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- 28 40. นายสุชิน นามเสถียร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ตาแหน่งเลขที่ 5896
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,680 บาท
41. นายพลนิ กร วิเชียรแสน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่
5925 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
42. นายประยุธ ประครองสุข ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
5931 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,230 บาท
43 .นายมังกร เวียงธรรม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานส่งนา ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 5952
โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,660 บาท
44. นายสุ ร ะทรัพ ย์ กอขัน ธ์ ลู กจ้างประจา ต าแหน่ งช่ างฝี มื อสนาม ช 2 ต าแหน่ งเลขที่
5973 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
45. นายนรชาติ ญาติประชุม ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่
5976 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
46. นางสาวเพ็ญพิศ บุญมา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานวัดระดับนา บ 2 ตาแหน่งเลขที่
5985 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
47. นายวีระ เกยแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6001
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพรม-เชิญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
48. นายกวี ศิริไทย ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือโรงงาน ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6003
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพรม-เชิญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,410 บาท
49. นายสุพิศ น้อยสุวรรณ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6011
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,710 บาท
50. นายชาญณรงค์ สนองคุณ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 6012 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
51. นายคารณ ประทุ มวงศ์ ลู กจ้ างประจา ตาแหน่ งช่างฝี มือ สนาม ช 3 ต าแหน่ งเลขที่
6015 โครงการส่งนาและบารุงรักษาชีบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,460 บาท
52. นายไสว ชัยแสง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6028
โครงการก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
สานักงานชลประทานที่ 7 จานวน 21 ราย
1. นางสมสมัย สุ พรรณพงศ์ ลู กจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หั วหน้าหน่ว ย
ตาแหน่งเลขที่ 6037 ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 38,440 บาท
2. นายวิโรจน์ กาสุ วรรณ ลู กจ้างประจา ตาแหน่ งช่างเครื่องจักรกล ช 4 ตาแหน่ งเลขที่
6059 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,830 บาท
3. นางจิราทิพย์ ชาติกุลพิพัฒน์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
6075 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท

- 29 4. นายประทวน ผ่องสุข ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
6084 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท
5. นางนิษฐ์ธรีย์ สุขสถิตย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตาแหน่ง
เลขที่ 6092 โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,830 บาท
6. นายชลิตพันธ์ บริสุทธิ์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6098
โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,560 บาท
7. นายสาคร โพธิ์ศรี ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝี มือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6109
โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
8. นายวัลลภ เขียนเดช ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 6121
โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
9. นางสาวสุมาลี ทองเรือง ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 6161
โครงการชลประทานอานาจเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
10. นายสิริปินส์ บุญไชโย ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6185
โครงการชลประทานมุกดาหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
11. นายฐิติพงษ์ คะปัญญา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6191
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,030 บาท
12. นายสุพรศักดิ์ ศรีมีทรัพย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 ตาแหน่งเลขที่
6193 โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,670 บาท
13. นายสาคร หลาบเงิน ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6194
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,980 บาท
14. นายสมอน ไชยบุตร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6195
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
15. นายขะแสง ศรีสงค์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6210
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
16. นายรชต คมเฉียบ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 6218
โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,980 บาท
17. นายสมเกีย รติ คาไตรย์ ลู ก จ้างประจา ต าแหน่ งช่ างฝี มื อสนาม ช 2 ต าแหน่ งเลขที่
6233 โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
18. นายสาราญ นามลีลา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6252
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
19. นายวิสุ ท ธิพ งษ์ ยุ ท ธยง ลู ก จ้างประจ า ตาแหน่ งช่ างฝี มื อสนาม ช 3 ต าแหน่ งเลขที่
6267 โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท

- 30 20. นายวิเศษ สีแสด ลู กจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6277
โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท
21. นางสาววิไลวรรณ ดวงจาปา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานการเกษตร ส 2 ตาแหน่ง
เลขที่ 6302 โครงการส่งนาและบารุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท
สานักงานชลประทานที่ 8 จานวน 35 ราย
1. นายสังข์ ศอกจะบก ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6342
ฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
2. นางวันทนีย์ กิ่งมณี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6380
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,110 บาท
3. นายไกรวุฒิ ธีรพงศ์วิษณุพร ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่
6390 ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,030 บาท
4. นายบุญยิน สิริภูมิสกุล ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6391
ส่วนเครื่องจักรกล อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,450 บาท
5. นายสุ ด ที ชั นดี ลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ช่ า งฝี มื อ สนาม ช 3 ต าแหน่ งเลขที่ 6426
โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
6. นายประหยัด โคตะลี ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตาแหน่งเลขที่ 6433
โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท
7. นางละม่อม กายพรมราช ลู ก จ้างประจา ตาแหน่งพนั กงานบริ การเอกสารทั่ วไป บ 2
ตาแหน่งเลขที่ 6481 โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,720 บาท
8. นายสองเมือง พ่อค้า ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6500
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
9. นายกมล ปะรุมรัมย์ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6508
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,680 บาท
10. นายสวัส ดิ์ จองดี ลู ก จ้ างประจ า ตาแหน่ งช่างก่ อ สร้าง ช 4 ต าแหน่ งเลขที่ 6532
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,970 บาท
11. นายภิญญา ภูแก้ว ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตาแหน่งเลขที่ 6545
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท
12. นางพิกุล สอนเจริญ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 ตาแหน่งเลขที่ 6566
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,560 บาท
13. นางนวลทิ พ ย์ ปั ญ ญาไว ลู กจ้ างประจา ตาแหน่ งพนั กงานพิ มพ์ ส 4 ตาแหน่งเลขที่
6567 โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,560 บาท
14. นางสาวรัชนี กะมุติรา ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ตาแหน่งเลขที่ 6571
โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 บาท

