
ล าดับ ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพทต์ิดต่อ e-Mail ค่าส าหรับ
การซ้ือคาร์บอนเครดิต

ผลการค านวน
คาร์บอนฟุตพริน้ท์

รูปภาพ

1 ผศ.สาโรช ปริุสังคหะ ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา

089-206-2632
Ipreds@yahoo.com

3 2.54

2 นางทศันี  สุทธิวงศ์ รอง ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภฏัพระนครศรีอยุธยา

094-952-1229
thongmakt@gmail.com

2 1.02

3 นางละเอียด  รามคุณ บรรณารักษ์ 081-381-9112

Ramkun.laied2@gmail.c

om

1 0.97

4 นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์
สิงห์

บรรณารักษ์ 061-892-9964 samajaihoy@gmail.com 1 0.65

5 นางสาวยุธิดา เข็มปญัญา บรรณารักษ์ 065-329-2449 yuthidaa@gmail.com 3 2.38

ค่าผลการค านวนคาร์บอนฟุตพริน้ทร์ายบคุคล
ชือ่หอ้งสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php หรอืที ่Appication Cfcalculator

ชือ่ผู้ประสานงาน ......อัจฉริยะณัฐ .. จันทร์สิงห.์  มือถือ .....061-8929964................... E-mail ……samajaihoy@gmail.com………..

mailto:Ipreds@yahoo.com
mailto:samajaihoy@gmail.com
http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php หรือที่ Appication Cfcalculator


6 นางสาวพชัราภรณ์  ต่อดอก บรรณารักษ์

096-890-5927

fonaru2523@gmail.com 1 0.98

7 นายอรรถสิทธิ ์ กิจที่พึ่ง บรรณารักษ์

087-679-8355

kaustasit@aru.ac.th 4 3.88

8 นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

089-538-3160

rossukoncumson@gmail.
com

1 0.05

9 นางยุพนิ กิจที่พึ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

086-122-2132

saypan20@gmail.com 2 1.4

10 นางพรทพิย์  เดชรอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

089-090-1764

porntip420@gmail.com 2 1.43

20 รวมเปน็เงิน 500รวมจ านวนที่ซ้ือคาร์บอน



สิ่งที่ต้องด าเนินการ
   1. รวบรวมข้อมูลการค านวณคาร์บอนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
   2. โอนเงินค่าซ้ือคาร์บอนเครดิตที่บญัชี นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ  
            ธนาคารกรุงไทย เลขบญัชี  493-0-02278-9
   3. ส่งข้อมูลการค านวณคาร์บอนและการโอนเงิน (ข้อ 1-2) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ที่ e-mail: tanaporn.c@ku.th
** การปดัทศนิยมเพ่ือซ้ือคาร์บอนเครดิต ใหป้ดัตัวเลขขึน้เต็มจ านวนทกุกรณี ตัง้แต่ 0.01 และ ปดัขึน้เปน็รายบคุคค

ขออนุญาต เก็บเงินค่าชดเชยคาร์บอน  โอนเงินเข้าบญัชี  
3224641377 ธนาคารกรุงเทพ Ad-chariyanat Jansing จ านวนเงิน

ตามรายชื่อตัวเองเลยนะคะ...ขอบคุณค่ะ



สิ่งที่ต้องด าเนินการ
   1. รวบรวมข้อมูลการค านวณคาร์บอนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
   2. โอนเงินค่าซ้ือคาร์บอนเครดิตที่บญัชี นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ  
            ธนาคารกรุงไทย เลขบญัชี  493-0-02278-9
   3. ส่งข้อมูลการค านวณคาร์บอนและการโอนเงิน (ข้อ 1-2) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ที่ e-mail: tanaporn.c@ku.th
** การปดัทศนิยมเพ่ือซ้ือคาร์บอนเครดิต ใหป้ดัตัวเลขขึน้เต็มจ านวนทกุกรณี ตัง้แต่ 0.01 และ ปดัขึน้เปน็รายบคุคค
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รายนามผู้ร่วมชดเชยคาร์บอนฟุตปริ้นต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปี 2563 

ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
1. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  
ปุริสังคหะ 
ASSISTAN PROFESSOR 
SAROCH  PURISANGKAHA 

2.69 90 

2. 

 

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ 
THASANEE  SUTTIWONG 

2.50 90 

3. 

 

นางสาวเพลินตา  โมสกุล 
PHLOENTA  MOSAKUL 

0.62 30 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
4. 

 

นางละเอียด รามคุณ 
LAIED  RAMKHUN 

0.98 30 

5. 

 

นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง 
AUSTASIT KITTEPUNG 

1.85 60 

6. 
 

 

นางนภารัตน์ จ าเนียร 
NAPARAT JUMNEAR 

1.46 60 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
7. 

 

นางพรทิพย์ เดชรอด 
PORNTIP  DETROD 

1.19 60 

8. 

 

นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
YUPIN KITTEPUNG 

1.97 60 

9. 

 

นายสายชน คงคะพันธ์ 
SAYCHON  KONGKAPAN 

0.27 
 

30 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
10. 

 

นายอ าพล เกิดชนะ 
AMPHOL  KEDCHANA 

0.96 30 

11. 

 

นายจิรทีปต์ น้อยดี 
JIRATHEEP  NOYDEE 

1.49 60 

12. 

 

นายณเรศณ์ จิตรัตน์ 
NAREST  JITRAT 

1.26 60 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
13. 

 

นายกสิพงษ์ กสิพันธ์ 
kASIPONG  KASIPAN 

1.52 60 

14. 

 

นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล 
TEERA  ENGWONGTRAKUL 

1.07 60 

15. 

 

นายนิทัศน์ รสโอชา 
NITAT ROSOCHA 

0.77 30 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
16. 

 

นางศิริพร แจ่มจ ารัส 
SIRIPORN JAMJAMRAS 

1.28 60 

17. 

 

นางศศินันท์  เล้าประเสริฐ 
SASINUN  LAOPRASERT 

1.00 30 

18. 

 

นางศิริรัตน์ โพธ์ภิรมย์ 
SIRIRAT  POPIROM 

1.39 60 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
19. 

 

นายอ านาจ แก้วภูผา 
AMNAT  KAEOPHUPHA 

0.88 30 

20. 

 

นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ 
THITIRAT  KAWBORISUT 

0.89 30 

21. 

 

นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก 
PATCHARAPORN TORDORK 

0.75 30 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
22. 

 

นางสาวเมตตา สังข์ทอง 
METTA  SUNGTHONG 

1.87 60 

23. 

 

นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน 
ROSSUKON  CUMSON 

1.16 60 

24. 

 

นางสาวชลธิชา สว่างอารมย์ 
CHONTICHA SWANGAROM 

0.81 30 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
25. 

 

นางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ 
OANCHARIPHON 
LUEANGTHAMCHAT 

1.02 60 

26. 

 

นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา 
YUTHIDA KHEMPANYA 

1.88 60 

27. 

 

นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 
AD-CHARIYANAT  JANSING 

0.73 30 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
28. 

 

นางพลอยนภัส เพ็ชรวงษ์ 
PLOYNAPASS  PETCHWONG 

2.03 90 

29. 

 

นางสมศรี รัมมะมนต์ 
SOMSRI  RUMMAMON 

0.47 30 

30 

 

NAIYANA PIANKONGTONG 3.70 120 



ล าดับ ภาพ 
ชื่อ-สกุล 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

จ านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

จ านวนเงิน 
จ านวนตัน*30 

(บาท) 
31 

 

นางนงรักษ์ เกษมสังข์ 0.75 30 

32 

 

นางบุปผา  ชมวงษ์ 0.68 30 

รวม   32 คน  55 ตันคาร์บอน 1,650 บาท 

 
 
 
 



 
 

 



  


