สาระศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
13053 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
13. นายบุญ ไชยเสน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13070 โครงการ
ชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
14. นายสําลี น้ําใส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13108
โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
15. นายตุ้ย ยุนลิ า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13141
โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
16. นายไพบูลย์ เพชรคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13177
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
17. นายสถิตย์ สัตถาผล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13191
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
18. นายสิน สุตะโท ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13210
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
19. นายสมชาย นาคบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 13224
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท
20. นายอํานวย เหล่าเขตรกิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
13249 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
21. นายพัฒนา กางทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
13262 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
22. นายสมชาย คําพุทธ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13310
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
23. นางนวรัตน์ วงค์พรหม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
13361 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
24. นายบุญหนา ไพพา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
13364 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
25. นางบรรเทิง บุญจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
13376 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
26. นายมานพ คงนวม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13416
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท

- ๒๗ 27. นายสมพงษ์ ศิริสวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
13429 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท
28. นายคูณ จันทะโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13484
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
29. นายเลื่อน ชูพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13496
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
30. นายวีระ พันธ์วิลัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13501
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
31. นายวิเชียร ทองจุ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
13519 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
32. นางสุปราณี จิตธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
13529 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
33. นายประสิทธิ์ มาตราช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตําแหน่งเลขที่
13631 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
34. นายถวัลย์ รัตนะชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13637
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
35. นายส่าย ดวงศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 13681
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สํานักชลประทานที่ 6

จํานวน 55 ราย

1. นางปัทมพร ชนะชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
13708 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
2. นางสาวเกียรติอุดม ยาสิงห์ทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
13712 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
3. นายประเสริฐ สืบชมภู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
13730 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
4. นายประหยัด อุปพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2/หน. ตําแหน่งเลขที่
13779 ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท
5. นายทองจันทร์ มิตราช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
14037 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
6. นางบุบผา ทิพย์อักษร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
14051 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
7. นายภุชงค์ ทับบุรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14054
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,730 บาท
8. นายบรรจง ทิพย์อักษร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
14066 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
9. นายสมดี พึ่งพบ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14079
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,400 บาท

- ๒๘ 10. นายวาสน์ จวงจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14094
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
11. นายพหล แสงผล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
14113 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
12. นายเฉลิม ศรีคําหู้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
14115 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
13. นายสุระชิต สนอุป ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14125
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
14. นายจันดี รถหามแห ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14158
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ําพรม-เชิญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
15. นายสนิท สาขา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 14191
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
16. นายสุภาพ หาญฟ้าเลื่อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
14241 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
17. นายณรงค์ อินทร์ใหญ่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14268
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
18. นายทองพูน คําสวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14319 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
19. นายวิรัตน์ ขอพิมาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14321
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
20. นางเนาวรัตน์ ศรีมงคล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
14330 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,070 บาท
21. นางสมสมร เมธาคุณวุฒิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
14342 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
22. นายอุดม ผายพิมพ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14394
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
23. นายนิคม วงศ์อุดม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14402 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
24. นายหาญ สนิทนิตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14474 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
25. นายโนนทา วังวงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14514 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
26. นายประพาส ไชยหอม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
14520 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
27. นายบุญมี ภูวรรณา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14523
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
28. นางไกวัล ประยูรพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
14577 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท

- ๒๙ 29. นายสุทัศน์ เสวียงชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14635 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
30. นายโกสีย์ ประยูรพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
14659 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
31. นางพรธิภา บุญนนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14681
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
32. นายปริญญา เสนาขันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
14700 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
33. นายศิลา ช่างมาก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14711
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
34. นางเข็มพร ธรรมมูลตรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
14721 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
35. นายสมหมาย ศรีมุงคุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
14742 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
36. นายประจักษ์ ภูครองตา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
14750 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
37. นางทองจันทร์ รอตเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14775 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
38. นายประเสียน ชมภูวิเศษ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14814 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
39. นายสุนัน ฆ้อมพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14817
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
40. นายคําไพ ชุมแวงวาปี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14833 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
41. นายพรต เหล็กยัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14848 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
42. นายสมศรี ส่งเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
15020 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
43. นายมานพ วรรณวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
15125 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
44. นายทํา สาระขันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15161
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
45. นายสอน อโนศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
15226 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
46. นายอํานวย นาสมบูรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
15260 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
47. นายเคน ยุทธศิลปเสวี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
15321 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ําชีตอนกลาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท

- ๓๐ 48. นายมนัส สินโพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
15335 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
49. นางศรีสุดา ทองปุย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 15354
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
50. นางสุรินทร์ณา พรหมมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
15363 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 11)
51. นายสมจิต ศรีวงษ์ชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 15394
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
52. นายอุดม อินบุญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
15405 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
53. นายสีลา คําแหงพล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15414
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
54. นางทองใบ วงศ์พันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 15418 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
55. นายถาวร ภูลายเรียบ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 15424
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
สํานักชลประทานที่ 7

จํานวน 27 ราย

1. นางเบ็ญจา พันธุ์เพ็ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15488
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
2. นายวีระพงษ์ ทศศะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเกษตร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
15515 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
3. นายนวล จันทะนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 1
ตําแหน่งเลขที่ 15534 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ําก่ํา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
4. นายวรเทพ สายทัศน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
15544 โครงการชลประทานยโสธร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
5. นายเสน่ห์ โฉมเฉลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15712
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
6. นายบุญส่ง เรืองแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15719
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
7. นางปราณี บุตรอากาศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
15733 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
8. นายลิขิต พงศ์พิพัฒนชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
15734 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
9. นายสมจิตร พุ่มสวาท ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 15798
โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
10. นายสมัคร พินิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 15805
โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- ๓๑ 11. นายสุวรรณ นิลคุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15888
โครงการชลประทานอํานาจเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
12. นายสมศักดิ์ สุดโต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 15905
โครงการชลประทานมุกดาหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
13. นายกาศ วงศ์คะชุม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 15909
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ําก่ํา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
14. นายอุดร คําไตรย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
15976 โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
15. นางศิวานันท์ ศรีพระจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
15989 โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
16. นายประมวล พันธง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 16021
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
17. นายสุวรรณ สุระพัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
16028 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
18. นายรุ่งโรจน์ ลาวัณบุตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
16044 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
19. นายอุปถัมภ์ พิมพบุตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
16060 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
20. นายตรึงใจ ตราชู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16089
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
21. นายคําสอน ศรีจันดา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16137 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
22. นายบุญสม แก่นจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
16163 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
23. นายทอง พรรณาภพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16178 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
24. นายสุพรชัย สีแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16182
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
25. นายสมศักดิ์ จิ๋วพลับ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 16202
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
26. นางระเบียบ เจริญเกษ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
16214 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
27. นางเรณู วงษ์ถม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 16299
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
สํานักชลประทานที่ 8

จํานวน 55 ราย

1. นางสาวหนูเจียม ค้อชากุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 16386 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท

- ๓๒ 2. นายสมจิตร ศรศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16499
โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
3. นายพรมมา ถนอมสงวน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
16536 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
4. นายลออ เปียทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 16540
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท
5. นายอิทธิพงศ์ แพนเกาะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
16548 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
6. นายหอม สะเดา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 16568
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
7. นายประสิทธิ์ เฉลี่ยกลาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
16602 โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
8. นายสมเกียรติ ศรีทองเพ็ชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
16652 โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
9. นางบัวแก้ว แทนขุนทด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 16709 โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
10. นายประสงค์ ภิญโญทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
16737 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
11. นายสมปอง ตุลาธร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16768
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
12. นายสํารวย วันสารัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16777 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
13. นายหรี กริดรัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16780
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
14. นายติน ขาวดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 16837
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
15. นายสหัส สุดสายตรวจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
16840 โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
16. นายบุญเสริฐ ระวังชนม์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
16842 โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
17. นางสมควร หุ่นดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 16852
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
18. นายจิม ดีสม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16854 โครงการ
ชลประทานสุรนิ ทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
19. นายพุทธา สาแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16857 โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
20. นายสํารอง แสนกล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16871
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๓๓ 21. นางเตือนจิตร นามสวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16878 โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
22. นายประยูร ศรีโสดา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16956 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
23. นายจุลทัศน์ มีข้าว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16958 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
24. นายประเสริฐ เผื่อแผ่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16983
โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
25. นายกุล มิตรสม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 17003
โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
26. นายสุดใจ พานแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
17056 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
27. นายวัชรินทร์ สวนเอก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
17067 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
28. นายรื่น ผลอินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 17088
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
29. นายแผน ควรตะขบ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
17092 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
30. นายชอบ แซ่เหงี่ยม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
17096 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
31. นายเช้า แสงศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
17100 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
32. นายบุญเรือง เมืองมาก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
17101 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
33. นางสาวลําเพย จังพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
17140 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
34. นางสุพรรณ์ หวังอ้อมกลาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
17286 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
35. นางละเอียด จันทร์ใย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 17337 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
36. นายทองสุข คงกะพี้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 17356
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
37. นายสุเทพ กอบเขตกรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
17357 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
38. นายสมบัติ บรรจงปรุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 17365
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,660 บาท
39. นายสมนึก จงสงวนกลาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
17391 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๓๔ 40. นางประไพ ชอบประดิษฐ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
17498 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,650 บาท
41. นายตรณี เจ่งตระกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 17506
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
42. นายแทน หอมกระโทก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
17512 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
43. นายสําเริง เที่ยงโถ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
17526 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
44. นางสุภาวดี เลือดไทย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 17556
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
45. นายชนะ นาราดํารงรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
17603 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 8 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท
46. นายสมเจตน์ ศรีเงินพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่
17630 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 8 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
47. นายพันธ์ธนัตถ์ ไชยนันทน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่
17656 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
48. นางวิลัยวรรณ์ กระจ่างคันถมาตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
17664 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
49. นายสนั่น สินลือนาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 17671
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
50. นายสมบัติ สิทธิไทย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 17674
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
51. นายประจวบ พลุกระโทก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
17691 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,310 บาท
52. นายบุญช่วย เกลาโพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
17723 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
53. นายวิชชา วงศพูดเพราะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
17726 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
54. นายเงิน จิตต์กลาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 17809
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
55. นายประยงค์ เถาว์หมอ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
17819 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
สํานักชลประทานที่ 9

จํานวน 68 ราย

1. นางบุษบา อรุณชัยโรจน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
17831 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
2. นายพร มากกําไร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
17843 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท

- ๓๕ 3. นายสุรีย์ สอนสังข์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
17844 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
4. นางปราณี ปาณวร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 17857
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นางทวี ณรงค์ฤทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
17880 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
6. นางสาวดอกไม้ ปาด้วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
17884 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
7. นายสมคิด นรสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 17898 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
8. นางสายัณห์ ลิ้มพัธยาเนตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่
17941 ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
9. นางสุนทร วารุกา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 17951
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
10. นายวิชัย เรืองทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
17964 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
11. นายประสงค์ ทองขาว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
18054 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
12. นายวงษ์ โพธิ์ตากุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18064
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
13. นายสาคร ธรรมใจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18068
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
14. นางดํา ทัพทวี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 18183
โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
15. นางอี้ เกษอุดม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 18185
โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
16. นายจํานูญ หนูทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18271
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
17. นายคํานวร บุตรโพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 18278
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
18. นางเนตรชนก ศรีวิวัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
18302 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
19. นางฐิติรัตน์ คณากูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18338
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
20. นายวิชา ดีจริง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18375
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
21. นายสมพร พันธุ์มี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18394
โครงการชลประทานนครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท

- ๓๖ 22. นายสมพงษ์ นาคพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18398
โครงการชลประทานนครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
23. นางเบญจมาศ วรรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 18438
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
24. นายอุดร จันทร์ภักดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 18448
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
25. นายบุญรอด เอี่ยมสอาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
18459 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
26. นายมนต์ชัย จรรยะเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
18472 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
27. นายประเสริฐ ชมภูนุช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
18492 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
28. นางอวยพร ทองบุญมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
18499 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
29. นายเฉลา อรุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18534
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
30. นางบุญสืบ น่วมจิต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 18542
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
31. นายชวลิต บุญโต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 18555
โครงการชลประทานจันทบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
32. นายประเมิญ ชายหาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 18577 โครงการชลประทานจันทบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
33. นายประทีป ศรีฑา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18626
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
34. นายทวี ชิตพฤกษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18628
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
35. นายไข่ สกุลพิทักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
18632 โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
36. นางลําจวน บุญเกิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 18680
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
37. นายสุนทร สุดประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
18685 โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
38. นายรุณ เดชพิทักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
18687 โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
39. นางซิม มณีรอด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 18724
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
40. นางสาวสมปอง ปุญศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
18727 โครงการชลประทานตราด อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท

- ๓๗ 41. นายธงชัย เสนาพิทักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18732
โครงการชลประทานตราด อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
42. นายวิสุทธิ์ ยังประโยชน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
18766 โครงการชลประทานตราด อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
44. นายสนาน บัวระหงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
18788 โครงการชลประทานสระแก้ว อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
44. นางชื่นชูจิตร เกตุเกล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
18846 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
45. นางศศิกาญจน์ ยวงสะอาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
18848 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,230 บาท
46. นายสําเริง ทองแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 18883
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
47. นายกวี การะเกต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 18885
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
48. นายธํารงค์ จิตรเนื่อง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18946
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
49. นายประจวบ พรมศร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18966
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
50. นายณรงค์ สุขสบาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19014
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
51. นายบู่ มากเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19017
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
52. นายปรีชา ศรีประยูร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
19027 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
53. นายสมควร พรมสอน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19076
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
54. นายเฉลียว ธรรมลึก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19080
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
55. นางวันวิภา ศรีสมบูรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
19099 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
56. นายสมชาย สิงหนาท ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 19114
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
57. นายวิทยา ศรีสมบูรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 19117
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
58. นายชาญชัย สมบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19137
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
59. นายประวุทธ์ จิตต์สุภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
19154 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๓๘ 60. นายวันเดิม ตรีหิรัญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19221
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
61. นายฉลอง รักเสนาะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19264
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
62. นายสําเริง สุขจิตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19269
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
63. นายเด็ด จันเพชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
19289 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
64. นางสุภาวรรณ ฤทธิ์กล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
19302 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
65. นายจําเนียร หงษ์ทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 19310
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
66. นายสุรพล พันธุ์แตง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19317
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
67. นายบุญช่วย รัตนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19368
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
68. นายดําเนิน พวงมาลัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
19374 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สํานักชลประทานที่ 10

จํานวน 68 ราย

1. นายสมศรี ปิน่ ประดับ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร บ 1 ตําแหน่งเลขที่
19473 ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
2. นายสมพงษ์ สร้างธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
19520 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
3. นายสวรรค์ ฉายา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19534
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
4. นายอุดม ปัญศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 19555
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
5. นายแหว่ว พูลพิพิธ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
19559 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
6. นายมนัส คําจวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 19561
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
7. นายวิวัฒน์ คําเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
19594 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
8. นายแสวง คุม้ ม่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19612
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๓๙ 9. นายตุ๋ย ฉายา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19616 โครงการ
ชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
10. นายทองเสริญ ผิวผ่อง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19628
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
11. นายเชาว์ มณีนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19681
โครงการชลประทานลพบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
12. นายสุภาพ สุขสําราญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 19719
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
13. นางบุญเรือน นามคง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
19810 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
14. นายเล็ก ตาดโท้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
19814 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
15. นางมารศรี ม่วงทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 19851
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
16. นางทองเยี่ยม นรานาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
19859 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
17. นายเฉลียว บังเกิดฤทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
19887 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
18. นายจอน สุทธิประภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19903
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
19. นายวินัย ไล้เลิศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
19942 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
20. นายประยูร อิ่มมาก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
19963 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
21. นางปราณี ยินดียม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
19992 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
22. นางเตือนใจ แย้มมณฑา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20004 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
23. นางสําเภา กันต์นิกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20021 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
24. นายจําลอง จิ๋วรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20044
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
25. นางรัญญา สุภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 20063
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
26. นายสมนึก สันธนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 20078
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
27. นายธนกฤต ศรีทองสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
20081 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท

- ๔๐ 28. นายยงยุทธ ดํารงสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
20094 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
29. นายสอาด ดํามณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
20097 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
30. นายธรรมรงค์ ก้อนมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
20111 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท
31. นายภุชงค์ ดํารงสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
20114 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท
32. นายประสาท ฉายแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
20174 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
33. นางสงวน ตานแต่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20212
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,310 บาท
34. นายสีเมือง ทองสวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
20246 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
35. นายชุมพล วรพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
20264 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
36. นายมณี เชื่องวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
20273 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
37. นายสัน แสงจารุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
20285 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
38. นายไพบูลย์ กิตินาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
20291 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
39. นางน้อย มัน่ กูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20307 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
40. นางจรัญ ทัดมั่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20320
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
41. นางระเบียบ คงอยู่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20335
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
42. นางละเอียด เที่ยงเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20341 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
43. นายสุจินต์ สินทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 20356
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
44. นางศรีสุคนธ์ ศรีชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 20358
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
45. นายปรีชา บุญทวี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
20529 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,310 บาท
46. นางแสงจันทร์ คนสง่า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
20574 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท

- ๔๑ 47. นางสําราญ สายเขื่อนขันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20640 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
48. นางชั้น ลูกอินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20641
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
49. นายประดิษฐ์ ขํามี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
20653 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
50. นางละเอียด ชูทัณธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งคนสวน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20723 โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
51. นายดํารงค์ศักดิ์ หาวิธี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 20761
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,400 บาท
52. นายเมืองเริง คําคุณา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20820
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
53. นายจํานงค์ ประดับราช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
20840 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
54. นางจันทร์นวล สุทธโทธน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งคนสวน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20901
โครงการส่ ง น้าํ และบํา รุ ง รั ก ษาป่ า สั ก ใต้ อั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ นละ 14,850 บาท (ปฏิ บั ติ ง านที่ สํา นั ก
ชลประทานที่ 1)
55. นางบุศรา โทเดช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20904
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
56. นายชาญชัย ทองสพรั่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
20959 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
57. นายฉลอง หามนตรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
20996 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
58. นายเอกฤทัย ภาคาพรต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
21016 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
59. นายสัมพันธ์ คันทรง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21105
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท
60. นายณรงค์ ธารีสรรค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21111
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
61. นายจิรพันธุ์ พาสัมพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
21124 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
62. นางรุจิกาญจน์ อรรถสิทธิโรจน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
21189 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
63. นายวรเทพ สลัดทุกข์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
21213 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
64. นายสมพงษ์ คําแสน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21249
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท

- ๔๒ 65. นางวัชรี พัวพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
21312 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
66. นางวันเพ็ญ เจริญกิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
21316 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
67. นายบรรเทิง พัดวิลัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21344
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
68. นายจะเร มุขโต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 21394
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท
สํานักชลประทานที่ 11

จํานวน 49 ราย

1. นางกิจนา เชื้อสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 21413
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
2. นางสาวฉันทนา เฉลยทิศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 21455 ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
3. นายชวน สวยสะอาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
21501 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,340 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 12)
4. นางเล็ก อินทร์โพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21553
โครงการชลประทานสมุทรปราการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
5. นางศิริกาญจน์ บุณยปรรณานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 21557 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
6. นางประคอง หนูวัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 21559
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
7. นายสรรเสริญ เอมโอชา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
21568 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
8. นายนิพนธ์ ปะเกล็ด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21602
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
9. นางสุนีย์ นิยมจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
21660 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
10. นายไพฑูรย์ เหมือนงิ้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21674
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
11. นางทัศนีย์ อายุโย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
21719 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
12. นายฉลาด จันทร์สําเภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
21773 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
13. นายสุรัตน์ สถาวรสมิท ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
21790 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
14. นายเฉลิม อยู่โพธิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21844
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๔๓ 15. นางพวงทอง อินทปัญโญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
21846 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
16. นายสุดใจ มีซุย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21863
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
17. นายอุดม จันทร์ประมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
21873 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
18. นางสมนึก ห้าวเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 21886
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
19. นางลําพรรณ หาทรัพย์ครอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
21890 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
20. นายสุทัน ลักษณ์ศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21969
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
21. นายเฉลียว อินกราด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22002
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
22. นางจริยา มากเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 22078
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
23. นายกิตติพันธ์ เกตุใหญ่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
22094 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
24. นายลิขิต สิงห์ปี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22133
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
25. นายสาโรจน์ โตศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
22154 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
26. นางสาวจาริณี นิลพฤกษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3
ตําแหน่งเลขที่ 22224 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
27. นายชลอ แสงไพโรจน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
22235 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
28. นางจุฑามาส หมวดไธสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
22239 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
29. นายไปล่ สิงห์โตขํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22261
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
30. นายสุรินทร์ ยอดชมภู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22305
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
31. นายทวีป ธรรมชาติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22342
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
32. นางมาลี พุทธโกศล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22357
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
33. นางสมร แสงสี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22369
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท

- ๔๔ 34. นายณรงค์ สาดส่าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
22432 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
35. นางอรุณี ห่วงศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22492
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
36. นางยุพิน ละม้าย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22500
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
37. นายบานเย็น นุชอยู่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22543
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
38. นายสมคิด กุลเพิ่มทวีรัชต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
22559 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
39. นางชุมสาย วิชาชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 22581
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
40. นายวิรัช หวันประวัติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 22637
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
41. นายสุทิน วินทะไชย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22658
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
42. นายสมหมาย เกตุแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
22660 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
43. นายหิรัญ เกตุอรุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
22666 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
44. นางจรรยา ฉิมโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22711
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
45. นางละมัย บุญโต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22725
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
46. นายมานัส ผลภาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 22751
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
47. นายอํานวย เพ็งคุ้ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 22800 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
48. นายประดิษฐ์ ศรีคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 22807 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
49. นายฉลวย แสงสว่าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 22808 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
สํานักชลประทานที่ 12

จํานวน 92 ราย

1. นางสุมาลี โพธิ์น้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 22845
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
2. นางสาวสมหมาย รัตนสังข์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 22863 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท

- ๔๕ 3. นายสมควร จันทรา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 22871
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
4. นายอนันต์ ร่มโพธิ์เย็น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
22961 ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
5. นายพินิจ ห่วงบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22986
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
6. นายสรรเสริญ เชาว์พร้อม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
23079 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
7. นายสวัสดิ์ ประสาทเขตวิทย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23122 โครงการชลประทานอุทัยธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
8. นางอัจฉรา ศรีเตียเพ็ชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 23132 โครงการชลประทานอ่างทอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
9. นายทองอินทร์ มาระจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
23184 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
10. นายเฉลิม แก้วสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
23187 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
11. นายสมพงษ์ อ่อนสําลี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23207 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
12. นายสมาน ฉลาดแย้ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 23246 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
13. นายวีระ อําไพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23258 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
14. นายประเทือง โนนวิเศษ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 2 ตําแหน่งเลขที่
23307 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,340 บาท
15. นายสมพงษ์ พุทธโกศัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23372 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
16. นางสมวารี รงค์ทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23381 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
17. นายละมูล จันทร์อํานวย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
23472 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
18. นายพินิจ บุญเสริม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23512 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
19. นายธงชัย เชิดฉาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23518 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
20. นางประเสริฐ นิลน้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23574 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
21. นางอัมพร โพธิ์ดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
23588 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท

- ๔๖ 22. นายทองเหมาะ จันทรา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
23625 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
23. นายละออ อ่อนวิมล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 23675
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
24. นายสอาด ชอบทําดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 23689
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
25. นางสมพิศ กล้าแข็ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 23745
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
26. นายสมหวัง พูสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
23775 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
27. นายสุนทร ตนสาลี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 23796
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
28. นายวิเชียร เปียทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23812 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
29. นายสําราญ ถุงทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23848 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
30. นายธวัช เพชรทัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 23910
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
31. นายสว่าง เสร็จกิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23948 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
32. นายสุบิน ยังแหยม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23959 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
33. นายแฟร้ม กันกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23989 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
34. นางวาสนา มีสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24058 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
35. นางสมบัติ แสงเครือวัลย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24067 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
36. นายสันต์ สําราญใจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 24092 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
37. นายวิธาน ยอดย้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 24139
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
38. นายสวาท พวงทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24226 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
39. นายโปร่ง ชุลีวันท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 24233
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
40. นายชําเรือง นิลเกษร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24239 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๔๗ 41. นางสาวสอิ้ง แทนโพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24274 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
42. นางบุญเตือน น้ําแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24295 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
43. นางก้านตอง จูดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24305 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
44. นายสมควร คงเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 24326 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
45. นางสุนทร เทศเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24331
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
46. นางสาวสมหมาย ขํารัก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24342 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
47. นางปราณี วะทา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
24350 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานัก
ชลประทานที่ 10)
48. นางจาริณี กันเผือก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 24360
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
49. นางธนพร ชื่นชม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 24367
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
50. นางวรรณา วัฒนา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 24418 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
51. นายติ่ง ประสงค์เงิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24448 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
52. นายวุฒิชัย ปรีชนาสัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24468 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,070 บาท
53. นายเพ็ญ กล่ํามี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24492 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
54. นายสุรัตน์ ชุ่มชวย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24507 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
55. นางพเยาว์ เจียวิพัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24625 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
56. นายสําเนา ล่ําสัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 24675
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
57. นายณรงค์ แก้วดวงงาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
24729 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
58. นายสมคิด ดาวนวม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 24753
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๔๘ 59. นายสิทธิพร อยู่ปรางค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24769 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
60. นางสุวรรณา สิทธิโชค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 24791
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
61. นางสาวเยาวรินทร์ ลครวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
24819 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
62. นายเล็ก พุ่มพวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 24823
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
63. นายสมศักดิ์ สาตรจีนพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
24847 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
64. นายสงค์ ช้อนสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24858 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
65. นายสมศักดิ์ เชยบุบผา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
24890 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
66. นายอํานวย บุญเขตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 24905
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
67. นายจํานงค์ ด่านกระโทก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24915 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
68. นายสมยศ วงษ์งามขํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
24921 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
69. นางเพิ่มพูล ศิริธร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานประตูน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24944
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
70. นางจําปา เกลื่อนกลัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานประตูน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24945 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
71. นายวินัย น้อยใหญ่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 24973 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
72. นายบุญช่วย เกตุสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 24974 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
73. นายจําลอง สืบถิ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 24986 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
74. นายสมศักดิ์ คุ้มกิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 24989 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
75. นางจําเนียร สืบถิ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25010
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
76. นางบุญชู ระสะวงษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25012
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
77. นายวิจารณ์ อ่องแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25049
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท

- ๔๙ 78. นางจินตนา น้ําดอกไม้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
25055 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
79. นายธณกร ฝอยโคกสูง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
25071 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,660 บาท
80. นายสําเนา ศิริโอด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 25148
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท
81. นายรัตน์ ปานศิลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 25166
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
82. นางวิระวาท ชาตะสุภณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
25196 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
83. นายวิรัตน์ คล้ายโตนด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25237
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
84. นางอําไพพันธ์ สุวรรณพานิช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
25295 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
85. นายวิรัช โปตะวัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25299
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
86. นายบุญส่ง ทองช้าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25304
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
87. นางสาวขนิษฐา ตรรกดุษฎี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 25358 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
88. นายสมชาย สิทธิกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25419
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
89. นางยินดี วิศาลนิตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25424
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
90. นายสมชาย เกิดสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25429
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
91. นายไพโรจน์ ฮวบเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่
25448 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
92. นายมนูญ วิศาลนิตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
25461 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สํานักชลประทานที่ 13

จํานวน 69 ราย

1. นายอุรชาติ ชวนชื่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 25529 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
2. นางชลอ สังข์เอี่ยม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25538
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
3. นางระเบียบ ปานศิลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25554
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท

- ๕๐ 4. นายภมร บุญยะเลขา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25572
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
5. นายณรงค์ คชเกร็ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 25573
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
6. นายเดชา จิตต์น่วม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25682
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
7. นายสละ วิบลู ย์เชื้อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 25690
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,820 บาท
8. นางอัญชลี ชโลทร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25757
โครงการชลประทานกาญจนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
9. นางสาวอัมพร บุญสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
25764 โครงการชลประทานกาญจนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
10. นายสังเวียน ลิ้มติ้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25806
โครงการชลประทานราชบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,140 บาท
11. นายธีรศักดิ์ ยศวิปาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 25837
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
12. นายปิยะชาติ แย้มชุ่ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
25871 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
13. นายมนัส เกิดสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
25914 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
14. นายทองอาบ วงษ์สุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
26048 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
15. นายยงยุทธ อินทรีย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26076 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
16. นายบุญปลูก มากลัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26089 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
17. นายลาภ ทินณวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26099 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
18. นายธนนต์ เอี่ยมวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26110 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
19. นางประเทือง สมถวิล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26162
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
20. นางจีระวรรณ ปานบัวคลี่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
26177 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
21. นายทวน สายสอาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26265 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
22. นายปารเมศ คุณบํารุง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26268 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท

- ๕๑ 23. นายจอก มาผาสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26278 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
24. นายสมรวย บูชาเทียน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26295 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
25. นายประสิทธิ์ ขอประสม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26309 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
26. นางสมปอง สวนหลวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26356 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
27. นางสํารวย จันทร์สว่าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26363 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
28. นายเกษม แป้งหอม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26397 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานัก
ชลประทานที่ 14)
29. นายวีระ เพชรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 26409
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
30. นางอุทร สุรินทร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 26421
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
31. นายบุญช่วย ไก่ก้อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26427 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
32. นางอําพร พัวเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26454
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
33. นายปรีชา สนทนา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26515 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
34. นางศรีนวล โตอินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26596
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
35. นายพิชัย เสนาะเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 26630
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
36. นายบุญพา พรมประสิทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
26640 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
37. นายตี๋ สําแดง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26676
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
38. นางสายัณ สว่างอารมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26691 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
39. นายชิตย์ เพิ่มลาภ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26692
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
40. นายวีระ ขยันการ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26716 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท

- ๕๒ 41. นางสายลม ปิงคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26749
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
42. นายสมบูรณ์ ขําเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่
26752 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
43. นายสลัก คงเปีย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 26769
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
44. นายลุ้ย ทองเปลี่ยว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 26778
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
45. นายชั้น จีระ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26802
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
46. นายเกษม แย้มกลัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26831
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
47. นายสนั่น พงคะเชน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26886 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
48. นายบุญธรรม นามดิษฐ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26887 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
49. นายเสวก การุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26927
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
50. นางสุรีย์ อ่อนเกิดแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26966 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
51. นายโพธิ์ ศรีกาํ เหนิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 27076
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
52. นายเฉลิม บุญสม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27084 โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
53. นายสุคเณศร์ ทรัพย์ประดิษฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
27087 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท
54. นายสมหวัง สายแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
27156 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
55. นางสาวสําอางค์ แช่มช้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
27176 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
56. นางลัดดาวัลย์ เฉลิมกลิ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่
27242 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
57. นางอัมพร สุขน้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 27253
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
58. นางณัฐชลัยย์ จันทวาส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
27254 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
59. นายดิเรก ขจรกลิ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27358
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางเลน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท

- ๕๓ 59. นายสมศักดิ์ ฟักสอน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 27377
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
60. นายวิศิษฐ์ ถึงใจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27386
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,890 บาท
61. นายอุดร คงประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27412
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
62. นายละเอียด พิมพ์พระพรหม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
27439 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
63. นายมานพ เจริญรอด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
27463 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,340 บาท
64. นายแข็ง อ่ําทิม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 27468
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
66. นายถวิล เพิ่มทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27505
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
66. นายสมบูรณ์ แก่นคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27540
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
67. นายผ่าน ท่อจะโป๊ะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27552
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,340 บาท
68. นายสมโภชน์ บุญศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27573
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
69. นางวันเพ็ญ สีเสียด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27574
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
สํานักชลประทานที่ 14

จํานวน 47 ราย

1. นายสมเกียรติ เดชเดชา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 27777 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
2. นางวิไล ขาวเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 27808
โครงการชลประทานชุมพร อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
3. นายชลอ ครึกครื้นจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
27886 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
4. นายวันชัย รัตนประดิษฐ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
27906 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นายไพโรจน์ เกลื่อนกลาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
28001 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
6. นายบริบูรณ์ เพ็งนวม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
28004 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
7. นายรอน แจ่มแจ้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28012
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๕๔ 8. นายพินิจ ศิริเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2/หน. ตําแหน่งเลขที่
28024 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,650 บาท
9. นางพัชรี จันทจร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28030 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
10. นางสํารอง สีทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28043 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
11. นางสาวจอง เอี่ยมสอาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28061 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
12. นายประยุทธ นพคุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28064 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
13. นางชง นิลรักษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28138
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
14. นายเสวก ดนตรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28152 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
15. นายสะอาด ประกอบกิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 28155 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
16. นายสุรสิทธิ์ วาทีหวาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28194 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
17. นางพรศิริ เทพสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28196 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,070 บาท
18. นางจําลอง สาระเห็ด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28205
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
19. นางจันทร์ ทองประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28208 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
20. นางจําเนียร กาประสิทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28229 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
21. นางผิ่ง กระทุ่มแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28233
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
22. นางสมหมาย มีอิ่ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28238
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
23. นางประหยัด ดนตรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28239
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
24. นางอารีย์ เทพทิพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28269
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
25. นางเสงี่ยม ใจบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28274
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
26. นางสี แซ่จนั ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28280
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท

- ๕๕ 27. นางเผือน พัชราก่อกิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28288 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,030 บาท
28. นายบรรเทิง จีนพก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28329
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
29. นายสมพร สุพรรณชาติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
28336 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
30. นายวิโรจน์ คงคาน้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
28337 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
31. นายหย่น เปลี่ยนปราณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
28349 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
32. นายพร้อม จันทร์ชูกลิ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
28372 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
33. นายสมนึก มัธยางกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28397
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
34. นายสุมานะ บุญประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
28417 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
35. นายสนาน บุญเต็ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28419
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
36. นายสวัสดิ์ วัดโลก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28425 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,030 บาท
37. นางลูกชิ้น แย้มทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28446 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
38. นายวุฒิ ภิญโญยิ่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 28483 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
39. นายพิมล คงอภิรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 28485 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
40. นายอุดม กระจ่างสุขศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
28497 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,140 บาท
41. นางทองคํา ป้องกัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
28539 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
42. นายฉลวย พงษ์พัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28579
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
43. นายอํานาจ ไทยมานิตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28581
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
44. นางปราณี แก้วสะอาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
28614 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
45. นายประกอบ คนซื่อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบํารุงทาง ช 1 ตําแหน่งเลขที่
28662 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

- ๕๖ 46. นางบุญมา วาทีหวาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบํารุงทาง ช 1 ตําแหน่งเลขที่
28663 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
47. นายวัชรินทร์ ผ่องศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 28676
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
สํานักชลประทานที่ 15

จํานวน 19 ราย

1. นางจุฑารัตน์ ลิ่มพานิช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
28690 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
2. นายไว เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28733 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
3. นางละเอียด ศรีเสน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28735
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
4. นายมนัส สมพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
28841 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
5. นายสุวิม สว่างวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28900
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
6. นางศุภลักษณ์ พูลเกิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 28930
โครงการชลประทานกระบี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
7. นายพิทักษ์ สันติพิทักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
28935 โครงการชลประทานกระบี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
8. นายเฉลิม รัตนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 28941
โครงการชลประทานกระบี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
9. นายบุญให้ ทัดเทียม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
28991 โครงการชลประทานพังงา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท
10. นายประนอม ลิ้มเส้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่
29002 โครงการชลประทานพังงา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
11. นายธงไชย หมื่นกล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
29004 โครงการชลประทานพังงา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
12. นางเจริญศรี ทองธุกิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่ง
เลขที่ 29035 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
13. นายรณชัย เดชชนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 29045
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
14. นายสนิท พราหมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 29205
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
15. นายสมศักดิ์ อุตรนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
29217 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
16. นายอุทัย ทองสร้าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 29229
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท

- ๕๗ 17. นายอนันต์ สังข์ทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
29283 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําปากพนังตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
18. นางกุศล เดชะผล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 29297
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
19. นายเจียมรัตน์ จงไกรจักร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่
29300 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
สํานักชลประทานที่ 16

จํานวน 35 ราย

1. นายหวังหมัด ชุมทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7009
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียด อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
2. นายคํานึง กกแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 28806 โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
3. นางพวงพิศ เสวตรนิสากร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
29074 โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
4. นายสนับ วารีรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
29095 โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
5. นางกาญจน์ญาณ์ จันทร์พูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3
ตําแหน่งเลขที่ 29422 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
6. นางประสบ สุวรรณรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 29458 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
7. นายจรูญ อุทรส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 29474
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
8. นายนิพนธ์ บุญญานุวัตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
29480 ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
9. นายสมหมาย หนูยก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 29545
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
10. นายสุจินต์ ลัดดาอาชชวะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
29554 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
11. นายเปลื่อง ศิริรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 29560
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
12. นายมนัส เทพรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
29594 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
13. นายณรงค์ ทองเที่ยง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 29652
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
14. นางสุทิน เกตุด้วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 29670
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
15. นายลิขิต วรศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 29692
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- ๕๘ 16. นายพราก จิตรเวช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
29699 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
17. นางสาวเรณู วุ่นนุรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่
29701 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
18. นายประเสริฐ วิเชียรรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่ง
เลขที่ 29756 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
19. นายว่อง บุญชูคง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 29771 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
20. นายประสาท สิงหรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 29816
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
21. นายบพิตร สกุลเอี่ยม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
29828 โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,770 บาท
22. นายแดง บุญช่วย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 29848
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
23. นายเจิม นวลเล่ห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 29909
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
24. นายวุฒิชัย หลําขุน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
29915 โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
25. นายแสวง ทองปนแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 29931
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
26. นายมะโนช ชูตระกูลวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
29933 โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
27. นายชม พรหมสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 30160
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียด อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
28. นายสายัณห์ ไกรรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเกษตร ส 3 ตําแหน่งเลขที่
30539 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท
29. นายวิชัย วีระกิติกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 30556
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
30. นางกัลยา แก้วราช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
30605 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
31. นางอารีย์ สัจจานุรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 30606 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
32. นายไพบูรณ์ กัณจนกาฬ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
30663 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,770 บาท
33. นายผัด พรมแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 30675
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
34. นายจรูญ หนูสอน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 30727
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท

- ๕๙ 35. นายดนว่าหับ หมานสะอิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
30767 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สํานักชลประทานที่ 17

จํานวน 17 ราย

1. นายกอบ ลําพรหมแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
29485 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําบางนรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
2. นายจรัญ การาหมัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 30004
โครงการชลประทานยะลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
3. นายสมพงษ์ สถิตย์โชคธีระกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่ง
เลขที่ 30056 โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
4. นางสงัด พลสีนวล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 30209
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
5. นายจรัส ด้วงนุ้ย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 30226
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
6. นายบังเอิญ ศรีแปลก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
30302 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
7. นายถ่อง ผลผลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 30343
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
8. นางสุชัญญา สว่างศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 30377
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
9. นายสะมะแอ กาฮง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 30394 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
10. นายมนัส วรรณรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 30423
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
11. นายดาโอ๊ะ สือนิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
30447 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
12. นายแวดาโอ๊ะ บากา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
30451 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
13. นายสัมพันธ์ เพชรวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
30458 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
14. นายว่อน จันทร์ดํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
30463 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
15. นางเตือนใจ จันทลิกา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
30506 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
16. นายทวี ชอบเอียด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 30519
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําบางนรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
17. นายบีมอ แวหะมิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 30756
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- ๖๐ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

จํานวน 2 ราย

1. นางพรรณราย สมหมาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตําแหน่งเลขที่
30860 ส่วนบริหารงานบุคคล อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,220 บาท
2. นางฉวีวรรณ วิมลเสถียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
30873 ส่วนบริหารงานบุคคล อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
สํานักวิจัยและพัฒนา

จํานวน 6 ราย

1. นายปรียชาติ ธรรมรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 30909
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
2. นางศิริวรรณ รัศมีเทศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 30916
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
3. นางบัวล้อม จําเนียรลาภ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
30936 ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
4. นายพิชิต สังข์รุ่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 30940
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นางตรีดารัตน์ ศิริดํารงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 30945
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
6. นางสุพรรณี สมเภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 30987
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

จํานวน 10 ราย

1. นางบุบผา นิเวศธนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31042
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,400 บาท
2. นางกรรณิการ์ คล้ายสาคร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
31073 ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
3. นางสมใจ ปานเม่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 31106
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
4. นายทรงศักดิ์ เพียรพิศเนตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
31221 ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
5. นางสุทิน จันทร์สุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31307
ส่วนสํารวจทําแผนที่จากภาพถ่าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
6. นายสุรสิทธิ์ เกิดคง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 31349
ส่วนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
7. นายวงค์ นิลพัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31356
ส่วนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
8. นางยุพดี สีโสม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 31359
ส่วนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
9. นายบุญศรี แก้วหล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31483
ส่วนปฐพีกลศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท

- ๖๑ 10. นางฉวีวรรณ ประคุณหังสิต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตําแหน่ง
เลขที่ 31788 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,110 บาท
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

จํานวน 8 ราย

1. นางบุญตา เกตุจํานงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31530
กลุ่มวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
2. นางสาววิชชุดา บุณยศักดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31571
กลุ่มมาตรฐานการออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
3. นายสุขุม ทวีลาภ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31587
กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
4. นายประยุทธ ศรีเพ็ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31588
กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
5. นางจะเรียน หาญชนบท ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31599
กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
6. นางสมจิตร ศรีเจิดจ้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31619
กลุ่มออกแบบคันคูน้ําและจัดรูปที่ดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
7. นายสุเมธ สมชาติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31622
กลุ่มออกแบบคันคูน้ําและจัดรูปที่ดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,200 บาท
8. นายวีรวัฒน์ เพี้ยนศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31632
กลุ่มออกแบบเขื่อน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

จํานวน 45 ราย

1. นางนวกพรรณ สุทธิมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
31650 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
2. นางวัลย์วดี แม่นโกศล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 31662
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
3. นางปรารถนา ประกอบเพ็ชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
31688 ส่วนบริหารจัดการน้ํา อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
4. หม่อมหลวงปริต มาลากุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่
31714 ส่วนอุทกวิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
5. นางสาวอรอําไพ พจนีย์เกษม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
31752 ส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
6. นางทิพวรรณ ปรีชาวิทย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตําแหน่งเลขที่
31771 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,340 บาท
7. นางวันเพ็ญ อิศรางกูร ณ อยุธยา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 31793 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,030 บาท
8. นายคํา สวรรค์รัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
31806 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- ๖๒ 9. นายเฉียด สุยะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31839
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
10. นายบุญปั๋น เมฆจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31879
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
11. นายทวี ทิพย์มี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31891
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
12. นางประทิน นาคครุฑ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31909
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
13. นางจรรยา ขําฤทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 31944
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
14. นายแดงเล็ก เถื่อนโทสาร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
31954 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
15. นางไสว เถื่อนโทสาร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31966
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
16. นางยงค์ กลางโคกกรวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่
31979 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
17. นายถวิล เขาโคกกรวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
31982 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
18. นางสาวบุญชาติ แดงใหม่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
31983 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
19. นางจันทร์ สิงห์หา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31984
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
20. นายม่าน กูบโคกกรวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
31997 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
21. นางสาย พงษ์ดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32000
ส่วนการใช้นํา้ ชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
22. นางสมหวัง ชํานิกล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32009
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
23. นางปรึกษา กูบโคกกรวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
32011 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
24. นายวนิช ขันโคกกรวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
32021 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
25. นายทองเหมาะ เทพพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
32054 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
26. นางสาวจําเนียร รุ่งเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
32056 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
27. นางโกสุม ครองสามสี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งคนสวน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32088
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท

- ๖๓ 28. นางบุญส่ง นกเกิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32108
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
29. นางบุญธรรม ศรีบุญทิพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
32118 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
30. นางสอิ้ง ก่ําแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32189
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
31. นายไพทูรย์ ทองตะเภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
32209 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
32. นางพันธ์ ภูตะมี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32221
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
33. นางเปี่ยม แก้วมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32235
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
34. นางศรีมอญ ไชยวงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32280
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
35. นายสุข ภูมาดิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32297
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
36. นายประศักดิ์ เข็มทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่
32337 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
37. นายอํานาจ ศุภสีมานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 32381
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
38. นายสุทิน แพ่งศรีสาร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32423
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
39. นายองค์การ พิมพลีชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
32470 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
40. นายป๋อง พยาวัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32524
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคกลาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,570 บาท
41. นายอุบล ตรัสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32530
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคกลาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
42. นางวารินทร์ สงเคราะห์สขุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
32605 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท
43. นายอังศุชวาล ภัคกระดีพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
32632 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
44. นายสมบัติ คงลําพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32634
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
45. นายบุญเสริฐ พูลสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 32665
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท

