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ทะเบยีนรายชือ่บคุคลากร 

 

)จัดท าครัง้แรก( วันที ่8 เดอืน มถินุายน พ.ศ. 2563 

)ปรับปรุง ครัง้ที ่......( วันที ่............. เดอืน ............. พ.ศ. ............. 

 

1. การทวนสอบและรบัรองคา่ CFO 

 

1.1) หวัหนา้ผูท้วนสอบ CFO 

 

ประเภทอตุสาหกรรม รายชือ่ หวัหนา้ผูท้วนสอบ CFO วนัที ่

1) อุตสาหกรรมการผลติทั่วไป )General Manufacturing Industries) ไดแ้ก่ การ
ผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า และอเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งจักรอตุสาหกรรม, การผลติอาหาร, 
วศิวกรรมโยธา, การกอ่สรา้ง เป็นตน้ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

2) การท าเหมืองและการผลติแร่ )Mining and Mineral Production) ไดแ้ก่ การ
ผลติปูนซเีมนตเ์ม็ด และปูนไลมห์รอืการเผาแร่โดโลไมตแ์ละแร่แมกนไิทต,์ การ
ผลติแกว้ เซรามคิ และแร่ใยหนิ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

3) อุตสาหกรรมการผลติเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพมิพ์ )Pulp, Paper and 
Print) 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

4) การขนสง่ )Transport) ไดแ้ก ่การบนิ และการขนสง่อืน่ ๆ เป็นตน้ 1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

5) การจัดการและก าจัดของเสยี )Waste handling and disposal) ไดแ้ก่ การผลติน ้า 
และการบ าบัดน ้าเสยี, การฝังกลบขยะและการผลติปุ๋ ยหมัก เป็นตน้ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

6) การเกษตร ป่าไม ้และการใชท้ี่ดนิ )Agriculture, Forestry and Other Land 
Use) 

 
 

 

7) กจิกรรมการบรกิารทั่วไป )General Service Activities) ไดแ้ก ่การใชอ้าคารและการ
จัดการสาธารณูปโภค, การศกึษา, โรงพยาบาล และอืน่ ๆ เป็นตน้ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

8) การผลติพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า )Power Generation and Electric 
Power Transactions) ไดแ้ก่ การจ่ายไฟฟ้า, การผลติไฟฟ้า, การจ่ายไฟฟ้าจาก

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 
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ประเภทอตุสาหกรรม รายชือ่ หวัหนา้ผูท้วนสอบ CFO วนัที ่

หน่วยผลติไปยังสถานีสง่และ/หรือผูใ้ชไ้ฟฟ้า, ระบบพลังงานทดแทน, ไฟฟ้าทีซ่ือ้
มาจากภายนอก และไอน ้า 

9) อุตสาหกรรมการผลติโลหะ )Metals Production) ไดแ้ก่ การผลติเหล็ก, การผลติ
อลูมเินียมขัน้ทุตยิภูม,ิ การผลติโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทัง้โลหะผสม, การ
ผลติถ่านหนิ, การถลุงเหล็ก และการผลติเหล็กดบิและเหล็กกลา้ รวมทัง้การหล่อ
โลหะ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

 

1.2) ผูท้วนสอบ CFO 

 

ประเภทอตุสาหกรรม รายชือ่ผูท้วนสอบ CFO วนัที ่

1) อุตสาหกรรมการผลติทั่วไป )General Manufacturing Industries) ไดแ้ก่ การ
ผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า และอเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งจักรอตุสาหกรรม, การผลติอาหาร, 
วศิวกรรมโยธา, การกอ่สรา้ง เป็นตน้ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์
4. นางสาวสโรชา แดงศริ ิ

11 พ.ค. 63 

2) การท าเหมืองและการผลติแร่ )Mining and Mineral Production) ไดแ้ก่ การ
ผลติปูนซเีมนตเ์ม็ด และปูนไลมห์รอืการเผาแร่โดโลไมตแ์ละแร่แมกนไิทต,์ การ
ผลติแกว้ เซรามคิ และแร่ใยหนิ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

3) อุตสาหกรรมการผลติเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพมิพ์ )Pulp, Paper and 
Print) 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

4) การขนสง่ )Transport) ไดแ้ก ่การบนิ และการขนสง่อืน่ ๆ เป็นตน้ 1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

5) การจัดการและก าจัดของเสยี )Waste handling and disposal) ไดแ้ก่ การผลติน ้า 
และการบ าบัดน ้าเสยี, การฝังกลบขยะและการผลติปุ๋ ยหมัก เป็นตน้ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

6) การเกษตร ป่าไม ้และการใชท้ี่ดนิ )Agriculture, Forestry and Other Land 
Use) 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

7) กจิกรรมการบรกิารทั่วไป )General Service Activities) ไดแ้ก ่การใชอ้าคารและการ
จัดการสาธารณูปโภค, การศกึษา, โรงพยาบาล และอืน่ ๆ เป็นตน้ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์
4. นางสาวสโรชา แดงศริ ิ

11 พ.ค. 63 
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ประเภทอตุสาหกรรม รายชือ่ผูท้วนสอบ CFO วนัที ่

8) การผลติพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า )Power Generation and Electric 
Power Transactions) ไดแ้ก่ การจ่ายไฟฟ้า, การผลติไฟฟ้า, การจ่ายไฟฟ้าจาก
หน่วยผลติไปยังสถานีสง่และ/หรือผูใ้ชไ้ฟฟ้า, ระบบพลังงานทดแทน, ไฟฟ้าทีซ่ือ้
มาจากภายนอก และไอน ้า 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์
4. นางสาวสโรชา แดงศริ ิ

11 พ.ค. 63 

9) อุตสาหกรรมการผลติโลหะ )Metals Production) ไดแ้ก่ การผลติเหล็ก, การผลติ
อลูมเินียมขัน้ทุตยิภูม,ิ การผลติโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทัง้โลหะผสม, การ
ผลติถ่านหนิ, การถลุงเหล็ก และการผลติเหล็กดบิและเหล็กกลา้ รวมทัง้การหล่อ
โลหะ 

1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 
2. นายธนนนท ์นุชเนตร 
3. นายศภุโชค ตาปนานนท ์

11 พ.ค. 63 

 

1.3) ผูท้วนสอบฝึกหดั CFO  

 

ผูท้วนสอบฝึกหดั CFO  วนัที ่

1. ดร.ศรุดา สทิธกิจิปัญญา 8 ม.ิย. 63 

2. นางสาวนศิารัตน ์ใจยศเสา้ 8 ม.ิย. 63 

3. นายธรีวชัร เพชระบรูณนิ 8 ม.ิย. 63 

 

1.4) ผูท้วนสอบ CFO รบัจา้ง  

 

หวัหนา้ผูท้วนสอบ CFO รบัจา้ง วนัที ่

  

  

 

ผูท้วนสอบ CFO รบัจา้ง วนัที ่

  

  

 

 

 

 

 

 



   ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นกลยทุธธ์รุกจิทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม คณะสิง่แวดลอ้ม  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ (วทิยาเขตบางเขน)  เลขที ่50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท ์ 065-092-4909 อเีมล vgreenku@gmail.com 

 

                                                                                                                                            4                                                                                                   FM 04-01_Rev:00             

 

 

2. การตรวจสอบความใชไ้ด ้การทวนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร 

 

2.1) หวัหนา้ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร 

 

หวัหนา้ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร วนัที ่

1. ผศ.ดร.รุ่งเรอืง พูลศริ ิ 11 พ.ค. 63 

2. ดร.นรนิธร จ าวงษ์ 11 พ.ค. 63 

 

2.2) ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร  

 

ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร วนัที ่

1. ผศ.ดร.รุ่งเรอืง พูลศริ ิ 11 พ.ค. 63 

2. ดร.นรนิธร จ าวงษ์ 11 พ.ค. 63 

 

2.3) ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้ฝึกหดั T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร  

 

ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้ฝึกหดั T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร  วนัที ่

1. ผศ.ดร.วริงรอง ดวงใจ 8 ม.ิย. 63 

2. นายณัฐวัฒน ์คลังทรัพย ์ 8 ม.ิย. 63 

3. นายอนุชา ทะรา 8 ม.ิย. 63 

4. ดร.เจษฎา วงคพ์รหม 8 ม.ิย. 63 

 

2.4) ผูช้ว่ยภาคสนาม ส าหรบัการตรวจสอบความใชไ้ด ้T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร 

 

ผูช้ว่ยภาคสนาม ส าหรบัการตรวจสอบความใชไ้ด ้ T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร วนัที ่

1. นางสาวชลดา ศรบีญุเพ็ง 8 ม.ิย. 63 

2. นายอภสิทิธิ ์องคเ์อีย่ม 8 ม.ิย. 63 

3. นายอนุชติ เมฆสกุใส 8 ม.ิย. 63 

4. นางสาวปัทมา แสงวศิษิฎภ์ริมย ์ 8 ม.ิย. 63 
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2.5) ผูเ้ชีย่วชาญพนัธุไ์ม ้ 

 

ผูเ้ชีย่วชาญพนัธุไ์ม ้ วนัที ่

  

  

 

2.6) หวัหนา้ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร 

 

หวัหนา้ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและ
การเกษตร 

วนัที ่

1. ผศ.ดร.รุ่งเรอืง พูลศริ ิ 11 พ.ค. 63 

2. ดร.นรนิธร จ าวงษ์ 11 พ.ค. 63 

 

2.7) ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร 

 

ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและ
การเกษตร 

วนัที ่

1. ผศ.ดร.รุ่งเรอืง พูลศริ ิ 11 พ.ค. 63 

2. ดร.นรนิธร จ าวงษ์ 11 พ.ค. 63 

 

2.8) ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก ฝึกหดั T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร  

 

ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก ฝึกหดั โครงการ T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่ ี

เขยีวและการเกษตร 
วนัที ่

1. ผศ.ดร.วริงรอง ดวงใจ 8 ม.ิย. 63 

2. นายณัฐวัฒน ์คลังทรัพย ์ 8 ม.ิย. 63 

3. นายอนุชา ทะรา 8 ม.ิย. 63 

4. ดร.เจษฎา วงคพ์รหม 8 ม.ิย. 63 
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2.9) ผูช้ว่ยภาคสนาม ส าหรบัการทวนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาป่าไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร 

 

ผูช้ว่ยภาคสนาม ส าหรบัการทวนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาป่า
ไมพ้ืน้ทีส่เีขยีวและการเกษตร 

วนัที ่

1. นางสาวชลดา ศรบีญุเพ็ง 8 ม.ิย. 63 

2. นายอภสิทิธิ ์องคเ์อีย่ม 8 ม.ิย. 63 

3. นายอนุชติ เมฆสกุใส 8 ม.ิย. 63 

4. นางสาวปัทมา แสงวศิษิฎภ์ริมย ์ 8 ม.ิย. 63 

 

3. การตรวจสอบความใชไ้ด ้ทวนสอบและรบัรองปรมิาณการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน 

อตุสาหกรรม การจดัการของเสยี และการขนสง่ 

 

3.1) หวัหนา้ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการของเสยี และการขนสง่ 

 

หวัหนา้ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการของ
เสยี และการขนสง่ 

วนัที ่

1. นายศภุโชค ตาปนานนท ์ 11 พ.ค. 63 

 

3.2) ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการของเสยี และการขนสง่ 

 

หวัหนา้ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้ทวนสอบ T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การ
จดัการของเสยี และการขนสง่  

วนัที ่

1. นายศภุโชค ตาปนานนท ์ 11 พ.ค. 63 

 

3.3) ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้ฝึกหดั T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการของเสยี และการขนสง่  

 

ผูต้รวจสอบความใชไ้ด ้ฝึกหดั T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการของ
เสยี และการขนสง่ 

วนัที ่

1. ดร.ศรุดา สทิธกิจิปัญญา 8 ม.ิย. 63 
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3.4) หวัหนา้ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อุตสาหกรรม 

การจดัการของเสยี และการขนสง่ 

 

หวัหนา้ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาการผลติและการ
ใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการของเสยี และการขนสง่ 

วนัที ่

1. นายศภุโชค ตาปนานนท ์ 11 พ.ค. 63 

 

3.5) ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการ

ของเสยี และการขนสง่ 

 

ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน 
อตุสาหกรรม การจดัการของเสยี และการขนสง่ 

วนัที ่

1. นายศภุโชค ตาปนานนท ์ 11 พ.ค. 63 

 

3.6) ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ฝึกหดั T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การ

จดัการของเสยี และการขนสง่ 

 

ผูท้วนสอบและรบัรองปรมิาณการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจก ฝึกหดั T-VER สาขาการผลติและการใช้

พลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการของเสยี และการขนสง่ 
วนัที ่

1. ดร.ศรุดา สทิธกิจิปัญญา 8 ม.ิย. 63 

 

3.7) ผูเ้ชีย่วชาญรายสาขา T-VER สาขาการผลติและการใชพ้ลงังาน อตุสาหกรรม การจดัการของเสยี และการขนสง่ 

ล าดบัที ่ รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ ความเชีย่วชาญและประเภทโครงการ 

1 นายปัญญวัฒน ์ โกมทุบตุร  
สถาบันวศิวกรรมพลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. การเพิม่ประสทิธภิาพพลังงาน 
2. พลังงานทดแทน 

จ าแนกเป็นสาขาเฉพาะทาง 2 ดา้น  ดังน้ี 
- ดา้นพลังงานแสงอาทติย ์
- ดา้นพลังงานชวีมวล 

2 นายพันธุเ์อก  จติรนุสนธิ ์       
สถาบันวศิวกรรมพลังงาน  คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. การเพิม่ประสทิธภิาพพลังงาน 
2. พลังงานทดแทน 

จ าแนกเป็นสาขาเฉพาะทาง 2 ดา้น  ดังน้ี 
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ล าดบัที ่ รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ ความเชีย่วชาญและประเภทโครงการ 

 - ดา้นพลังงานแสงอาทติย ์
- ดา้นพลังงานชวีมวล 

3 นางสาวพรรณี ยางโว 
สถาบันวศิวกรรมพลังงาน  คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. การเพิม่ประสทิธภิาพพลังงาน 
2. พลังงานทดแทน 

จ าแนกเป็นสาขาเฉพาะทาง 2 ดา้น  ดังน้ี 
- ดา้นพลังงานแสงอาทติย ์
- ดา้นพลังงานชวีมวล 

 

4. ธุรการ 

 

4.1) เจา้หนา้ทีธุ่รการ 

เจา้หนา้ทีธุ่รการ วนัที ่

1. นางชฎาพร นรางคเ์พชร ์ 11 พ.ค. 63 

 

 

 

 


