
 
 
 

 

 

 

 ในนามส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ขอแสดงความยินดีและขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง     
มีความสุขความเจริญและโชคดี กับข้าราชการที่เกิดเดือน กันยายน ดังนี  

ชื่อ สังกัด ต้าแหน่ง ระดับ วันเกิด 
จา่สิบโทชัยศักดิ์  โอปลอด ฝบ.อน. เจ้าหน้าที่พัสดุ ช้านาญงาน 1 ก.ย. 
น.ส.สุจิน  จรูญศักดิ์ ผนช. นักวิชาการเกษตร ช้านาญการพิเศษ 2 ก.ย. 
นายวิภพ ทีมสุวรรณ ผจน. วิศวกรชลประทาน ช้านาญการ 2 ก.ย. 
นายจักรกริช  นาควิโรจน์ ผปข วิศวกรชลประทาน ช้านาญการ 3 ก.ย. 
นางอุบล ชุมพล ฝบ.อน. เจ้าพนักงานธุรการ ช้านาญงาน 12 ก.ย. 
นายปริญญา  ศรีอรุณ ผอท. เจ้าหน้าที่อุทกวิทยา ช้านาญงาน 15 ก.ย. 
นายธีรพงษ์  พินทอง ผปข. วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ 16 ก.ย. 
นายเลิศพันธ์  สุขยิรัญ ผจน. วิศวกรชลประทาน ช้านาญการ 16 ก.ย. 
นายปรีชา  แย้มเยื้อน ศอน.ภาคเหนือตอนบน เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ช้านาญงาน 17 ก.ย. 
นายอัศฎา  กิจพยุง ผจน. วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ 17 ก.ย. 
นายณัฐพล  สิทธิการ ผจน. วิศวกรชลประทาน ช้านาญการ 18 ก.ย. 
นายรัฐสยาม  ติยรัฐกาล ผปษ. วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ 22 ก.ย. 
น.ส.วราลักษณ์ งามสมจิตร ผนช. นักวิชาการเกษตร ช้านาญการ 22 ก.ย. 
นายปกรณ์  สุตสุนทร ศอน.ภาคเหนือตอนล่าง นักอุทกวิทยา ช้านาญการพิเศษ 22 ก.ย. 
นายสมชาย  อิ่มอยู่ ศอน.ภาคใต้ นักอุทกวิทยา ช้านาญการพิเศษ 26 ก.ย. 
ว่าที่ ร.ท.ธนาศักดา  ทับโทน ผอท. นักอุทกวิทยา ช้านาญการพิเศษ 28 ก.ย. 
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            ในนามส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ขอแสดงความยินดีและขอให้ท่านมี
สุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญและโชคดี กับลูกจ้างประจ้าที่เกิดเดือน กันยายน ดังนี  

ชื่อ สังกัด ต้าแหน่ง วันเกิด 
นายยุทธ์  วังขยาย ศอน.ภาคตะวันตก ช่างฝีมือสนาม ช 1 2 ก.ย. 
นางบุญเรือน  กาญจนกุล ผจน. ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 5 ก.ย. 
นายไวยกิจ  ฉิมพาลี ผอท. ช่างฝีมือสนาม ช 3 5 ก.ย. 
นายช่อ  เด้นชัยภูมิ ศอน.ภาคเหนือตอนล่าง พนักงานวัดระดับน ้า บ 1 5 ก.ย. 
นายวิสัย  สว่างเนตร ศอน.ภาคตะวันตก นายท้ายเรือ ส 1 8 ก.ย. 
นายส าเริง  ข้องหลิม ศอน.ภาคกลาง พนักงานวัดระดับน ้า บ 1 9 ก.ย. 
นายสังคม  พหลทัพ ศอน.ภาคเหนือตอนล่าง ช่างส้ารวจ ช 3 10 ก.ย. 
นายสมชาย  แจ่มประเสริฐ สลก. พ.บริการเอกสารทั่วไป 10 ก.ย. 
นางอ าพร  จันกรี ผอท. พนักงานทั่วไป บ 1 12 ก.ย. 
นายนพดล  เหล็กหมื่นไวย ศอน.ภาคกลาง พนักงานพิมพ์ ส 1 14 ก.ย. 
นายวา  บุญลอย ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 14 ก.ย. 
นายเสมียน  ผาสุก ศอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พนักงานขับรถ ส 1 14 ก.ย. 
นายประจวบ  ปิ่นทอง ผนช. พนักงานขับรถ ส 1 15 ก.ย. 
นายถนอม  เกิดบัณฑิตย์ ศอน.ภาคตะวันตก พนักงานวัดระดับน ้า บ 1 15 ก.ย. 
นางกัลยา  จันต๊ะพิงค์ ศอน.ภาคเหนือตอนบน พนักงานพิมพ์ ส 1 16 ก.ย. 
น.ส.มนทิรา  วัฒนยมนาพร ผจน. พนักงานพิมพ์ ส 4 17 ก.ย. 
นายถวัลย์  ฐิติทรางกูร ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 3 17 ก.ย. 
นางอารมณ์  หลวงไกร ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 21 ก.ย. 
นายธงชัย  พุทธัง ศอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พนักงานพิมพ์ ส 1 23 ก.ย. 
นางอรนงค์  ถวิลหวัง ผอท. พนักงานธุรการ ส 3 23 ก.ย. 
นางกาญจนา  นวลขาว ผนช. พนักงานเกษตร ส 3 24 ก.ย. 
นางเสิ่น  กิ่งทอง ผนช. พนักงานทั่วไป บ 1 25 ก.ย. 
นางสมเด็จ  จ าปาบุญ ศอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ช่างฝีมือสนาม ช 3 26 ก.ย. 
นายวัลลภ  ศิริเขตภรณ์ ผนช. ช่างฝีมือโรงงาน ช 1 27 ก.ย. 
นายณัฐพล  ค าแหงไทย ศอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พนักงานวัดระดับน ้า บ 1 28 ก.ย. 
นายไท  นุ่มเมือง ศอน.ภาคเหนือตอนล่าง พนักงานวัดระดับน ้า บ 1 28 ก.ย. 
นางอ าไพ  ดวงรกดก ศอน.ภาคเหนือตอนบน พ.บริการเอกสารทั่วไป  29 ก.ย. 
นางรุ่งนภา  ยาโสภา ศอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ช่างฝีมือสนาม ช 2 30 ก.ย. 
นายละมัย  เอ่ียมอ่ิม ผนช. ช่างฝีมือสนาม ช 1 30 ก.ย. 

 


