
หนวยงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง
 กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ดร.ไพยนต  มังกะโรทัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 นายภัทรพล  สุวรรณโฉม อาจารยระดับ 5
 นายมงคล  พัชรวงศสิริ อาจารยพิเศษ
 นายสมเกียรติ์  สุขุมพันธ อาจารยพิเศษ

โรงพยาบาลมะการักษ  นางบุญเตือน  พูนศิริ รองผูอํานวยการฝายบริหาร
 นางนริศา  จันทรทอง พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลทามวง นายประเทือง  จิตตอ่ํา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ร.ท.สมเกียรติ  คงเจริญ ผช.ฝยย.จทบ.ก.จ.
โรงพยาบาลคายสุรสีห พ.อ.นพพร  กลิ่นสุภา ผูอํานวยการโรงพยาบาล

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแมกลอง นายวัลลภ  ครุธเลิศ นายชางชลประทาน 6
 กรุงเทพมหานคร
สถานีขนสงสินคารมเกลา  นางกนกวรรณ  เจริญลิ้มประเสริฐ นายสถานีขนสงสินคารมเกลา

 นายวันชัย  กุลกาญจนาธร นักวิชาการขนสง 6 ว

สถาบันกัลยาณราชนครินทร นายสมัคร  มณีฉาย เจาหนาที่พยาบาล 6
 นายวีระศักดิ์  อําคํา เจาหนาที่พยาบาล 6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นายจิตติพัฒน  สงวนสิน วิศวกร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) นางปรีดา  อวนล่ํา ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง  นางสิวพร  แผวฉิมพลี หัวหนางานกองเจาหนาที่โรงพิมพฯ

 นายอัศวิน  แผวฉิมพลี หัวหนางานกองเจาหนาที่โรงพิมพฯ
 จันทบุรี

ผูเขารวมสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใชพลังงาน"
สัมมนาครั้งที่ 6 ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรม จอมเทียน ปาลมบีช จ.ชลบุรี มีขาราชการประมาณ 171 คน เขารวมสัมมนา



โรงพยาบาลพระปกเกลา นายรัชต  ชยะสฤษดิ์ เจาหนาที่บริหารงานชาง 6
 นายชัยยศ  มงคลศิริ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี นายพิจิตร  สีสด นายชางเทคนิค
 นายเฉลิมพล  อังศุสิงห นายชางเทคนิค
 นายวันมงคล  ขุนจิต พนักงานขับรถยนต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายมนตรี  ตั้งจันทรแสงศรี ผช.ผอ.ฝายบริการการศึกษา
หนวยงานบริการธุรกิจพลังงานจังหวัดจันทบุรี นายนิพนธ  เจริญยศ ธุรกิจพลังงานจังหวัดจันทบุรี
 ฉะเชิงเทรา 
บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด นายไพศาล  ยี่หวา ผูจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  นายสุชาติ  ราชสมบูรณ อาจารยระดับ 7

 นางพรทิพย  คําชาย เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5
 นายกานต  เสกขุนทด นักวิชาการศึกษา 6

บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด นายสุทธิชัย  มะลิขาว หัวหนางานผลิต
องคการโทรศัพทจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิสิทธิ์  ทัศนา ปช.5
โครงการบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นายสุพจน  พรธีระบูรณ ผอ.กองชางสุขาภิบาล
โรงเรียนเบญจราชรังสฤษฏ  นายทักษิณ  แสนอิสระ รองผูอํานวยการ

 นายสวาง  ศุภวราสุวัฒน ครู
 นายไพโรจน  สิวาโน ครู
 นางภักวงศ  บุญเติ ครู
 นางมานิสา  เหลืองออน ครู

โรงพยาบาลพนมสารคาม   นางภมร  พื้นบาตร จพ.ทันตสาธารณสุข 6
 นางสาวกาญดา  รัตนวงษ พยาบาล
 นางวีณา  นพรัตน จพ.ธุรการ
 นายปราศัย  จันทรเจริญ ยานพาหนะ

 ชลบุรี



มหาวิทยาลัยบูรพา  นายสมาน  สรรพศรี ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
 นายบรรจง  ขยันกิจ ผชอ.

สํานักงานประปาชลบุรี (สถานีผลิตน้ําบางพระ ) นายสม  วรวงศ หัวหนางานผลิต 8
สํานักงานประปาชลบุรี (สถานีผลิตน้ําบางพระ 2) นายประทีป  แกวมณี พนักงานผลิตน้ํา 5 ปฏิบัติงานหนาที่ชางไฟฟา
สํานักงานประปาชลบุรี นายอภิชาติ  ถีระพงษ พนักงานเก็บเงิน 2 ปฏิบัติงานหนาที่ชางไฟฟา
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นายสุรชัย  ดํารงเกียรติศักดิ์ ผูจัดการสวนซอมบํารุงคลังภาคตะวันออก
สํานักงานประปาพัทยา  นายชัยวัฒน  พลูรอด นายชางไฟฟา 6

 นายกัมพล  สติดี ชางไฟฟา 4
ศาลาวาการเมืองพัทยา สํานักปลัดเมืองพัทยา นายชาลี  ดวงดารา นักบริหารงานทั่วไป 7 รก.หัวหนาสํานักปลัดฯ
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 3  นายพิชัย  ชํานิบรรณการ ผูอํานวยการสํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 3

 นายถาวร  วองไวเวทย เจาหนาที่บริหารงานชาง 7
 นายสุกฤษฎิ์  วรภัทรกุล นักวิทยาศาสตร 5
 นายจิรพล  ศรีพลาย นายชางเทคนิค 6
 นายยืนยง  โสมขันเงิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
 นายคมศร  พรโสภณ ธุรกิจพลังงานจังหวัดชลบุรี
 นายยุทธนา  รอดรับบุญ เจาหนาที่
 นายศิวชม  ธรรมวาส วิศวกร

 ชัยนาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท  นางอรพรรณ  บุลสถาน ผูชวยพาณิชยจังหวัดชัยนาท

 นายธีร  เทียรโรจน นักวิชาการ
 นายสงา  กองยอด

 ตราด
โรงพยาบาลตราด นางศศิธร  คชศิลา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลอําเภอเขาสมิง  นางกัลยา  ทัชลีฬหา พยาบาลวิชาชีพ 7

 นางเสาวลักษณ  จินดาดี พยาบาลวิชาชีพ 7



 นครนายก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จ.ส.อ.อนุรักษ  เมืองทอง ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ประจําอาคารควบคุม รร.จปร.

 จ.ส.อ.สามารถ  อุมบางตลาด ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ประจําอาคารควบคุม รร.จปร.
โรงพยาบาลนครนายก นายหัสชัย  คลายบวร รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายนชิฎ  ราซิดี ธุรกิจพลังงานจังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลบานนา  นางสาวทัศนีย  สอนขํา พยาบาลวิชาชีพ 7

 วาที่รอยตรี ประเมิน  บุญมี เจาพนักงานธุรการ 5
 นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายวีระศักดิ์  ชื่นตา อาจารย 2 ระดับ 6
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ นายธีระวุฒิ  จันทคา ผูชวยผูอํานวยการสถานศึกษา
กรมการขนสงทางบก สถานีขนสงสินคาพุทธมณฑล นายองอาจ  บุญยเกียรติ นายสถานีขนสงสินคาพุทธมณฑล
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังส รองศาสตราจารย ประทิน  คลายนาค ผูชวยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร

 นายพละ  ดลวิทยากุล หัวหนางานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เทศบาลนครปฐม นางสุภาณี  มรุธาวาณิช ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา
ปทุมธานี
สถานีขนสงสินคาคลองหลวง นายเชาวฤทธิ์  เล็กรักชาติ นายสถานีขนสงสินคาคลองหลวง
 ประจวบคีรีขันธ 
สถานพักฟนขาราชการกองทัพเรือ สวนกลาง (หัวหิน) เรือเอก ปน  งามนอย หัวหนาฝายบริการและซอมบํารุง
สวนบริการลูกคาจังหวัดประจวบคีรีขันธ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหนายปราโมทย  จริยาภรณ นายชาง 7
กองบิน 53 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ นาวาอากาศโท วิสูตร  เดชกลาหาญ หัวหนาแผนกยุทธการ กองบังคับการฯ
 ปราจีนบุรี 
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร นางนิตยา  จักรานุวัฒน รองผูอํานวยการฝายบริหาร
โรงพยาบาลกบินทรบุรี นายเดชา  การสงา นักวิชาการสาธารณสุข 7
สํานักงานประปาปราจีนบุรี นายสมบัติ  เรียนดารา หัวหนางาน 8 งานผลิต
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ นายชุมพล  นิ่มนวล เจาพนักงานธุรการ 5
สํานักงานประปากบินทรบุรี  นายชาติ  พานิช พนักงานการเงินฯ 8 รก.หนง.7 งานอํานวยการ



 นายประสิทธิ์  สุขสมกลิ่น หัวหนางานผลิต
โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง  นายพันธศักดิ์  วอนวงษ รองผูอํานวยการสถานศึกษา

 นายมนตรี  พุทธิเมธากุล ครู
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 3 นายประสิทธิ์  กลอมประเสริฐ ธุรกิจพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
 พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  นายพิสิฏฐ  วงศทองเหลือ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8

 นางนงลักษณ  แมนอินทร พยาบาลวิชาชีพ 8
 นางสมใจ  ประกอบศรีกุล พยาบาลวิชาชีพ 7
 นางประภาภรณ  บุญสม พยาบาลวิชาชีพ 7
 นายวรุต  ชุนถนอม เจาหนาที่บริหารงานชาง 6
 นายบุญธรรม  อรรถสมุทร นายชางเทคนิค 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศนายชูชีพ  พานิชพงษ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการการศึกษา
ศูนยศิลปาชีพบางไทร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศ นายมนตรี  บุญญารักษ นายชางเครื่องกล 6

 นางสาวอุไรวรรณ  สุกรีรักษ เจาหนาที่ธุรการ 5
 นางสุภาวดี  บุญญารักษ เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6
 นางสาวแพรวพรรณ  งามสมศักดิ์ เจาหนาที่ธุรการศูนยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศ นายปกรณ  แสงนิ่ม ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการการศึกษา
 นายพัฒนพงศ  วรรณวิไล ผูชวยผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา

ตํารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.นรินทร  ผิวหอม สว.ฝายอํานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
 ระยอง
โรงพยาบาลระยอง นายวีระชัย  เตี่ยวเจริญ นายชางเทคนิค 5
สํานักงานประปาระยอง นายประวิทย  บุญสุทธิ นายชางไฟฟา 6
โรงพยาบาลแกลง นายสายชล  กิจวิวัฒนกุล เจาหนาที่บริหารทั่วไป 6
สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณภาค 2  นางสาวตรีรัตน  โกยสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณภาค 2

 นางสาวกิตติยา  เมฆสีเงิน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 2



เทศบาลเมืองมาบตาพุด  นายสมศักดิ์  สุระประสิทธิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
 นายประพิศ  วิฑูรย หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
 นายนพพร  ปอมสวัสดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ

 ราชบุรี
เรือนจํากลางราชบุรี  นางสาวสุกัญญา  จินดานุช เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 4 (ราชบุรี)  นายโสฬส  คงมีศักดิ์ ผูอํานวยการการสํานักงานฯ

 นายวาทินทร  ทองแกว ธุรกิจพลังงานจังหวัดราชบุรี
 นายอรุณ  ยิ้มประเสริฐ

 ลพบุรี
ศูนยการทหารปนใหญ พันโทยงสุวัฒน  ไวทยะบูรณ หัวหนาแผนกสงกําลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี หหัวหนางานพัสดุ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล  จ.ส.อ.เชวงศักดิ์  สิทธิโชติเมธากุล ชางเครื่องทําความเย็น

 จ.ส.อ.อนุชา  บางผึ้ง ชางเครื่องทําความรอนและระบบอากาศ
สํานักงานประปาลพบุรี นายเดชา  เจือจาน หัวหนางานผลิต
ศูนยการบินทหารบก  พ.ท.คณิศร  เถระพัฒน หน.ศบบ. กองสงกําลังบํารุง

 พ.ต.เมธี  อยูอมร ประจําแผนก ศบบ. กองบริการ
 สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลอัมพวา นายพิมพลักษณ  อยูวัฒนา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
สํานักงานธุรกิจพลังงานจังหวัด นายบุญเลิศ  กันภัย เจาหนาที่บริหารงานชาง 6
 สระแกว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว นายศรีสวัสดิ์  เสงี่ยมจิตตเกษม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
ศูนยราชการจังหวัดสระแกว นายศราวุธ  แกววิเชียร ธุรกิจพลังงานจังหวัดสระแกว
 กองพันทหารราบที่  กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค ร.อ.มนตรี  คงงาม นายทหารฝายสงกําลังบํารุง
โรงพยาบาลอรัญประเทศ  นางพะเยาว  สุวรรณธาร พยาบาลวิชาชีพ 7

 นางสาวนารี  บรรณสาร พยาบาลวิชาชีพ 6



โรงพยาบาลวัฒนานคร นางไขศรี  เต็มเปยม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
โรงพยาบาลวังน้ําเย็น นายชาญ  ทาทิตย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
 สระบุรี
จังหวัดทหารบกสระบุรี (แผนกยุทธโยธาจังหวัดทหารบกสระบุรี) พันตรี จิรพัฒน  กิตติขจร นายทหารฝายยุทธโยธาจังหวัดทหารบกสระบุรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  นายวัฒนพงศ  เสมา ผูอํานวยการสถานศึกษา

 นายวิวัฒน  พรหมมุนินทร รองผูอํานวยการสถานศึกษา
 นายสมบัติ  บอสมบัติ รองผูอํานวยการสถานศึกษา
 นายวันเชาว  จันทรผล ขาราชการครู
 นายวิระบูรณ  ไพรสาลี ขาราชการครู
 นายวิสุทธิ์  นุใหม ขาราชการครู
 นายกามนิต  ยอดทอง หัวหนาอาคารสถานที่

เรือนจําจังหวัดสระบุรี นายอัศวิน  คุณพันธ ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดสระบุรี
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 2  นายยงยุทธ  จันทรโรทัย ผูอํานวยการสํานักงานภูมิภาคที่ 2

 นายเมฆา  ชัยมานะการ ผูอํานวยการสํานักงานธุรกิจพลังงานพื้นที่ 2
 นายปรีชา  ขวัญเมือง นักวิทยาศาสตร 7
 นายยุทธนา  ขวัญเมือง เจาหนาที่บริหารงานชาง 7

สิงหบุรี 
สํานักงานจังหวัดสิงหบุรี นางนันทิยา  วงษพินิจ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว
สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุ  ีนายดนุพล  คําปญญา หัวหนาแผนกอาคารสถานที่

 นายเพื่อชาติ  สุขเรือน หัวหนาแผนกงานและงบประมาณ
โรงพยาบาลอูทอง นายประทีป ขําดี นายชางเทคนิค 5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นายประจวบ แกวเชียร รองผูอํานวยการสถานศึกษา
สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กองชางงานสวนสาธารณะสว นายวิทยา  มีนิลดี ชางโยธา



สุมทรสาคร
โรงพยาบาลสุมทรสาคร  นางคัทรียา  ยนตรเปยม เจาหนาที่บริหารทั่วไป 8

 นางหงษหยก  อัมพันศิริรัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
การประปาเทศบาลเมืองกระทุมแบน นายพันธศักดิ์  ภูธรใจ ผูอํานวยการกองประปา
กองประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร นายบงชัด  ขัติขํา เจาพนักงานการประปา 4
โรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภ นายสุชาติ  เติมสายทอง ครู
อางทอง 
โรงพยาบาลอางทอง นายรังสรรค  สุบงกฎ นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว.
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง  นางจารวี  จันทราภิรมย พยาบาลวิชาชีพ 7

 นางศิรินาถ  จูงใจ พยาบาลวิชาชีพ 7
 นางพลับพลึง  จําพรต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม นายชูชาติ  รังสิโย รองผูอํานวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง นางกัญญา  ทองมั่น ผูอํานวยการสถานศึกษา
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอางทอง  นายวีระ  วัชรกรโยธิน หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอางทอง

 นายวิรัตน  พุมพวง พนักงานขับรถยนต
โรงเรียนวัดโคกพุทรา นายสุวิน  ทองมั่น ผูอํานวยการสถานศึกษา
อุทัยธานี
โรงพยาบาลลานสัก นพ.โชตราชัน  ชัยฤกษสุขสันต ผอ.รพ. (นพ 8 วช.)
โรงเรียนลานสักวิทยา นายชูชาติ  สะอาด ผูอํานวยการสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี นางรติรัตน  โรจนรัตนาภรณ นว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  นางกาญจนา  หงสยาภรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขต

 จ.ส.อ.ชํานิ  นุมสุข เจาหนาที่ธุรการ
 นายอนันต  เข็มทอง เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา  นายชาญศักดิ์  คันศร ผูอํานวยการโรงเรียน



รวม  24 จังหวัด 102 หนวยงาน ขาราชการ 171  ทาน




