ผูเขารวมสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใชพลังงาน"
สัมมนาครั้งที่

3 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรม ปางสวนแกว จ.เชียงใหม มีขาราชการประมาณ 134 คน จาก 17 จังหวัด เขารวมสัมมนา

หนวยงาน

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

กําแพงเพชร
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร

1.นายวิเศษ อุดมศิลป
1. นายมะณู คุม กล่ํา

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองผูอํานวยการ
ครู

สํานักชลประทานที่ 4
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชที่ 9
เชียงราย
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
คายเม็งรายมหาราช
วส.914 สนภ.3 นทพ.
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ
โรงพยาบาลนครพิงค
ฐานบินเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ

คายกาวิละ

2. นายอํานวย ดีพา
1. นางสุขจิต จันทนโรจน
1. นายสุพจน จารุวัฒน
1. นายธวัช แสงโป
1. นายสมชาติ ใจแกว
2. นายนิคม ดอกแกว
1. พันเอก จาตุรงค เจือคาญ
1. นาวาเอกหญิง วัชรินทร วิบูลชัย
2. นาวาอากาศเอกหญิง พัทรียา ประเทศรัตน
1. นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน
1. นายชัยวัฒน จินดาวงษ
2. นางสาวดาริน ชินวัตร
1. น.ท.วรวิชญ ระกิติ
1. นายพิชัย เพงพันธุพัฒน
2. นายชูศักดิ์ พึ่งเกตุ
3. นายมังกร ศิริจันทรชื่น
1. พ.ต.สุปกรณ เรือนสติ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
คศ. 2
นายชางไฟฟา 6
เจาหนาที่บริหาร
ชางเทคนิค
สัสดี จว.เชียงราย
หัวหนาสถานีวิทยุกระจายเสียง 914
ประจํา วส. 914 สนภ.3 นทพ.
นายชางเทคนิค
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
พยาบาลวิชาชีพ 7
หัวหนาแผนกชางโยธา กองบริการ กองบิน 41
หัวหนาแผนกอาคาร (หวยแกว)
หัวหนาแผนกอาคาร (เจ็ดยอด)
หัวหนาหนวยไฟฟา
น.ปชส.มทบ.ตต.

สํานักงานประปาเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม
งานพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (สํานักพระราชวัง)
ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 (เชียงใหม)

ตาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
โรงพยาบาลแมสอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตตาก
ศูนยสรางทางตาก กรมทางหลวง
โรงพยาบาลบานตาก
นครสวรรค

1. นายปรีดา ชั้นประดับกุล
2. นายประพัฒน ทิพยเดโช
1. รศ.ประเสริฐ ฤกษเกรียงไกร
2. คุณพัชรี เตียจันทรพันธุ
1. นายสมปอง จันทรี
1. นายสนิท กตัญู
2. นางสาวสาธิกา เกตุแกว
1. นางศรีสุดา พิพัฒนจริยา
1. นายสรรักษ จารุจุณาวงศ
2. คุณศศิธร สรรณถาวรกุล
3. คุณไพบูลย จิตรมณีวรรณ
4. นางสายธาร ประสงคความดี
5. นายกิตติธัช เอี่ยมพรอม
6. นายคธาวุธ เทศนิยม
7. นายสุเดช เกตุสุรัตน
8. นายทรงพล หาญศิริมีชัย
9. นายสุรเดช อุดมสม
10. นายไพสาศ

หัวหนางานผลิต
พนักงานผลิตน้ํา 5
ผูอํานวยการสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยวิทยา
รก.หัวหนางานสถานที่และอุปกรณกีฬา
ผูชวยผูดูแลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ว

1. นางวีระพันธ กรุณามิตร
1. นายวุฒิพงษ บุญตาเห็น
1. วาที่ ร.ต.จําเนียร แดงเถิน
1. นายทัศนัย ศิรอักษร
2. นายสมศักดิ์ กฤษสูงเนิน
1. นางสุนทรี กิจการ
2. นางเรณู สุรสิทธินุสรณ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
นายชางเทคนิค 6
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการการศึกษา
วิศวกรเครื่องกล 7 วช
นายชางไฟฟา 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
พยาบาลวิชาชีพ 7

วิศวกร 7 ว
วิศวกร 7 ว

วิศวกร 5

โรงพยาบาลนครสวรรคประชารักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31
โรงพยาบาลคายจิรประวัติ
โรงพยาบาลลาดยาว
นาน
โรงพยาบาลนาน

กองพันทหารมาที่ 15
จังหวัดทหารบกนาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว
สํานักงานประปานาน
พะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลอําเภอเชียงคํา

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โรงพยาบาลดอกคําใต
ผูวาราชการจังหวัดพะเยา
พิจิตร

1. นางโสภารัตน ประพนธศิลป
1. นายเกษม ภูเจริญธรรม
1. พันเอก ชาญชัย นาคประไพ
1. พันโท คะนอง จันทรชู
1. นายจุฑา เกษศิลป

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
รองผูอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี
รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31
หัวหนาแผนกสงกําลังและบริการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

1. นางสาววรรณประภา ปุณณะกิตติ
2. นายเกียรติ เจริญวงศ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
นายชางเทคนิค 6

3. นายประดิษฐ มีใย
1. ร.ท.ประยูร ทองเงิน
1. พันเอก วิจักขฐ สิริบรรสพ
1. นายกิจชัย พรมมิ
1. นายประยูร ไชยทองรักษ

ผอ.4ม.พัน.15
รองผูบังคับการจังหวัดทหารบกนาน (๒)
นายชางเทคนิค 5
หัวหนางาน 8 งานผลิต

1. นายเทวา หมื่นจันทร
1. นายชํานาญ ซาโปรง
1. นายแพทย ธํารง หาญวงศ
2. นางสาวจารุวรรณ รัศมีทัด
3. นายธงชัย มั่นคง
4. นายรื่นรมย โกชาง
5. นายพรตวิทย กิ่งกาน
6. นายญาณวิทย สิทธิสรวง
1. พันตําตรวจโท ชัยฤทธิ์ เจริญธรรม
1. นายจัตุวิทย พวงมาลัย
1. นางพงษลัดดา พันธสืบ
1. นายณัฎฐเดช ปญญาดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
นักวิชาการสาธารณสุข 7
นายชางเทคนิค 5
นายชางเทคนิค 5
รองผูกํากับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32
ครู
พยาบาลวิชาชีพ 7
ธุรกิจพลังงานจังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สํานักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน
สํานักงานจังหวัดพิจิตร
พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
สํานักชลประทานที่ 3
คายสฤษดิ์เสนา
คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เพชรบูรณ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ
แพร
สํานักงานประปาแพร
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลลอง
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร
โรงพยาบาลสูงเมน

1. นายมานะ เกตุตรง
1. นายวิรัตน ไกรเมฆ
1. นายสิทธิพงษ ลาภถาวร
1. นายวีระพล ดวงอาจ
1. นายวีระศักดิ์ ฟุงลัดดา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
นายชางเทคนิค 5
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)

1. นายดนัย สังขทรัพย
2. นายเพทาย ปรางทอง
1. นายสุนทร เชื้อทอง
1. ร.อ.บรรพต สุพรรณกลาง
1. พ.ต.สุปกรณ เรือนสติ
1. นายดํารงค อารีกิจ

นายแพทย 7
เจาหนาที่บริหารงานชาง 6
นายชางไฟฟา 6
ฝอ.4 รพศ.4
น.ปชส.มทบ.ตต.
หัวหนาสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก

1. นายแพทย วิเชียร ลัทธิวงศการ
2. นายสมมาตร ดารทอง
1. นายสุวัฒน บุศยเมือง
2. นายบุญรัตน พิมพาภรณ
1. นายสมบัติ สวัสดิรักษ
1. นายชัยสวัสดิ์ ปญญาปง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ
นายชางเทคนิค
รองอธิการบดี ฝายบริหาร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
นายชางเทคนิค 6
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร

1. นางเกษร วัชรกุลปรีชาชาติ
1. นายอดิสรณ สมบัติโต
2. นายนิติรัฐ นาคประสม
1. นางเพ็ญประภา คํามุง
1. นายพิทักษ บุณยเวทย
2. นายปราโมทย อุนธารมย
1. นายมงคล มณีทิพย

ผูจัดการสํานักงานประปาแพร
วิศวกร
วิศวกร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูอํานวยการโรงเรียน
คศ.3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

สํานักงานจังหวัดแพร
แมฮองสอน
โรงพยาบาลแมสะเรียง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน
ลําปาง
โรงพยาบาลลําปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
ศูนยมะเร็ง ลําปาง
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 10 ลําปาง

การรถไฟแหงประเทศไทย จ.ลําปาง
ลําพูน
โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
สํานักงานประปาลําพูน
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน

1. นายพิสิษฐ สุนทรีรัตน

หัวหนาสํานักงานจังหวัดแพร

1. นางกนกวรรณ คงศรีเจริญ
1. นายภาคภูมิ กีฬาแปง

ทันตแพทย 7
รองผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน

1. นายอธิษฐาน วงศใหญ
2. นายชรินทร ริยาพันธ
3. นายจรันต คนาบุตรวงศ
1. นายพงษสวัสดิ์ อํานาจวัติกร
2. นายวิเชษฐ ยิ้มละมัย
1. จาสิบเอก มนตรีศักดิ์ วงศสุวรรณ
1. นางสุพิศ ยางาม
1. นางจตุพร สุคธนาพันธ
1. นายเสกสรรค ยั่งยืน
1. นายวิรุฬห จันทรัตน
1. นายวีรศักดิ์ สุราสา
2. นายประสงค นาแพร
3. นายสิทธิเดช วงษวินิจสร
1. นายอานนท วงษสุวรรณ
2. นายวันไชย กองชีพ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลลําปาง
เจาหนาที่บริหารงานชาง 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
ประธานกรรมการอนุรักษพลังงาน
อาจารย
ชางไฟฟาประปา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจอํานวยการ
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายธุรการ
นักวิชาการฝกอาชีพ 7 ว
นักวิชาการฝกอาชีพ 7 ว
นักวิชาการฝกอาชีพ 6 ว
ผูอํานวยการศูนยภาคเหนือ จ.ลําปาง การรถไฟ
การรถไฟฯ

1. คุณณัฐสุดา วิเศษสรรค
1. นายวิโรจน เรืองเลิศศิลป
1. วาที่ ร.ท.สุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ
2. นายจิระพล รัตนคํานวญ
1. นายสุภชัย โลหิตพินทุ

เจาหนาที่บริหารทั่วไป
ชาง 8
ผูจัดการสํานักงานประปาลําพูน
ชางไฟฟา
รองผูอํานวยการ

โรงพยาบาลปาซาง
โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน
โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
เรือนจําจังหวัดลําพูน
สภาอุตสาหกรรม
สุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลสวรรคโลก
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
กองกํากับการ 6 กองบังคับการฝกพิเศษ
โรงพยาบาลคีรีมาศ
อุตรดิตถ
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ (คายพิชัยดาบหัก)

กองพันทหารปนใหญที่ 20

รวม 17 จังหวัด 89 หนวยงาน

2. นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน
3. นายวัชรพงศ ฝนติ๊บ
1. นายเสนห บุญธรรม
1. นางวิไลวรรณ สวนกัน
1. นายอภิชัย ธนนาทธนะชน
1. นายมนูญ กองเงิน
1. คุณนิตยา เรืองเลิศศิลป

ครู
ครู (หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ครู อันดับ คศ. 3
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
เจาพนักงานราชทัณฑ 5
เจาหนาที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน

1. นางอริสา อินทรเชียรศิริ
1. นายสุเทพ เมธีรัตนาพิพัฒน
1. นายแพทยวิชัย วนรัตนวิจิตร
1. นางสาวนิติวรรณ พิชากูล
1. พันตํารวจโท สมาน เต็งเมืองปก
1. นางวันทณีย ไกรกิจราษฎร
2. นายสุเปรม หนูเมือง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
ครู อันดับ คศ. 1
รองผูกํากับการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาพนักงานเภสัชกรรม 6

1. พ.ต.กูศักดิ์ ชาติศักดิ์ยุทธ
2. จ.ส.อ.พูลรัตน โตทินา
3. พ.อ.นพพร จุลละบุษปะ
1. พ.ต.ธนะพันธ ขําหวี
2. ร.อ.ประทีป ผดุงเกียรตชัย

นายทหารฝายยุทธโยธาจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ
ชางไฟฟา-ประปา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายพิชัยดาบหัก
รองผูบังคับกองพันทหารปนใหญที่ 20
ผูบังคับกองรอย บก.และบริการ ป.พัน.20

ขาราชการ 134 ทาน

