- 1บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจาที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่จะต้องพ้นจากราชการ
เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
(แนบท้ายประกาศกรมชลประทานลงวันที่ 21 มีนาคม 2560)
_________________________
สานักงานเลขานุการกรม จานวน 7 ราย
1. นางสาวจ าเรี ยง หอมมณฑา ลู กจ้างประจ า ตาแหน่งพนั กงานบริ การเอกสารทั่วไป บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 22 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
2. นายวั นชั ย พุ ทธโอวาท ลู กจ้ างประจ า ต าแหน่ งช่ างฝี มื อ สนาม ช 3 ต าแหน่ งเลขที่ 56
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
3. นางณั ฐ พร จิ ต ขั น ธี ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานพิ ม พ์ ส 4 ต าแหน่ ง เลขที่ 70
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
4. นายไพโรจน์ ชิ นศรี ลู กจ้ างประจ า ต าแหน่ งช่ างเครื่ องจั ก รกล ช 4 ต าแหน่ งเลขที่ 87
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
5. นายทวัชย์ มดนาก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
147 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
6. นายสาโรจน์ สดมุ้ย ลู กจ้างประจา ต าแหน่งช่ างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 184
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
7. นายนิมิตร ลาดใหญ่ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 202
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
กองการเงินและบัญชี จานวน 3 ราย
1. นางศรี รั ตน์ สอนสมสุ ข ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบั ญชี ส 4/หน.
ตาแหน่งเลขที่ 234 ส่วนควบคุมงบประมาณ อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,130 บาท
2. นายวันชัย นุชเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 245 ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
3. นางพวงแก้ว พุ่มประทุม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 4/หน. ตาแหน่ง
เลขที่ 248 ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 38,440 บาท
กองแผนงาน จานวน 2 ราย
1. นางสาวจุฑามาศ ธีรากร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
263 ส่วนวิเคราะห์นโยบาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 38,440 บาท
2. นางรัชนี คล้ายอุบล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุร การ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 268
ส่วนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท

- 2กองพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง จานวน 33 ราย
1. นางสุภาพ เคารพไทย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
274 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,760 บาท
2. นางสายพิณ ยอดทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 279 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
3. นางดวงจันทร์ พัศโน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 282 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
4. นายพิบูล ย์ คาชุม ลูก จ้า งประจา ตาแหน่ง พนัก งานพัส ดุ ส 3 ตาแหน่ง เลขที่ 289
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
5. นายสมเพียน มาละอินทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 309
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
6. นางประมวล ด้วงคาจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 331
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
7. นางสุ ร างค์ ผลเหม ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 339
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
8. นางสาวอารีรัตน์ มาภรณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 342
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
9. นางประเทือง ตนวัฒนาไพบูลย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 355 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
10. นายสมชาย ปลืมใจ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 385
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
11. นางสาวปาฏิหาริย์ มังคลาภรณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 394 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
12. นายพรมมินทร์ อิ่นแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
396 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
13. นางสุ พิน ดา จริ ย า ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 402
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
14. นายสามารถ สอนใจ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
419 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
15. นายสุพจน์ สมรอด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 425
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
16. นายเอนก ร้ อยกรอง ลู กจ้างประจา ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 437
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท

- 317. นายปาน เปล่งเชิญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 470
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
18. นายรุ่งชน รอดบุญฤทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
488 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
19. นายผั น จอมหงษ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 502
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
20. นายไฉน โหนา ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่ 520
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
21. นายจาเริญ เสาร์สูง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 522
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
22. นายบุญฤทธิ์ ชุ่มใน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 523
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
23. นายมานิตย์ เสียงก้อง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 531
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
24. นายนิ พั ฒ จุ้ ย กระยาง ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 3 ตาแหน่ ง เลขที่
538 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
25. นายประสิทธิ์ สุปิตา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 551
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
26. นายสมัคร จักรคา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 571
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
27. นายประดิษฐ ลือพักตร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่
579 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
28. นายพิทักษ์ ยอดดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 596
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
29. นายพานิช ถือธรรม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 604
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
30. นายวัฒ นา ลิ นจี ่ ลูก จ้า งประจา ตาแหน่ง ช่า งฝีมือ โรงงาน ช 3 ตาแหน่ง เลขที่
620 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
31. นางกรกนก ขาวสอาด ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ตาแหน่ ง เลขที่
653 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
32. นายวัฒนา สดุกขา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 666
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท

- 433. นายประคอง เพชรสุทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่
698 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
กองพัสดุ จานวน 4 ราย
1. นางเดือนเพ็ญ พงษ์เจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
712 ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,130 บาท
2. นางทัสนีย์ มณฑลพิทักษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 719
ส่วนจัดหาพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
3. นางสาวสมใจ นุ่มนวลศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
720 ส่วนสัญญาพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 39,050 บาท
4. นายบารุง ฮินท่าไม้ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 727 ส่วนตรวจสอบและคลังพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 2 ราย
1. นางยุ พิ น สรรพช่ า ง ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งเขี ย น ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่ 733
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
2. นายพิ ศิ ษ ฐ์ วิ ทั ก ขะ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งสื่ อ สาร ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่ 744
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
สานักกฎหมายและที่ดิน จานวน 3 ราย
1. นางสนอง ชื่นอารมณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 771 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
2. นางยุพิน คามรัตนภูมิ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 4 ตาแหน่งเลขที่
782 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,270 บาท
3. นายประสงค์ บุ ญใบ ลู กจ้ างประจ า ต าแหน่ งพนั กงานพิ มพ์ ส 3 ต าแหน่ งเลขที่ 787
ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
สานักเครื่องจักรกล จานวน 123 ราย
1. นายอนันต์ เจิมจุลทรัพย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 820
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
2. นายไกรเดช เมธมนตรี ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 4 ตาแหน่ ง
เลขที่ 859 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,790 บาท
3. นายจาเนี ย ร การะเวก ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 3 ตาแหน่ ง
เลขที่ 915 ส่ ว นยานพาหนะและขนส่ ง อั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ นละ 25,670 บาท
4. นายธนู หมอนทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 944
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท

- 55. นายบุญเลิศ รอดมายุ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 947
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
6. นางนิ ตยา จิ ตรี นิ ตย์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 981
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
7. นายเรวัฒน์ อินตุ่น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนั กงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 996
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
8. นายสมศักดิ์ ตรี ล าพี ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
1019 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
9. นายประคอง สุ ดใจ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขั บรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
1031 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
10. นายวิชัย ยุทธา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 1039
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
11. นายประพัฒน์ อาจปรุ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
1057 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
12. นายสมพงษ์ แก้วนาเชือ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
1068 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
13. นางสร้อยทิพย์ คล้อยเอี่ยม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 1128 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
14. นางณัฐชยาพร อุณหเดช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่
1136 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,440 บาท
15. นายจานงค์ วิสาคา ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 1139
ส่วนยานพาหนะและขนส่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท
16. นายสมเกียรติ สวัสดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1170
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,340 บาท
17. นางสง่า หาญธรรมรงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่
1175 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,450 บาท
18. นายประสิทธิ์ ศรีทองจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่
1184 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,450 บาท
19. นายโกมล พุ่มเรือง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1204
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,340 บาท
20. นายประหยัด ดอกไม้งาม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่
1205 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท

- 621. นายพรชัย สุขทนต์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1207
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,560 บาท
22. นายอานวย ปิยะวงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1213
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
23. นายแอ่ม โพธิ์งาม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1217
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
24. นายสมศักดิ์ แก้วช่วง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1220
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,220 บาท
25. นายบุญส่ง วงษ์ทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1249
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
26. นายประศักดิ์ บุญปลอด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1297 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
27. นายวิชัย โพธิสุวรรณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1321
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
28. นายจันทร์ พุฒเทศ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1356
ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,030 บาท
29. นายชรัตน์ รอดเผือก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องยก ช 2 ตาแหน่งเลขที่
1430 ส่วนโรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
30. นายนิ ติพนธ์ ศิริ สุ นทร ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่
1519 ส่วนเครื่องจักรกลสูบนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
31. นายโกวิท แสงแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1520
ส่วนเครื่องจักรกลสูบนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
32. นายธวัชชัย ทวีกูล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1524
ส่วนเครื่องจักรกลสูบนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
33. นางพเยาว์ วังสนตระกูล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
1532 ส่วนเครื่องจักรกลสูบนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
34. นายประโยชน์ กลิ่นขจร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 1540 ส่วนเครื่องจักรกลสูบนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
35. นายสุรินทร์ มุสิเกตุ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1559 ส่วนเครื่องจักรกลสูบนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
36. นายสมทรง พูนเพิ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1560 ส่วนเครื่องจักรกลสูบนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท

- 737. นายสุพรรณ ยศทวี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1578
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
38. นายอ๊อด ปานทนนท์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1604
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
39. นายเชาวลิต พึ่งมาก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 1633 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
40. นายอาภรณ์ สัจจัง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1636
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
41. นายณัฐพล พรามพริง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1646 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
42. นายกมล บางโม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1649
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
43. นายอุดม อ่อนจ้าย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1656
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
44. นายยงยุ ทธ์ งามภักตร์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่
1680 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
45. นายชัยวุฒิ นาเลาห์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1688
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
46. นายสารวย ปานปิ่น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 1695
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
47. นายเมฆวิมล ไหรญพันธ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่
1696 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
48. นายบุญเชิด สมพงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 1698
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
49. นายประเทือง มีใหญ่ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1702 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
50 นายพิชัย ใจปิ ติ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่อ งจัก รกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1717 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
51. นายกมล ปรากฏผล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1718 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
52. นายประยง พินิจธรรม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 1720 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท

- 853. นายถาวร วิเชียรทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1723 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
54. นายสมาน ญาณสิ ทธิ์ ลู กจ้างประจา ต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่งเลขที่
1746 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
55. นายบัวศรี พลบุตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1747
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท
56. นายดารงค์ ญาณกาย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1757 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
57. นายสมยศ ช่าชอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1762
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
58. นายประเสริฐ ศรีพรหมษา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1770 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
59. นายทองปาน พรมทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1786 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
60. นายประดิษฐ ภูงาม ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่อ งจัก รกล ช 3 ตาแหน่ง เลขที่
1804 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,340 บาท
61. นายภักดี อัคพิน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1806
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท
62. นายบาง พ้องเสียง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1812
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
63. นายหลอด ไตรยสุทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1815
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
64. นายพยัคฆ์ ศรีโคตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 1820
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท
65. นายประมวล เนตรนี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 1840
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
66. นายไพโรจน์ เต่าทองคา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 1843 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
67. นายสมพงษ์ เนตรนี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1863 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
68. นายลาพูน กองสาลี ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือโรงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 1879
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 969. นายอุทิศ จั น ทร์ อ่อน ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่งเลขที่
1891 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
70. นายมนตรี ชุมศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1893
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,560 บาท
71. นายเสนอ บ่ ายเที่ยง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1915 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
72. นายเฉลิม หมายดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 1937
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท
73. นายชลวิทย์ นาคเพ็ชรพูล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1944 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
74. นายวันชัย คงสุขประเสริฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1946 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
75. นายสมชาย มงคลยุทธ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่ างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่
1961 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
76. นายณรงค์ศักดิ์ ยี่คิว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 1967
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
77. นายจวน คาศรี ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1974 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
78. นายนิพนธ์ บัวผัน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
1977 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
79. นายปัญญา อินทร์สลุด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
1999 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
80. นายสมชาย วิสิษฐ์ศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
2001 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
81. นายสนิท แสงทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 2009 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
82. นายสุพจน์ พงษ์ศิลา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 2012 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
83. นายคาสอน หาญชนะชัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่งเลขที่
2016 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,680 บาท
84. นายเชาว์ แสงจีน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 2024
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท

- 10 85. นายสมใจ อินทนะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2045
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
86. นายประเสริฐ ทิพย์จ้อย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2059 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
87. นายมานพ แว่นสุวรรณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2070 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
88. นายสมนึก ไทยมานิตย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2071 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,030 บาท
89. นายกิ่ง จั น ทร์ ชูกลิ่ น ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2100 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
90. นายประเวศ วงษ์วิจารณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2114 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
91. นายประทีป ยังนึก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 2118
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,760 บาท
92. นายแดง เสาวกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่ างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2136
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
93. นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมสาอางค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 2139 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
94. นายถวัลย์ จันทร์เหลือง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2149 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
95. นายปรีชา ไตรสุธา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2188 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
96. นายสุรพล สิมาเพชร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2190 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
97. นายประสิทธิ์ อินเจ๊ก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
2199 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
98. นายจ าเลี ย ง จั น ทร์กลั ด ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 2209 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
99. นายสุ ร ศักดิ์ สงเคราะห์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 2214 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 11 100. นายพยงค์ สมพงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 2217 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
101. นายสายั ณ ห์ ทิ ม สถิ ต ย์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งเครื ่ อ งจั ก รกล ช 4
ตาแหน่ ง เลขที่ 2232 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
102. นายอุทัย ไทยมอญ ลูก จ้า งประจา ตาแหน่ง ช่า งเครื่ อ งจั ก รกล ช 4 ตาแหน่ ง
เลขที่ 2248 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
103. นายจาลอง โพธารส ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่
2318 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,110 บาท
104. นายมาโนช ดารงค์ ช ลกร ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 4 ตาแหน่ ง
เลขที่ 2320 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท
105. นายไชยพร น้ อ ยสมบั ติ ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 4 ตาแหน่ ง
เลขที่ 2325 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
106. นายสงกรานต์ คุ้มศิริว งศ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มื อโรงงาน ช 3 ตาแหน่ ง
เลขที่ 2336 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
107. นายประสิทธิ์ สวัสดิ์รักษา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2341 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
108. นายถวิล วรรณพงษ์ ลูก จ้า งประจา ตาแหน่งช่างฝีมือ โรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2342 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
109. นายชวลิต ศรีคาขลิบ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2361 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
110. นายสมยศ มะพลับ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 2365
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
111. นายสาเริ ง คล้ ายจีน ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่
2369 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
112. นายชัยเสน วงษ์แก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2382 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
113. นายสุวิทย์ เปียทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2388 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
114. นายทนงศักดิ์ เจิมภู่ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2391 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
115. นายอนัน ต์ อิน ทภัย ลูก จ้า งประจา ตาแหน่ง พนัก งานขับ รถยนต์ ส 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 2396 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท

- 12 116. นายจ าเนี ยร พัน ธ์โ พธิ์ ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 2399 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
117. นายวิ รั ต น์ ศรี ป าน ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 4 ตาแหน่ ง
เลขที่ 2458 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
118. นายสนอง ลอยสุ ว รรณ ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 4 ตาแหน่ ง
เลขที่ 2459 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท
119. นายศิ ริ พ งษ์ ตามประสี ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 3 ตาแหน่ ง
เลขที่ 2466 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
120. นายเสมอ พงษ์ด้วง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2469
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,480 บาท
121. นายรอมลี มะสะ ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 3 ตาแหน่ ง เลขที่
2480 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
122. นายสมาน นาชัยสิ นธุ์ ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ต าแหน่ ง
เลขที่ 2487 ส่ ว นบริ ห ารเครื่ อ งจั ก รกลที่ 7 อั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ นละ 25,670 บาท
123. นายสุวิทย์ เชือจักร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2504 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง จานวน 14 ราย
1. นายสมพงษ์ บึ ก นั น ตา ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์ ส 2 ตาแหน่ ง
เลขที่ 2524 สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
2. นายวิ ฑู ร ย์ ช่ า งนิ รั น ดร์ ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง พนั ก งานพิ ม พ์ ส 2 ตาแหน่ ง เลขที่
2527 สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
3. นางสอาด อ่อนสิงห์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 ตาแหน่ง
เลขที่ 2542 สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
4. นายพาส โอภากุ ล วงษ์ ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช 4 ตาแหน่ ง เลขที่
2567 โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,760 บาท
5. นายสงกรานต์ นุ่ ม นิ่ ม ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช 3 ตาแหน่ ง เลขที่
2568 โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
6. นายชินณพัฒน์ เฉลิมบุญธนาตย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2570 โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
7. นายสมหมาย ผลละออ ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช 3 ตาแหน่ ง
เลขที่ 2571 โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
8. นายปรี ช า ชาติ เ จริ ญ ลู ก จ้ า งประจา ตาแหน่ ง ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช 3 ตาแหน่ ง เลขที่
2572 โครงการปฏิบั ติการจั ดระบบนาเพื่อ เกษตรกรรมที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท

- 13 9. นายฉลวย สุวรรณชาติ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่ างก่อสร้าง ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2587
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,680 บาท
10. นายดวงจันทร์ ขันภา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตาแหน่งเลขที่
2597 โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
11. นายบุ ญเลื่ อน ถิตย์สิ ทธิ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2600 โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
12. นายจิตรประเสริฐ ลุนบุตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 2601 โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
13. นายประสิทธิ์ ช่าชอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตาแหน่งเลขที่
2624 โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
14. นายศิริชัย ไสยบรรพ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 2645
โครงการปฏิบัติการจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
สานักงานชลประทานที่ 1 จานวน 39 ราย
1. นางยุพิน รัตนพันธุ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่งเลขที่
2666 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
2. นายสุเทพ โปธา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 2685
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
3. นายพศิน ดอกไม้หอม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2692
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
4. นางอุษาพร มยูรกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 2699
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
5. นายบุญรอด ยวงอักษร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
2702 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
6. นายยอดยิ่ง สุวรรณเพชร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
2710 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
7. นางสายหยุ ด วงศ์ศรีสุ ข ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่ อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่
2731 โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
8. นายวิชาญ สมท่า ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 2738
โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
9. นางยุพา กันคากาศ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานบริ การเอกสารทั่วไป บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 2749 โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
10. นายใหม่ เสาร์แก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 2750 โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 14 11. นายจงจิตร ธรรมสุ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2761
โครงการชลประทานลาพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
12. นายจารูญ นันทะศักดิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2765
โครงการชลประทานลาพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
13. นายสุทัศน์ สิทธิธรรม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
2781 โครงการชลประทานลาพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
14. นายวรพันธ์ ทองมูล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
2787 โครงการชลประทานลาพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
15. นายสมพล ปั๋นเมืองคน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
2789 โครงการชลประทานลาพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
16. นายบุ ญ เลิ ศ ทองเมฆ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 2795 โครงการชลประทานลาพูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
17. นายวิบูลย์ คงชุ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 2800
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
18. นายไพบูลย์ ขาวผ่อง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2802
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
19. นายบุญธรรม ขัดสี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 2803
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
20. นายประสิทธิ์ จันทร์ฉ่อง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
2811 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
21. นายล้วน คายะเดช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 2819
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
22. นายจาเริญ ปวนวันประสม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่
2823 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,340 บาท
23. นายดารงค์ ใจกาศ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2827
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
24. นางทัศนีย์ เรือนแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 2844
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
25. นายพันธ์ รักดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 2877
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
26. นายสมบูรณ์ สุขดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
2888 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 15 27. นายสมจิต ธงแดง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
2889 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
28. นายปรีชา คลาจีน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 2911 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
29. นางสุ ทิน จั น ทร์ ตะกอง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งคนสวน บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 2912
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
30. นางนภาภรณ์ เปาชัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 2918 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
31. นายเจริญ ปากาบ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2929
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
32. นายเจริญ คาไชยวงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 2931
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
33. นายวิทยา วงศ์วาลย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 2942
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
34. นายแสวง สุรินทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
2977 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
35. นายสนิท เครือวรรณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 2988
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
36. นางอัญชัญ เรืองอุไร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 3009
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
37. นางรสานันท์ ทองชัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 3014
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
38. นางพัทธวรรณ จิ ตรากร ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่ วไป บ 1
ตาแหน่งเลขที่ 3034 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
39. นางสุนันทา สิทธินนท์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 3063
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สานักงานชลประทานที่ 2 จานวน 27 ราย
1. นายวีระเชษฐ เศวตนันทน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3100
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
2. นายสุทิน พุทธคุณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3110
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
3. นายพิมล พิมพา ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3117
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท

- 16 4. นายณรงค์ ทองอนันต์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
3131 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
5. นายทวีศักดิ์ ใจเฉพาะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
3135 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
6. นางพัชรี เขียนประชา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 3162
โครงการชลประทานลาปาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
7. นายฉัตรชัย ตัวใหญ่ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3169 โครงการชลประทานลาปาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
8. นายประสิทธิ์ ปันดิ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรั กษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 3215 โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
9. นายสุทัศน์ จองบุญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3234
โครงการชลประทานพะเยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
10. นายธวัช สมตัว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3251
โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
11. นายประพันธ์ ชมบริสุทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
3252 โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
12. นายสาราญ ภิญโญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3263
โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
13. นางสุภา เสมอใจ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 3281
โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
14. นายอาจินต์ คาผัด ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3300
โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
15. นายสว่าง บุญศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 3310 โครงการชลประทานเชียงราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
16. นายทวี ปันทะวงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3367 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
17. นายสนิท ตาดคา ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3375
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
18. นายวุฒิชัย ใจกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3376
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
19. นายอุดร ชัย ชมภู ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3386 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท

- 17 20. นายสนิท ไชยสมบัติ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3389
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
21. นายสุริยา เรือนศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3390
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
22. นายวิสุทธิ์ วรรณกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3407
โครงการส่งนาและบารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
23. นายอ๊อด ปั้ น หุ่ น ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3454 โครงการส่งนาและบารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
24. นายบุญสม เงินเย็น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3486 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
25. นายศรีจันทร์ สุระวัง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3488 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
26. นายปั๋นแก้ว บุญมา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3494 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
27. นายสมบูรณ์ คันธา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3503 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่วัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สานักงานชลประทานที่ 3 จานวน 59 ราย
1. นายมานิตย์ สังข์บัวแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3541
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
2. นายธี ร ะ น าภา ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งส ารวจ ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่ 3580
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
3. นายสุรชัย แซ่เดียว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3625
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
4. นายสุ ริ น ทร์ ต๊กควรเฮง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่ อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่
3641 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
5. นายอิศรากรณ์ แก้วรัตน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 3646 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
6. นายวาง ไหวมาก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 3657
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
7. นายไพบูลย์ มีรัตน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 3660
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
8. นายสุรินทร์ ทิมเครือจีน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3661 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 18 9. นายปอนด์ แสงอ่วม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3664 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
10. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนวล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3667
โครงการชลประทานพิษณุโลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
11. นางพัชนีย์ สุมาลย์กันต์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
3707 โครงการชลประทานพิษณุโลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
12. นายณรงค์ ดาวแดน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3727
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
13. นางสุ ภ าภรณ์ เพ็ช รพินิจ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
3768 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
14. นายทวิช นุชถนอม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 3804
โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
15. นายจ านงค์ จั น ทร์กลิ่ น ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
3841 โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
16. นายสมจิตร วงศ์คล้าย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3843
โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
17. นายราตรี พืนผา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3848
โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
18. นายเอนก ชนชนะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3852
โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
19. นางบงกชธร นาคมีศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตาแหน่งเลขที่ 3856
โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
20. นายนพดล จันทะโก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3870 โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
21. นายจานงค์ ปังเกตุ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
3885 โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
22. นายสุทีพ บุญรักษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3893
โครงการส่งนาและบารุงรักษานเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
23. นายศักดิ์ชัย ไกรกลิ่น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 3905
โครงการส่งนาและบารุงรักษานเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
24. นายวิรัตน์ ฉุยกาเหนิด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3909
โครงการส่งนาและบารุงรักษานเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
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3913 โครงการส่งนาและบารุงรักษานเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
26. นายฉลอง บุ ญลอย ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
3933 โครงการส่งนาและบารุงรักษานเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
27. นายมาลั ย นาคจั น ทร์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 3955 โครงการส่งนาและบารุงรักษานเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
28. นายจรัญ หวาเกตุ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3984
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
29. นายเดชาธร กอบสวัส ดิ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
3992 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
30. นายสมยศ บัวดิษฐ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 3995
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
31. นายบุญเกิด บัวคา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4002
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
32. นายมณฑล แสนวงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4003
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
33. นายมานะ โกสิงห์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4004
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
34. นายมังกร ดีอินทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1 ตาแหน่งเลขที่ 4006
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
35. นายแสวง ทองน้อย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 4010
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
36. นางสุรภา นิธิฉัตรบวร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 4020
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
37. นายชัย ตากรม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 4045
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
38. นายสุทิน เรณุมาน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4051 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
39. นายจั น ทร์ ตุ้มต้อ ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4061 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
40. นายวีร ะ ถึกสาย ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4069 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 20 41. นายแล พันอินทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4070 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
42. นายสมเพท จันทร์หลง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4091 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
43. นายจาเนียร ใจขันธ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4095 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
44. นางผัลย์ศุภา รักรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4098 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
45. นางประกอบ โตเพ็ชร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4105 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
46. นางเยาวภา พึ่งตน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4119 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
47. นายจงกล สตะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 4126 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
48. นางทิวา ใจประเทือง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
4130 โครงการส่งนาและบารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,760 บาท
49. นายการุณ คงคะชาติ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
4154 โครงการส่งนาและบารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
50. นายสาคร ปานสนม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
4156 โครงการส่งนาและบารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
51. นายสมชาย มั่นกาเนิด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4170 โครงการส่งนาและบารุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
52. นายเกษม รอดเรือง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4206
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
53. นายกิมเล้ง โหง้วประสิทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 4232 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
54. นายสุวิทย์ มาธุพันธ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 4252 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
55. นางสาวสาเริง แก่นจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
4256 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแควน้อยบารุงแดน อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
56. นายมานะ ปิ่นม่วง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4263
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแควน้อยบารุงแดน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
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4274 โครงการส่งนาและบารุงรักษายมน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
58. นายนพดล ถนอมทรัพย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 4281 โครงการส่งนาและบารุงรักษายมน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
59. นางรุ่งฤดี โพธิ์พุก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 4291
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
สานักงานชลประทานที่ 4 จานวน 27 ราย
1. นายสุทิน เนียมรักษา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
4319 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
2. นายพิทักษ์ บุ ญมี ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
4323 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
3. นายศิริวัฒน์ ม่วงน้อย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
4324 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
4. นางสินีนาฏ ชุ่มเย็น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 4347
โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
5. นายเจิม วงษ์กาวิน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4393
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
6. นางรั ตนา แก่น สน ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 4405
โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
7. นายประสงค์ แหงมงาม ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานบริ ก ารเอกสารทั่ ว ไป บ 1
ตาแหน่งเลขที่ 4443 โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
8. นายสุ โ ข กออาไพ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 4469
โครงการชลประทานกาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,220 บาท
9. นายสมพร ปัญญาบุตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4489
โครงการชลประทานกาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
10. นางฐิติยา อินทร์จุ้ย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตาแหน่งเลขที่ 4500
โครงการชลประทานกาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
11. นายสิทธิชัย เมฆพัฒน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 4590
โครงการส่งนาและบารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
12. นายพงศ์ธร ยังวิลัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4596
โครงการส่งนาและบารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
13. นายวิโรจน์ จันทร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4599
โครงการส่งนาและบารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
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4600 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
15. นายไพรวัลย์ อินธนู ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 ตาแหน่งเลขที่
4620 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
16. นายสมหมาย บุญเกตุ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 ตาแหน่งเลขที่
4635 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
17. นายจารูญ เคยเห็น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
4704 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
18. นายจาลอง ไกรทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 ตาแหน่งเลขที่
4723 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
19. นายบุญยัง บาเหน็จ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 ตาแหน่งเลขที่
4735 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
20. นางสุภาพร ยาพิกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 4756
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
21. นายอะดล ไชยวุฒิ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4784 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
22. นายโสภณ ทะสุตะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4807 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
23. นายสมฤทธิ์ หงษ์กัน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4815 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
24. นายเกียรติศักดิ์ สันป่าแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 4816 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
25. นางสุมาลี คาปันจะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4849 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
26. นางวารุณี อาทิตย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 ตาแหน่งเลขที่
4854 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
27. นายพุทธวงษ์ สมจิตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 4883
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
สานักงานชลประทานที่ 5 จานวน 22 ราย
1. นายสาราญ แสงสว่าง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 4907
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
2. นายประสบสุข คงสัตย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
4912 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
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โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
4. นายสมพร แสงทองจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 4956 โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
5. นายสุ ท ธิ น นท์ ชั ย ชนะ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 4962 โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
6. นายทองลา ช่อกลม ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 4995
โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
7. นายสนุ ก เลิ ศ ศิ ริ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่า งฝี มื อ สนาม ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่ 5017
โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
8. นายสมคิด สุวรรณไชยรบ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
5026 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
9. นางสาวพรพิมล ภูมิผ าลา ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
5031 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
10. นายสนิท แก้วคาศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตาแหน่งเลขที่
5045 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
11. นายสมยศ ธรรมธวัช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5051 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
12. นายสังคม สีลารักษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5057 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
13. นายฉัตรชัย กิ่งพรมภู ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5061 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
14. นายสุทธิชัย พินไธสงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5069 โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
15. นายสุดใจ คาภีระ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 5129
โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
16. นายนิรัญ พาติกบุตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 5134
โครงการชลประทานบึงกาฬ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
17. นายประสั น ต์ นั น ทะบัน ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
5167 โครงการส่งนาและบารุงรักษานาอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
18. นายมนตรี บุญรักษา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 5171
โครงการส่งนาและบารุงรักษานาอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
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โครงการส่งนาและบารุงรักษานาอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
20. นายสมหมาย ชาติวงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5266 โครงการส่งนาและบารุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
21. นายประสงค์ สุ ภ า ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
5287 โครงการส่งนาและบารุงรักษาห้วยโมง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
22. นางอาคา จักรแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5323
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
สานักงานชลประทานที่ 6 จานวน 49 ราย
1. นายนิคม ถาวิเศษ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 5359 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
2. นายสาโรจน์ ผึ่งวงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 5383
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,340 บาท
3. นายกัมปนาท รั กเกียรติยิ่งใหญ่ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่อ งจั กรกล ช 3
ตาแหน่งเลขที่ 5400 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
4. นายพรชัย ธนบดีพิเชฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5413 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
5. นายวีระวิทย์ ตะติยรัตน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 5417 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
6. นายพนัส นามศรีลี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 5448
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,230 บาท
7. นางสาวพรทิพย์ วรรณสุนทรธรรม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 5451 โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
8. นางพานี อินทร์ศวร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 5452
โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
9. นายพุฒิเศรษฐ์ เบอร์พันธ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5484 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
10. นายสุ ร ศักดิ์ ประกิระนัง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5496 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
11. นางพรทิพย์ พรหมยนต์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
5500 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
12. นายบุญสืบ ค่าเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
5512 โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท

- 25 13. นางสมยง คาสิทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 5535
โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
14. นายสมศักดิ์ ศรีสุข ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5568
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
15. นายคาตา ตุลากัน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5574
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
16. นายบุญเทียบ มาลัยสอน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
5591 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
17. นายจาเริญ ทองแกมแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 5609 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
18. นายมนตรี พรหมสะวัน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5633
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
19. นายประสงค์ นามวัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5635
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
20. นายบุ ญล า จ าเริ ญเจือ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5637 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
21. นายประจันทร์ อ่อนพุทธา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
5649 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
22. นายทองแดง พิมพะไสย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
5663 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
23. นายธวัชชัย ไผ่แก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานประตูนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 5678
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
24. นายสนิ ท เจริ ญพล ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
5715 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
25. นายชุ่ม สุทธิอาคาร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
5717 โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
26. นายสมพงษ์ ประชุมสอน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5745 โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
27. นายวิชัย บุ ควัน ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5757
โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
28. นายรุ่ง แก้วไพฑูรย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5760
โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท

- 26 29. นายส ารวย พิเศษพงษา ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5763 โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
30. นายประจักษ์ จอมจันทึก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5770 โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
31. นายเสวีย น ชุมแวงวาปี ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5774 โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
32. นายเสถียร เจริญอาจ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5789
โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
33. นายคาพันธ์ อักษร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 5793
โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
34. นายวีรศักดิ์ อุทาภักดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 5795
โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
35. นายนเรศ ขุนคงเสถียร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่ อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่
5797 โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
36. นายวิเชียร ภูมิบุตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 5802
โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
37. นายสุรินทร์ ช่วยหาญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5827 โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
38. นายณรงค์ พัน ธะ ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5854 โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880บาท
39. นายสมพงษ์ ประสงค์ แ สงทอง ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานชลประทาน บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 5866 โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
40. นายบุญช่วย เพียนาม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5882 โครงการส่งนาและบารุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
41. นายธีระศักดิ์ สิงคิบุตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5911
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
42. นายนวะ แก้วสีขาว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5917
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
43. นายพลชัย ภูนาวรรณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5957 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
44. นายสุชาติ หนูเสือ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 5990
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเสียวใหญ่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท

- 27 45. นายรั งสรรค์ ศรี ป ระภา ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5996 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพรม-เชิญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
46. นายสมาน กรีชาลี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
6007 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพรม-เชิญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
47. นายสุคนธ์ ฤทธิตา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6014
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
48. นายอานาจ ห้าวหาญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6017 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
49. นายสุนทร บุญแจ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6030
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
สานักงานชลประทานที่ 7 จานวน 25 ราย
1. นางประภาพรรณ ทิมา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 6036
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
2. นายเฉลิ มเกีย รติ เคนบุญ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
6043 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
3. นายอรุณ สิทธิปกรณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6072
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
4. นางประยงค์ อดุลเดช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6077
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
5. นายสมชาย นุ้ยเพ็ง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
6081 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
6. นายเกรียงศักดิ์ อรจุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6090 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
7. นายบรรจง ริ ม สกุ ล ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งส ารวจ ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่ 6094
โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
8. นายอาทิตย์ ยอดธรรม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6103
โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
9. นายวิ ชั ย บุ ญ ปก ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ต าแหน่ ง เลขที่ 6134
โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
10. นายประยงค์ สนทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6146 โครงการชลประทานยโสธร อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
11. นายสุนทร ดอนพิลา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6167
โครงการชลประทานมุกดาหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท

- 28 12. นายประสาร สาวิภาค ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6171
โครงการชลประทานมุกดาหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
13. นายพงค์สิทธิ์ สรรพโส ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างสารวจ ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6190
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
14. นายฉัตรชัย แก้วคาภา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6207
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,230 บาท
15. นายจรู ญ แสงประจักษ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
6213 โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
16. นายวิไร พรทิพย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6253
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
17. นายจิตรทิวัส ศรีสุระ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6266
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
18. นายประดิษฐ์ แสงผ่าย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6272
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
19. นายณพพล อาทิเวช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6286
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
20. นายวิทยา พุ่มจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6287
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
21. นายทรงศักดิ์ สุขผล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6288
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
22. นางบุญเยี่ยม พูลมาก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6292
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
23. นายประพันธ์ มูลทา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6310
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
24. นายคาเภา คาชมภู ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6312
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
25. นายสมคิด พรทิพย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่ างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6322
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
สานักงานชลประทานที่ 8 จานวน 41 ราย
1. นายสุรพล มะเริงสิทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6364 ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
2. นางเรวดี กุล ทอง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิ ม พ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 6397
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
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โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
4. นายสมาน สียางนอก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6446
โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
5. นางวิภาทิพย์ สิทธิเศรษฐ์กุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิ มพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6461 โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
6. นายธีระพล สุขบุญญา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
6476 โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
7. นางมาลี กาญจนวงศ์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ส 4/หน.
ตาแหน่งเลขที่ 6486 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 38,440 บาท
8. นายโอภาส ชนะดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6494
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
9. นายศรีจันทร์ แสงอุบล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6502
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
10. นายสุธี กาญจนวงศ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 6513
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
11. นายสมาน กริมรัมย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6515 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
12. นายสุเทพ พันธ์ศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6542
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
13. นายบุญรอบ คงเร่งดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6546
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
14. นายศุภ วัฒ น์ ศัพท์พันธุ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
6555 โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
15. นายสนธยา แมลงภู่ทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 6576 โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
16. นายวิสุ ทธิ์ สะรี ร ส ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6578 โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
17. นายบรรจง อุบลกิจ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6605
โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
18. นายมนตรี จันทร์ศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6613
โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท

- 30 19. นายวิรัตน์ พงษ์เกษ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 6616
โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
20. นายสุรพงศ์ จงฟุ้งกลาง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
6621 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
21. นายคาเฉย หงษ์อินทร์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรั ก ษาความปลอดภัย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 6632 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
22. นายสมบัติ ชิตตะขบ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6655
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
23. นายอนัน โชคกลาง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6710
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
24. นายเจริญ เมฆาพิมาย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6723
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
25. นางนันทินี พูนวิเชียร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 6743
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
26. นายสุรศักดิ์ ศรีพนม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
6756 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
27. นายสุวิทย์ ไขโพธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
6768 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
28. นายมานพ ดวงทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 6836
โครงการส่งนาและบารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
29. นายณรงค์ คาเกตุ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6861
โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลบน-ลาแชะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
30. นายจรู น พรรณ พรมมา ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
6871 โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลบน-ลาแชะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
31. นายสมชาย ดวงดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 6890 โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลบน-ลาแชะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
32. นายสมศักดิ์ สินเธาว์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6896
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลานางรอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
33. นางจิระวรรณ นามเกษ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6900 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลานางรอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
34. นายขวัญเมือง เดชคุ้ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6904 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลานางรอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท

- 31 35. นางปราณี โสภาสพ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 6913 โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
36. นายสมญาณ หวังทรัพย์ ลู กจ้างประจา ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
6918 โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลกลาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
37. นายสุเทพ เสถียรพักตร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 6920 โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลกลาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
38. นายประจวบ กุนสันเทียะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
6934 โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท
39. นายอานวย รุ่งเรือง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6936
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
40. นางสาวสมฤทัย กลมเกลียง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
6953 โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
41. นางปรารถนา โสภณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 6963
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
สานักงานชลประทานที่ 9 จานวน 48 ราย
1. นายบวร วรรั กษ์ ลู กจ้างประจ า ตาแหน่งช่างฝี มื อ สนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6976
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
2. นางบุญญาภา กอประเสริฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
6986 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
3. นายปรีชา โอสถานนท์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 7007
ส่วนบริหารจัดการนาและบารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
4. นายมนั ส คุ้มพุ่ม ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 7031
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
5. นายสมเดช หอมหวล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 7040
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
6. นายสุทธิ คงสมร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 7041
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
7. นางสมพิศ เฟื่องฟู ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 7043
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
8. นางวัชรินทร์ คุ้มพุ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 7045
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
9. นางพิจิตรา ตินนวร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 7047
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท

- 32 10. นายสุธรรม ตุ้มทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
7050 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
11. นายละออ ไกรเพชร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
7059 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
12. นายกาธร สาตราภัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 7068
โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
13. นายเสงี่ยม กลัดเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 7079
โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
14. นายประเสริ ฐ พรมชิตร์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่ งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
7081 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
15. นายบั ญชา แสงจรัส วงศ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
7082 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
16. นางณิชกานต์ พลายงาม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 7122 โครงการชลประทานชลบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
17. นายสมหมาย แถบทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
7132 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
18. นายโกศล บุ ญประกอบ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
7189 โครงการชลประทานนครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
19. นายจาเนียร ศรีพยัพ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
7196 โครงการชลประทานนครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
20. นางอาจินต์ วิปัญญา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 7208
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
21. นางสุภาณี แช่มชื่น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 7209 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
22. นางแน่งน้อย เจริญพร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 7210
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
23. นายสมจิตร ปุรา ลูกจ้า งประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 7220
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
24. นายฉัตรชัย บุญจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 7239
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
25. นางกิ่งแก้ว แป้นทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตาแหน่งเลขที่ 7247
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท

- 33 26. นายไพโรจน์ เดชผดุง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 7265
โครงการชลประทานปราจีนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
27. นายขวัญชัย คาอาจ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
7267 โครงการชลประทานจันทบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,760 บาท
28. นางสาวศุภานัน บารุงวงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
7268 โครงการชลประทานจันทบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
29. นายทิม ถนอมพจน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
7310 โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
30. นายทองดา ผึ่งผาย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 7314
โครงการชลประทานระยอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
31. นายสมพงษ์ นารถอุดม ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
7343 โครงการชลประทานตราด อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
32. นายมนูญ ประดิษฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4/หน. ตาแหน่งเลขที่ 7384
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
33. นายบุญมี วิเศษวงษา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 7406
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
34. นายจาลอง จรสาราญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 7408
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
35. นายบุญมี พันจีบ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 7415
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
36. นายประหยัด คักล้อ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 7428
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
37. นางสาวจุฑาทิพย์ ขันธมาลี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
7447 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
38. นายอานวย สัมฤทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
7477 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
39. นายปราโมทย์ ยังประโยชน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 7482 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท
40. นายสุรจิตร จิตรสมัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
7491 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
41. นายจาลอง นิ่มนวล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 7498
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครนายก อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท

- 34 42. นางสมใจ ดวงธรรม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 7515 โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
43. นางอาภา วิจิ ตร ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัส ดุ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 7516
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
44. นางนิชานันท์ เหมือนเพ็ชร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
7543 โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
45. นายชัยกฤต กลัดสุข ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 7549
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางพลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
46. นายสิทธิชัย ดิษาภิรมย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 7555
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางปะกง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
47. นายจิรวัฒน์ เมืองใจเมตต์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
7557 โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางปะกง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
48. นายสายันต์ แก้วลอย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
7572 โครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองสียัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
สานักงานชลประทานที่ 10 จานวน 45 ราย
1. นางประยูร ฉายปรีชา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 7645 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
2. นายวีระพงษ์ แมลงภู่ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ตาแหน่งเลขที่ 7649
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,650 บาท
3. นายสุพจน์ ทวะบุตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 7685
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
4. นายสวัสดิ์ หอมชะเอม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 7692
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
5. นายประสาร วงษ์ศิริ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 7693
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท
6. นายลออ ฤกษ์พิชัย ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนัก งานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
7728 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
7. นางสิ น ชั ย ฤทธิ์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ต าแหน่ ง เลขที่ 7776
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
8. นายสวิง จันทร์ดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 7792
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
9. นายทวีป บัววัฒน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 7830
โครงการส่งนาและบารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท

- 35 10. นางบังเอิญ มิ่งสาแดง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 7854
โครงการส่งนาและบารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
11. นายสถิตย์ โฉมศรี ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
7865 โครงการส่งนาและบารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
12. นางเรณู ปูชณียกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
7896 โครงการส่งนาและบารุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
13. นายภูรี อินทรวงศ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 7918
โครงการส่งนาและบารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
14. นางยุพิน นาจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 7991
โครงการส่งนาและบารุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
15. นายไพศาล ชูกลีบ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 7997
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
16. นายสมศักดิ์ กุบแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
8037 โครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
17. นายวิรัตน์ สุขศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 8043
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
18. นายมนูญ สาอางค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8049
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
19. นายธงชัย แย้ มกระจ่าง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
8087 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
20. นายคัมภีร์ ศรีสนพันธุ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 8127
โครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
21. นายสอิง สี น วล ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มื อสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 8132
โครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
22. นายสุรินทร์ น้อยผล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8145
โครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
23. นางชูศรี จาปี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 8185 โครงการ
ส่งนาและบารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
24. นางเกษร มีหาญพงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
8241 โครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
25. นายสมศักดิ์ เกิดอ้น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
8255 โครงการส่งนาและบารุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท

- 36 26. นายประจวบ ดวงแพงมาตย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่
8275 โครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท
27. นางอาไพ กลิ่นขจร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 8276
โครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
28. นางอนันต์ หิรัญคา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
8290 โครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,650 บาท
29. นายธนวัฒน์ ผดุงสุข ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8303
โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
30. นายสมพงษ์ กุลมณี ลูกจ้า งประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8307
โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
31. นายแดง คุณประเสริฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8312
โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
32. นายทองย้อย พึ่งเพ็ง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8313
โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
33. นายน่ ว ม ภู่ดาษ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8317
โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
34. นายสารวย ศรีสว่าง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 8325
โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
35. นางจิรพันธุ์ ป้อมรุ่ง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 8336
โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
36. นายจรินทร์ มีพร้อม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
8342 โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
37. นายทวีชัย มะโนดุลย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8381
โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
38. นายเสนอ มนตรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8410
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
39. นางจาเริญ สุขขีเวก ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8470
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
40. นางติ๋ม ประมูลสุข ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8471
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
41. นายสุรินทร์ เสมเสวก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
8481 โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท

- 37 42. นายสุนทร โภชฌงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 8485
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,790 บาท
43. นายชูเกียรติ ศุภนคร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 8488
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
44. นางปาณิส รา ก้อนน่ว ม ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนัก งานพิม พ์ ส 3 ตาแหน่ ง เลขที่
8515 โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
45. นายวัน ชัย นอสิ ทธิ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่ งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
8554 โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
สานักงานชลประทานที่ 11 จานวน 48 ราย
1. นางปราณี บุญเปรม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 8574
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
2. นายเที่ยง สรรพช่าง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 8592
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
3. นางพรรณี ฉุยกลม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 8594 ส่วน
วิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
4. นางอุไร ปานย้อย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8610
โครงการชลประทานนนทบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
5. นายประกร ปันฟุ่น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
8619 โครงการชลประทานนนทบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
6. นายสุรชัย นิยมจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8643
โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
7. นายโชคชัย สมบุญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8658
โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
8. นายสารวย กิจสนิท ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8663
โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
9. นายสุ เทพ เทีย นชัย ลู กจ้างประจา ตาแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 8687
โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตเหนือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
10. นางนฤมล แก้วสอาด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 8714 โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
11. นายมูห ะหมัด เลาะเงิน ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
8732 โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
12. นายสั งวาลย์ จิ ตต์ส ว่าง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
8734 โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท

- 38 13. นายสุพินิจ ศึกษากิจ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8735
โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
14. นายเกษม จันทร์แบน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
8785 โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
15. นายประสงค์ ทับพ่วง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
8796 โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
16. นางไน้ อิ น ตรา ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานทั่ ว ไป บ 2 ต าแหน่ ง เลขที่ 8809
โครงการส่งนาและบารุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
17. นางสมลักษณ์ พงษ์สุภาพ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่ง
เลขที่ 8815 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,130 บาท
18. นายอนุกูล เจี่ยไพบูลย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8834
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
19. นายวินัย อ่วมอาพล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 8861
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
20. นายค านวน จั น ทวงษ์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 8879 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชลหารพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
21. นางปรียา หวังเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 8885
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
22. นายพัลลพ เผือกฉุย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8911
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410บาท
23. นายสมบัติ สุดพิทักษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8914
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
24. นายประมวล จันทะมาลา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
8927 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
25. นายเจริญ อ่อนภู่ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8928
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
26. นายสุนทร สังข์วัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 8934
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
27. นางอรุ ณ พรเจริ ญทรัพย์ ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
8937 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
28. นางสาววิญญู สุขศิริไพบูลย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
8939 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท

- 39 29. นายจิ น ดา นกศิริ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
8956 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
30. นายจ าเนี ย ร จิ ตรี ศิล ป์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่
8968 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
31. นายเฉลียว โกษะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 8975
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
32. นายสังเวียน รูปสมดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8982
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
33. นายบุญธรรม ปานอาพัน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
8986 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
34. นายมนัส เที่ยงอินทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8991
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
35. นายสยาม ปิ่นแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 8993
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
36. นายฉลอง พันธ์ทุ้ย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
9027 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
37. นายมานัส แก้วกอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 9062
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
38. นายนครศักดิ์ เดชเสถียร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
9073 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
39. นายยงยุ ทธ อิมะนันทน์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่ งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่
9078 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
40. นายมงคล สิ น สุ ข ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง นายท้ า ยเรือ ส 3 ต าแหน่ ง เลขที่ 9091
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
41. นางวันดี วุฒิเดช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่ว ไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 9114
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระยาบรรลือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
42. นางสาวอัศนี ย์ ศิริ เจริญ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัส ดุ ส 3 ตาแหน่ง เลขที่
9117 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
43. นายสมชาย หนูบาง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9120
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
44. นายสารวย ทรัพย์อินทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
9131 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท

- 40 45. นางอ้อย ทรศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่ อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 9144
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
46. นายชัยรัตน์ ศรีชูเปี่ยม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
9161 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพระพิมล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
47. นายสุ ทัศน์ วรรณโชติ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
9182 โครงการส่งนาและบารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
48. นางสุนีย์ บุญคาพงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 9191
โครงการส่งนาและบารุงรักษาภาษีเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
สานักงานชลประทานที่ 12 จานวน 78 ราย
1. นายวิมาน กล่าเพ็ชร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
9281 ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
2. นายบรรพต สุขรักษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
9317 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,560 บาท
3. นายสมปอง ฟักแฟง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 9320
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,450 บาท
4. นายประสงค์ จั่นยาว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 9322
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,110 บาท
5. นายประกอบ สุขโต ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9323
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670บาท
6. นายสุพจน์ ศรประทุม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9329
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
7. นายสมคิด ปาลวัฒน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 9343
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
8. นายเฉลิม อินโต ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9357
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท
9. นายองอาจ บุญเกิด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
9382 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
10. นางพจนาถ เอี่ยมทา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 9385 โครงการชลประทานชัยนาท อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
11. นางราตรี มีแสงเพชร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 9386 โครงการชลประทานชัยนาท อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
12. นายไพโรจน์ หุ่นหล่อ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9400
โครงการชลประทานอุทัยธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท

- 41 13. นายเอนก คธาวุธ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9413
โครงการชลประทานสิงห์บุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
14. นางสาวศิริพร บุญช่วย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 9439 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
15. นายบรรพต ศรีอุดม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9446
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
16. นายช านาญ พรหมแจ้ง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
9452 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
17. นายอานาจ เสือรอด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 9489 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
18. นางสาวสุดใจ สิทธิยา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสถานที่ บ 2 /หน.ตาแหน่งเลขที่
9494 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
19. นายบุญเลิศ มาประเสริฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
9512 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
20. นายวิสิทธิ์ ทองขวัญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 9515
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
21. นางละมัย ผลฟัก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 9521
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
22. นายสุรินทร์ ผิวเฉียง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
9558 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
23. นายสมคิด คงวิริยะโสภณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2/หน.
ตาแหน่งเลขที่ 9563 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
24. นายดิเรก ครุธอินทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 9566 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
25. นางล าพึง สุ ขโต ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่ว ไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 9574
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
26. นายประทวน ดวงทัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 9576
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
27. นายเชิดชัย แพเขียว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
9614 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
28. นายวิสูตร ขาวจุ้ย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 9632 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880บาท

- 42 29. นายสุรินทร์ สถาปนะวัฒนะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
9639 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
30. นายสานิตย์ เปรมโพธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9643
โครงการส่งนาและบารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
31. นางสาวยันตรี ไตรยนาคม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
9663 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
32. นายสมชาย พลายโถ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
9680 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
33. นายเกรียงศักดิ์ จันเรือง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 9720 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
34. นายสุรจิตต์ ใจมล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 9756
โครงการส่งนาและบารุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
35. นายเกลื่อน อุทัศน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 9778
โครงการส่งนาและบารุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
36. นางวัสส์พร สมบัติเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 9786 โครงการส่งนาและบารุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
37. นางสุภาพ ถมวงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 9827
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
38. นายประวิทย์ อินทชาติ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
9857 โครงการส่งนาและบารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
39. นางอาไพ จั น มา ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 9880
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
40. นายสมพงษ์ อยู่ชา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
9882 โครงการส่งนาและบารุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
41. นางสมหมาย นวลนุช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9906
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
42. นายบุญธรรม เรืองทัพ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9907
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
43. นายมนัส สุขสาราญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 9919
โครงการส่งนาและบารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
44. นางทรงศรี แสงดาวเทียน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
9938 โครงการส่งนาและบารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท

- 43 45. นางสมหมาย เทีย นงาม ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
9991 โครงการส่งนาและบารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
46. นายศรายุ ท ธ วิ รั ช วงค์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ต าแหน่ ง เลขที่
10004 โครงการส่งนาและบารุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
47. สิบตรีประทีป สัมฤทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
10047 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
48. นายสุชิน บุญสว่าง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10096 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
49. นายบรรจง อิน ทร์ ส นิท ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
10101 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
50. นายเสนาะ ไพเรือง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10112 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
51. นางสินนาใจ เนตร์บารมี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่ งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่
10132 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
52. นางสาววิริยะ สัมมาพรต ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัส ดุ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
10151 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
53. นายสมเกียรติ หาญสุวรรณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตาแหน่งเลขที่
10159 โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
54. นายวั น ชั ย เฉลยจรู ญ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ต าแหน่ ง เลขที่
10174 โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
55. นางสุ รี ย์ ดี ศิ ริ ลู ก จ้ า งประจา ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ต าแหน่ ง เลขที่ 10181
โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
56. นางกมลวรรณ สิทธิการทัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
10186 โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
57. นางอุไร ศรีงาม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 10189
โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
58. นายสนอง คาเพราะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
10199 โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
59. นายบรรเจิด พงษ์ดาบเพ็ชร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
10224 โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
60. นายวิชัย เณรน้อย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10233 โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 44 61. นางสุนันท์ มณีโชติ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10243 โครงการส่งนาและบารุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
62. นายเปรื่อง สุขสาราญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างสารวจ ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10261
โครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,230 บาท
63. นายไชยชาญ สื บ ฤกษ์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ต าแหน่ ง เลขที่
10268 โครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
64. นายจรัญ เปรมเดช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10277 โครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
65. นายสมศักดิ์ ใจพราหมณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 10307 โครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
66. นายประสาร ขาประยูร ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 10308 โครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
67. นางวัชรีย์ ไตรจิตร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 10321
โครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
68. นายอ๊อด โพธิรัตน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 10322
โครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
69. นายสุคิด นามเหลา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 10341
โครงการส่งนาและบารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,950 บาท
70. นายสารวย ก้อนทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10353 โครงการส่งนาและบารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
71. นางสุรีย์ ชมตา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 10357
โครงการส่งนาและบารุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
72. นายบรรจบ ยวงทอง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
10359 โครงการส่งนาและบารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
73. นายพิ ช ญะ บู ร ณะจารุ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ต าแหน่ ง เลขที่
10364 โครงการส่งนาและบารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
74. นายประเสริฐ เศรษฐกสิแตง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 10393 โครงการส่งนาและบารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
75. นายสงคราม โพธิพิทักษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 10409 โครงการส่งนาและบารุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
76. นางสุนันท์ อ่วมคร้าม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 10412 โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท

- 45 77. นายนาสิน ดีนุ้ย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10426
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
78. นายสุบรรณ์ แสงนุ้ย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 10455 โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สานักงานชลประทานที่ 13 จานวน 84 ราย
1. นางเพ็ญศรี นามมะเริง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
10459 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,830 บาท
2. นางนิตยา ทับทิมทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 10461 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
3. นายไพจิตร สาเฉย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 10483
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
4. นายสหั ส สุขปิ ยั งคุ ลู กจ้างประจา ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 10484
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
5. นายณัฐกิตติ์ จัดละ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10496
ส่วนบริหารจัดการนาและบารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
6. นางสุวัณณา แก้วมณี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 10504
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
7. นางอุ ม าพร กุ ล ทั พ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งไฟฟ้ า ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่ 10507
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
8. นายเมธา วิ ชั ย สิ น ธุ์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งไฟฟ้ า ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่ 10508
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
9. นายประสงค์ นาคฉ่า ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 10514
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,450 บาท
10. นางวาสนา ทองกร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 10527
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
11. นางทิพย์วรรณ กลิ่นหอม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่
10529 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
12. นางวรรณา กาญจนโรจน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่
10532 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
13. นายพิทักษ์ มั่นหมาย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
10538 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
14. นายสวัสดิ์ ปัถพี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 10551
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท

- 46 15. นางอรุณี คงเปีย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 10570
โครงการชลประทานกาญจนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
16. นายขุนไกร ชัยมา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10614
โครงการชลประทานราชบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
17. นายอุบล สุขเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10622 โครงการชลประทานราชบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
18. นายวันชัย ศรีฐาน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10658
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
19. นายหลวน นพเก้า ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10659
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
20. นายไพบูลย์ เอี่ยมสะอาด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
10662 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
21. นายชมพู จินตนา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 10669
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
22. นายชาตรี แจ่มศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10672 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
23. นายสมศักดิ์ สุขมั่น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10676 โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
24. นางนพพร สั ง วาลย์ นุ ช ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานพั ส ดุ ส 3 ต าแหน่ ง เลขที่
10689 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
25. นายสุ ร ยุ ท ธ เหลื อ งระลึ ก ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งสื่ อ สาร ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่
10692 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
26. นายสงวน วงค์ชื่น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10703
โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
27. นายเอี่ยม ตู้แก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10710
โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
28. นายพงษ์ศักดิ์ เทียมเสมอ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
10726 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
29. นายชอบ ศรี ชุ่ ม ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานชลประทาน บ 2 ต าแหน่ ง เลขที่
10731 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
30. นายอุดมศักดิ์ ยิมทะโชติ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 10755 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 47 31. นายสมคิด โค้ว เจริญสุ ข ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่ งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่
10760 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,950 บาท
32. นายสว่าง ผิ ว งาม ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10765 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
33. นายเสวก พันธ์แจ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10771 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
34. นางจินดา เพ็ญไพสิฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10777 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
35. นางอาไพ สุขประเสริฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10780 โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
36. นายสันติ ศิรินาวี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 10781
โครงการส่งนาและบารุงรักษากาแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
37. นางชลดาภร คล้ายทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
10791 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
38. นางอนงค์ จันทา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่งเลขที่
10792 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
39. นายไพรั ช ทองแพง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10794
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
40. นายทองคา พึ่งธรรมคุณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
10802 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
41. นางอรวรรณ จิ ตรี พล ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนัก งานสื่ อสาร ส 2 ตาแหน่ ง เลขที่
10817 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
42. นายบุญมา จันทร์บาง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10826 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
43. นายฉั ต ร ศิ ริ พิ น ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานชลประทาน บ 2 ต าแหน่ ง เลขที่
10844 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
44. นายประสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 10848 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
45. นายสมพงษ์ คาโทน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10892 โครงการส่งนาและบารุงรักษานครชุม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
46. นางเบญจวรรณ กลิ่ นหอม ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงิ นและบัญชี ส 3
ตาแหน่งเลขที่ 10907 โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท

- 48 47. นางธนนันท์ กล่อมจิตร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเขียน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10911
โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
48. นายสารวย เทศเพิ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 10919
โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
49. นางจั น ทร์ จี ร า เหลื อ งประเสริ ฐ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานการเกษตร ส 4
ตาแหน่งเลขที่ 10920 โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,760 บาท
50. นายสมศักดิ์ วิสันติ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 10922
โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
51. นางบุ ญเตือน บั ว ขยาย ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่ว ไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่
10975 โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
52. นายบุญนา ลูกแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 10989
โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
53. นางจาปี พูลเพิ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11016
โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
54. นายพเยาว์ สุรัตนกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11028
โครงการส่งนาและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
55. นางสาวอัญชลี แต่งปราณีต ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่ง
เลขที่ 11036 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
56. นายสุรพล ศีลอวยพร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11040
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
57. นายสมศักดิ์ รักดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11047
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
58. นายชูศักดิ์ สิงห์ประเสริฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
11063 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
59. นายอารมณ์ ไทยด้วง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11066
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
60. นายชง ช้างยนต์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11069
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
61. นายวิ เ ชี ย ร พลอยเจิ่ ง ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่
11080 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
62. นางแป้น รักชื่อ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11102
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท

- 49 63. นางวัชรินทร์ ฉิมพงษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 11116
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
64. นางอัจฉราภรณ์ รัตนพฤกษากรณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 11117 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
65. นายชั ย รั ช จั น ทร์ เ พ็ ญ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ต าแหน่ ง เลขที่
11134 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
66. นายเฉลียว โพธารส ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11143
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
67. นายสนาน ปิ่นแหวน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11167
โครงการส่งนาและบารุงรักษาดาเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
68. นางชื่นสุข เจษฎา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 11173
โครงการส่งนาและบารุงรักษาดาเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
69. นายยุทธ จาปาเงิน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
11189 โครงการส่งนาและบารุงรักษาดาเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
70. นายประทวน ทองคาใส ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานประตูนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
11197 โครงการส่งนาและบารุงรักษาดาเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
71. นายสุรินทร์ คล้ายปาน ลูกจ้ างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
11208 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
72. นายเกรียงไกร ท้วมคร้าม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
11210 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
73. นายวิสูตร ฉิมฉลาด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
11277 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
74. นายระเหย เนี ย มหอม ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 2 ต าแหน่ ง เลขที่
11294 โครงการส่งนาและบารุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
75. นายบุ ญ รอด รอดปาน ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่
11315 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
76. นายวงษ์ หมื่นพาลี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11319
โครงการส่งนาและบารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
77. นางทองปอน บุ ญ ช่ ว ย ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานพิ ม พ์ ส 3 ต าแหน่ ง เลขที่
11323 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
78. นายชนะ พงษ์เพ็ง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
11328 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 50 79. นายสมชาย คาหอมกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
11340 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
80. นายชัยยงค์ ศรีนวล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
11352 โครงการส่งนาและบารุงรักษาสองพี่น้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
81. นายสุ เ ทพ สั น ทั ด การ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่
11374 โครงการส่งนาและบารุงรักษาบางเลน อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
82. นายสุรพงศ์ เดชตรีรัตน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
11392 โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
83. นางสุนี ทองปั้น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11406
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
84. นางดารัตน์ ปั่นปี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11415
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
สานักงานชลประทานที่ 14 จานวน 27 ราย
1. นายบุญลือ ศรีเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11454
โครงการชลประทานเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
2. นางสานิตย์ แสงศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 11457
โครงการชลประทานเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
3. นางสาวมาลี เม่งพัด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพัสดุ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 11458
โครงการชลประทานเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
4. นายเชน อยู่ ฉิม ลู กจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่ งเลขที่ 11460
โครงการชลประทานเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
5. นางนวลอนงค์ ยังสุข ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเกษตร ส 3 ตาแหน่งเลขที่
11484 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
6. นางประภาพรรณ ศิลปทินกร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
11516 โครงการชลประทานชุมพร อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
7. นายสาราญ เอิบอิ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
11521 โครงการชลประทานชุมพร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
8. นายประทีป วงค์เลขา ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างเขียน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11534
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
9. นายวิชาญ พุ่มไสว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11559
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
10. นายพงษ์ศักดิ์ ลาดเลาดี ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่ งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่
11580 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท

- 51 11. นางบุษบา คาสกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 11582
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
12. นางอรุณวรรณ ช้างเผือก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 11623 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
13. นางสนิ ท ฉิมพาลี ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
11638 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
14. นายทองคา พลายแก้ว ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนัก งานบริ การเอกสารทั่ว ไป บ 1
ตาแหน่งเลขที่ 11645 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
15. นายอนั น ต์ ยอดสร้ อ ย ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 11649 โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
16. นางฉลวย มีอิ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 11662
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
17. นายเสทือน กระทุ่มแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างสารวจ ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11685
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
18. นางพัน ธ์พร จี น พก ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างเขียน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11687
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
19. นางสายพิน สังข์เฉย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตาแหน่งเลขที่ 11702
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
20. นางบุ ญ เรื อ น เด่ น ดวง ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานพิ ม พ์ ส 2 ต าแหน่ ง เลขที่
11708 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
21. นายลอด นกเทศ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11714
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
22. นายบุญยิ่ง แจ่มจารัส ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
11726 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,180 บาท
23. นายปราโมทย์ ประกอบกิจ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 11731 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
24. นางทุเรียน ช้างน้อย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11742
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
25. นางนิตยา ธรรมวงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11756
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
26. นางประภา กระจ่างสุขศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
11765 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท

- 52 27. นางอุทัย ศรีจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11776
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สานักงานชลประทานที่ 15 จานวน 16 ราย
1. นายธีระชัย ช่วงฉ่า ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 11816
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,340 บาท
2. นายสัญญา อุบลจง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11817
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
3. นายบุญลือ ศรีเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11820
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
4. นายสมพงศ์ จั น ทฤทธิ์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่
11822 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
5. นายส ารวย พึ่ ง ตระกู ล ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่
11828 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
6. นายเฉลิม ปัญจะสุวรรณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 11839 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
7. นายลิ ขิต พลเกษตร ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
11847 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
8. นายสมคิด ศรีเทพ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11865
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
9. นายวิชัย ทับทิมเมือง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11866
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
10. นายดารงค์ บุญนิสัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 11890
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
11. นางสมจิ ตร ปานมาตย์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนัก งานบริก ารเอกสารทั่ว ไป บ 1
ตาแหน่งเลขที่ 11920 โครงการชลประทานกระบี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
12. นางสุ ร ภี สุ ขคุ้ม ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตาแหน่งเลขที่ 11964
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,560 บาท
13. นางอานวย ชูสกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 11978
โครงการส่งนาและบารุงรักษานครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
14. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิพัฒน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
12052 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปากพนังล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
15. นายปรัญญา ชูขันธ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 12058
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปากพนังล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท

- 53 16. นายวิชิน เกิดหนู ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
12075 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปากพนังล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
สานักงานชลประทานที่ 16 จานวน 34 ราย
1. นางผ่องนภา ทองเสนอ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 12110 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
2. นายปรีชา จิตรณรงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 12126
ส่วนบริหารจัดการนาและบารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
3. นายวิจิตร นุ่นสวัสดิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างสื่ อสาร ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12129
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
4. นางสาวอุบล มะเดื่อ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 12143
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
5. นางสาวสุนันท์ วิทยสุจินต์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่
12146 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
6. นางประคอง เถื่อนเทพ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่ อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่
12147 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
7. นางธนวรรณ ขวัญนุ้ย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 12148
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
8. นายประทีป เยียนจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 12154 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,600 บาท
9. นายมนชัย นันทรัตน์วิบูล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
12167 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
10. นายคล่ อง ชูเกลี ยง ลู กจ้างประจา ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
12169 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
11. นางดารา ราชเดช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
12181 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,130 บาท
12. นายจ ารู ญ หนู ฤทธิ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12188
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
13. นายเฉลิ ม เพ็ ง เกลี ยง ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ โรงงาน ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่
12189 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
14. นายสุ พจน์ บุ ญตามช่ว ย ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
12204 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
15. นายคลาด ปักษีสิงห์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12205
โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท

- 54 16. นางมณฑา ตุ ล ยนิ ษ ก์ ลู ก จ้ า งประจา ต าแหน่ ง พนั ก งานสื่ อ สาร ส 2 ต าแหน่ ง เลขที่
12212 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
17. นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์สังข์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
12223 โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
18. นางจารุณี พรหมเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 12262 โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
19. นายนุกูล รัตนมณี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 12269
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
20. นายบุญเลิศ ล่องวั่น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12286
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท
21. นางยินดี นิลพันธุ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 12301
โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
22. นางปราณีต บ่าวแช่มช้อย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
12308 โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
23. นายไสว คงสม ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานชลประทาน บ 2 ต าแหน่ ง เลขที่
12337 โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
24. นายยาไวนี สาดีน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12345
โครงการชลประทานสตูล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
25. นายสุนทร ชูหนู ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12366
โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
26. นายประมวล จันษร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12369
โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
27. นายจรู ญ โมเหล้ น ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
12378 โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
28. นายอาพล เมืองพูล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 12386
โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
29. นายสมจิ ต ต์ จั น ทร์ ห นู ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานส่ ง น า ส 2 ต าแหน่ ง เลขที่
12406 โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าเชียด อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
30. นายวิศัลย์ ขุนศรียา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 12407
โครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าเชียด อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
31. นายปราณีต อิน ทร์สั งข์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
12427 โครงการส่งนาและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
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โครงการส่งนาและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท (พ.ส.ร. 1467 บาท)
33. นายนิยม เงาศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12454
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
34. นายประสิทธิ์ แย้มทับทิม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
12463 โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
สานักงานชลประทานที่ 17 จานวน 24 ราย
1. นางสุรีย์ แก้วประดิษฐ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12479
โครงการชลประทานยะลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
2. นางสุ ด สาย การาหมั ด ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานสื่ อ สาร ส 2 ต าแหน่ ง เลขที่
12483 โครงการชลประทานยะลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
3. นายเจริ ญ ตรี จั น ทร์สื บ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
12489 โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท
4. นายลิ บ ศรี ชัย ลู กจ้ างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12490
โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
5. นายเหวีย น สุ ว รรณ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
12507 โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
6. นายประดั บ พรหมเทพ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 12522 โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
7. นายฉกรรจ์ นวลพล ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่ว ไป บ 2/หน. ตาแหน่งเลขที่
12524 โครงการชลประทานนราธิวาส อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
8. นายเอกชั ย แซ่ ว่ อ ง ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งไฟฟ้ า ช 4 ต าแหน่ ง เลขที่ 12540
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
9. นายมะลาเซ็น มูเร็ง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12578
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
10. นายไฝสอน แขกพงค์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่
12588 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท (พ.ส.ร. 679.50 บาท)
11. นายครรชิต แซ่ลิ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 12601
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท (พ.ส.ร. 550 บาท)
12. นายเอกสิทธิ์ อินทร์ชะนะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่
12606 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท (พ.ส.ร. 500 บาท)
13. นายกอเร็ ง มะแซ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บรถยนต์ ส 2 ต าแหน่ ง เลขที่
12623 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท (พ.ส.ร. 733.50 บาท)

- 56 14. นายนรินทร์ ฤทธาภิรมย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
12637 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
15. นายธนวั ฒ น์ วุ่ น หวาน ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 12675 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
16. นายส ารวล มณีป ระวัติ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่ว ไป บ 1 ตาแหน่งเลขที่
12679 โครงการส่งนาและบารุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,650 บาท
17. นางแฉล้ ม ปราบปัญจะ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนัก งานพิม พ์ ส 4 ตาแหน่ ง เลขที่
12696 โครงการส่งนาและบารุงรักษาโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,560 บาท
18. นายทวี จันทรัฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนั กงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 12703
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
19. นางปิ ร ดา วิ ภ าตะพั น ธุ์ ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานพิ ม พ์ ส 3 ต าแหน่ ง เลขที่
12705 โครงการส่งนาและบารุงรักษาโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
20. นายอุทัย สาแดงปั้น ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
12719 โครงการส่งนาและบารุงรักษาโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
21. นายนุ้ ย ไชยสิ ทธิ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่งเลขที่
12724 โครงการส่งนาและบารุงรักษาโก-ลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
22. นายคลาย แก้วมุสิก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 12756
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท
23. นายจาเนียร นุ่นปาน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12760
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
24. นางบุ ญเลื อน ฤทธิช่ว ย ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือ สนาม ช 2 ตาแหน่ ง เลขที่
12762 โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
สานักบริหารโครงการ จานวน 1 ราย
1. นางนภัสสร ภูศรี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนัก งานธุรการ ส 4 ตาแหน่งเลขที่ 12772
ส่วนวางโครงการที่ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,220 บาท
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา จานวน 37 ราย
1. นางชนิกานต์ พันธุ์ทรัพย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
12781 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
2. นายพรชัย สร้อยประเสริฐ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างสารวจ ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12782
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
3. นายปฏิภาณ บุญเสถียร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
12787 ส่วนบริหารจัดการนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,220 บาท

- 57 4. นางมาลินี นิลนพคุณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
12793 ส่วนบริหารจัดการนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 38,440 บาท
5. นางสุกัญญา ภาษยะวรรณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
12807 ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
6. นางสาวพายัพ นุวัติ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 12808
ส่วนปรับปรุงบารุงรักษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
7. นายละองค์ ขาสีจันทร์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 12838
ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
8. นายละมัย เอี่ยมอิ่ม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 12845
ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
9. นายอนันต์ สีโพธิ์โต ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 12847
ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
10. นายสมนึก มะลิทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 12894
ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
11. นางสมพร แก้วกิริยา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 12904
ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
12. นางณัฐ ภัส สร เอี่ย มม่ว ง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
12908 ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
13. นายเทียน สายสร้อย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 12917
ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
14. นางสาวตอฮิเราะ อิดดือเระ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
12919 ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
15. นางผ่ อ งศรี เสมอเนตร ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานพิ ม พ์ ส 2 ต าแหน่ ง เลขที่
12931 ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
16. นายสมาน ร้อยแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 12936
ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
17. นายวีม พรหมเทียน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2/หน. ตาแหน่งเลขที่
12965 ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
18. นายเดือน พิมพ์สอาด ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2/หน. ตาแหน่งเลขที่
12966 ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
19. นางเสิ่น กิ่งทอง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 12976
ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
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12981 ส่วนการใช้นาชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
21. นายเทวา เสนยอง ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างส ารวจ ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13000
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
22. นายจุลพัฒน์ มนูญชัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
13017 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
23. นายประสิทธิ์ ใจสุกใส ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
13032 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,850 บาท
24. นายบุญทัน สิทธิวงษา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
13073 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
25. นายณัฏพล คาแหงไทย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
13078 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
26. นายโกวิท ภูมิโคกรักษ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
13083 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
27. นายบรรเทิง ญาติวงศ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับน า บ 2 ตาแหน่งเลขที่
13084 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
28. นางฐากู ร ภู พ านเพชร ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานทั่ ว ไป บ 2 ต าแหน่ ง เลขที่
13086 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
29. นายสุ ทิน หอมรส ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างส ารวจ ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13122
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
30. นายสมควร อ่อนประดา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
13142 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
31. นางปราณี ขันธเขต ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตาแหน่งเลขที่ 13152
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
32. นายมานิตย์ จิตจารุจิต ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
13170 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
33. นายปานเดชา ศิริธนจินดา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 13172 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
34. นายสมศักดิ์ มากมูล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
13179 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
35. นายประเสริฐ ทองทวี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างสารวจ ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13187
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท

- 59 36. นายสมปอง ทองสม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
13210 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,010 บาท
37. นายศักดิ์ วิเชียรรัตน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
13216 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล จานวน 1 ราย
1. นายสมาน ยศศรียา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 13236 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่ จานวน 18 ราย
1. นางอุบลวดี แพทย์ดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 13254
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
2. นายสุรินทร์ ศุภมาศ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13278
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
3. นายไพโรจน์ ปรุ งตินาฎ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
13279 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
4. นายวณิช ชมชิดเจริญสุข ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
13284 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
5. นายโกศล ทั่งเหล็ก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13293
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
6. สิบตรีวิฑูรย์ มาเนียม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13294
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
7. นายอาคม ปะมะโน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13319
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
8. นายนิ พนธ์ รั ตนหน ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขั บรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
13338 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
9. นายวิทยา ศรีมูล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4/หน. ตาแหน่งเลขที่ 13344
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,130 บาท
10. นางมานิ ตย์ ธนสุ คนธ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มื อโรงงาน ช 3 ตาแหน่ง เลขที่
13349 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
11. นายประทีป บุ ร งค์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
13368 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
12. นายดวงแก้ ว วารี ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บรถยนต์ ส 2 ต าแหน่ ง เลขที่
13379 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท

- 60 13. นายอาคม สิมมา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13413
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
14. นางวิไลวรรณ สมเขื่อน ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
13473 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท
15. นายธิติพงษ์ วงศ์อาษา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 13476
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,110 บาท
16. นายจันทร์ มูลคร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13483
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
17. นายบรรพต ปานมณี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 13488
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
18. นายเอกกร ลิ่มเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
13490 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,250 บาท
สานักวิจัยและพัฒนา จานวน 4 ราย
1. นางจันทนีย์ เพียรผล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 13494
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
2. นายบารุง ธัญญาผล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 13516
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
3. นายสุ วิทย์ แก้ว ใจรั กษ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
13533 ส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
4. นางดารัตน์ ยศศรียา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 13548
สถาบันพัฒนาการชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,340 บาท
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จานวน 6 ราย
1. นางอรจิต ศิริสมฤทัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน. ตาแหน่งเลขที่
13556 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 39,050 บาท
2. นายบูชิต ตันเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างสารวจ ช 4/หน. ตาแหน่งเลขที่ 13564
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 39,050 บาท
3. นายสมศั ก ดิ์ ผะอบทอง ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 3 ต าแหน่ ง เลขที่
13605 ส่วนสารวจทาแผนที่ภาคพืนดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,080 บาท
4. นายนิวัติ กู้แฝง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 13611
ส่วนสารวจทาแผนที่ภาคพืนดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
5. นายศรี ว รรณ กิติคา ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตาแหน่งเลขที่
13612 ส่วนสารวจทาแผนที่ภาคพืนดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท

- 61 6. นางตุ๊กตา เขื่องศิริกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่ งช่างเขียน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 13617
ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 36,450 บาท
สานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จานวน 2 ราย
1. นายอรรณพ ศรีบุศย์ดี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตาแหน่งเลขที่ 13662
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,110 บาท
2. นายปรีชา กิจสาลี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 13672
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
_____________________________

