รำยชือ่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม “หลักสูตรกำรยกระดับระบบกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำย
ด้วยมำตรฐำนกำรจัดกำรพลังงำนสำกล ISO 50004 และ 50006”
รุ่นที่ 8 วันที่ 31 กรกฎำคม - 3 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทำวเวอร์ กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
นายเกริกชัย ตรีประภาภรณ์
นางสาวกนกกานต์ น่าเยี่ยม
นายกฤตภาส สาลีคงประยูร
นายกิตติ ตรีประภาภรณ์
นายกิตติพัธฌ์ ทนันไชย
นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ
นายเกียรติภูมิ แสงเงิน
นางจันทิพา มรรคจินดา
นายจารึก จิตลดาพร
นายจิตติ ไหลศิริกุล
นายชนะ จาปา
นายชัชวาล นนทะแสง
นายชาญชัย ยิ่งสุทธิพันธุ์
นายชานาญ กายประสิทธิ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงชินานันท์ แก้วศรี
นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน
นายณัฐพล สิงคเรศว์
นายทรงวุฒิ จุนโนนยาง
นายทรงศักดิ์ พิมพ์ดี
นายทวิชาติ กลั่นขยัน
นายทวีศักดิ์ เฉนียง
นายทศพร ทองเก่า
นายทักษิณ อันมหาพงษ์
นายธนัทวัฒน์ เฮงรุ่งเรืองสิน
นายธนันชัย แจ่มแจ้ง
นายธรรมนูญ ธงชัย
นายธัชเศษฐ์ อธิวงศ์วริศ
นายธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์
นายธีระพงษ์ มณีเพ็ญ

ลำดับ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิศุทธิภา จันทร์แจ้ง
นายไพโรจน์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ
นายภชรดิษฐ์ แปงจิตต์
นายมานนท์ สุขละมัย
นางสาวเรณู บุตรนิล
นายเรวัช ธงชัย
นายเรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข
นางลดาวรรณ สอนมี
นายวรรณรุจ จันทร์เมือง
นายวิชัย คลังทอง
นายวินัย บารุงพงศ์
นายวินัย วัฒยุ
นายวิโรจน์ ดาคง
นางสาววิไลลักษณ์ ลุผล
นายวิวัฒน์ ยังรัมย์
นายวีรภัทร์ ตั้งพรพิพัฒน์
นายศรัณยู อังศุสิงห์
นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์
นายศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
นางสาวศุภินทรา แสงอรุณ
นายสมบัติ รอดเวียง
นายสรรักษ์ จารุจุณาวงศ์
นายสรศักดิ์ ท่าใหญ่
นางสาวสินิทธา ยิ่งสุทธิพันธุ์
นายสุกฤษณ์ โรจนวิไลกุล
นายสุกิจ หรูวิจิตร์พงษ์
นายสุจินต์ จิระชีวะนันท์
นายสุเจตน์ ศิริพิพัฒน์พงศ์
นายสุชน ทรัพย์สิงห์

ลำดับ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ - สกุล
นายนฤมิตร ตอพล
นายนันจวน เผื่อนศรี
นายนายนพดล อุสาหะ
นายบุญชัย คงดา
นายปณต สังข์สมบูรณ์
นายประสิทธิ์ ตรีจุ้ย
นายปราการ สุวรรณเจริญ
นายปองพันธ์ โอทกานนท์
นายปัญญา จันทรขจรรัตน์
นายปัทมาสน์ เจนการกิจ
นายปิติ คงมานะชาญ
นายปิยะ สว่างพาณิชย์
นายพงษ์ระพี เครือชะเอม
นายพฤหัส บุญมาตา
นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์
นายพัฒนศักดิ์ อริยะ

ลำดับ
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อ - สกุล
นายสุทธิศักดิ์ ชยุตสาหกิจ
นายสุทธิศักดิ์ อัศวสืบสกุล
นายสุพร กุลวัฒนันทชัย
นายสุมิตร โสภาศรีพันธ์
นายสุรชัย สินประกอบ
นายสุรเชษฐ์ ศรีจานอง
นายสุวราวุธ เสนะจานงค์
นายเสรี กังวานกิจ
นายอติยะ ประคองเกื้อ
นายอภิชาติ เรืองนภาพร
นายอรรถพล นาคทับที
นายอานาจ มะนา
นายอานาจ สิทธิชาติธนากร
นายอาพล พิชัยเชิด
นางสาวอุมาพร สุภาวงศ์
นายเอกวิชิต เวชพาณิชย์

