
หนวยงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง
 กระบี่
โรงพยาบาลกระบี  นายสมพงษ  วิรัติสกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

 นายชัยวุฒิ  ไพรีรณ นายชางเทคนิค 4

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  นายอภินันท  คงประดิษฐผล ผูอํานวยการสถานศึกษา
 นายสุทนต  นกแกว รองผูอํานวยการสถานศึกษา
 นายชูชัย  ชาสุวรรณ เจาหนาที่

โรงพยาบาลอาวลึก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายอดิศักดิ์  กิจการ เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6
 ชุมพร
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  นางนฤมล  ตั้งเจริญธรรม พยาบาลวิชาชีพ 8

 นางลักษณา  เปลี่ยนวงศ พยาบาลวิชาชีพ 7

 นางสาวเยาวภา  บุรินทรวัฒนา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

 นายพรหมพันธ  คงกะพันธ นายชางเทคนิค 6
จังหวัดทหารบกชุมพร  พันโทสมเกียรติ  รัตนเจริญพรชัย รองเสนาธิการจังหวัดทหารบกชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร  นายธเนต  ธนาวุฒิ หัวหนาธุรกิจพลังงาน จ.ชุมพร

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 พ.ต.ท.สุนทร  จิระวัฒนะผลิน สารวัตรงานสงกําลังบํารุง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขนายปญญา  แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นายเมตตา  กปตถัย รองผูอํานวยการฝายบริการการศึกษา
 ตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง  นางสุภาวรรณ  จันเซง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  นายสุชาติ  รัตนาภรณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงพยาบาลหวยยอด นายสรณัฐ  กาญจนโบษย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

ผูเขารวมสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใชพลังงาน"
สัมมนาครั้งที่ 5 ภาคใต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรม เจ บี จ.สงขลา มีขาราชการประมาณ 148 คน เขารวมสัมมนา



วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  นายวีระพันธุ  อนันตพงศ ผูอํานวยการ
 นางพชรวรรณ  ธัญญาพิทักษกุล รองผูอํานวยการฝายแผนงานและพัฒนา
 นายบุญเลิศ  สุวรรณวงษ หัวหนกลุมงานบริหารทั่วไป

การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดตรัง นายธีรวัชน  อ่ําปลอด วิศวกร
 นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  นายเลอพงค  กาลัญุตา หัวหนาสวนอาคารสถานที่

 นายขจรศักดิ์  เพชรานันท วิศวกร
 นายณัฐพล  วิทยานุภากร วิศวกร
 นายพินิจ  ไตรสุวรรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
 นายชัยมนัตถ  คงทน นายชางเทคนิค
 นายวันชัย  ไตรรัตน นายชางเทคนิค
 นางโสภิดา  พัฒนทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
 นางสุมารี  สุโขพล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

จังหวัดทหารบกทุงสง คายเทพสตรี ศรีสุนทร พันตรี คิ่น  ขํายา นายทหารฝายยุทธโยธา
กองบัญชาการชวยรบที่ 4 คายเทพสตรี ศรีสุนทร พันเอก พันธศักดิ์  รวยสํารวย รองเสนาธิการกองบัญชาการชวยรบที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมร นายราชศักดิ์  ชวยชูวงศ รองศาสตราจารยระดับ 9

 นายประเสริฐ  คงแกว ผ.ศ.ระดับ 8
สํานักงานประปาทุงสง  นายคณิต  อักโขสุวรรณ นายชางโยธา 5

 นายฤตินันท  ทองไซร ชางไฟฟา
โรงพยาบาลทาศาลา นายธิติชัย  บุญรุง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายมนตชัย  บุตรมะรัถยา นักบริหารงานประปา 7
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายไพรัช  วงศนาถกุล ผูอํานวยการสถานศึกษา
 นราธิวาส
กรมทหารราบที 3 เรือเอก สมชาย  แตงออน ผูชวยนายทหารสงกําลังบํารุง
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร  นายนิกร  บูระพันธ นายชางเทคนิค



 นายวิจิตร  สัจจารักษ นายชางโยธา 4
 นายวิทยา  รัตนะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายนาทวี  ตันเหมนายู เจาหนาที่ธุรการ
ทาอากาศยานนราธิวาส  นางดวงพร  สุวรรณมณี เจาหนาที่บริหารงานขนสง 6

 นายศุภฤกษ  สุขการ นายชางไฟฟา
 นางสาวกรณิส  เพชรงาม เจาพนักงานขนสง

สํานักงานประปานราธิวาส นายอุสุมาน  เรืองธนู ชางไฟฟา
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส นายสุพัสดุ  จิตโต อาจายร 2 ระดับ 6
กองพันพัฒนาที่ 4 คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  พันโท ยุทธนาม  เพชรมวง ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 4

 จาสิบเอก สมใจ  จันทรแกว นายสิบสงกําลัง

สํานักงานประปาสุไหงโก-ลก นายสุทธิศักดิ์  ถาวรสุข นายชางเครื่องกล 6 รก.ทนง.8 งานผลิต

หนวยบริการธุรกิจพลังงานจังหวัดนราธิวาส  นายเลิศ  เอียดแท
 นายมนัส  มะเภะ ผูชวยชาง

 ประจวบคีรีขันธ
สํานักงานประปากุยบุรี (แรงสูง) นายสุขเกษม  ศรจิตติ นายชางเครื่องกล 5
โรงพยาบาลหัวหิน  นางสาวธรณิศ  แสงอรุณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

 นางสาวพิสมัย  อภิรักษนาคกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
 ปตตานี
 โรงพยาบาลปตตานี  นางสุวิมล  พวงแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 นายนิวัฒน  วงศพรต ชางเทคนิค
จังหวัดทหารบกปตตานี พ.อ.โภชน  นวลบุญ รองผูบังคับการจังหวัดทหารบกปตตานี
กองการประปา เทศบาลเมืองปตตานี นางสาวจีรนา  เรือนแกว เจาหนาที่พัสดุ
ศาลากลางจังหวัดปตตานี  นายนาวาวี  หะฮเด ธพจ.ปน.

 นายไมตรี  เย็นแจม นายชางโยธา 5
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล  นายทศพล  เพ็ชรอุไร ครู



 นายสุริยัน  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ ครู
 พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลมหาราช นางอุบล  จําเนียรไพร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5
 พังงา
กองโรงงานฐานทัพเรือพังงา นาวาตรี กฤษณะ  กิจกสิกร หัวหนาหมวดไฟฟา
กองพันตอสูอากาศยานที่ 22 เรือเอก สุธรร  ใจเจริญ รองผูบังคับกองรอยกองบังคับการ
พัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง  นายสุคิน  มาเตะ รองผูอํานวยฝายบริหาร

 นายสุพล  ชุมพาที หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  นายประเทือง  หนูยัง รองผูอํานวยการฝายสงเสริมการศึกษา

 นายสิน  ชวยสกุล เจาพนักงานธุรการ 5
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายเจษฎาฉัตร  ณ พัทลุง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
โรงเรียนพัทลุง นายวิชัย  หงษษา ครู
โรงพยาบาลปากพะยูน นายดนชัย  เหลาะหมาน นักวิชาการสาธารณสุข 7
โรงเรียนสตรีพัทลุง นายพันธชาติ  คําเจริญ ครู
หนวยบริการธุรกิจพลังงานจังหวัดพัทลุง นายสุรเชษฐ  หรดี วิศวกรโยธา 7 วช.
เพชรบุรี
สํานักงานประปาเพชรบุรี นายเสรี  กรับไกรแกว ผูชวยผูจัดการประปาเพชรบุรี
ภูเก็ต
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) นายจรัล  ปานแดง ชางเทคนิค 5
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  นางจิราวรรณ  งานสถิช เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

 นายไชยยุทธ  ทองลิ่ม นายชางเทคนิค 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ต  นายทวิตร  นาคะรอด เจาพนักงานพัสดุ 5

 นายวรเชษฐ  จันทรสระ อาจารย ระดับ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาภูเก็ต  นายเจริญ  พรหมฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายสวัสดิการและสิ่งแวดลอม

 นายจรูญ  เกื้อชู นายชางเทคนิค 4



 นายธิกําพล  ยอดสุรางค ชางไฟฟา
สํานักงานประปาภูเก็ต การประปาสวนภูมิภาค นายพิชัย  เวชรังษี นายชางไฟฟา 7 รักษาการหัวหนางานผลิต
ยะลา
โรงพยาบาลยะลา  นางจินตนา  ขุนทอง รองผูอํานวยการฝายบริหาร

 นางนาตยา ศรีสุวรรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
 นายทวีศักดิ์  ชัยชนะ เจาหนาที่บริหารงานชาง 6

การประปา เทศบาลนครยะลา นายวินัย  ไชยลาภ นักบริหารงานประปา 7
โรงพยาบาลเบตง  นางสาววันทิพย  อุทยางกูร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

 นางสาวเชาวนี  วัฒนาวรากุล เจาพนักงานธุรการ 5
 นายสุรินทร  ชวยราย นายชางเทคนิค 6
 นายณัฐวัตร  พลอยศรี พนักงานขับรถยนต

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 9 พ.ต.ต.สุรัฐพงษ  สุขตน สว.อก.คฝ.ภ.9
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา นายจงรัก  เขี้ยวแกว ผูชวยอธิการบดี
ศาลาการจังหวัดยะลา สํานักงานจังหวัดยะลา นายนิกร  ชูทอง ชางโยธา 6
ระนอง
โรงพยาบาลระนอง นายสาธิต  ณ พัทลุง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  นายปรีชา  หนูนอย ผูอํานวยการสถานศึกษา

 นายฉัตรชัย  ตันกุล รองผูอํานวยการสถานศึกษา
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดระนอง สํานักวิจัยและพัฒนนายเสนห  รัตนสําเนียง เจาหนาที่ประมง 1
ราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี นายคงศักดิ์  สรรพอุดม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
โรงพยาบาลบานโปง  นางพูนศิรี  ตันติกุลานันท รอง ผ.อ.ก.ฝายบริหาร

 นางสมพร  ลอยความสุข พยาบาลวิชาชีพ 8
โรงพยาบาลดําเนินสะดวก นายอาทิตย  เมืองแกว นายชางเทคนิค 4
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นายปญญา  ฉัยยะ คศ. 2 (อาจารย 2 ระดับ 7)



ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี  นางพรรณี  กอแกววิเชียร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
 นางสมปอง  เขี้ยวเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
 นางลัคนาพร  ภาคสวรรค เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  คุณสมใจ  แกวหนู หัวหนางานสาธารณูปการและซอมบํารุง

 นายชัยยศ  ชิตวัฒน วิศวกรกองอาคารสถานที่
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหาดใหญ นายจารุ  คัตตพันธ วิศวกรไฟฟา
สํานักงานประปาหาดใหญ  นายสุทัศน  แกวมะไฟ หัวหนางานผลิต

 นายสุทธิศักดิ์  พงษอักษร ชางไฟฟา 4
โรงพยาบาลสงขลา ศูนยสุขภาพผูสูงอายุภาคใตสงขลา  นางสาวจันทรเพ็ญ  จันทรแกวแร พยาบาลวิชาชีพ 7

 นางทัศนีย  คําดวง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กองบิน 56 กองพลบินที 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ นาวาอากาศเอก ภูวดล  สอนดวงใจ รองผูบังคับการฝายเทคนิคกองบิน 56
สํานักงานการประปาสงขลา นายธีรพล  คงปญญา ผูจัดการประปาสงขลา
คลังปโตรเลียมสงขลา นายณัฐวัฒน  แปนจุลสี ผูจัดการแผนกเทคนิคและทาเรือ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร นายธนิต  ศิริสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12 (สงขลา)  นายพีระพล  สาครินทร ผูอํานวยการ

 นายวีระศักดิ์  วีระธรรมโม วิศวกรโยธา 8 วช
 นายจารุวัฒน  รัตนโชติ จชช.7
 นายบรรยงค  ไตรหาญ จชช.6
 นางสาวจุไรรัตน  พุมหมอ
 นายธีระชัย  เสาหีบ
 นายอดิศร  ใจแกว นายชางโยธา 6
 นายสมนึก  ทริทยา นายชางโยธา 6
 นายถาวร  ซายเกลี้ยง
นายอุดิษฐ  เพ็ชรศิริ นายชางโยธา 6



นายสมชัย  ถาวรวิจิตร วิศวกร 8
นายนิกร  ชูทอง นายชางโยธา 6

สตูล 
โรงพยาบาลสตูล นายสมชัย  สระมุณี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลอําเภอละงู นายอุเส็น  ชื่นอารมณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
สํานักงานประปาสตูล นายปญญัติ  จุลรอด หัวหนางานผลิต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล นายกําพล  ทองอยู รักษาการตําแหนงรองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสตูล นายอดุลย  แมเราะ นักวิชาการประมง 7 ว.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล นายศิริศักดิ์  ใจหาว ครู คศ.2
หนวยบริการธุรกิจพลังงานจังหวัดสตูล  นายมีศักดิ์  เดชรัตนวิไชย ธุรกิจพลังงานจังหวัดสตูล

 นายอุกิษฐ  เพ็ชรศิริ นายชางโยธา 6
สมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นายเสรี  เมืองสง ผูอํานวยการ
สุราษฎรธานี
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี นายธนกฤต  มณีรัตน รองผูอํานวยการฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี นายชัยราช  จุลกัลป ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นายอิสระธรรม  ไทยถาวร วิศวกรไฟฟา
สํานักงานประปาเขต 4 สุราษฎรธานี นายฤทธิ์  สิทธิโชค ผูอํานวยการกองปฏิบัติการ
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1(สุราษฎรธานี) นายจิรศักดิ์  ธรรมเวช ผูอํานวยการสํานักงานธุรกิจพลังงานพื้นที่ 11
กองบิน 7 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เรืออากาศโท สมชาย  ออนสันทัด หัวหนาหมวดไฟฟา-ประปา แผนกชางโยธา

รวม  19 จังหวัด 91 หนวยงาน ขาราชการ 148  ทาน




