
หนวยงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง
กาฬสินธุ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ 1. นายเพียรศักดิ์  สายยุทธ รองผูอํานวยการ

2. นายธีรศักดิ์  ดิษฐสันเทียะ ครู
โรงพยาบาลยางตลาด 1. นายเถลิงศักดิ์  มงคลสินธุ นวก.สส.7

การประปากาฬสินธุ 2. นายรังสรรค  นามวงศษา รักษาการ หัวหนางาน 8 งานผลิต 
องคการโทรศัพทจังหวัดกาฬสินธุ 3. นายธราธร  มัชฌิมา วิศวกร
ขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 1. ผศ.สัมฤทธิ์  หังสะสูตร ผูชวยอธิการฝายคลังและพัสดุ
โรงพยาบาลขอนแกน 2. นายมานพ  สุดเสนห นายชางเทคนิค 6
ทาอากาศยานขอนแกน กรมการขนสงทางอากาศ 1. นายสุพัฒน  เลาหกิจ หัวหนาฝายบริหารและพิธีการบิน

2. นายวุฒิไกร  ชัยฮัง นายชางไฟฟา 5
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายวิทธวัช  ชื่นตา ชางเทคนิคอาวุโส

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดขอนแกน 1. นายจตุรวิทย  โคตรชุม นายชางไฟฟาสื่อสาร 6
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน 1. นายเฉลิม  สิงหโต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 1. นายสมหมาย  วารีสระ เจาหนาที่บริหารงานชาง 7

2. นายชาติชาย  สิมมาทัน เจาหนาที่บริหารงานชาง 6

3. นายประพัฒน  สาธิต น.ย.6
4. นายคูณ  เบ็ญจฆรณี เจาหนาที่บริหารงานชาง 7
5. นายชัยยันต  ภูแกว เจาหนาที่บริหารงานชาง 6

โรงเรียนบานไผ 1. นายสมยศ  มีจุน รองผูอํานวยการสถานศึกษา
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 FM 1. จ.ส.อ.ทองอินทร  จิตวิขาม ผูจัดและผลิตรายการ

ผูเขารวมสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใชพลังงาน"
สัมมนาครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟเทล จ.ขอนแกน มีขาราชการประมาณ 146 คน เขารวมสัมมนา



ชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 1. นายสุรพงษ  เกลียวสีนาค ครู คศ.2
โรงพยาบาลภูเขียว 1. นายประทีป  เมฆประสาน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลแกงครอ 1. นายนิยม คําเรืองศรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

2. นายสายันต  จินดามาตย นักวิชาการสาธารณสุข 7
โรงพยาบาลหนองบัวแดง 1. นางสาวพิสมัย  ภิรมยไกรภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 7

2. นางจิราภรณ  สังขสูงเนิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
สํานักงานประปาจัตุรัส 1. นายวิจิตร  กุลวงศ ผูจัดการ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพินิจ  ชวนินทวิสุทธิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียน

2. นายนพรัตน  ฤาชา ครู
นครพนม
โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม 1. นายทรงลักษณ  วิรัตนจันทร รองผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม 1. จ.อ.ทวี  คุณรัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร 1. นายวีระศักดิ์  ศิริพล ผูชวยเหลือคนไข
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 1. นายปน  จันเทวี รองผูอํานวยการสถานศึกษา
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร ผูชวยอธิการบดี
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1. นายเปรมศักดิ์  พีระยุทธพงศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8

2. นางนาฎฤดี  ศุภภิญโญพงศ เจาพนักงานธุรการ 5
โรงพยาบาลคายสุรนารี 1. นายอิทธิพล  วาจาสัตย ชางไฟฟา

2. พ.ต.สนิท  นิ่มวัฒนาพร
โรงพยาบาลปากชองนานา 1. นายพันธลภ  คงหลา ชางเทคนิค
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑศาสตร 1. นายสมเกียรติ  เพชรวาณิชกุล นายสัตวแพทย 8
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 (นครราชสีมา 1. นายสุรินทร  แสงไทยทรัพย วิศวกรโยธา 7 วช.
บุรีรัมย



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 1. ผศ.วิศิษฐ  นาจําปา รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. นายทรงศักดิ์  ปุคคละนันทน รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 1. นายสมบูรณ  สาลํา ครู คศ.2
2. นายสมคิด  ยืนยงชาติ ครู

โรงพยาบาลลําปลายมาศ 1. นายเจียงศักดิ์  เรืองไพศาล นายชางเทคนิค
คายทหาร ร.23 พัน. 4 1. ร.ท.บุรีย  ประดุจชนม ฝอ.4 ร.23 พัน 4
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย 1. นายสุภเดช  สัมพันธ รองผูอํานวยการ

2. นายดํารง  พฤกษเสถียร รองผูอํานวยการฝายแผนงานการศึกษาและธุรกิจศึกษา
โรงพยาบาลพุทไธสง (ใหม) 1. นายเวชยันต  แกนจันทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

2. นายรัตน  โพธิขํา ลูกมือชาง
มหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม 1. นายสุวิทย  บุญทรัพย รองผูอํานวยการฝายบริหาร

2. นายบุญมา  อัครแสง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3. นายจีระพันธ  แสงยศ นายชางเทคนิค 4
4. นายชาญณรงค  สิมลา นายชางเทคนิค 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายสมศักดิ์  วัฒนบุตร อาจารย 2 ระดับ 7
สํานักงานประปามหาสารคาม 1. นายสําราญ  จันทจร นายชางไฟฟา 6
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายประยูร  สตารัตน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาเขตพื้นที่

2. นายชํานาญ  มีนิยม ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่
3. นายวิศิษฏพงศ  ภิรมย วิศวกร

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 1. นายสุริยะ  ภัทรพงศสินธุ ครูชํานาญพิเศษ คศ.3
โรงพยาบาลอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 1. นายนิพนธ  มั่นคง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
มุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร 1. นางสาวฉวีวรรณ  พันธุมณี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร 1. นางอุบลวรรณ  โสมรักษ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว.



2. นางจิรภา  ทะรารัมย เจาพนักงานการเงินและบัญชี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายรุงโรจน  อุนชัย ผูอํานวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 1. นายวินิจ  คงทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา

2. นายนราวุธ  สีหะวงษ ครู คศ.2
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 1. นายศุภรัตน  แกวฝายนอก นายชาง 4
ยโสธร
กรมทหารราบที่ 16 1. พันตรี มนัส  ฉัตรทอง นายทหารสงกําลังบํารุง กรมทหารราบที่ 16

2. จ.ส.อ.หนูไกร  บุญสินพรอม นายสิบสงกําลัง 
โรงพยาบาลยโสธร 1 1. นายวัฒนชัย  ไชยวิเศษ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

2. นายสมบูรณ  ศรีทราไชย ชางไฟฟา
รอยเอ็ด
บริษัท ทศท.คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 1. นายไสว  ภาระบาล นักปฏิบัติการชาง 7
ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด 1. นายเจษฎา  ไชยสุทธิ์ ธุรกิจพลังงานจังหวัดรอยเอ็ด
โรงพยาบาล อําเภอเสลภูมิ 1. นางวารุณีย  ดวงศิริ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 1. ผศ.ดุสิต  อุบลเลิศ รองอธิการบดี
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 1. นายสาธิต  ใจงาม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เลย
สํานักงานประปาเลย 1. นายวิโรจน  วงศทองเหลือ ผูจัดการ
วิทยาลัยเทคนิคเลย 1. นายสมพงษ  ปาภา ครู (คศ.2)
สํานักงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย 1. นายเทวัญ  สรรคนิกร หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร 1. นางสาวกรองทอง  ธารีเพียร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
ศรีสะเกษ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 1. วาที่ ร.ท.วทิต  สายสุข ครู คศ.1

2. นายอุทุม  คนหาญ นายชางโยธา 5
. โรงพยาบาลกันทรารมย 1. นายกิติเวช  โคตรวงศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
โรงพยาบาลขุขันธ 1. นายสุรทัศน  มีกุล พยาบาลวิชาชีพ 7



มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1. นายวราห  เนตรพระ รองอธิการบดี
สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1. นายปรีชาศาสตร  มีเกาะ หัวหนาหนวยสาธารณูปโภค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน สกลนคร 1. นายประไพ  แสนอุบล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 1. นายหาญโชค  บุตรเวียงพันธ ครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 1. ผศ. ธนประเสริฐ  จุฑางกูร ผูชวยผูอํานายการฝายวิชาการ
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโน1. นายจรัญ  มงคลวัย อาจารย 1 ระดับ 5
กรมทหารราบที่ 3 1. ร.อ.มานะ  อนสูงเนิน ผบ.รอย.รสพ.ร.3 ทําการแทน ฝอ.4 ร.3
สุรินทร
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 1. นายศราวุฒิ  สุระวิทย ครู คศ.2
โรงพยาบาลศีขรภูมิ 1. นางอรัญญา  เชี่ยวรอบ หัวหนาพยาบาล

2. นางบุหลัน  ผาสุก  พยาบาลวิชาชีพ 6
3. นายธีรพงศ  คงทรัพย ชางไฟฟา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร 1. นายประยูร  พุมอินทร หัวหนางานอาคารสถานที่
2. นายวิษณุ  บุปผาเกษร หัวหนานักการ

โรงพยาบาลกาบเชิง 1. นางสาวศิริภาพ  สํานักนิตย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
โรงพยาบาลชุมพลบุรี 1. นายประสิทธิ์  สุภาพ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 1. นายประสงค  เกตุไธสง เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
โครงการชลประทานสุรินทร 1. นายวรวุธ  เครือทองศรี นายชางชลประทาน 8
หนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชทาบอ 1. นายหนูเพชร  ลั่นทมเหลือง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
สํานักงานประปาหนองคาย 1. นายสันติ  แดงกลาง หัวหนางานผลิต
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 1. นายมังกร  วัฒนศรีสกุล อาจารย 3 ระดับ 8
วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ 1. วาที่พันตรี มงคล  คําทะเนตร รองผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 27 จังหวัดหนองคาย 1. นายนิรันดร  เรือนสวัสดิ์ รองผูอํานวยการสถานศึกษา



2. นายสมบัติ  พระราช ครูอัตราจาง
3. นายพูนสิทธิ์  บุตรเสน ครูอัตราจาง

สนง.ประปาบึงกาฬ (สาขา 0147) (แรงต่ําบึงกาฬ) 1. นายประมินทร  สีหามาตย พนักงานผลิตน้ํา 5
หนองบัวลําภู
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 1. นายชนะพงษ  ชฎาวงศ อาจารย
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู 1. นายพงษสันติ์  วิเชียรสมุทร รองผูอํานวยการฝายบริหาร

2. นายสุระพันธ  ใจกลา นายชางเทคนิค 6
3. นายเสถียร  ดวงจําปา นายชางเทคนิค 6

อํานาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ 1. รอยตรี ประภาส  มองเพชร รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายสงเสริมการศึกษา

2. นางกรรณิการ  สงเสริม เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
3. นางสาวพัชรินทร  คูณมา เจาหนาที่งานสารบรรณ
4. นางสาวนภาพร  หยุดรัตน เจาหนาที่งานพัสดุ
5. นายทรงพล  วิยชัยภูมิ

ศูนยนิคมจังหวัดอํานาจเจริญ 1. นายสุรพล  ชาวงษ ผูปกครองนิคมอํานาจเจริญ
โรงเรียนอํานาจเจริญ 1. นายพรชัย  ศิริอํานาจ ครู

2. นางทัศนีย  ศิริอํานาจ ครู
อุดรธานี
สํานักงานประปาอุดรธานี (โรงกรองน้ําหนองประจักษ) 1. นายสมศักดิ์  นิ่มศรีกุล หัวหนางานผลิต

2. นายชัชชัย  เชื้อดํา ชางไฟฟา
ทาอากาศยานอุดรธานี กรมการขนสงทางอากาศ 1. นายปญญา  สัจธรรม นฟฟ.ระดับ 5

2. นายสุขภาชัย  พิลาจันทร นฟฟ.ระดับ 3
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 1. นายเฉลิม  ชุมภูนท รองผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงพยาบาลกุมภวาป 1. นายเลอพร  ชูเทพ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี 1. นายบุณยรัตน  วงษคําจันทร ครูผูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 8



โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายพีระเชษฐ  พุมเพง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ระดับ 8
โรงพยาบาลอําเภอหนองหาน 1. นายศรายุทธ  วุฒา นายชางเทคนิค 5
ร.13 พัน 3 หนองสําเริง 1. รอยเอก สราวุฒิ  ชมชื่น
อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค 1. นายฉลาด  แสวงดี เจาหนาที่บริหารงานชาง 6

2. นายทิพย  ธานี ชางไฟฟา
3. นายบุญเติม  บุญลน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะวิศวกรรมศาสตร) 1. นายชวลิต  ถิ่นวงศพิทักษ อาจารย
2. ผศ. อดุลย  จรรยาเลิศอดุลย อาจารย

สํานักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี 1. นายกรรณพ  อุนสกุล วิศวกร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี 1. นายเกรียงศักดิ์  มณีปกรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
ศูนยมะเร็ง อุบลราชธานี 1. นางนิตยาภรณ  ขนสุวรรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

2. นายชลวิท  เกษียร ชางอิเล็กทรอนิกส
3. นายปองพงษ  พูลสุขใส พนักงานขับรถยนต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 1. นายประพงษ  วรกาญจนบุญ รองผูอํานวยการฝายบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1. ผศ.ชัยวัฒน  บุณฑริก รองอธิการบดีฝายบริหาร
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 7 (อุบลราชธานี) 1. นายสัญญา  วงศบุญ ธุรกิจพลังงานจังหวัดอํานาจเจริญ

2. นายเจษฎา  ไชยสุทธิ์ สนง.พลังงานภูมิภาคที่ 7

รวม  19 จังหวัด 101 หนวยงาน ขาราชการ 146  ทาน




