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บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจําที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่จะต้องพ้นจากราชการ
เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
(แนบท้ายประกาศกรมชลประทานลงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
สํานักงานเลขานุการกรม

จํานวน 26 ราย

1. นางสาวอาภรณ์ ภิญโญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 27
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2.
นางอรนุช แดงสดใส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 29
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
3. นายยิ่งยงค์ ถนอมเกียรติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 40
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
4. นางสมศรี ไพทีกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างถ่ายภาพ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 57 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
5. นางวัฒนา ไชยศรีสังข์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 62
ฝ่ายการพิมพ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
6. นางวาสนา จันทร์รัศมี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 82
ฝ่ายการพิมพ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
7. นางนันทวัน วรกิจวิวัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 109
ฝ่ายการพิมพ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
8. นางภัสชราภา เจริญจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 116
ฝ่ายการพิมพ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
9. นายประจวบ รุ่งทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 135
ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
10. นางสํา ราญ คํา สวัส ดิ์ ลูก จ้า งประจํา ตํา แหน่ง พนัก งานบริก ารเอกสารทั่ว ไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 159 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
11. นางวิมล เกิดคล้าย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
165 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
12. นางกมลวรรณ โกมารกุล ณ นคร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 185 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
13. นางสัมฤทธิ์ แสงสี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 209
ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,100 บาท
14. นายสุชาติ ชัยเขมจิตต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 214 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
15. นายสมชาย เที่ยงธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 245
ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,670 บาท
16. นายสมัค กออมรรัตนเลิศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
267 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท

-๒17. นางสาวไลลาภา พรประไภย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
309 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
18. นางวิก เสือจร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
349 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
19. นางสาวสมพร พุ่ม คํา ลูก จ้า งประจํา ตํา แหน่ง พนัก งานบริก ารเอกสารทั่ว ไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 356 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
20. นางมาลี จันทร์ศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
361 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
21. นางฉลวย แตงอ่อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
387 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
22. นางวิไล ธาราวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
397 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,100 บาท
23. นางอมรรัตน์ ไวศารัทยานันท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 398 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
24. นายบุญยง ช่างเพียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
455 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
25. นายวิชัย มุกดา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
462 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
26. นายวิเชียร บุญณะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
475 ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
กองการเงินและบัญชี

จํานวน 3 ราย

1. นางอัจฉราภรณ์ ชื่นม่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 580
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นางสาวกิติมา แผ่นทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
653 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นางกิตติกานต์ ชมสาคร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
654 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
กองกฎหมายและที่ดิน

จํานวน 12 ราย

1. นางวันดี ปะทักขินัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 696
ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นายสมศักดิ์ จันทร์สว่าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานอาณาบาล ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 725
ฝ่ายคดี อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นายสุรชาติ กมลวิจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 729
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
4. นายสมพงษ์ ศรีวิจารณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 808
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 9 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
5. นายบุญเลอ เอี่ยมอร่าม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 848
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

-๓6. นางบรรเทิง จันทร์เพ็ชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
869 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
7. นายประสิทธิ์ นพนิช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 885
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 15 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
8. นางพัชรมน วิทยสุจินต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 892
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 16 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
9. นายจบ รอดศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 901
ฝ่ายจัดหาที่ดิน 16 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
10. นางมาลัย เจริญตรา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 904
ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
11. นางเสริมศิริ ดวงดุษดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 905
ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
12. นายณรงค์ เที่ยงดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 912
ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
กองแผนงาน

จํานวน 3 ราย

1. นางสมใจ ไตรปัญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 923
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นางสาวพรทิพย์ ทวนคง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
927 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
3. นางอนงค์ เล็กชูวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
948 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
กองพัสดุ

จํานวน 10 ราย

1. นางวัลภา เพ็ชรมาก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 1004
ฝ่ายจัดหา 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,900 บาท
2. นางประไพ ชินรักษ์บํารุง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1022
ฝ่ายจัดหา 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นางสาวดารณี นิยมเอื้อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1027
ฝ่ายจัดหา 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
4. นางสาวกัลยา อยู่หุ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1028
ฝ่ายจัดหา 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
5. นางสาวบุญญรัตน์ ดัดวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
1030 ฝ่ายจัดหา 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
6. นางสาวอุษา อินทรปาลิต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4/หน. ตําแหน่งเลขที่
1074 ฝ่ายบัญชีพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,420 บาท
7. นางกัญญาณัฐ นาคมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1083
ฝ่ายบัญชีพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
8. นางสาวเพ็ญพิศ สมุทแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
1088 ฝ่ายบัญชีพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

-๔9. นางอุไรวรรณ สุกหอม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1097
ฝ่ายบัญชีพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
10. นายกําธร เชียงฉ่ํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
1112 ฝ่ายจําหน่ายพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
ศูนย์สารสนเทศ

จํานวน 7 ราย

1. นางสาวเฉลิมศรี หรรสคุณาทัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
1175 ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นายธนภพ บุญศักดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 1184
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
3. นายเกรียงศักดิ์ อากิยวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 1210
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
4. นางบุปผา โตมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 1218
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
5. นายมานพ ทองประมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 1227
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
6. นางนงนุช ดวงวิเชียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 1230
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
7. นางสุรางค์ ทั่งทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1243
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
สํานักเครื่องจักรกล จํานวน 223 ราย
1. นางวราลี ธนารักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1255
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
2. นางวันดี คงสุขประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1261
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นางสุปราณี วงศ์ช่วย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1323
ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
4. นางเตือนใจ แช่มชมสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 1371
ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
5. นายชลิต สิงห์อินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1389
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
6. นางพนิดา วัฒนานันท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 1396
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
7. นายภูษณ ใยบัวเทศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 1414
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,900 บาท
8. นายสมเดช ขวัญเพ็ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1417
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
9. นายชนะวัฒน์ ปานย้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1424
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท

-๕10. นายสุดสาคร ดีคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1443
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท
11. นางบุญสม อยู่ดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1445
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,520 บาท
12. นายประสาร จิตรีนิตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1453
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
13. นางช้อน รอดย้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 1478
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
14. นางเสมอ บัวหลาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 1492
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
15. นายวรรณสา หนุ่มเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 1510
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
16. นางธัญสร ทวานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 1514
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,030 บาท
17. นายประสงค์ ผดุงเวช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 1546
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
18. นายไพสิน ร่มโพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 1557
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
19. นายอาทิตย์ นิ่มนวล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 1625
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
20. นายสมพงษ์ สุขสม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 1660
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
21. นางบุบผา ทรัพย์สิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
1681 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
22. นางมาลี ฉ่ําแฉล้ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 1723
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,520 บาท
23.
นายเรวัตร กองสา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 1797
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,720 บาท
24. นายธีรยุทธ ทัพทวี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 1816
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
25. นายประทุม ศรีวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 1881
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
26. นายสุทิน เงินแจ่ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 1884
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
27. นายวันชัย ลําภาษี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 1903
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
28. นายสมใจ มูลโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 1906
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท

-๖29. นางบานชื่น สุขทวี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
2009 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
30. นางพาณี ภู่ระย้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 2019
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
31. นายสมบูรณ์ จันทร์บัว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2026
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
32. นายโกมล มีเมฆ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2029
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
33. นายสมจิตร ประจํามูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2054
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
34. นายสุพจน์ พ่วงลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2121
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
35. นายสมาน นุชงอน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2126
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
36. นายบุญเลิศ เล็กแข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2133
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
37. นายพงษ์ศักดิ์ แตงไทย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2137
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
38. นายพิจารณ์ ตั้งรักษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2146
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,520 บาท
39. นายคําเพียร สีพั้วฮาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2147
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท
40. นายศักดิ์ดา คงคล้าย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2158
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
41. นายมนัส คล้ายเพียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 2195
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,880 บาท
42. นางสายทอง สุนทรวณิชกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
2223 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,320 บาท
43. นายสมนึก โตสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2250
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
44. นายสมลักษณ์ พรหมศร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2251
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
45. นายวินัย ดัดแวว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2269
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,470 บาท
46. นายยงยุทธ แสนสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2376
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
47. นายเจิม ช่างคิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2445
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,440 บาท

-๗48. นายสงบ กลิ่นธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
2484 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,670 บาท
49. นายบุญรอด โต๊ะเถื่อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
2488 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,380 บาท
50. นายไซ ถนอมเงิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2517
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,680 บาท
51. นายวิทยา พันธ์ศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2527
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
52. นายสมศักดิ์ ธรรมนิยม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2550
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
53. นายณรงค์ แย้มสระโส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2579
ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
54. นางสาวเฉลียว เลื่อมนรินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตําแหน่งเลขที่
2592 ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
55. นายประจิน เจริญอินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
2659 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
56. นายทิตต์ วงษ์ใหญ่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 2720
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,780 บาท
57. นายอริญชย์วิทย์ พุ่มปัญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
2724 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
58. นายพินิจ เจริญบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2727
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท
59. นายอํานวย งามจริง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2753
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
60. นายชิต ยืนยง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2773
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,410 บาท
61. นายสมนึก เปล่งผึ่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2824
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
62. นายวินิจ ภู่ครองนา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2847
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
63. นายสมพงษ์ คมคาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2914
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
64. นายจรูญ จิตจักร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2931
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
65. นายศรีทาน เขียวธรรมรงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
2936 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,380 บาท
66. นายรีวัชร ใจดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2945
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

-๘67. นายณัฐพงศ์ พุ่มท่าอิฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
2947 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,960 บาท
68. นายสมศักดิ์ ริมนก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
2948 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
69. นายสมทบ ทองแพง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2973
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
70. นายธํารงค์ ขะมาลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 2994
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
71. นายวัลลภ น้อมเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 2996
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
72. นายอุดร แจ่มจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 3044
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
73. นายวิเชียร อินรุ่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 3053
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
74. นายสมศักดิ์ ทิมอุบล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3060
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
75. นายสุทิน ปิ่นเงิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 3063
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,470 บาท
76. นายชะเอิบจิตต์ ยมาภัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3088 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
77. นายรังษี ม่วงเกตุมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3094 ศูนย์ปฏิบัตกิ ารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
78. นายประสาทสิทธิ์ อุษาทะพานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3
ตําแหน่งเลขที่ 3096 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
79. นางสังวอน บัวเฉียง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 3128
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
80. นายชัยศรี ทอนมาตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 3135
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
81. นายเสวต อุบลพืช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3156
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
82. นายสุทิน บําเพ็ญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3160
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
83. นายสําริด เผ่าม่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3187
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
84. นายบุญจันทร์ วิไลวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3206 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,890 บาท
85. นายมานพ พิณทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 3289
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท

-๙86. นายแสงจันทร์ โสมรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3316 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
87. นายวาสนา เวียงสิมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3321 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
88. นายอี๊ด แสงใส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3334
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท
89. นายปิติพัฒน์ วิริยะธนกิตติ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3340 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
90. นายสมสี ทาบุราณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3406
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
91. นายสมร แดงน้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3416
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
92. นายบรรจง ภูวนผา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
3478 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
93. นายชาตรี พิพัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3531
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,280 บาท
94. นางชวนพิศ แพงไธสงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
3540 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
95. นายพลศักดิ์ หวานใจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3548
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,890 บาท
96. นายสังวาลย์ คําหล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 3565
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
97. นายประเทือง สงวนบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3616 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
98. นายพล โคมี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3628
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
99. นายณรงค์ จันทร์แจ้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3631 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
100. นายประสงค์ จิตรภักดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3638 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
101. นายบุญเริ่ม ดีเขียว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3657 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
102. นายอํานวย ทาเหล็ก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
3702 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
103. นายสมศักดิ์ เพ็ญสวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3726 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
104. นายประสิทธิ์ สุคันธนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3762 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท

- ๑๐ 105. นายวีระ ม่วงบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 3796
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
106. นายโสภา จันทร์หอม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3827
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
107. นายมนูญ หงษ์ทวี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3836
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
108. นายจันทา สุโทษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3868
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
109. นายทองพาด สีสอนเหม่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3871 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
110. นายถนอม จอมแพง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 3872
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
111. นายบุญมา อนุอัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 3907
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
112. นายจําเนียร นิลกําแหง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 3926 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
113. นายไพศาล ก้านดอกไม้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3957 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
114. นายบรรฑป ภรดิษฐอุดม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
3975 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
115. นายวิเชียร ปิ่นตระกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
3993 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
116. นางสาวเฉิดโฉม โกมารกุล ณ นคร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
4022 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
117. นายถนอม นิลเกตุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 4025
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
118. นายสาโรจน์ แป้นทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 4051
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
119. นายพรมมา ศรีวงษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 4090
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
120. นายไสว เนติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4142
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
121. นายสายหยด มีเนาว์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4157
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
122. นายชัยยงค์ บูชาพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4174
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
123. นายชิต บัวรุ่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4178
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท

- ๑๑ 124. นายน้อย ทองฉัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 4197
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
125. นายสุภาพ เจริญธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
4203 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
126. นายจรัล ชูเชิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
4204 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
127. นายสมคิด อุ่มสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
4208 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
128. นายสมชาย โตอนันต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
4232 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
129. นายจินดา แก้วใส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4235
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
130. นายทนงศักดิ์ ม่วงเริง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4236
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
131. นายประจักษ์ ปานบุตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4271 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
132. นายบุญเกิด กังวาล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4289
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,850 บาท
133. นางทองปาน เถื่อนสุริยะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
4304 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
134. นายนภดล กุลทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่
4327 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,420 บาท
135. นายรบ คํานวล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4366
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
136. นายชวลิต สนประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4375 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
137. นายสมชาย มากกําไร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4384 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
138. นายสมควร เที่ยงธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4404 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
139. นายไพโรจน์ ดวงสุขขี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
4420 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
140. นายปัญญา ฉวิวรรณากร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4433 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
141. นายสุบรรณ สุ่มมาตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4436 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
142. นายกุมภี สายเพีย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4450
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๑๒ 143. นายทวีป ปลั่งดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
4570 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
144. นายประพิมพ์ มากขาว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 4588 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
145. นายองอาจ ดาวเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4611
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
146. นายวิโรช สงวนชม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4620
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
147. นายวิเชียร ผอบแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4621
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
148. นายสวัสดิ์ ศรีพัฒนพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4622 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
149. นายสมจิต ยอดนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4624
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
150. นายวิเชียร อินทวัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4625
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
151. นายวินิจ สังวาลย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4678 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
152. นายจันทร์ติ๊บ อุเทน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4727
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,720 บาท
153. นายทองหล่อ ห่วงช้าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4733 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
154. นายวิเชียร อินถาวร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4739 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
155. นายมี มงกุฎกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4748
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
156. นายสมาน อรุณพานิช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
4755 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
157. นายสุบิน โพธิ์งาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4756
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
158. นายเสมอ ค้ายาดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 4780
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
159. นายละมัย เนื่องจากจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 4802
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,200 บาท
160. นายประสพสุข หาเรือนชีพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
4827 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
161. นายประสิทธิ์ ดีเลิศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4840
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๑๓ 162. นายมานะ วงษ์พานิช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4917
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
163. นายทินกร สงพิทักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 4923
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,680 บาท
164. นายสุพจน์ บุญประสม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
4942 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
165. นางสุภา กิจนพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 4973
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
166. นางจิรภา ศรีเจิดจ้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 4975
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
167. นายพิชัย นวลฉาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 4980
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
168. นายวิเชียร ปานคร้าม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5045 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
169. นายนิเทศ บุญพิทักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5047 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
170. นายวิไชย แสนเมืองชิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
5079 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
171. นายไพโรจน์ น้อยเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5089 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
172. นายสมุด คํามี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5096
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
173. นายกิจจา ฉายแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5114 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
174. นายประวัตร ผลประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5123 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
175. นายชั้น ตรีมะณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
5190 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
176. นางศิริณี เย็นทรวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 5197
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
177. นายนิคม แขกเณร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
5242 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
178. นายแสงสว่าง สิงห์ชัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5244 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
179. นายประสิทธิ์ ปัจจุสมัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5245 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,680 บาท
180. นายสมชาย หอมชื่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5257 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๑๔ 181. นายอรุณ บุญปลูก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5306
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
182. นายสมชาย ลี้ประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5317 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท
183. นายสมาน อ่อนสําลี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5364
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
184. นายสุเชษฐ์ สุวรรณรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
5420 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
185. นายนิวัฒน์ กล้าหาญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5451
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,730 บาท
186. นายแสง บุญงาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 5457
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
187. นายอนุศาสตร์ อิ่มรส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5523
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
188. นายชิน ภูครองแง้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5552 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,600 บาท
189. นายอุดม วงวาล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5557
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
190. นายมณเฑียร คีรีผา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5563
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
191. นายเสริฐ กุดแถลง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5585
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
192. นายวิเชียร ทิมจรัส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5590 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,730 บาท
193. นายสมมัคร ถนอมศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5593 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,080 บาท
194. นายบุญเลิศ ชาติราษี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
5609 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
195. นายกิตติพงษ์ คุ้มสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
5620 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,440 บาท (ปฏิบัติงานที่ศูนย์สารสนเทศ)
196. นายประเทือง จุ้ยม่วงศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5668 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
197. นายวน ประกอบพร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 5774
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
198. นายสุลัยมาน ผู้ดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5816
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
199. นายวรจิตร โกมลไสย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 5855
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท

- ๑๕ 200. นายวิจิตร ไทยทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 5870
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
201. นายวิมล กิ่งจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5926
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
202. นายวิเชิญ เข็มนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 5959
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
203. นายกฤษณศักดิ์ ไกรเพิ่ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
5986 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
204. นายบันลือ แสงทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 5988
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
205. นายสมบัติ ภูมิช่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6000
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
206. นายยนต์ จารุกิจกานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6013 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
207. นายศรีพัฒน์ สุหุนันท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6023 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
208. นายบํารุง ติดชัยภูมิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6049 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
209. นายประนอง จันทรโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6055 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
210. นายกระวี จันทร์แก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6057
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
211. นายเหียน ดําราม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
6107 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
212. นายประนอม สวัสโสภณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6128 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
213. นายร่วมกิจ จิตตยะโสธร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6129 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
214. นายอุทัย เกิดสมบูรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6131 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
215. นายวิชัย วงศ์ยะรา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6133
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
216. นายสมศักดิ์ จันทร์เหลือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6134 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
217. นายสมาน บุญศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 6187
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
218. นายประสาท เพชรสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่
6192 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๑๖ 219. นายสมใจ ไกรสิงห์สม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6196
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
220. นายสนัด แสงปาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6224
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
221. นายสุนทร เที่ยงตรง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6226
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
222. นายสุริยะ บุญนา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6255
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
223. นายสุนทร ทัศน์ศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 6359
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
สํานักโครงการขนาดใหญ่

จํานวน 26 ราย

1. นางผกา คัมภีรญาณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 6371
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
2.
นายสนั่น เพ็ชรขัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 6434
สํานักงานก่อสร้าง 1 (โครงการพนมดงเร็ก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นายสุจิตร อุตตรนคร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6455
สํานักงานก่อสร้าง 1 (โครงการพนมดงเร็ก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
4. นายสละ บุญศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 6476
สํานักงานก่อสร้าง 1 (โครงการพนมดงเร็ก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
5.
นายอติชัย ธารีลาภ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6493
สํานักงานก่อสร้าง 2 (โครงการแควน้อย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
6. นายเชิดเกียรติ์ ศรีวิวัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6502 สํานักงานก่อสร้าง 2 (โครงการแควน้อย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,020 บาท
7. นายประวัติ ศรีแนน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6519
สํานักงานก่อสร้าง 2 (โครงการแควน้อย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,600 บาท
8. นายบุตรดี ชาลีกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2/หน.
ตําแหน่งเลขที่ 6535 สํานักงานก่อสร้าง 2 (โครงการแควน้อย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
9. นายทองม้วน พละศักดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6565
สํานักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ําก่ํา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
10. นายปราการ ปุโรทกานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 6613
สํานักงานก่อสร้าง 4 (โครงการป่าสัก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
11. นายลําจวน คงประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
6711 สํานักงานก่อสร้าง 4 (โครงการป่าสัก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
12. นายริด สีเมฆ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 6716
สํานักงานก่อสร้าง 4 (โครงการป่าสัก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
13. นายอุดร ศิระบุตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 6763
สํานักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๑๗ 14. นายวิบูลย์ แสงบัวเผื่อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6777 สํานักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
15. นายเกรียงศักดิ์ เนียมรุ่งเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
6787 สํานักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
16. นายเรียง สุขสง่า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 6821
สํานักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
17. นายจันทร์แสง บุญตัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
6826 สํานักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
18. นายสมพงษ์ สวนทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 6830
สํานักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
19. นายฉัตรชัย กองตัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 6861
สํานักงานก่อสร้าง 14 (โครงการกิ่วคอหมา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
20. นายสมคิด แพสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6878
สํานักงานก่อสร้าง 7 (โครงการพระปรง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
21. นายสมนึก ฤทธิพิณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 6905
สํานักงานก่อสร้าง 7 (โครงการพระปรง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,440 บาท
22. นายจรัญ เชื้อวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 6925 สํานักงาน
ก่อสร้าง 8 (โครงการสียัด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
23. นายวิเชียร ไม้ดัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7012
สํานักงานก่อสร้าง 10 (โครงการปากพนัง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,720 บาท
24. นายกิมฮง นาคโคตคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7114
สํานักงานก่อสร้าง 11 (โครงการหาดใหญ่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,560 บาท
25. นายเกษม ภู่กลาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7138
สํานักงานก่อสร้าง 12 (โครงการท่าแซะ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
26. นายวิรัช สงวนไพบูลย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 7204
สํานักงานก่อสร้าง 13 (โครงการลํารูใหญ่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,440 บาท
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

จํานวน 7 ราย

1. นางวันเพ็ญ คําเปลว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 7225
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
2. นายสมจิตร์ ขําแดง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 7235
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
3. นายพัลลภ เดชเสถียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 7266
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,850 บาท
4. นางสุวรรณ ชูดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 7284
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
5. นายสายนต์ ยอดแคล้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 7290
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท

- ๑๘ 6. นายสมพงษ์ แสงอ่อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
7303 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
7.
นายสุรวุฒิ มนแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7311
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
สํานักชลประทานที 1

จํานวน 41 ราย

1. นางลําดวน นิมมลรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
7344 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นายสงกรานต์ นิกรพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 7357
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
3. นายปราโมทย์ ลาดสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7396
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
4. นางอุไรวรรณ สุจิมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 7402
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
5. นายไพรัตน์ ริญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7403
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
6. นายถวัลย์ วิสาลี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 7414
โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
7. นายยงยุทธ พุทธานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 7487
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
8. นายสมบูรณ์ วิมลรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 7556
โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
9. นายสมบุญ คุณยศยิ่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 7566
โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
10. นายปรีชา แก้วมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7602
โครงการชลประทานลําพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
11. นายประพันธ์ ราชคิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7605
โครงการชลประทานลําพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
12. นายมา ทรายมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 7636
โครงการชลประทานลําพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
13. นางลัดดา ทองเงา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 7676
โครงการชลประทานลําพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
14. นายทวีศักดิ์ ติวงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 7720
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
15. นายมงคล สุระวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 7743
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
16. นายสุจิต บุญมี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 7782
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,730 บาท

- ๑๙ 17. นายชม ไชยชนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 7791
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
18. นายมานิตย์ สุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 7809
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
19. นายอู๋ อินทร์ชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 7814
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
20. นายวิโรจน์ ชัยราช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 7841
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
21. นายประเสริฐ ปั๋นป้อม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 7861
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
22. นายโสภณ ณ ศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 7926
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
23. นายเกตุ เสาร์คํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 7927
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
24. นางสาวบุญด่วน รัตนัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 7947
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
25. นางสุพัตร วงค์ปั๋น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 7991
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
26. นายมงคล ปิงชัยวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 8078
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
27. นายกังวล คุณาภรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8081
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
28. นายอุดม ศรีกอนติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 8135
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
29. นายมานิตย์ วงษ์มิตรแท้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8139 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
30. นายจันทร์แก้ว พิณชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8141 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
31. นายวันชัย กุมาร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 8144
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
32. นางวรวรรณ ธรรมถาวร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 8171
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
33. นางเข็มพร มหา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 8199
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
34. นายสมาน ศรีสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8203
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
35. นายหนูยิ่ง อายุอ่อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 8205
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท

- ๒๐ 36. นายอาษา กลีบเมฆ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 8216
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
37. นายเลอศักดิ์ เกียรตินพคุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
8224 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
38. นางสุดชา ยลละออ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
8234 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
39. นายสมาน ใบแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8284
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,560 บาท
40. นายสมหมาย คงวิจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8345
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
41. นายถนอม สิทธินนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8359
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,730 บาท
สํานักชลประทานที่ 2

จํานวน 38 ราย

1. นางเนียม มูลหล่อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 8428
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
2. นายชด วงษ์โต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8446 ส่วนวิศวกรรม
บริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
3. นายเทียน กุลสุรินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
8601 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
4. นายสะอาด นิ่มละมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8634
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
5. นายณัฐพล พูนสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8637
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
6. นายจํานงค์ แก้วสมพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8645
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
7. นายสุทธิชัย มังคลัษเฐียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8647
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
8. นายอรรณพ ชมภูสืบ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8649
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
9. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์หอม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
8667 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท (เงิน พสร. 350)
10. นายประสิทธิ์ แสงดอก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 8712
โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
11. นายสมหมาย โนจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 8754
โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
12. นายชลธิศ แสงแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 8756
โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท

- ๒๑ 13. นายสิทธิ์ มหาวงศนันท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
8776 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
14. นายเจริญ สิงห์กา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
8783 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
15. นายนิคม มัชฌิมะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
8789 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
16. นายอุดม สิงห์คํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 8955 โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
17. นายมงคล แก้วหล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 9005
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
18. นายวิรัตน์ พวงสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
9017 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
19. นายสวัสดิ์ แก้วนํามา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 9025
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
20. นายศรีมูล ป้ออินเครือ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 9064
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
21. นายสิงห์คํา จิโนเขียว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 9075
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
22. นายเสงี่ยม หอมแก่นจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
9096 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
23. นายวุฑฒิ เครือสบจาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
9155 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
24. นายประทีป สิริชยานุกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 9202
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
25. นายสมบูรณ์ ชัยชมภู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 9221
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
26. นายเสถียร ศรีคําปัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 9222
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
27. นางสาวแสงหล้า บุญวงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
9233 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
28. นายบุญส่ง บุญแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 9254
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
29. นายเถิง สุขแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 9262
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
30. นายเต้า ปัญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 9285
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
31. นายสมบูรณ์ ใจยะเขียว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 9302
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท

- ๒๒ 32. นายสุพรรณ ชัยเนตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9343
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
33. นายสมาน จันทวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9344
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
34. นายวินัย เกษมศาสตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
9382 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
35. นายวิชิต ขันทยศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
9388 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
36. นายจําเนียร จันทร์กรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 9390
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
37. นายชัยพร สิทธิชาติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 9411
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
38. นายจําลอง ชวนรัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9437
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,700 บาท
สํานักชลประทานที่ 3

จํานวน 50 ราย

1. นายเศวต ศิลาพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
9476 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นางณารตา ดีอินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
9477 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นายประจวบ มั่งทัศน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 9545
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
4. นายเอนก ภู่เขียว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 9858
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,470 บาท
5. นายประมวล กลิ่นเกิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9870
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
6. นางสาวประทุม นุชละม่อม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
9915 โครงการชลประทานพิษณุโลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
7. นายทองปลิว คําชัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 9938
โครงการชลประทานพิษณุโลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
8. นายทวีป ด่อนดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 9946 โครงการ
ชลประทานพิษณุโลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
9. นางสุภาพร เจริญรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 9984
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
10. นายจเร เชื้อบาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 9991 โครงการ
ชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
11. นางสุนันท์ อุ่นจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 9996 โครงการ
ชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๒๓ 12. นายสี สุดสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 10027
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
13. นายชูจิตร มีระลึก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 10105
โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
14. นายสมหมาย มั่นทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
10150 โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
15. นายชนะ ด้วงดวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
10152 โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
16. นายไพโรจน์ ราชสุภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
10190 โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,560 บาท
17. นายวัลลภ ประเสริฐทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
10228 โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
18. นางสาวระย่อม ศรีพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
10272 โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
19. นางดาวเรือง บุญวัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 10276
โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
20. นางสมทรง แสงสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 10285
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
21. นายสนอง อินทุภูติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 10379
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
22. นางเตือนใจ เย็นนัทที ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 10392
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
23. นางอําพร แก้วดิษฐ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งคนสวน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 10423 โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
24. นางกุหลาบ พุ่มท่าช้าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 10424
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
25. นายชาญณรงค์ กันทับทิม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 10447
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
26. นายชาญณรงค์ สมบูรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 10450
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
27. นางน้อย ฉวีรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 10457
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
28. นายมานพ คําชื่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 10461
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
29. นายชัยวัฒน์ ประทุมวัลย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 10481
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
30. นายบุญเลิศ เถาลอย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
10489 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,850 บาท

- ๒๔ 31. นายณรงค์ อยู่ยัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 10490
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
32. นายสุทิพย์ เสืออ่ํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 10531
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
33. นายสิปปภาส โพธิ์ประทุม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
10606 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
34. นายเสนาะ นาคมอญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 10675
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
35. นางสาวเสาวณีย์ ขุนขะยา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
10702 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
36. นายบุญส่ง คําดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 10722
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
37. นางจําลอง พลธสูร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 10734
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
38. นางลูกจันทร์ เพ็ชรพรหม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่
10761 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
39. นายวิเชียร ธรรมทักษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 10838
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
40. นายตี่ อินทร์จาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 10857
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,700 บาท
41. นายณรงค์ฤทธิ์ ชายเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่
10891 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
42. นายกัมพล ทองขวัญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
11037 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
43. นายไพศาล โพธิ์คลี่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 11064
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
44. นายถวิล พลลาภ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11081
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
45. นายบัณฑิต อินมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11090
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,600 บาท
46. นางปราณี แก้วสีปลาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่
11097 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,030 บาท
47. นายนัด บัวอ้น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11099
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,600 บาท
48. นายสังวร บุญบรรจง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 11101
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
49. นายบุญช่วย เขียวดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 11112
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๒๕ 50. นายสุรจิตร บุญศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11125
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
สํานักชลประทานที่ 4

จํานวน 37 ราย

1. นายออด เขน่วม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11183
ส่วนปฏิบัติการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,020 บาท
2. นายทองแถม อินคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
11303 โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
3. นายพร เต็งแย้ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 11310
โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
4. นายสวาท จันทร์เพิ้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 11322
โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
5. นายสนชัย อ่อนอุระ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11382
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
6. นายเณร บุญเปลี่ยน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11411
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
7. นายประเวศ ทิตย์วงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 11412
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
8. นายประสงค์ กันธิยะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
11467 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
9. นางสําเนียง ปัญญานาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
11495 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
10. นายจ๊อด จ่อนดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 11512
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
11. นายเทียม จ่อนดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
11546 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
12. นายประเสริฐ แก้วเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่ง
เลขที่ 11547 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
13. นายสมพร ใจหล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
11561 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
14. นางสาวสว่างจิตต์ แสนใส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
11574 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
15. นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
11620 โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
16. นายมณู อินทร์จุ้ย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
11627 โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
17. นายมนัส แสงเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
11628 โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท

- ๒๖ 18. นายบุญลือ ศรีจันกลัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 11676
โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
19. นางบุญส่ง จันทร์ตรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
11726 โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
20. นายเฉลียว แสงสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
11728 โครงการชลประทานกําแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
21. นายนิยม รอดรู้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 11766
โครงการชลประทานแพร่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
22. นายมานิตย์ เรือนเพชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
11810 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
23. นายสําเภา สอนวิจารณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
11887 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
24. นายไชยศ สุขอิ่ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 11940
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
25. นางบุญรอด รจนา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
12044 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
26. นายธีระ พวงขจร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 12064
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
27. นางพิกุล อินทรปัต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12075
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
28. นายโฆษิต แปลงสาร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12105 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
29. นายบุญเรือง ห่านตระกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12175 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
30. นายวัน นาราษฎร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 12178
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
31. นางขจีรัตน์ นาคสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12199 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
32. นายศักดิ์สิทธิ์ คําเกรียว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
12240 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
33. นายเปลี่ยน ใจยาว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
12252 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
34. นางสายหยุด หมดทุกข์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
12272 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
35. นายเฉลยวิชญ์ สนิทดํารงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
12315 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
36. นายทองดี กิจกระสัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12392
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท

- ๒๗ 37. นายจําลอง เอนกกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12430
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,020 บาท
สํานักชลประทานที่ 5

จํานวน 48 ราย

1. นายสุรสีห์ พันธุประภาส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12504
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท
2. นางสาวอวยพร สุวรรณมาโจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
12529 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยโมง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
3. นายเสถียร ชัยชนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
12719 โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
4. นายบรรเจิด เอกอําพน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12751
โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
5. นายบุญกว้าง นาทันริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12764
โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
6. นายวิชัย ศิริกันรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
12777 โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
7. นายสอาด เหตุเกษ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12805 โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
8. นายสมศักดิ์ นงนุช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 12848
โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,440 บาท
9. นายนพรักษ์ รู้ยืนยงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12887 โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
10. นายไพโรจน์ ศรีนวล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12890 โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
11. นายเดือน สมสอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12908 โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
12. นายทองขัน ผาจันดา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12909 โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
13. นายถาวร อุบลครุฑ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสื่อสาร ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 12923
โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
14. นายบัณ ฑิต บุญ ศรัทธา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
12939 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
15. นายเกรียงศักดิ์ จันทร์แก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12964 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
16. นายดํารงค์ โสบุตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
12972 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
17. นายคําพอง โสลุน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
13010 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท

- ๒๘ 18. นายรังษี โคตรสมบูรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
13043 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
19. นายมานะ ด่านกระโทก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
13060 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
20. นางพูลทัย โพชะราช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 13071
โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
21. นายอนนต์ นระสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
13087 โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,700 บาท
22. นายประยูร จิตตรง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13110
โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
23. นางลัดดาวัลย์ อารีรอบ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
13157 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
24. นายผดุง บุญหาญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 13183
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,470 บาท
25. นายพงษ์สว่าง นวลสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
13227 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
26. นายวิชิต โพนสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 13234
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
27. นายสุพล กาญจนกัณโห ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
13235 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
28. นายมีชัย พรหมบุรมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13322
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
29. นายวิไล โสสุทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13333
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
30. นายฉลาด โคตรจักร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13335
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
31. นายผดุง บาลลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13336
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
32. นางวิลัย เพียรพร้อม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 13346
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
33. นางวรรณา มาลัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13357
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
34. นายอาคม ป้อมเชียงพิณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
13385 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
35. นายอุดร กิ้มสั้น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13406
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
36. นายถนอม เมินแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13410
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท

- ๒๙ 37. นายสําเนียง พูลผล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 13436
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
38. นายสงกรานต์ ศรีนาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13460
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
39. นายอุดม เนียมหนองตูม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13471
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
40. นายบรรจง ภูริศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 13493
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
41. นายไพศาล จันทรา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 13514
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
42. นายนิยม จิตธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 13530
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
43. นายวินิจ พองผลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 13533
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
44. นายอัศวิน แจ่มใส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13576
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,020 บาท
45. นายอํานวย เอี่ยมตาล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 13610
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
46. นายเกรียง พฤกโกษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13624
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
47. นายประสาท คําปัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 13673
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
48. นายมะยม สวนดอกไม้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
13679 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
สํานักชลประทานที่ 6

จํานวน 79 ราย

1. นางหนูล้อม เขียวรัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 13711
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นายสวาท ชุมแวงวาปี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 13721
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
3. นายอาจ แสนทวีสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 13814
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
4. นายบุญเถิง ไชยดา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14039
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
5. นายประเสริฐ ศรีบุญเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
14100 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
6. นายบุญเฮียง ไชยดิษฐ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 14104
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท

- ๓๐ 7. นายบุญหลอง นามตาแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
14109 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
8. นายชาตรี วงศ์ศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 14114
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
9. นางสาวอนงค์ นุศรีอัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 14120
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
10. นายคําพอง สุจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14136
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
11. นายบุญทัน ทีภูเวียง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14156
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ําพรม-เชิญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
12. นางสุดาลักษณ์ สุขดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 14166
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
13. นายสมชาย จ้ายหนองบัว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14182
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
14. นางบุญตา ไกยะแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 14194
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
15. นายรังสรรค์ แสงศิลป์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 14228
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,440 บาท
16. นายทองพูน สุขไชโย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14249
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
17. นายสุดตา ชินภักดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 14275
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
18. นายทวนทอง วงศ์สง่า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 14281
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
19. นายเทวี เพ็งวิชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14298
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
20. นางบุญนาค จันทร์นาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14299
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
21. นายทองพูล ไชยคําภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14300
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
22. นายสมใจ ศรีสารคาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 14304
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,740 บาท
23. นายเลียบ เมธาคุณวุฒิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 14343
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
24. จ่าสิบเอกสมพล เสี่ยงตรง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
14355 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,560 บาท
25. นายเคน สุ่มมาตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14362
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท

- ๓๑ 26. นายสุกรี พลสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14364
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
27. นายเสถียร สุนทรวัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14372
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
28. นายประกร นิลผาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14404 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
29. นายทองคํา ไวยโภชน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14422 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
30. นายนิวัฒน์ อักษรวิลัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14458 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
31. นายหนูเรียน เมาะราษี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14468 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
32. นายบพิตร บุญลี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14470 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
33. นายไสว จําปาชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14502
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
34. นายอุดม พานิกร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14515 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
35. นายสุนทร โวหารกล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14522
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
36. นายคําเบ้า จําเริญบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14526 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
37. นายอาคม ถิ่นละออ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14538
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
38. นายแสงจันทร์ หงษ์สาหัส ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14550 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
39. นางพรรณี ท้าวฤทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 14560
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
40. นายบุญเลิศ สุวรรณทา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14596
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ําชีตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
41. นายสมจิตต์ ขวัญบุญจันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
14612 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
42. นายจรัญ ผ่านสําแดง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14625
โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
43. นายไพรัช พรขุนทด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสื่อสาร ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14687
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
44. นายประหยัด บุตรกล่อม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
14708 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท

- ๓๒ 45. นายประสาท บุญโนนแต้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
14717 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
46. นายสง่า พระทนอาจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14731
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
47. นายบุญเลิศ กล้าหาญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 14741
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,080 บาท
48. นายสมบัติ สุนสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 14759
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
49. นายสุรินทร์ กัญญาน้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
14763 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
50. นายบุญธรรม พัฒนาสูนย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14778
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
51. นายพิมพา ปัจจมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14782 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
52. นางยุพิน ยุทธยศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14797 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
53. นายสัมฤทธิ์ เกี้ยงศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14847 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
54. นายแหล่ ผลาพรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14870
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
55. นายสมจิตร ปัดลี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14875
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
56. นายสนุก เสาโกมุท ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14884 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
57. นายชาญ ประเสริฐสังข์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14929
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
58. นางพิศ ขจรศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 14966
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
59. นายดาวฤกษ์ บุญเพ็ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
14973 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
60. นายอุดร ปาลสาร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
14980 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
61. นายสุวรรณ์ ฉายวิจิตต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 15052
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
62. นายมานะ ทักษิณภาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 15055
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
63. นายกมล เนื่องขันขวา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
15065 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,600 บาท

- ๓๓ 64. นายสมพงษ์ พิมพ์พงษ์ต้อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
15090 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
65. นายทองสุข จันทะแสน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15103
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
66. นายชัย แก้วมน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15130
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
67. นายทวี พลโคกก่อง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 15199
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
68. นายสุนทร ภูฉายา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 15216
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,100 บาท
69. นายทองพูน ภูผิวคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 15230
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
70. นายต่าง ภูนาแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 15232
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
71. นายชุน ภูจอมเดือน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 15256
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
72. นายสังคม กุลนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 15271
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
73. นายดํารงค์ หาหลัก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่
15277 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
74. นางประครอง สีทาสี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
15290 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
75. นายสีหราช มณีเนตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
15334 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
76. นางละมัย แก้วพัตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 15370
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
77. นายคําเครื่อง แพ้ภูเขียว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
15379 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
78. นายถาวร วงศ์เหล่า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 15384
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,830 บาท
79. นายพิมพา พันธะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15410
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
สํานักชลประทานที่ 7

จํานวน 24 ราย

1. นายสาลี่ เสสนนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 6051
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นายเจียม ภูวิจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 15496
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๓๔ 3. นายหนูกร พลเพ็ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 15724
โครงการชลประทานมุกดาหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
4. นายสมเดช แก่นสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 15753
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
5. นายหลุน ดอกดวง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 15770
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
6. นายแน่น แก่นการ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15842
โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
7. นายฉลอง รัชอินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 15907
โครงการชลประทานมุกดาหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
8. นางสมัย จันทร์แดง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15946
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
9. นางเกรียงศักดิ์ ยุติพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
15981 โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
10. นางนิตยา สุริรมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 15983
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ําก่ํา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
11. นางวิจิตร ไชยกมล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16005 โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
12. นายวิเชียร ปะตังเวสา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 16017
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
13. นายคําเบ้า ทองเทพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 16040
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
14. นายประดิษฐ์ บุญดก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 16046
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
15. นายประหยัด สายสมบัติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16077
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
16. นายสว่าง บุญราม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16096
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
17. นายถวัฒน์ คําวงษ์ษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16128
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
18. นายบุญมี ชุมนวล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16142
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
19. นายคําผัน แสนทวีสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16187
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
20. นายอุทัย คําสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16189
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
21. นางสุพรรษา อุดมทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
16195 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๓๕ 22. นายสะม้าย พ่อขันชาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 16238
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
23. นางสาวพูลสิน ศิลปชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 16269
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
24. นายบุญเที่ยง จอมเกาะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
16316 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
สํานักชลประทานที่ 8

จํานวน 49 ราย

1. นางสาวเดือนอําไพ ชมภูกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
16323 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
2. นางสําเภา ศรีทองสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 16385
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
3. นางนิตยา โกมารกุล ณ นคร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
16520 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
4. นางผกา สายทิพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 16534
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
5. นายสถาพร แก้วอรสาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 16549
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
6. นายบัณฑิต ป้อมสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
16587 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
7. นายธงชัย สร้อยเสนา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16632
โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
8. นายพร คิมหัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 16643
โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
9. นายสมัย นิลดีสระน้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16656
โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
10. นายประคอง วรครบุรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16661
โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
11. นายคํามอญ สมสวย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16666 โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
12. นางสุทิน กล่อมใจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 16693
โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
13. นางสมพร อาจทวีกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 16734
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
14. นายสายัณห์ ยาวจันทึก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16767
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
15. นางละม่อม จักร์สิงห์โต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 16779
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท

- ๓๖ 16. นางกวน สงค์พิมพ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 16848
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
17. นายสุทัศน์ ปะรุมรัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16866 โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
18. นายเลียน สอนเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16892
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
19. นายเริ่ม ปุ้มกระโทก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 16922
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
20. นางชลิดา ปุกสันเทียะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 16947
โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
21. นายสา ศาลางาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 16955
โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
22. นายสุนทร เฉลิมรัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
16992 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
23. นางสุทัตตา พรกุณา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 17018
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
24. นายสมาน พิมพ์บุญเสริม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
17032 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
25. นายสมบูรณ์ โวหาร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
17090 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
26. นายวิเชียร สุดศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 17098
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
27. นายอนันต์ ไม้กระโทก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
17099 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
28. นายพงษ์ ก้าวกระโทก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 17114
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
29. นายสว่าง เจริกรัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 17145
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
30. นางนงนุช คงทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 17156
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
31. นายเจริญ ศรีรักษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 17160
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
32. นายนิพนธ์ ไขโพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 17174
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
33. นายวิชัย เสมาปรุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 17189
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
34. นางปักปิ่น น้อยจันทึก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
17196 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,700 บาท

- ๓๗ 35. นางพร คลานกลาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 17197
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
36. นายกู้เกียรติ ปลดรัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
17200 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
37. นายเย็น กลิ่นเดช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 17220
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
38. นายประเสริฐ เตียนพลกรัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
17247 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
39. นายอํานวย เสริมใหม่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
17313 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
40. นายประมาณ ปุกสันเทียะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
17347 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
41. นายจงรักษ์ ศรีสงคราม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
17374 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
42. นายถนอม เกาะสังข์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 17398
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
43. นายพูนมี ริลพัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 17424
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
44. นายสุทัศน์ เกิดทองคํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
17551 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
45. นางน้อย วีระหงส์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 17668
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
46. นายอนันต์ แคนเภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 17712
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
47. นางบุญเรือน แก้วผ่องศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
17754 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,850 บาท
48. นางสุวัย แสนรัมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
17760 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
49. นายวรพจน์ ใจเอื้อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 17801
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
สํานักชลประทานที่ 9

จํานวน 67 ราย

1. นางพิศมัย มาลัยวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 17858
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
2. นางสุวิมล มากกําไร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 17864
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นางวิวรรณ แนวอินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 17865
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท

- ๓๘ 4. นางนงลักษณ์ สุวรรณมนตรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
17867 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
5. นางทองอยู่ ฉ่ําศาสตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 17879
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
6. นางจําลอง หงษ์ยุพา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 17890
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
7. นายถาวร เศรษฐพฤกษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 17918
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
8. นายสมพร กําเหนิดรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 17945
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
9. นายเชิ ด แสงมุข ลูก จ้า งประจํา ตํา แหน่ง พนั ก งานขับ เครื่อ งจัก รกลขนาดกลาง ช 1
ตําแหน่งเลขที่ 17962 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
10. นายสุวัฒน์ เทียมทิพร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18028
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
11. นายสุร ศักดิ์ ผ่องเผือก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
18055 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
12. นายฉลอง วารุกา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18065
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
13. นายพชร วิภาสิริกร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18123
โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,320 บาท
14. นายสถาพร ปิ่นสํารวจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
18162 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
15. นางปราณีต วงศ์ประยูรศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
18205 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
16. นางละมัย วงศ์ยิ้มย่อง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
18209 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,410 บาท
17. นายชูชาติ ผาทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 18246
โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
18. นายจรงค์ แก้วดารา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 18283
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,680 บาท
19. นางเพ็ญศรี เย็นอยู่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18337
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
20. นางเพลินพิศ วรทุน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18356
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
21. นายคลี่ หมั่นมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18361
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
22. นายอาทิตย์ มาลัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18362
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท

- ๓๙ 23. นางนพพา สุขยิรัญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 18385
โครงการชลประทานนครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
24. นายสนม ดาวเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18418
โครงการชลประทานนครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
25. นายพิจิตร พิมพ์ศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18433
โครงการชลประทานนครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
26. นางมาลี ทองฉาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 18453
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
27. นางอําเพย บุญเจียม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
18489 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
28. นายประเทือ ง วงษ์บุญ ลูก จ้างประจํา ตําแหน่ง ช่า งฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่ง เลขที่
18531 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
29. นายสมคิด แสวงงาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18548
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
30. นางปราณี หมื่นโอด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 18601
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
31. นายนวย มาลาเวช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 18649
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
32. นายทวน มหาประทุม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18651
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
33. นางหวล ถนอมมิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 18682
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
34. นายผิน เจริญวัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 18689
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
35. นางบุปผา ลิบวงษ์สุทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 18697
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
36. นางไข่ แก่นบุบผา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 18717
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
37. นางจิตตรา ประเสริฐผล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 18737
โครงการชลประทานตราด อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,130 บาท
38. นายสมรัก น้อยสําแดง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18749
โครงการชลประทานตราด อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
39. นายมนัส รามชนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18773
โครงการชลประทานตราด อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
40. นางบุญยืน นุวัติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 18782
โครงการชลประทานตราด อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
41. นางประคอง ใจผดุงวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
18786 โครงการชลประทานสระแก้ว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท

- ๔๐ 42. นายโสวัตร์ โสมากุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18830
โครงการชลประทานสระแก้ว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
43. นายสนั่น เลิศณรงค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 18839
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
44. นางตี พันเคลือ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18922 โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
45.
นายเชาว์ ดิษยี่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18930
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
46. นายนิยม ทรงประดิษฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 18940
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
47. นายสมชัย หิรัญถาวร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19034
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
48. นายสังเวียน เชื้อไทย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19061
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
49. นายสําเนียง ใจไทย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19070
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
50. นายสละ คังคายะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 19112
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
51. นายประมวล พงษ์คุณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19121
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,600 บาท
52. นายทอง รังสิกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19172
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
53. นายจันทร์ ภู่แก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19176
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
54. นายถวัลย์ สุขมั่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19183
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
55. นายบรรจง รอบคอบ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 19205
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนบางปะกง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
56. นายสาธร ศุภรปริญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19223
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
57. นายธวัช ห่วงแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 19228
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
58. นายกวี ดีพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19230
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
59. นายสุดใจ สุขอร่าม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19231
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 14)
60. นายประยุทธ สุดไทย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19300
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๔๑ 61. นางอรุณี เรืองฤทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 19308
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
62. นายอรชุน ฤทธิ์กล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 19315
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
63. นายสุจิน ทองแท่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19348
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
64. นางวัลลภา แย้มกลิ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19350
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,020 บาท
65. นายพล ชัยทาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19360
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,020 บาท
66. นายวิรัต คดีรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19365
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,020 บาท
67. นางลัดดาวัลย์ จั่นแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 19384
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
สํานักชลประทานที่ 10

จํานวน 84 ราย

1. นายสุรพล พะลายะสุต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
19396 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท
2. นายมานะ พันธ์ตะเภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 19440
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
3. นางประทิน พันธุ์จบสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19446
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,100 บาท
4. นายสมบูรณ์ ธุวสินธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19468
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
5. นายเมธี ศรีสลวย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 19512
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท
6. นายไพบูลย์ ต่านแตง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19514
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
7. นายยงยุทธ พันธุ์วิชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 19527
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
8. นายสมัย ใจดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 19547
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
9. นายฉลาด ศรีสายหยุด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 19578
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
10. นายศุภชัย คิดฉลาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19585
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
11. นายสมบัติ ยังคง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19606
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท

- ๔๒ 12. นางสาวจุฑาภรณ์ โทนแจ้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 19646
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
13. นางสําราญ สอนงอก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 19660
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
14. นางพรพรรณ ดอกพุฒ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 19697
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
15. นายบุญส่ง เนียมทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 19707
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
16. นายกิตติ มิ่งสําแดง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 19709
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
17. นายวิเชียร พุกสาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 19771
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
18. นางสาวปราณี โพธิ์เอี้ยง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่
19844 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
19. นางปราณี พรมแตง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 19860
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
20. นางประเทือง มีอิสสระ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 19862
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
21. นางมาลัย ลุยทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 19866
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
22. นายทวน วิชัยดิษ ฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 19879
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
23. นายสุทธิชัย สโรบล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 19889
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
24. นายสํารวย รุ่งสว่าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 19912
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
25. นายเฉลียว ดีที่สุด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 19913
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
26. นายใหลลบ ฉลาดคิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
19935 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
27. นางบุญธรรม จันทร์พุธ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20014 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
28. นางจันทร์ประภา ดีที่สุด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20028 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
29. นายสําเริง อิ่มมาก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20037
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
30. นายจักรพันธ์ บัวศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20042
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท

- ๔๓ 31. นายสิงห์ ฉายปรีชา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 20084
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกระเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
32. นายประเสริฐ ศิริประทุม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
20134 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกระเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
33. นายอุดม สรงเนย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 20162
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกระเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,560 บาท
34. นายไพศาล พากเพียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 20215
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกระเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
35. นายอภิชาติ ผ่องศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 20236
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
36. นายนิเวศน์ สุวรรณหงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 20259
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,320 บาท
37. นายสมบัติ แสงจารุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 20260
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
38. นายเสนอ จําปารัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20275
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
39. นายสมคิด นูนศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 20282
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
40. นายทอง อินทองตั๋ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 20288
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
41. นางละเอียด สุขแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20316
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
42. นางสมจิตร เชื่องวงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20331
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
43. นางดาวเรือง อินทร์นุช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20334 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
44. นางคําผิว จันทะมล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20339
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
45. นายวิเชียร ศักดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 20415
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
46. นายโชติอนันต์ พันธุ์แตงไทย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
20434 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
47. นางพเยาว์ กลิ่นสอน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20469 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
48. นายสมจิตร์ การบรรจง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20504
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
49. นายประชุม ยืนยาว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
20505 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,440 บาท

- ๔๔ 50. นายสมศักดิ์ พิกุลสวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20507
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
51. นายบุญเสริม พุ่มสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
20516 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
52. นายประสิทธิ์ วรรณกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20579
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
53. นางสุทิน แสวงศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 20583
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
54. นายทองดํา งามภักตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
20627 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
55. นางประสงค์ พรหมพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 20638 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
56. นายมนัส โพธิ์คํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 20664
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
57. นายสมศักดิ์ จันทร์ฉาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20692
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
58. นางบุญชู สัญญขันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 20728
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
59. นายเฉลิม สุขแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 20829
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
60. นายผ่อง ตรีสวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20831
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
61. นายสวัสดิ์ จําปาทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 20921
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
62. นายนิยม โค้วฮวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 21041
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
63. นางประยูร ยิ้มกรุง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 21048
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
64. นางบังอร เอี่ยมรอด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 21084
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
65. นายฉลอง กูบกระบี่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 21087
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
66. นางจันทิมา เพชรชนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
21090 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
67. นายนิเวศ วัฒนชโนบล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21094
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
68. นายชัชวาลย์ หลักเพ็ชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21100
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๔๕ 69. นายจําลอง ชมสมุทร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 21103
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
70. นายวิมล สมสอาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21106
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,080 บาท
71. นายสินชัย เชี่ยวพานิช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่
21156 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,100 บาท
72. นายสุริยันต์ กาญจนเลขา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
21163 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
73. นายสําลี ครุฑจีน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21169
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,100 บาท
74. นายปรีชา สุทธิลักษณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21173
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,100 บาท
75. นางเพ็ญศรี สรหงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 21186
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
76. นายถวิล หมอช้าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21227
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
77. นายสุทิน เพาะปลูก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21238
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
78. นายสะอาด อยู่ทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21247
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
79. นายสมเด็จ ศรีแสงอ่อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
21278 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,670 บาท
80. นายประคอง เอี่ยมประไพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
21353 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
81. นายประยูร สายทองเพชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
21360 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,100 บาท
82. นายเฉลย สวนจั่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 21376
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,560 บาท
83. นายมานิต บุญสุ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 21381
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
84. นายสุชาติ มีชิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 21385
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
สํานักชลประทานที่ 11

จํานวน 61 ราย

1. นางปราณี เจริญศิลป์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 21415
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
2. นายสุชาติ แสวงทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 21421
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๔๖ 3. นายสุรชัย เจริญศิลป์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
21459 ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
4. นายสุบินทร์ ลิ้มประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21498
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
5. นายทองหยิบ อุ่นเรือน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 21550
โครงการชลประทานสมุทรปราการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
6. นายแจ่ม สังข์ทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21588
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
7. นายปราโมทย์ สุดเสนาะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21590
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
8. นางสมนึก จันทร์ขจร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
21648 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
9. นายวิ ชั ย อิน อ่ํา ลูก จ้า งประจํา ตํา แหน่ง ช่า งฝี มื อ สนาม ช 1 ตํา แหน่ง เลขที่ 21670
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
10. นายประจวบ ภักดีพันดอน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
21693 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
11. นางประทิน ไวชิตา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
21695 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
12. นางอารี โกยแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 21709
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
13. นางวิเชียร อินทร์โพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 21714
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
14. นางวิเชียร เผือกอําไพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 21718
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
15. นางลําเจียก เกษมศิลป์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
21726 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
16. นายสุทธิชัย จามรโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสื่อสาร ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21742
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
17. นายพัฒน์ธนันตร์ วงษ์รอด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 2 ตําแหน่งเลขที่
21743 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,730 บาท
18. นายเวไน ภูธรธราช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21761
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
19. นายสมศักดิ์ แตงโหงว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21763
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
20. นายธนบดี อนุกูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 21796
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
21. นายสมหมาย เทียนอร่าม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21802
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท

- ๔๗ 22. นายบรรจง โพธิ์เย็น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21881
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
23. นางสาวอัชณา สวัสดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 21882
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
24. นางหมวย ปานประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 21885 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
25. นางสัมพันธ์ เฉลิมวัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 21922
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
26. นายสงคราม งามพริ้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 21930
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
27. นายวีร ะ โหมดแจ้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21953
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
28. นายธัญญะ พุฒม่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 21967
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
29. นายสุเทพ ศรีสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 21983
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,440 บาท
30. นางทองหล่อ แย้มกลิ่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22051
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
31. นายมานพ ถาวรผล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 22055
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
32. นายธงชัย ทรัพย์สมบูรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 22086
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
33. นายเรืองศักดิ์ โชคเจริญชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 22115
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
34. นายมานพ แก้วเกตุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22175
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
35. นางพัทนา จันทร์สัมฤทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
22183 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
36. นายสมพงษ์ แสงกล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 22246
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
37. นายสวัสดิ์ เฟื่องนคร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 22251
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
38. นายบํารุง สร้อยดอกสน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22293
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
39. นายสุพิณ แตงผึ้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22312
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
40. นายสํารวม ฤกษ์ประกอบ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
22320 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท

- ๔๘ 41. นายสุวรรณ ทองแตง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22333
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
42. นางสําเนียง อ่อนละมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22359
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
43. นายไพบูลย์ สารสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22366
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
44. นางทองชุบ วายุพัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22375
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
45. นายวิชิต พานทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 22387
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
46. นายธีรพล น้ําทรง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 22390
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
47. นางสาวประทีป พรหมาคม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
22397 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
48. นายกมล ครุฑสําอางค์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสื่อสาร ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 22402
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
49. นายสมบุญ สุขสุเกษ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22479
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
50. นายสมศักดิ์ สวนทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22480
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
51. นางสมปอง ตันเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่
22490 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
52. นางอรพรรณ สวนทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 22509 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
53. นายวิถีชัย เดชเสถียร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 22525
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
54. นายมานะ บุญนันท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 22539
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,730 บาท
55. นายชุมพล บุญอินทร์ส่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22541
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
56. นายศิริ นุ่มอุดม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22573
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
57. นายประทาน กุลประสิทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
22638 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
58. นายสุนันท์ สุวรรณเครือ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่
22662 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
59. นายนัทกิจ พุ่มแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 22684
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท

- ๔๙ 60. นางจุรี ศิริมณีกรานต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 22744
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
61. นางวิมลรัตน์ พันธุ์ฤทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
22829 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
สํานักชลประทานที่ 12

จํานวน 97 ราย

1. นางวัชนันท์ กล่ําเพ็ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
22853 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นางละออง เทอดนิเวศน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
22857 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
3. นางสายัณห์ นฤภัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
22866 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
4. นางอรุณี จันตะเภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 22879
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
5. นางบุญธรรม อินทโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 22927
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
6. นายสมชาย ทวีมูล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 22939
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
7. นายอุดม สว่างศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 22963
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
8. นายสุริน เจริญดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 22988
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
9. นายมณี เรือนทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
22992 ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
10. นางเตือนใจ บุญงาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 23026
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
11. นายสมศักดิ์ สืบศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 23039
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
12. นายวันชัย เพ็งสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 23056
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
13. นายพร ศรีกรด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 23077
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,440 บาท
14. นายคํานวน จันทภูมิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 23163
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
15. นายประสาท เจริญศิลป์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่
23165 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,830 บาท
16. นายบุญเลิศ ชูเกษร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 23167
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๕๐ 17. นายประคอง มงคลพัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
23186 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,440 บาท
18. นางสาวดวงนภา เพ็ญกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
23220 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
19. นางมะลิ ปราบทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 23241
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
20. นายประยูร แก้วใย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23250 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
21. นายสุชิน อยู่จันทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23252 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,960 บาท
22. นายลําพอง พึ่งมาก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 23275
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
23. นางสารี่ เรืองบุรพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 23290
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
24. นายสมพิบูลย์ อัมภาราม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่
23299 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
25. นายกระเสียน โสภาสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23312 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
26. นายสมชาย ศรีชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23359 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
27. นายสําเริง ทับทวี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 23416
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
28. นายกิตติภัฎ อุตสาคู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 23448
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
29. นางลัดดา ฉวีรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 23460
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
30. นายนพ นิลน้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 23463
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,080 บาท
31. นายสมชาย ขันธรูจี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 23470
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,560 บาท
32. นายวิชัย โตรื่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 23474
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
33. นายจําลอง แป้นแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23544 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
34. นางสุมาลี วัชรจรัสกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23557 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
35. นายสามารถ อ่อ นจัน ทร์ ลูก จ้า งประจํา ตํา แหน่ง ช่า งเขีย น ช 3 ตํา แหน่ง เลขที่
23594 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๕๑ 36. นายไพบูลย์ กล้าหาญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
23597 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
37. นายแฉล้ม มณีแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 23652
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
38. นายวิเชียร ดีเสมอ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23653 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
39. นายสมจิต ชาวบ้านกร่าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23709 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
40. นางหอมสุวรรณ แจ่มกระจะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
23752 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
41. นายบุญรอด บุญเกิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23816 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
42. นางอารีย์ กุฎีศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 23920
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
43. นายทองเพียร ทับพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23956 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
44. นายหอม แก้วปาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
23958 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
45. นายปัญญา สังฆพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 23961
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
46. นายประสาท เรืองวิไล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 24025
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
47. นางคนอง น้ําค้าง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24047
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
48. นางพะเยาว์ โกสินธุ์วัฒนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24081 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,960 บาท
49. นายวิสัย มานะกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24094 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
50. นายพลอย มั่นใจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 24101
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
51. นางสาคร อารีชม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24105
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
52. นายวิวัฒน์ แสงเดือน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 24132
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
53. นายชลอ บางจั่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 24170
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
54. นายประจักษ์ ภู่วัด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 24187
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,440 บาท

- ๕๒ 55. นายเล็ก มีโพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24290
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,100 บาท
56. นายวิโรจน์ ทวีสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 24415
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
57. นายเฟื้อ ศรีเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 24447
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
58. นายเฉลย ทรัพย์นิมิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 24476
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
59. นายบุญมี เอมประดิษฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24515
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
60. นายส้มเกลี้ยง ดีศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24569
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
61. นายอุดม ทัพวิเศษ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24587
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
62. นายไพโรจน์ วิเลปะนะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24603 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
63. นางพยง โคตุธา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24630
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
64. นางสาวจันทร์เพ็ญ วานาจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่
24647 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
65. นางประภัสสร พงษ์ภู่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 24650
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
66. นายเฉลิม บุสถิตย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 24656
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
67. นายนที กลองคล้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 24658
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
68. นายสมศักดิ์ เขียวมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
24692 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
69. นายอุทัย ปิ่นเพ็ชร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 24779
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
70. นายปัญญา เดชฤดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 24780
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
71. นางเสนียม บ่ายเที่ยง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 24812
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
72. นายสุนันท์ ศรสูง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24831 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
73. นางสมนึก บุญรื่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 24840
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๕๓ 74. นายชาญ เรือนงาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 24856
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
75. นางละมาย ธัญญะเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 24860
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
76. นายสุ ร พล มากมณี ลูก จ้า งประจํา ตํา แหน่ ง ช่า งเขี ย น ช 3 ตํา แหน่ง เลขที่ 24873
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
77. นายวิเชียร เนรมิตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 24909
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
78. นายวิเชียร อุบลรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
24982 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
79. นางสาวประทิน ยิ้มสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 25002
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
80. นางพยงค์ ปิ่นแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25004
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
81. นางอุไรวัลย์ โพธิรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25011
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
82. นางณัชชาพร ขวัญเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
25043 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
83. นายสุบิน ศรีมณฑา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 25056
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,360 บาท
84. นายสายันต์ มะโหฬาร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
25101 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,700 บาท
85. นายนัทธี สถิรสันติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
25119 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
86. นายแอ๊ด แตงศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25138
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
87. นายเสถียร ประสิทธิ์เขตกิจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่
25140 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
88. นายประดิษฐ์ วิสิทธิเขตรกรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
25169 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
89. นายบรรเจิด กลทิพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
25219 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
90. นางณัฐญา สุชาติธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 25231
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
91. นายฟอง เมฆใหม่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25259
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
92. นางเจียมจิตร์ พุ่มโพธิ์งาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่
25360 โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๕๔ 93. นางรัฏฐพร คงกะเรียน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 25375
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
94. นางจิรพรรณ วิมลโนช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
25382 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
95. นายสมเกียรติ ชอบสูงเนิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
25428 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
96. นายวินัย ชนะโรค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25478
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
97. นายณรงค์ เติมลาภ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
25485 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
สํานักชลประทานที่ 13

จํานวน 72 ราย

1. นายพูลสุข ไวทยะบูลย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
25502 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นางกนกรัตน์ ขันแดง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 25508
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
3. นางกระแสร์ ชํานาญศิลป์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 25509
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
4. นางสุรีย์ จงสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25539
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
5. นายณรงค์ ทองกร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 25569
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,900 บาท
6. นายสมศักดิ์ แก่อินทร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 25570
ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
7. นายทัน ฉ่ําแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 25654
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
8. นายสุเทพ มะนาวหวาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25684
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
9. นายสาคร ปัถพี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25689
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
10. นายประสิทธิ์ กลิ่นทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตําแหน่งเลขที่
25700 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
11. นายธันวา สมรูป ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 25710
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
12. นางชลอ สมถวิล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25722
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
13. นายชนัต ธนนกมลสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
25749 โครงการชลประทานกาญจนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๕๕ 14. นายสนั่น ผิวเหลือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
25782 โครงการชลประทานนครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,200 บาท
15. นายอานนท์ ชิโนดม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25796
โครงการชลประทานราชบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
16. นายวิมาน อู่สุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 25801
โครงการชลประทานราชบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
17. นายสมภพ เพิ่มทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
25809 โครงการชลประทานราชบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,440 บาท
18. นายสุรินทร์ เคลือบทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
25819 โครงการชลประทานราชบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
19. นางจํานงค์ เพิ่มทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 25906
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
20. นางวิไล กลีบเมฆ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25931
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
21. นางประทุม นาคเนียม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 25934
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
22. นางนงลักษณ์ เร่ชะล่า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
25957 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
23. นายมนต์ชัย พลเดช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 25973
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
24. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 25977
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
25. นายสมทรง แพงลาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26012
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
26. นางยุพา แช่มช้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26019 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
27. นางละมัย อินทร์มณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26020 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
28. นายวันเพ็ญ อินคล้าย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26030 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
29. นายจุ่น นุชสุดสวาท ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26032 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
30. นายสุชิน โพธิ์ทรัพย์สุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26045 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
31. นายณรงค์ ขําสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26075 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
32. นายเศียร ฉิมวัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26092
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๕๖ 33. นายเสร็ด ชุ่มเพ็งพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26107 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
34. นายประเสริฐ ไทรไกรกระ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26243 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
35. นายทวีศักดิ์ กาญจนอุดมการ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
26264 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
36. นายบุญเสริม แสงรัก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
26323 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
37. นางสุด บริสุทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26352
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
38. นางสุภาพิตร เรียนทับ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26361
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
39. นางวิรัตน์ แม้นจิตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26449
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครชุม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
40. นายอาคม วรศาสตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 26456
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
41. นายสมจิต ศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 26498
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
42. นายวินัย นาคสาทา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 26499
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,320 บาท
43. นายสิทธิเดช พรมพันธุ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 26623
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
44. นายสอน เจริญรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 26633
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
45. นายมานพ สนธิวงศ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 26635
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
46. นายสุชาติ ก๋งปี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26705
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
47. นางฉลวย นุชเนตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26753
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
48. นายสมนึก บุญคุ้ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26801
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
49. นายจาบ สอนใจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 26915
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
50. นายวิเชียร ปลาทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 26945
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
51. นายฉลวย ขันทองดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26948
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๕๗ 52. นางอโนชา อัญชนีย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26969
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
53. นางสอาด ศรีสุวรรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 26972
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
54. นายพนม ปอสูงเนิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 27034
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
55. นายสมศักดิ์ เรียนทับ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27100
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
56. นายคันชั่ง ประชาฉาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 27121
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
57. นายวิชิต คุ้นเคย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 27143
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
58. นายพศิน สาระศาลิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 27177
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
59. นายสิริ เสริมสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
27224 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
60. นายเชียง ดีคล้าย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
27226 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,440 บาท
61. นายทองใบ พุดซ้อน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27264
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
62. นายอุดม อาจคงหาญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
27318 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,200 บาท
63. นายเสรี พราหมณโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่
27391 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,900 บาท
64. นายประคอง กุญชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27431
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
65. นางจินดา คงศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27456
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,850 บาท
66. นายพยุง เสริมสุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 27472
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
67. นางลัดดา มั่งประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบํารุงทาง ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 27475
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 14)
68. นางประภา ภวังครัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 27487
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
69. นางการเวก ดาบเพชร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
27490 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
70. นายสมบูรณ์ จินดาแจ้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
27610 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท

- ๕๘ 71. นายทนง อุดม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
27637 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
72. นายมนตรี ขันธ์แก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
27646 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
สํานักชลประทานที่ 14

จํานวน 50 ราย

1. นายอุดม แกล้วกล้า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27682
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
2. นายสาย ทองไทย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 27710
โครงการชลประทานเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
3. นายพัฒนะ ธรรมาภิรมย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่
27756 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
4. นายสมชาติ หุ่นเก่า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
27781 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
5. นายโสภา วุฒิโภค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 27820
โครงการชลประทานชุมพร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
6. นางนฤมล พวงมะลิ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 27843
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
7. นางวีณา คงทน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 27848 โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,220 บาท
8. นายกัษณ ศรีบูระไชย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 27893
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
9. นายบุญมี ครึกครื้นจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 27940
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
10.
นายพนัส สาระเห็ด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
27959 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
11. นายสาหร่าย สุขประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
27966 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
12. นายบุญชู กิ่งทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 27968
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
13. นายชาญ อ่อนละออ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 27998
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
14. นางน้อย แก้วอําไพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28040
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
15. นางชูกลิ่น อุไรรักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28045
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
16. นางเนี้ยว ครึกครื้นจิตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28054 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๕๙ 17. นายสง่า สว่างจิตต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28075
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
18. นายทวี วรรณา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28077
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
19. นางรอเบีย แดงแสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28088
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
20. นางละม้าย ศักดิ์ณรงค์ชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่
28115 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
21. นางสาหยัน โตชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28120
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
22. นางประทีป อยู่สถาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28134
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
23. นางปุ่น สังข์พุก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28136
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
24. นายนอง ขําทวี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28164 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
25. นางสมจิตร์ สิงห์ขรณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28200
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
26. นางติ๋ว เสือพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28203
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
27. นางอุษณีษ์ สิงหา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28204
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
28. นางนิจ สดชื่น ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28207
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
29. นางเมี้ยน สิทธิชัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28237
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
30. นายชลอ สวัสดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28240
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
31. นางสังเวียน จันทร์นาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28247
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
32. นางเล็ก สัตบุษ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28276
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
33. นางชิ้น เย็นฉ่ํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28291
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
34. นางมาลี ยอดสวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28300
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
35. นางบังอร ก๊วยประเสริฐ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
28304 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๖๐ 36. นายสมศักดิ์ งามพ่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28351
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
37. นายลาภ พูลสิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28411
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
38. นางละออง กลิ่นสน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28443
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
39. นางสมหวัง เกษรแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 28451
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
40. นางพิกุล เทพทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 28515
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
41. นางเพ็ญศรี คุ้มผิวดํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 28528
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
42. นางฉอ้อน วงแหวน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 28529
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
43. นางเซี้ยง เกษลาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 28537
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
44. นางสวง หุ่นเก่า ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 28543
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
45. นางเนียบ เนียมตั้ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 28544
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
46. นายเหรียญ น้อยสะอาด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28598
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
47. นางสาวจํานง ทองมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28609
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
48. นายสมชาย วรสาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28628
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
49. นายชุมพล จันทร์ดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 28656
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,560 บาท
50. นายธวัชชัย สุวรรณเทพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 28682
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
สํานักชลประทานที่ 15

จํานวน 17 ราย

1. นายประคอง จันทร์มูสิก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
28696 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
2. นายสุวัฒน์ เย้าดุสิต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
28702 ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 23,990 บาท
3. นางภักดี กาญจนรัตน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 28726
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๖๑ 4. นางสาวกฤษณา ฤทธิไพโรจน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28755
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
5. นายทวี บุญจันทร์แก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28814
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,890 บาท
6. นายสมพร ศรีพรห์ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 28849
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
7. นายเสรี วสุวัต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 28850
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
8. นายสถิตย์ สุวรรณระ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28881
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
9. นายสมนึก ทัดเทียม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 28927
โครงการชลประทานกระบี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
10. นายจํารัส อ่อนจันทร์อบ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28948
โครงการชลประทานกระบี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
11. นายเอื้อน เจ้ยจู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 28952
โครงการชลประทานกระบี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
12. นายวิโรจน์ สมัครการ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 28997
โครงการชลประทานพังงา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,700 บาท
13. นายวัฒนา เรืองโรจน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
29209 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
14. นางปลอบ พราหมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 29237
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
15. นางหนูเวียง สุวรรณคช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 29239
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
16. นายแสงจันทร์ รัตนวิทย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 29331
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
17. นายธรรมฤทธิ์ สุตตะระ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 29382
โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
สํานักชลประทานที่ 16

จํานวน 28 ราย

1. นายปกรณ์ พุทธศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 4/หน. ตําแหน่งเลขที่
11008 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,900 บาท (ปฏิบัติงานที่สํานักชลประทานที่ 15)
2. นางสาววรรณี อิสระโชติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 4 ตําแหน่งเลขที่
29413 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นางพัชรี ธรรมปัญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 29431
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
4. นายกระจ่าง สีชมภู ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 29461
ส่วนวิศวกรรมบริหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๖๒ 5. นางประนอม ทองคง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 29522
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
6. นายเกษม รุกขพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 29538
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
7. นายสมมิตร เมืองสง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 29555
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,320 บาท
8. นางมาดี โกมุทชาติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 29604
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
9. นางละม้าย สุขเนียม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 29609
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
10. นายสุพลชัย พัฒน์ช่วย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตําแหน่งเลขที่
29617 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
11. นางปรีดา เกิดพิทักษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 29657
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
12. นายวิโรจน์ เนียมชุม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 29668
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
13. นายบุญธรรม อักษรผอม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
29679 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
14. นายพริ้ม ทองพุด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 29711
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,410 บาท
15. นายสุชาติ บุญส่ง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 29730
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
16. นางสาวอิ่มใจ วรศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 29741
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,410 บาท
17. นายเหล็ม หมุนนุ้ย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 29799
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
18. นายชม จุลรังษี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 29836
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
19. นายประจวบ รักนุ้ย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 29860
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
20. นายนิยม ปะณีตะผลินย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 29932
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
21. นายบุญเจือม ชูแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 29936
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
22. นายกอเฉ็ม แหหนุ่ม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
29993 โครงการชลประทานสตูล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
23. นายสุรพันธ์ ณ สวัสดิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 30165
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียด อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท

- ๖๓ 24. นายสุวัฒน์ คณิต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
30184 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียด อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
25. นายสุนทร กลับดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 30191
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียด อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
26. นางศิวพร ปล้องไหม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 30546
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
27. นายแมน พิทักษ์สัตยกุล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 30634
โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,890 บาท
28. นางสาวสุนารี สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 30777 โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
สํานักชลประทานที่ 17

จํานวน 12 ราย

1. นายหะมะ ยูโซะ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 30064
โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
2. นายมาตีรีดี ลอมา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ตําแหน่งเลขที่
30081 โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
3. นางสมบูรณ์ ชาติพันธ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 30092
โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท
4. นายอับดุลเล๊าะ มูซอดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 30102
โครงการชลประทานปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
5. นายยินดี แก้วมณี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 30242
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
6. นายสมพิศ สุวรรณชาตรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่
30251 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,150 บาท
7. นายอับดุลลายิด มะสาแม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 30387 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
8. นายสะฝีอี สันหีม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 30432
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,720 บาท
9. นายสุธี แสงสุวรรณ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 30471
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
10. นายเฉลิมชัย รัดรึงสุนทรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตําแหน่งเลขที่
30472 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,260 บาท
11. นางสมนึก ลาดน้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานชลประทาน บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 30497
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
12. นายสุรศักดิ์ อุบลกาญจน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่
30749 โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
สํานักวิจัยและพัฒนา

จํานวน 3 ราย

1. นางสาลี่ รัศมิทัต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
30898 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท

- ๖๔ 2. นายสมศักดิ์ มุกดา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 30927
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นางอุทัยรัตน์ ภู่ห้อย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 30958
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

จํานวน 13 ราย

1. นางวันดี เคียงศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 31018
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นางเสาวนี ระวิภักตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 31102
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นายจรินทร์ ปัจฉิมก้านตง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31113
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,730 บาท
4. นายปรีช า นพศิริ ลูก จ้า งประจํา ตํา แหน่ง ช่า งสํา รวจ ช 3 ตํา แหน่ง เลขที่ 31121
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
5.
นางแอนนา เพ็ญสุภา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31158
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
6. นายเลี่ยม ปานเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31253
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
7.
นางอรุณรัช บ่อโพธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 31269
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
8.
นางพรทิพย์ รามสูต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 31308
ส่วนสํารวจทําแผนที่จากภาพถ่าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
9. นางคล่องจิตร เช้าฉ้อง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31338
ส่วนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
10. นายประสิทธิ์ โกษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 31370
ส่วนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,690 บาท
11.
นางรัชนี ปิ่นเกตุ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31460
ส่วนปฐพีกลศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
12. นายบุญมี สร้อยแท้ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31480
ส่วนปฐพีกลศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
13.
นายสนิท เซิงไผ่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31486
ส่วนปฐพีกลศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

จํานวน 5 ราย

1. นางศรีวัฒนา ยุวรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 31501
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
2. นางสาวอภิกษณาพร กลิ่นมาลา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่
31502 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,990 บาท
3. นายกําจัด นิลมงคล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31515
กลุ่มวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท

- ๖๕ 4. นายศิริเดช พันธุมสุต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31582
กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
5. นางจุฑามาศ แก้วมงคล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31610
กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

จํานวน 42 ราย

1. นางอัมพร ฉิมเฉลิม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 31657
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
2. นางสุนันท์ ศรณะเนตร์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 31658
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
3. นางวัลยา ดีงาม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 31660
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
4.
นายทองคํา ชูพงษ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31665
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,110 บาท
5.
นางสมจิต ร แสนสุข ลูก จ้า งประจํา ตํา แหน่ง พนัก งานบริก ารเอกสารทั่ว ไป บ 1
ตําแหน่งเลขที่ 31673 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
6. นางวิลาวัลย์ เรืองศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 31739
ส่วนอุทกวิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,900 บาท
7. นายประสงค์ จารุเกศนันท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31742
ส่วนอุทกวิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
8. นางอรชร ดิษยวณิช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31800
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
9. นายชาญชัย ชวดฉลุน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานการเกษตร ส 3 ตําแหน่งเลขที่
31805 ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
10. นายแก้ว ใหม่เฟย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2/หน. ตําแหน่งเลขที่ 31812
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,970 บาท
11. นายเพิ่มศักดิ์ เขียวธรรม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31825
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
12. นายสมบูรณ์ จันทร์ต๊ะกอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 31829
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
13. นายคําปัน ติ๊บปิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 31838
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
14. นายสุทัศน์ สุขใจ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 31844
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
15. นายเมืองใจ๋ ถาวร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31845
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
16. นายมานพ แสงดวงตา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31851
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท

- ๖๖ 17. นายอินทร บุญเรือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31860
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
18. นางทวาย ครูโคกกรวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31977
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
19. นางจวนแจ้ง สังวาลย์ทรัพย์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31978
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
20. นางจ้อย จอกโคกกรวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31980
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
21. นายชุม กลางโคกกรวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31993
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
22. นางบุญเสริม กาจโคกกรวด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 31998
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
23. นายทวี กล่ําพิมาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32022
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
24. นายสมศักดิ์ แหนงใหม่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32129
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
25. นายเยือน มูลมงคล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32180
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
26. นางพนิดา ฉิมพาลี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 ตําแหน่งเลขที่ 32185
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
27. นายนิพนธ์ นุราช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 32208
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,780 บาท
28. นางสังวล หีบทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32233
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,140 บาท
29. นายสมบูรณ์ ปัญญา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตําแหน่งเลขที่ 32287
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
30. นายสุทธิรัตน์ ชูสนิท ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 32311
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
31. นายจันทร์ พุทธัง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2/หน. ตําแหน่งเลขที่
32323 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
32. นายมนัส วงศ์สวาท ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับน้ํา บ 1 ตําแหน่งเลขที่
32352 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,870 บาท
33. นายวุฒิ ธนะปัทม์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32356
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
34. นายสําราญ ปรีจิตต์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32420
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
35. นายสุริศักดิ์ จิตติวัฒน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32477
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท

- ๖๗ 36. นายทองกรานต์ สีคุณหลิ่ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่
32482 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
37. นางวริฐา เงาระยับ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 32538
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
38. นางสมจิต รัฐสมุทร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32555
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
39. นายไพศาล สันธินาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32579
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,360 บาท
40. นายชงค์ วิเศษสิงห์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 32596
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,420 บาท
41. นายโสภณ ศรีรักษา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 32647
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,550 บาท
42. นายอุรินทร์ พันธ์พืช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตําแหน่งเลขที่ 32697
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,620 บาท

