
หนวยงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 1. นางสาวรัตนา  หมัดนิกร เจาพนักงานพัสดุ 5

2. นางสาวเพ็ญจันทร  ตันมหรัตน เจาหนาที่พัสดุ 5
2. กรมการกงศุล 1. นางสาวเพ็ญศรี  จั่นอาจ เจาหนาที่ธุรการ 5

2. นายไพชยนต  ไชยเชษฐ ผูควบคุมและประสานงานระบบโครงการกรมการกงศุล
3. สนง.ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 1. นายวชิระ  ไชยแขวง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

(กรมวิเทศสหการ) 2. นายปราโมทย  นภาแจง เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
4. สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 1. นายประวิทย  อุนวิจิตร ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
5. สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 1. นายชนพงศ  สุขสวัสดิ์ รองผูอํานวยการ

2. นายวิทยา  วงษสมาน นักพัฒนากีฬา 8 ว
6. สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 1. นางวิไล  เทิงวิเศษ เจาพนักงานธุรการ 4

2. นางสาวศุภดา  อุณากัณฑพร นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว
7. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 1. นายสุภาพ  แสงนคร ชางเทคนิค 5
8. สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 1. นายสุนทร  เกาะแกว วิศวกรโยธา 8 วช

2. นางวันนิวัติ  โกสิทธิ์ นายชางโยธา 6
9. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1. นายอาคม  ยุทธมลนาวี

2. นายสุรพัชร  ธรรมสุจริต ชางฝมือโรงงานชั้น 3
10. สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและพิทักษเด็กเยาวชน 
  โ ิ 

1. นางสาวสมคิด ภูใหผล เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5

2. นางธนานันท พันธมั่งมี นักวิชาการพัสดุ 4
11. สํานักงานธนานุเคราะห 1. นายปรีดา  วรินทรเวช หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

2. นายดนุชิต  อติศัพท
12. การเคหะแหงชาติ 1. นายพิศิษฎ  หอมชะเอม วิศวกร 5

2. นายมนตรี  รักภักดี พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

ผูเขารวมสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใชพลังงาน"
สัมมนาครั้งที่ 2 กรุงเทพและปริมณฑล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ มีขาราชการประมาณ 174 คน จาก 91 หนวยงาน เขารวมสัมมนา



13. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1. นางสุพัตรา  เชื้อสุจริต เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
2. นางภัทรียา  กลิ่นพยอม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

14. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 1. นางปวีณา  สงรัศมี เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6
2. นายพิษณุ  เกิดไทย ชางไฟฟา 2

15. กรมชลประทาน 1. นายเติมศักดิ์  อาณาประโยชน วิศวกรไฟฟา 8 วช
2. นายกฤษณชัย  อวมพวง นายชางเครื่องกล 8

16. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 1. นางศริยาภรณ  สุภาวรธรรม นักวิชาการพัสดุ 6 ว
2. นางสาวดารารัตน  เสาวิภาคย เจาหนาที่ธุรการ 5

17. กรมประมง 1.    นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ
2. นายเชียนชัย  เรืองเพชร นายชางโยธา 6

18. กรมปศุสัตว 1.    นายชวาล  ชางทอง นายชางโยธา 6
2. นายสวัสดิ์  คีธีตะ นายชางโยธา 6

19. กรมพัฒนาที่ดิน 1.    นายชัยวัฒน  อรรถโกวิท นายชางศิลป 6
2. นางเอมจิตต  พันธุเจริญ เจาพนักงานพัสดุ 5

20. กรมวิชาการเกษตร 1.    นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ วิศวกรการเกษตร 8 วช
2. นายศิลปน หัวรักกิจ นายชางไฟฟา 6

21. กรมสงเสริมการเกษตร 1.    นางสาวลิ้นจี่  บุญมาก เจาหนาที่วิเคราะหฯ 6
2. นางรัตนาภรณ  ปญญาเหลือ เจาพนักงานพัสดุ 2

22. กรมสงเสริมสหกรณ 1.    นางสาวศิริรัตน  วัฒนกุล เจาหนาที่พัสดุ 4
2. นางอชิรญา  บุญชื่น เจาพนักงานพัสดุ 5

23. สํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1. นายศรัณทัย  ไชยฤกษ นักวิชาการพัสดุ 6 ว
24. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1.    นางสาวปุณยา  สารวรณ เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7

2. นายวิโรจน  มีมาก เจาหนาที่บริหารงานสถิติ 6
25. สํานักงานมาตรฐานสินคาและอาหารแหงชาติ 1. คุณทวิพร  เพียรเปนนิตย เจาพนักงานธุรการ 5
26. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 1. นางจุรี  พัฒโนภาส ผูอํานวยการฝายพัสดุและวัสดุสงเคราะห

2. นายธรรมรักษ  ชนะวีรวรรณ หัวหนากองคลังพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ
27. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 2. นายนิวัฒน  เดชสกุล นักบริหารงานพัสดุ 6



28. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 1. นายสุวรัจน  หงษฉัตรชัย หัวหนาสํานักงาน อ.ส.ค.กลาง
2. นายมุนี  เมษประสาท ผูชวยหัวหนาฝายพัสดุและบริการ

29. องคการสวนยาง 1. นายชัยโรจน  ธรรมรัตน รองผูอํานวยการสวนบริหาร
2. นายสมชัย  โจมฤทธิ์ หัวหนางานธุรการ

30. องคการสะพานปลา 1. นางวนิดา  เย็นใจ หัวหนาแผนกขอมูลและสถิติ
2. นายนพดล  ฉิมมี เจาหนาที่นโยบายและแผน 3

31. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1. นายอนุวัฒน  สกลธนากร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
2. นาอภิชาติ  กิตติกัลปยาวงศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
3. นางสาวเบญญาภา  นิลสินธิ นักวิการพัสดุ

32. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1.    นายสมจิตร  ปานอินทร เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6

2. นางสาวสุรียพร  ปรากฎชื่อ เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5
33. กรมควบคุมมลพิษ 1.    นางพรทิพย  ชื่นศิริพงษ เลขานุการกรม

2. นางอังคณา  อภิวัฒนมงคล หัวหนาฝายแผนและประเมินผล
34. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 1. นายสมศักดิ์  ตันติเสาวภาพ นักวิชาการประมง 8 ว

2. นางเครือวัลย  เวชรักษ นักประชาสัมพันธ 3
35. กรมทรัพยากรน้ํา 1. นายวัฒนา  สุขสมประสงค เจาหนาที่บริหารงานชาง 6

2. นายธาดา  เอี่ยมระหงษ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
36. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 1. นางกาญจนา  มาแจง นายชางเขียนแบบ 6

2. นายธนศาสตร  เวียงสารวิน นักวิชาการปาไม 6
3. นายราเมศร  ธนูบรรพ นายชางสํารวจ 5

37. องคการกําจัดน้ําเสีย 1. นายเสรีพล  อุนหลา
2. นายวรณัฐ  ศิริเสาวลักษณ

38. องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ 1. นางสีนวล  หลานปอ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
2. นางสาวชุติมา  กฤตาภัย สวนนโยบายและแผน

39. กรมปาไม 2. นายจิระพงษ  คูหากาญจน นักวิชาการปาไม 7 ว
40. องคการอุตสาหกรรมปาไม 1. นายจิรวัฒน  เขงนุเคราะห หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพสินคา (ระดับ 8)

2. นายปรีชา  ตันสกุล หัวหนางานซอมบํารุงและรักษาสถานที่ (ระดับ 6)



41. บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 1. นายธัชพงศ  ดารารักษ รักษาการหัวหนากองวิชาการผลิต
2. นายพิทยา  ศรีพันธุ หัวหนากองวิชาการผลิต

42. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 1. นางทัศนีย  ยันตรีสิงห เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6
2. นายกิตติพันธ  วัฒนประดู วิศวกร

43. องคการสวนพฤกษศาสตร 1. คุณชลัญญา  ธนพงศภิญญา พนักงานธุรการ
44. สนง.ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. นางชญานนันท  บุรุษเกิด นักวิชาการพัสดุ 6 ว

2. นางนันทราพร  ดุลยมา เจาหนาที่พัสดุ 2
3. นายพุทธิพร  วิชัยดิษฐ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

45. สํานักงานสถิติแหงชาติ 1. นายสงัด  ศรีวงศ เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6
2. นายชัยพร สินธุแกว เจาหนาที่พัสดุ 5

46. กรมอุตุนิยมวิทยา 1. นางณัฐกมล  การะเกตุ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 ว
2. นางสาวจงดี  ชุนสนิท เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว

47. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 1. นายโชวนันท  แสงแหงธรรม ผูจัดการสวนบํารุงรักษาระบบไฟฟาและเครื่องกล
2. นายสมศักดิ์  ผูอุตสาห ผูจัดการสวนติดตั้งและบํารุงรักษาไฟฟา

48. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 1. นางนภาพร จันทรทนดํา ผูชวยผูจัดการสวนงบประมาณ
2. นางสาวสุวรรณา  เลิศกุลทานนท หัวหนาแผนกวิชาการและวางแผน

49. สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 1. นายนิพนธ  โพธิ์สกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
2. นายสุชาติ  คุมหรั่ง พนักงานสัญญาจาง

50. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 1. นายบุญนํา  ออนละเอียด นักวิชาการพัสดุ 5
51. กรมการคาตางประเทศ 1. นายชัชวาลย  เชยชม เจาหนาที่บริหารงานประชาสัมพันธ 6

2. นางศิริวรรณ   หามนตรี เจาพนักงานพัสดุ 5
52. กรมการคาภายใน 1.  นางเยาวนุช  วิไล นักวิชาการพัสดุ 7 ว.

2.  นางพัชรินทร  พิเชียรโสภณ เจาพนักงานพัสดุ 5
53. กรมการประกันภัย 1.  นายสยาม  พจพงศ นักวิชาการประกันภัย 7 ว.

2.  นางสาวชุลีพร  พุมคชา นักวิชาการประกันภัย 7 ว.
54. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 2.  นายภมร  มีชวย นักวิชาการพัสดุ 3
55. กรมทรัพยสินทางปญญา 1. นายประสิทธิ์  ศิริชีพชัยยันต เลขานุการกรมทรัพยสินทางปญญา



2. นายพิจิตร  แกวทอง เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
56. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 1. นางสาวเสาวนีย  วัจนะพรสิทธิ์ หัวหนาฝายพัสดุ

2. นางสุนันทา  ขจรบุญ หัวหนางานสถานที่และยานพาหนะ
57. กรมสงเสริมการสงออก 1.  นายพงศชาติ  ประสารวรรณ ผูอํานวยการกองพัสดุ
58. องคการคลังสินคา 1.  นางอารีย  พูศักดิ์ศรีกิจ นักวิเคราะหแผนงาน 7

2.  นางยุพดี  บุญรีย พนักงานบริหารทั่วไป 4
59. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1. นางสาวโรสนา  ศักดิ์นภาพรเลิศ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4

2. นางสาวพิริยา  ศรีเงิน เจาพนักงานพัสดุ 2
60. สถาบันนิติวิทยาศาสตร 2. ส.ต.ท.หญิง เตือนใจ  ฤทธิจักร เจาพนักงานธุรการ 5
61. สํานักงานกิจการยุติธรรม 1. นางรัตนา  โอภากุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.

2. นางสาวปภาภรณ  จิตรสําเริง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
62. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 1. นางพนารัตน  ไตรนภากุล เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7

2. นางนงนุช   ผองพรรณ เจาหนาที่พัสดุ 5
63. กรมคุมประพฤติ 1. นายประสาร  มหาลี้ตระกูล เลขานุการกรม

2. นายวิสูตร  ใบตานี เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6
64. กรมบังคับคดี 1. นางสาวพิชญา  ศรีสมัย เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5

2. นางนงนุช  โลหิตานนท นักวิชาการเงินและบัญชี
65. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 1.  นางสาวเกษมา  นิมะพันธ เลขานุการกรมฯ

2.  นางกมลฉัตร  มงคลกิจ เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 6
66. กรมราชทัณฑ 1.  นายสมบุญ  มาทประมุท เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

2.  นายธานี  แสงศรัทธา หัวหนางานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ
67. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2.  นางวิจิตรา  กะลําภากร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
68. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1. นางสาวกาญจนา  ราชชาดา เจาพนักงานพัสดุ 5

2. นายสรรเพชร  ตันสาส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
3. นายจิตตพล  อินทวงษ เลขานุการ กลุมงานตรวจฯ
4. นายประชา  แข็งแรง นักวิชาการแรงงาน 3



69. สํานักงานประกันสังคม 1. นายวรวัฒน  มนตรีรังสรรค นักวิชาการประกันสังคม 7 ว.
2. นายโสภณ  เหลาผัวะ นายชาง

70. กรมจัดหางาน 1. นางรัตนาภรณ  คัดชา นักวิชาการแรงงาน 7 ว.
2. นางสุสารี  โสมณวัฒน นักวิชาการแรงงาน 6 ว.

71. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 1.  นางวีณา  ภควงค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2. นางสาวกีระจิต  พันธุสุมา นักวิชาการพัสดุ 3

72. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 1. นายสมชาย  วงษทอง เลขานุการกรม
2. นายสีหลัคค  ผลชีวิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  7 ว

73. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1. นางดาวรุง  เอกประเสริฐ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว
74. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 1. นางนิตยา  จิระวิชัยฤทธิ์ เจาพนักงานพัสดุ 5
75. กรมการศาสนา 1.  นางสาวภัคสุจิ์ภรณ  จิปภพ เลขานุการกรมการศาสนา

2.  นางสุรีย  เกาศล นักวิชาการพัสดุ 6 ว.
76. กรมศิลปากร 1. นายจําลอง  แจมนาม

2. นางสุชาดา  พิมลศักดิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5.
77. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 1. คุณศณีญา  กุหลาบศรี นักวิชาการการเงินและบัญชี

2. นายวิโรจน  มางาว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
78. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1. นางสาวจินดา  นริศรานุกูล เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7

2. นายสุวรรณ  แสงทอง เจาหนาที่บริหารการเงินและบัญชี
79. กรมวิทยาศาสตรบริการ 1. นายชวน  คลายปาน นักวิทยาศาสตร 8 ว.

2. นางสุธีรา  เครือคลาย นักวิชาการพัสดุ 7
80. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 1. นายกิตติ  อุยพานิชยนต ผูอํานวยการฝายบริการกลาง

2. นายไพศาล  เรืองโชติ หัวหนางานไฟฟา-สื่อสาร
81. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 1. นายภาคภูมิ  ศิริเวช ผูอํานวยการฝายอาคารสถานที่

2. นายบุญณรงค  งามสอาด ชาง
82. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1. นายสําเริง  พงษสุริยะวรรณ เจาหนาที่บริหารงานชาง 7

2. นายวันชัย  สอนสืบ งานชาง 4
83. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1. นางพิณฑุมาศ  ภัทรไกร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7



2. นางสมจิตต  เสนีวงศ ณ อยุธยา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6
84. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1. นางธัญธรณ  สนปน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

2. นางสุภาภรณ  พรรณวิญาณ เจาหนาที่พนักงานธุรการ 5
85. กรมการแพทย 1. นางสาวพรรณิภา  แสงโสภิต นักวิชาการเงินและบัญชี

2. นางพรวิไล  แสงประไพรัตน เจาพนักงานธุรการ 5
86. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 1. นางสาวจันทนา  สายพิบูลย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

2. นายเสนห  พานิชย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
87. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 1. นางพรอุษา  วิริยโกศล เลขานุการกรมวิทยาศาสตรการแพทย

2. นายวิทยา  สันติภาพ นายชางอิเล็คทรอนิกส 6
3. นายภาคย  สมาทร นักวิชาการพัสดุ 4

88. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1. นายธีรเดช  บุญวาศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
2. นางสาวณัฐยา  ประเสริฐศักดิ์ เจาพนักงานสถิติ 5

89. กรมสุขภาพจิต 1. นางจิราวดี  ศรีสุทธิยากร นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว.
90. กรมอนามัย 1. นางเบญจพร  เพชรศรีชวง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

2. นางสาวขนิษฐา  วงศพิทักษกุล เจาพนักงานธุรการ 5
3. นายมาโนช  แสงวิภาสนภาพร นายชางอิเลคทรอนิกส 6

91. องคการเภสัชกรรม 1. นายประจวบ  เพ็ชรนิล ชางไฟฟา 5
2. นายชลธี  ประจันทอง วิศวกร 5

รวม 91 หนวยงาน ขาราชการ 220 ทาน




