
 
 
 

 

 

 

 ในนามส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ขอแสดงความยินดีและขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง     
มีความสุขความเจริญและโชคดี กับข้าราชการที่เกิดเดือน เมษายน ดังนี  

ชื่อ สังกัด ต้าแหน่ง ระดับ วันเกิด 
นายเอกพงษ์  แน่นอุดร ผปข. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ 1 เม.ย. 
น.ส.สุดารัตน์  แสงชวูงค์ ฝบ.อน. เจ้าพนักงานพัสดุ ช้านาญงาน 3 เม.ย. 
นายสมหมาย  คล้ายนิ่ม ผอท. นายช่างชลประทาน ช้านาญงาน 4 เม.ย. 
น.ส.ศิริพร  ทวีเดช ผจน. วิศวกรชลประทาน ช้านาญการ 6 เม.ย. 
นายปฐมพงศ์  จิตภักดี ผจน. วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ 8 เม.ย. 
นางมัณฑนา  สุจริต ผนช. นักวิชาการเกษตร ช้านาญการพิเศษ 9 เม.ย. 
น.ส.กนกพร  บูชาบุญ ผอท. นักอุทกวิทยา ช้านาญการพิเศษ 13 เม.ย. 
น.ส.ฉวีวรรณ  สุดจติร ผนช. นักวิชาการเกษตร ช้านาญการ 14 เม.ย. 
นายวชิระ  สุรนิทร์ ผจน. วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ 15 เม.ย. 
น.ส.ศุภกานต์  สีหกุล ฝบ.อน. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 15 เม.ย. 
น.ส.วีรยีา  วทิยะ ผอท. นักอุทกวิทยา ช้านาญการพิเศษ 16 เม.ย. 
นายพลชัย  กลิ่นขจร ผอท. นักอุทกวิทยา ช้านาญการพิเศษ 21 เม.ย. 
นายธีรณัฏฐ์  ตุรงค์เรือง ผนช. นักวิชาการเกษตร ช้านาญการ 23 เม.ย. 
น.ส.มณทิพย์  ประสมทรัพย์ ฝบ.อน. เจ้าพนักงานงานธุรการ ช้านาญงาน 23 เม.ย. 
นายกิต ิ วิมะลิน ผปษ. วิศวกรชลประทาน ช้านาญการ 24 เม.ย. 
นายพิพัฒน ์ ดวงอัน ผอท. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ช้านาญงาน 25 เม.ย. 
นางอัมพร  จงวานิชสวัสดิ์ ผอท. นักอุทกวิทยา ช้านาญการพิเศษ 25 เม.ย. 
ว่าที่ร้อยโทธาดา  พูนทวี ผจน. วิศวกรชลประทาน ช้านาญการ 30 เม.ย. 

 

 

 

        ดร.ทองเปลว   กองจันทร์ 
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            ในนามส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ขอแสดงความยินดีและขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง      
มีความสุขความเจริญและโชคดี กับลูกจ้างประจ้าที่เกิดเดือน เมษายน ดังนี  

ชื่อ สังกัด ต้าแหน่ง วันเกิด 
นายบุญธรรม  กอแสง ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 1 เม.ย. 
นายอุบล  ทิพย์เนตร ศอน.ภาคตะวันออก พนักงานทั่วไป บ 1 3 เม.ย. 
นายพินิจ  รัตนโชติ ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 พนักงานพิมพ์ ส 3 3 เม.ย. 
นายสมชาย  ฟักทอง ผนช ช่างฝีมือสนาม ช 1 4 เม.ย. 
นายสมหวัง  กูบโคกกรวด ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 5 เม.ย. 
นายณรงค์  วิริยะกิจ ศอน.ภาคตะวันออก พนักงานทั่วไป บ 1 6 เม.ย. 
นายประสิทธิ์  ข้ามี ศอน.ภาคเหนือตอนล่าง พนักงานทั่วไป บ 1 7 เม.ย. 
นางอ้าพร  ยมทัศน์ ผนช. พนักงานธุรการ ส 3 9 เม.ย. 
นายสุคนธ์  ทูลยอดพันธ์ ผนช. พนักงานทัว่ไป บ 1 10 เม.ย. 
นายพล  กลุ่มจินดา ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 10 เม.ย. 
นายเฉลิม  หมื่นจักร ศอน.ภาคใต้ ช่างฝีมือสนาม ช 1 10 เม.ย. 
นางจุรีย์  ใหม่เฟย ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 12 เม.ย. 
นายเฉลียว  ตันเจริญ ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 12 เม.ย. 
นายวิรัตน์  หลงแก้ว ผนช. พนักงานขับรถยนต์ ส 1 12 เม.ย. 
นายกิตติ  กลิ่นพราหมณ์ ศอน.ภาคตะวันตก พนักงานทั่วไป บ 1 13 เม.ย. 
นางสมพิศ  รุ่งเรื่องฤทธิ์ ศอน.ภาคกลาง พนักงานพิมพ์ ส 1 13 เม.ย. 
นายนเรศ  อยู่ยัง ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 16 เม.ย. 
นายสุนันท์  อุปพลเถียร ศอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พนักงานวัดระดับน ้า บ 1 17 เม.ย. 
นางสมร  บุญรักษ์ ผนช. พนักงานพิมพ์ ส 1 18 เม.ย. 
นายนิพนธ์  จันทร์บาง ผนช. พนักงานขับรถยนต์ ส 1 18 เม.ย. 
นายปรีชา  อวดผล ศอน.ภาคเหนือตอนบน พนักงานวัดระดับน ้า บ 1 19 เม.ย. 
นายนพดล    อรุณกิจ ศอน.ภาคเหนือตอนบน พนักงานวัดระดับน ้า บ 1 21 เม.ย. 
นายมงคล  ค ามณี ศอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ช่างส้ารวจ ช 3 21 เม.ย. 
นางสุดใจ  พุทธรักษา ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 23 เม.ย. 
นางวันเพ็ญ  หอมนวล ผนช. พนักงานทั่วไป บ 1 24 เม.ย. 
นางร าเพย  ล้อทอง ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 25 เม.ย. 
นายเกษมสันต์  อุปพลเถียร ศอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ช่างฝีมือสนาม ช 3 25 เม.ย. 
นางอัมพร  ศรียานะ ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 26 เม.ย. 
นายเรือง  สายสร้อย   ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 27 เม.ย. 
นางปวรวยา  สุคนธา ผนช. ช่างฝีมือโรงงาน ช 1 27 เม.ย. 



 
 
 

ชื่อ สังกัด ต้าแหน่ง วันเกิด 
นายมนตรี  ชมชื่น ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 30 เม.ย. 

 

 

 

 

 

ดร.ทองเปลว   กองจันทร์  
  (ผส.บอ.) 
 


