
รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรม 
“ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” 

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 
ภารัฐ 

นางพูลศรี  วันธงไชย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

คุณพรทิพย์ วงศ์สุโชโต สถาบันนวัตกรรม 

นางสาวกมลชนก วังวิทยา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

นายสุริยา จุฬคุฟต์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

นายอนุพร เชื่อมสุข มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวศุภินทรา แสงอรุณ ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาววรจรรณ วิชัย ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวรัชนี แทนชาร์ ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 

นางโปร่งใจ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง) 

นางสาวกชกร สินธวานนท์ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง) 

นางทิพวัลย์ อรุณมาศ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง) 

นายอธิศักด์ิ อรุณมาศ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง) 

นางสาวกฤษณี เกิดก าไร 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง) 

ดร. อติพงศ์  นันทพันธุ์ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง) 

นางกัญภร พุกศิริกุล    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง) 

นายสมเกียรติ  ซื่อไพศาล   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง) 

นางสาวอรอนงค์ หรรษ์หิรัญ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง) 



นายธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กองบริหารการผลิต) 

นางสาวสุกัญญา ศิริพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กองบริหารการผลิต) 

นางสาวรัตนาวดี สุพิพัฒน์มงคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง) 

นางสาวสิริลักษณ์ โรคารักษ์                                                                                                                           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง) 

นางสาวอภิญญา วิสุทธิวัฒน ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 

นางสาวฐิตินันท์ หุตะยานนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 

นางเบญจมาศ ก้างแจ๋ม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 

จันทรมาส สาณะเสน พันธุ์ค า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นางสาววรนุช จึงชาญศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นายชัยรัตน์ เยี่ยมสวัสดิ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นายสุเทพ สิงหฤกษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นางทัดดาว มหามนตรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นายหวาง ณรงค์รัตน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นายชัชวาล เฉลิมวัฒนชัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นายมนตรี จิตรบ ารุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นายสุขสันต์ เขื่อนแก้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นายดนุธวัช ทิพยารมณ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นายณัฐกุล เมฆอรุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

นายยศสรัล เรืองคง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

คุณลักษิกา กองวิเชียร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

คุณโชติกา มณีน้อย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

นายชิดชัย แก้วบริสุทธิ์ สถาบันปลูกป่า ปตท.  

นายกุลชาติ กุลบุตร สถาบันปลูกป่า ปตท.  

นายกันตธร ไก่แก้ว สถาบันปลูกป่า ปตท.  

มหาวิทยาลัย 

ดร. วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวนนทพัทธ์ สื่อเสรีธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวกฤษณี สุวรรณาพาหุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



เฉลิมวุฒิ น้อยโสภา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายเสวก ชมมิ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายค าเทือง ละอองค า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) 

นายกวิศ สุระประพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) 

ดร. กัญณภัทร ชื่นวงศ ์
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

บริษัทเอกชน 

นางดรุณี ปัญญาภู บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จ ากัด 

นายบุญเกียรติ นราไท บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จ ากัด 

นางสาวเมราณี สุทธิกัญจน์ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จ ากัด 

นายกิตติภพ เลิศตะคุ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ ากัด 

นายกิตติ์ธเนศ ธนายศพิศุทธิ์ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ ากัด 

นายคงฤทธิ์ ชีพทรงสุข บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 

นางศรีนวล ประเทืองสุขศรี บริษัท เฟิส์ทอินเตอร์เทรด 

นางนันทณัช สุขประเสริฐ บริษัท เฟิส์ทอินเตอร์เทรด 

นายวิชัย จิรนันท์ บริษัท สหวิริยา ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 

นายสมศักดิ์ ปัญญาโชติพันธ์ VK GROUP 

นางสาวแพรวไหม บุรารักษ์ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

นายเชาวลิต ค าสุข บริษัท วีเอ็มอีซีเอ็นจิเนียร์ริ่ง จ ากัด 

นายกิตติศักดิ์ สวงโท Seiko Instrument Co.,Ltd. 

นายวุฒิกร ศิริวรรณ Seiko Instrument Co.,Ltd. 

นายภวัต แซ่โง้ว               บริษัท เอ็นทีกรุ๊ป จ ากัด 

นายนพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ บริษัท เอ็นทีกรุ๊ป จ ากัด 

คุณรุ่งทิพย์ สุขสิน ส านักงาน สมสยามกฎหมาย 

นายวิสุทธ เอ่ียมอร่าม บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ ากัด 

นายสุปรีย์ ลีรัตนรักษ ์ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ ากัด 

นายพงศธร วิไลวรรณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

นางสาวพรรณี หล่อด ารงเกียรติ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

http://www.cusri.chula.ac.th/


 

 

 

 

 

 

คุณอริสรา หวันสู บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

นายบุรินทร์ เด่นแพทย์ชรางกูร บริษัท แกรนด์แล็บ จ ากัด 

Thanakorn Wainiyom Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 

Kanasak Punka Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 

นายจรรยาวุธ เอ็งสุวรรณ Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 

นายไกรวิชญ์ เลิศโกวิทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส านักพิมพ์แจ๊คพอตบุ๊ค 

นายเกรียงไกร เลิศโกวิทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส านักพิมพ์แจ๊คพอตบุ๊ค 

คุณกัญญวรรณ สุขไสย บริษัท ไทยเจิรญยนต์ จ ากัด 

นายธนปพน ชัยวาณิชยา บริษัท นนกรุ๊ป จ ากัด 

นางสาวธนภร  วังเสาวภาคย์ PULLMAN BANGKOK KING POWER Hotel 

นางสาวฤทัย อุตมธนากร PULLMAN BANGKOK KING POWER Hotel 


