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 3. นายตุ๊ โมระศิลปิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 31068 
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท 
 4. นายปราโมทย์ พ่วงรอด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 31072 
ส่วนวิศวกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท 
 5. นางอารีย์ บุตรอากาศ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 31096 
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพ้ืนดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,340 บาท 
 6. นายทิพยเนตร ศรีนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 
31117 ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพ้ืนดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,000 บาท 
 7. นายอุดมศักด์ิ ตันเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 4/หน. ตําแหน่งเลขท่ี 
31211 ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพ้ืนดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 35,220 บาท 
 8. นายสมจิตร นาคไพจิตร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 4/หน. ตําแหน่งเลขที่ 
31247 ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพ้ืนดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,000 บาท 
 9. นางบุญชู สร้อยนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 31257 
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพ้ืนดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,100 บาท 
 10. นางน้อย คลายทุกข์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31274 
ส่วนสํารวจทําแผนที่ภาคพ้ืนดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,040 บาท 
 11. นางมาเรียม สง่าเมือง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 31332 
ส่วนสํารวจกันเขตและประสานงานรังวัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,450 บาท 

สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมจํานวน 3 ราย 
 1. นางอุบล รักนาค ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31572 กลุ่มมาตรฐาน
การออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,270 บาท 
 2. นางอุไร ตันกําเนิด ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 31621 
กลุ่มออกแบบคันคูนํ้าและจัดรูปที่ดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,880 บาท 
 3. นางสุวรรณา ศรีฤทธิ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31628 
กลุ่มออกแบบคันคูนํ้าและจัดรูปที่ดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,790 บาท 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยาจํานวน 32 ราย 
 1. นางมนทิรา วัฒนยมนาพร ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 
31692 ส่วนบริหารจัดการนํ้า อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,790 บาท 
 2. นายอาคม สิงห์ทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31740 
ส่วนอุทกวิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,790 บาท 
 3. นายสุพจน์ ประไพศิลป์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างสํารวจ ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 31741 
ส่วนอุทกวิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,790 บาท 
 4. นายบุญธรรม มาศรี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 31814 
ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท 
 5. นางจุรีย์ ใหม่เฟย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 31846 
ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท 
 6. นายพิรุณ เมฆขยาย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 
31853 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท 
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 7. นางขวัญหล้า ทองเผือก ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 
31899 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท 
 8. นายอําพล บางแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 31928 
ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท 
 9. นายกวี อ่อนโนเรียดอน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 
31937 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท 
 10. นางสาววันเพ็ญ อมรพจน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 
32059 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท 
 11. นายสุนทร นิสัยดี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 
32073 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,880 บาท 
 12. นางจิราภรณ์ ญาณอรรถ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 
32075 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,270 บาท 
 13. นายชาญ ครองสามสี ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 ตําแหน่ง
เลขที่ 32087 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท 
 14. นางจําเนียร แก้วไพโรจน์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งคนสวน บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 32089 
ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท 
 15. นางทุเรียน ฟักสูงเนิน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตําแหน่งเลขท่ี 
32111 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท 
 16. นางสาววรรณี จันแพร่ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 
32121 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท 
 17. นางเฉลียว ตันเจริญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 32127 
ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท 
 18. นางวัฒนา วรคุตตานนท์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขที่ 
32171 ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,030 บาท 
 19. นางอํานวย สังข์ศิริ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขที่ 32192 
ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท 
 20. นางคนึงนิจ เดชสองช้ัน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 ตําแหน่งเลขท่ี 
32258 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,790 บาท 
 21. นายปรีชา อวดผล ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับนํ้า บ 2 ตําแหน่งเลขท่ี 
32273 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท 
 22. นายฤทธ์ิ กันใจแก้ว ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับนํ้า บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 
32275 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,790 บาท 
 23. นายอรชุน ชมภูพาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 ตําแหน่งเลขที่ 32369 
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,450 บาท 
 24. นายวิชิต จําปีหอม ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 32422 
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท 
 25. นายทัศนะ กัวหา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 32521 
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคกลาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท 
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 26. นายสม พรไพบูลย์สุข ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 ตําแหน่งเลขที่ 
32539 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,790 บาท 
 27. นายกิตติ กลิ่นพราหมณ์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 
32609 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันตก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท 
 28. นายประทีป พลับทอง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ตําแหน่งเลขท่ี 
32624 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันตก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท 
 29. นายปรีชา พันธ์พืช ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างเขียน ช 3 ตําแหน่งเลขที่ 32653 
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,790 บาท 
 30. นายอภิเชษฐ์ ยังสังข์ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตําแหน่งเลขที่ 
32664 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 บาท 
 31. นางพิน แก้วม่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ 2 ตําแหน่ง
เลขที่ 32679 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท 
 32. นายอุทัย ชมบุญ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานวัดระดับนํ้า บ 2 ตําแหน่งเลขที่ 
32685 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,960 บาท 
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