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ลำดับที่
ตำแหน่ง
สังกัด
หมำยเหตุ
1 นายสกลรัฐ
ปรางงาม
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.1
2 นายธวัชชัย
ใบโพธิ์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
สชป.1
3 นายสาธิต
หวางเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการ
สชป.1
4 นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สชป.2
5 นางสาวรุ่งกานต์
สวนประเสริฐ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.2
6 นายอุรินทร์
โสตรโยม
วิศวกรชลประทานชานาญงาน
สชป.3
7 นายณัฐภูมิ
อนันตภูมิ
นายช่างชลประทานชานาญงาน
สชป.3
8 นายอดิศักดิ์
แก้วทอง
นายช่างชลประทานชานาญงาน
สชป.3
9 นายฐากร
ทวีผล
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.3
10 นายจักรเพชร
นิลอุปถัมภ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.3
11 นายจตุพล
บุญมี
นายช่างชลประทาน
สชป.4
12 นายวุฒิภัทร
นุชหนู
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.4
13 นายอภิสิทธ์
มาเมือง
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.5
14 นายภานุพันธุ์
ไขแสงจันทร์
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สชป.5
15 นายพจน์
สังขมุรินทร์
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.5
16 นายวรเศรษฐ์
ทีปานนท์ศิริ
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.5
17 นายพงศพัศ
คาศรี
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.7
18 นายธนพศ
ทานะขันธ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.7
19 นายอาทิตย์
ริมสกุล
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
สชป.7
20 นายพงศกร
แสนลัง
นายช่างชลประทาน
สชป.7
21 นายเกรียงไกร
ริมจันทร์
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สชป.9
22 นายวัชราคม
พรสรณคมน์
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ
สชป.9
23 นายทรงสิทธิ์
สุขพานิช
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.9
24 นายวิศว์รุจน์
อักษรนา
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.9
25 นายพันธกานต์
ภานุรักษ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.9
26 นายอนุสรณ์
ตันติวุฒิ
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ
สชป.10
27 นายไพศาล
ใจซื่อตรง
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.10
28 นายพนัสชัย
ชาวหวานสอ
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สชป.10
29 นางสาวสุลักขณา ขาคง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.10
30 นายนิคม
วัชรดิเรกรัตน์
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.11
31 นายสเกณ
เป่ยคาภา
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.11
32 นายวิทยา
สายน้า
วิศวกรไฟฟ้าชานาญการ
สชป.11
33 นางสาวภัทรวดี
ศรีสุข
นายช่างชลประทาน
สชป.11
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ตำแหน่ง
สังกัด
หมำยเหตุ
34 นายชวลิต
ฉลอม
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สชป.12
35 น.ส.มนัสชนก
ปานนาค
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.12
36 นายนักรบ
อ่อนอุระ
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.12
37 นายสุเมธ
สุวรรณประเสริฐ นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.12
38 นายสิทธิ
กิจวรวุฒิ
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.12
39 นายชยพล
ธนะวัฒโรจ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.13
40 นางคณพศ
วัตอักษร
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.13
41 นางสาวนัทวี
ตระกูลชมดง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.13
42 นายสนทยา
สุตราม
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สชป.14
43 นายมณฑล
สมคะเณย์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สชป.14
44 นายสุรสิทธิ์
วรรณ์ประเสริฐ นายช่างชลประทาน
สชป.14
45 นายพิษณุ
ช่วยเวช
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สชป.16
46 นายบรรลือ
พึ่งศาสตร์
นายช่างชลประทาน
สชป.16
47 นายญาณภัทร
นวลขาว
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สชป.16
48 นายเอกชัย
สังข์พราหมณ์
นายช่างชลประทานอาวุโส
สชป.16
49 นายมาโนช
โภชนสมบูรณ์
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ
สชป.17
50 นายนพกรณ์
สอนอินทร์
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ
สชป.17
51 นายภานุพงศ์
โรยนิมิต
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สบอ.
52 นายวรัญชิต
ช่วยเมือง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สบอ.
53 นายณธกฤษ
เมธีสกุลวงศ์
วิศวกรชลประทาน
สบอ.
54 นายอมรเดช
ไม้อบเชย
วิศกรเครื่องกลชานาญการพิเศษ
สคก.
55 นายวัชรา
ณ ระนอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สอส.
56 นายวชรพล
สมนาค
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
สอส.
57 นางสาวณัฐกานต์ ศรียุคุณธร
มัณฑนากรปฏิบัติการ
สอส.
58 นายเจนปิติ
วงศ์ชนะสิทธิ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สจด.
59 นางสาวอรณัฐ
วงษ์สุวรรณ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
สบก.
60 นายปิยธาดา
สรวลสรรค์
วิศวกรชลประทาน
กพก.
61 นายเรวัติ
ชัยศักดานุกูล
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
กพก.
62 นายพงศธร
โลหะภาศ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
กพก.
63 นายธวัชชัย
สุขเจริญโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กผง.
64 นายปัณณวิชญ์
เฟืองทอง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
กผง.
65 นายพรรษชนม์
กุตัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กผง.

