
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบมาตรฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
คร้ังที่ 2/2561 

ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 

เวลา 9.00 -12.00 น. 
 

ห้องสอบ เลขที่สอบ 
220 001 - 135 
221 136 - 270 

 
หมายเหตุ :  (โปรดอ่าน) 

 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และจดจ าเลขที่นั่งสอบของท่าน 
 ผู้ที่ไม่มีชื่อตามประกาศ แต่ได้ท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามได้ที่  

02 218 3949 หรือ E-mail: hsm.exam@gmail.com 
 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ า

โรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หากเข้าสอบและ/หรือผ่านการสอบแล้ว ถือว่าผลการสอบของผู้นั้น
เป็น โมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ 

 ผู้ที่หลักฐานเอกสารสมัครสอบไม่ครบ ต้องส่งเอกสารทางโทรสาร (FAX) มาที่ 02 219 2252 ระบุเลขที่ผู้สมัคร
ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มิเช่นนั้น ศูนย์ฯ จะถือว่าการสมัครสอบดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และตัดสิทธิ์ในการ
สอบครั้งนั้นๆ 

 กรุณาตรวจสอบ สถานที่สอบและแผนที่ให้เรียบร้อย หากท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องการเดินทางสอบถามได้ที่  
02 218 3949 

 วันสอบ กรุณาเตรียมบัตรประชาชน ดินสอ 2B ยางลบ เครื่องคิดเลขและแต่งกายสุภาพ  
 เพื่อความรวดเร็วในการเข้าห้องสอบกรุณาจดจ าเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ และเวลาสอบให้ละเอียด 
 เนื่องจากวันสอบเป็นวันอาทิตย์ โรงอาหารมหาวิทยาลัยอาจปิด ดังนั้นผู้เข้าสอบควรเตรียมตัวรับประทานอาหาร

มาให้พร้อม 
 

 
 
 
 
 

 
 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

1 นางสาว เกตุวดี  รัตนันท์ยา 

2 นาย เกรียงไกร  ปากเมย 

3 นาย เฉลิมพล  ศรีภู่ 

4 นาย เชาวลิต  พรมอินทร์ 

5 นางสาว เนตรชนก  บุญเรือง 

6 นางสาว เนตรดาว  น้อยโนนทอง 

7 นางสาว เบญญาภา  หมั่นเขตกิจ 

8 นางสาว เพชรรัตน์  ยองเพชร 

9 นางสาว เพ็ญพิชชา  ค านนท์ 

10 นางสาว เพ็ญสินี  นาคสีม่วง 

11 นางสาว เมธิยา  มณีพงษ์ 

12 นางสาว เรวดี  รักสกุล 

13 นางสาว เรืองรอง สุคม 

14 นางสาว เสาวลักษณ์  ขึมสันเทียะ 

15 นางสาว เสาวลักษณ์  พวงผกา 

16 นางสาว เสาวลักษณ์  สอนรมย์ 

17 นางสาว เสาวลักษณ์  ส าแดง 

18 นางสาว แพรวพรรณ  ภูคะมา 

19 นางสาว แสงสุรีย์  ศรีสะอาด 

20 นาย แสนรุ่ง  จ าปาค า 

21 นาย โศภณ  พวงจันทร์ 

22 นาย ไพศาล  ช านาญเรียน 

23 นาย ไพศาล  บัวรับพร 

24 นางสาว ไอลดา  จูสอน 

25 นางสาว กนกพรรณ  หลุยแสง 

26 นางสาว กนกวรรณ  คงสม 

27 นางสาว กนกวรรณ  ดิษฐปัญญา 

28 นางสาว กนกวรรณ  ผายพันธุ์ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

29 นางสาว กนิษฐนาฏ  วงศ์เครือ 

30 นางสาว กมลทิพย์  อรัญศิริ 

31 นางสาว กมลรัตน์  พันธุ์โพธิ์ 

32 นางสาว กรพินธุ์  บริบูรณ์ 

33 นางสาว กรัณฑรัตน์  เมืองค า 

34 นาย กฤษฎา  เสียมสกุล 

35 นาย กฤษฎา  มีสุขอนันต์ 

36 นางสาว กังสดาล  อภัยจิตร 

37 นางสาว กัญญ์กุลณัช  ภัทรศรีพงศ์ 

38 นาย กัมปนาท  แตรครบุรี 

39 นางสาว กานดา  แก้วกิ่งจันทร์ 

40 นาย กิตต ิ สืบพานิช 

41 นาย กิตติทัศน์  ลีลารุ่งโรจน์ 

42 นางสาว ขนิษฐา  เทียนประชา 

43 นางสาว ขวัญฤทัย  ตรังสัญชัย 

44 นางสาว คคนานต์  โกญจนาวรรณ 

45 นางสาว จริยา  พันธุมิตร 

46 นางสาว จริยา  พาวิจิตรกูล 

47 นาย จักรวาล  อินอ่อน 

48 นางสาว จันทร์จิรา  เจียวค้างพลู 

49 นาย จารุเดช  อาสิงสมานันท์ 

50 นางสาว จารุวรรณ  ปั้นไล้ 

51 นาย จารุวัฒน์  คันธวังอินทร์ 

52 นางสาว จินตนา  วิริยาธิกวงศ์ 

53 นางสาว จินตนา  ศรีสุข 

54 นางสาว จินตพร  ดงพอง 

55 นางสาว จิราพร  สินสุวงศ์วัฒน์ 

56 นางสาว จุรารัตน์  สุทโธ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

57 นางสาว จุฬาลักษณ์  บุญพันธ์ 

58 นางสาว ฉวีวรรณ  สีจันพาน 

59 นางสาว ชฎาพร  ป้องศรี 

60 นาย ชนาวุธ  กล่องแก้ว 

61 นางสาว ชนิดา  แซ่จ๋าว 

62 นางสาว ชมพูนุท  ค าภูเงิน 

63 นางสาว ชลธิชา  คุ้มขุน 

64 นางสาว ชลากร  เหมเวช 

65 นางสาว ชลิตา  ค าสกุล 

66 นางสาว ชวัลลักษณ์  โพธิ์ศรี 

67 นางสาว ชัชฎา  แก้วเรือง 

68 นางสาว ชัชฎาวรรณ  ศิริจันทราวงษ ์

69 นางสาว ชัชรีภรณ์  สิงห์คะ 

70 นางสาว ชัญฐิศา  ประพันธ์พจน์ 

71 นางสาว ชาคริยา  เคยสนิท 

72 นาย ชาญชัย  พานิชสมัย 

73 นาย ชานน  ศรีช ู

74 นางสาว ชิดชนก  โชคเฮงตระกูล 

75 นาย ชินวัฒน์  ชัยกูล 

76 นางสาว ฌริศรา  รุ่งประทีปไพบูลย์ 

77 นางสาว ฐติยาพร  เกษแก้ว 

78 นาย ฐานวัฒน์  กาญจนกุล 

79 นางสาว ฐาปนี  พิบูลย์ 

80 นางสาว ณภัคมนต์  ฐิติกรเหมทานนท์ 

81 นาย ณภัทร  รัตนพานิช 

82 นาย ณฤดล  สายใจอูป 

83 นางสาว ณัฏฐ์พัชร์  สายแสง 

84 นางสาว ณัฏยา  จาดเชื้อ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

85 นางสาว ณัฐกมล  ยั่งยืน 

86 นางสาว ณัฐฐา  คงผล 

87 นางสาว ณัฐธิดา  เปี่ยมสุวรรณศิริ 

88 นางสาว ณัฐนันท์  บุญเนาว์ 

89 นางสาว ณัฐวดี  ช่อเจริญ 

90 นางสาว ณัฐินี  ศรีวลีรัตน์ 

91 นางสาว ดวงหทัย  เสาวคนธ์ 

92 นาย ต่อพงศ์  อธิกวิริยะกุล 

93 นาย ทวี  ศักดินาเกียรติกุล 

94 นางสาว ทักษิณา  โพธิ์ใหญ่ 

95 นางสาว ทัญกร  มีวัฒนา 

96 นาย ทัตพงศ์  รัตนะโสภณชัย 

97 นางสาว ทัศนีย์  เสือโรจน์ 

98 นางสาว ทัศนีย์  นามประเสริฐ 

99 นางสาว ทิพวรรณ  ธรรมครุฑ 

100 นางสาว ทิพวรรณ  ธรรมบุญสุข 

101 นาย ธนภัทร  ลิ่มสมบูรณ์ 

102 นาย ธนภูมิ  แสนจุ้ม 

103 นางสาว ธนวรรณ  วัดวิไล 

104 นางสาว ธนัญญา  จ าปาปน 

105 นาย ธรณินทร์  ฟูทอง 

106 นางสาว ธรารัตน์  เหลาโชต ิ

107 นางสาว ธัญญารัตน์  ศุกรโยธิน 

108 นาย ธัญพิสิษ์ฐ์  แสนกล้า 

109 นางสาว ธัญวรรณ  กฤษณะพุกต์ 

110 นางสาว ธัญวรัตน์  สิงหา 

111 นางสาว ธันยพร  รัตนโสภิณสวัสดิ ์

112 นาย ธารินทร์  นลละ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

113 นาย ธิติพงศ ์ พัฒนมานนท์ 

114 นางสาว นงลักษณ์  พักพงษ์ 

115 นาย นพพล  ค าฟู 

116 นางสาว นภัสวรรณ  สิงห์สโีว 

117 นางสาว นริมน  บุษบงก์ 

118 นางสาว นฤมล  เหล่าถาวร 

119 นาย นวพันธุ์  คร้ามสมอ 

120 นางสาว นันทวรรณ  หนูหล่อ 

121 นางสาว นันทวรรณ  หอมสุวรรณ 

122 นางสาว นันทวัน  ข าเอ่ียม 

123 นางสาว นันทิยา  แสงขุรัง 

124 นางสาว นิโลบล  แพร่พิพัฒน์วานิชยกุล 

125 นางสาว นิสา  มนตรีภักดี 

126 นางสาว นุชสรา  ทาบค า 

127 นางสาว นูร์รอ  อาแว 

128 นาย บดินทร์  เหล่าก๋าค า 

129 นาย ปรเมษฐ์  ช่วยเจริญ 

130 นาย ประเสริฐ  นนทศร ี

131 นางสาว ประกายกาญจน์  สุวรรณวงศ์ 

132 นาย ประพันธ์  ประจันตะเสน 

133 นางสาว ปรียานุช  โตทอง 

134 นางสาว ปวีณอร  อังกาบ 

135 นางสาว ปิยดา  วงศ์ตั้ง 

136 นางสาว ปิยมล  ศรีคุณ 

137 นางสาว ปิยะเนตร  ถั่วเถื่อน 

138 นางสาว ปิยะนาถ   ศรพรม 

139 นางสาว ปิยะนุช  ค าศรีระภาพ 

140 นาย พงษ์ประสิทธิ์  เหล่าม่วง 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

141 นาย พงษ์สรรค์  ปูยอดเครือ 

142 นางสาว พจมาน  กลีบทอง 

143 นาย พนาย  พัฒนภิรมย์ 

144 นางสาว พรทิพย์  พรมแสน 

145 นางสาว พรพรรณ  เสาเสนา 

146 นางสาว พรพิมล  แสนโน 

147 นางสาว พรพิมล  หุตะมาน 

148 นาย พรมนัส  ธิอามาตย์ 

149 นางสาว พรวิภา  อุ่นโรจน์ 

150 นางสาว พรวิมล  เทวัญประทานพร 

151 นางสาว พรศิริ  อุดม 

152 นาย พลเดช  ดิลกด าเกิง 

153 นางสาว พัชราภรณ์  สอนอาจ 

154 นางสาว พาฝัน  พลวิเศษสิริกุล 

155 นางสาว พิชญา  เหลืองอร่าม 

156 นางสาว พิชานันท์  จันทร์ทา 

157 นางสาว พิมพ์ใจ  วงศ์สมุทร 

158 นางสาว พิมพ์พิชญ์  นิโกบ 

159 นางสาว พิมพ์มาดา  สิงหรัตน์ 

160 นางสาว พิมพ์ลดา  วราพงศ์พิศาล 

161 นาย พิสิฏฐ์  พิศปั้น 

162 นาย พีระยุทธ  สุนทรวิจารณ์ 

163 นางสาว พุทธชาด  วรรณทอง 

164 นางสาว ฟ้านิดา  สุวิเศษ 

165 นางสาว ภัทรานิษฐ์  ก้อนจันทร์เทศ 

166 นาย ภาสิษฏ์  ไชยศร 

167 นางสาว มณีรัตน์  โพธิ์นุต 

168 นางสาว มนทิรา  สุขเจริญ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

169 นางสาว มนสิการ  โกศลวุฒิ 

170 นาย มาณพ  จันทร์มล 

171 นาย ยศพล  ใบเหลือง 

172 นางสาว รพีพรรณ  นาคปฐม 

173 นางสาว รมิดา  วะสิโน 

174 นาย รัชน์พล  สุขสมบูรณ ์

175 นาย รัฐธษิต  บางนาค 

176 นางสาว รัตนา  ธนบูรณ์กาญจน์ 

177 นางสาว ริญรัชดา  วันภานันท ์

178 นางสาว รุ่งทิพย์  เสือค าราม 

179 นาย ฤทธิ์เดช  ชินหอม 

180 นาย ลภนพัฒน์  ผลทวีเทียรโชต ิ

181 นางสาว ลักขณา  ศรีเจริญ 

182 นาย วโรภาส  โล่ห์รักษา 

183 นางสาว วงศ์วารี  กาญจนขุนดี 

184 นางสาว วชิรา  ศรีเจริญ 

185 นางสาว วชิราภรณ์  ชามน้อย 

186 นาย วนัส  เถินหิต 

187 นาย วรพงษ์  ใหม่นิ่ม 

188 นางสาว วรัญญา  เอ่งฉ้วน 

189 นางสาว วรางคณา  เวียงสิมา 

190 นางสาว วราภรณ์  ไชยสงค ์

191 นางสาว วราภรณ์  สุขขา 

192 นาย วรายุทธ  ขระเขื่อน 

193 นางสาว วริศรา  ตันติวงศ ์

194 นางสาว วศินี  วงศ์รัตนานุกูล 

195 นาง วิไลภรณ์  กิมประพันธ์ 

196 นางสาว วิไลวรรณ  โพธิ์ชาชาญ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

197 นาย วิชาญ  ทองหลิม 

198 นางสาว วิชุตา  จันทร์มณี 

199 นางสาว วิมลพักตร์  สีลาชาติ 

200 นางสาว ศศิธร  ส าเนียงดัง 

201 นางสาว ศิโรรัตน์  เนตรรุ่ง 

202 นาย ศิริชัย  มูลเพ็ญ 

203 นางสาว ศิริทิพย์  ใกล้พุดซา 

204 นางสาว ศิรินาท  อ าพันธ์ 

205 นาย ศิริพงษ ์ มีแก้ว 

206 นางสาว ศิริพรรณ  พฤกธารา 

207 นาย ศิริพันธ์  วิพิมพ์สุทธิ์ 

208 นางสาว ศิริลักษณ์  จันทะไข่สร 

209 นางสาว ศิริวรรณ  สิมสวัสดิ ์

210 นาย สมเกียรติ  เอ่ียมสถิตย์ 

211 นาย สมชาย  สวยสอาด 

212 นาย สมพร  แซ่ตั้ง 

213 นางสาว สรัลชนา  พรไกรเนตร 

214 นางสาว สวรส  ดีหล ี

215 นาย สาโรจน์  กลางกองสรรพ 

216 นางสาว สาริณ ี สาระคู 

217 นาย สิทธิพันธ์  ยุทธการ 

218 นาย สิริชัย  โรจน์รัตนชัย 

219 นางสาว สิรินันท์  ตั้งตนดี 

220 นาย สุจินดา  เหมือนทรัพย์ 

221 นางสาว สุดารัตน์  อยู่เอม 

222 นาย สุตา  คุณวงศ์ 

223 นาย สุทธา  สองธนินัย 

224 นางสาว สุธาทิพย์  สายบุญ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

225 นางสาว สุนิชา  จันทร์เกษม 

226 นางสาว สุนิสา  แกล้วกล้า 

227 นางสาว สุนิสา  กันหาบุตร 

228 นาย สุภทัต  บุพพวงศ์ 

229 นางสาว สุภัครินทร์  ก้อนมณี 

230 นางสาว สุภาพร  โคนเคน 

231 นาง สุภาพร  บุญธรรม 

232 นางสาว สุภารัตน์  รามฤทธิ์ 

233 นางสาว สุมิตรา  ผาสีดา 

234 นางสาว สุมินตรา  แก้วทอง 

235 นางสาว สุรนารี  กิกลิ้ง 

236 นางสาว สุรัชมาศ  ค าภีระมี 

237 นางสาว สุรางคณา  สาหร่าย 

238 นางสาว สุวนันท์  โภคสวสัดิ์ 

239 นางสาว สุวันลี  หงษ์ศิริ 

240 นางสาว สุวิชญา  ดวงพร 

241 นางสาว หทัยรัตน์  ป้อมทรัพย์ 

242 นาย อติรุทธิ์  เสร็จกิจ 

243 นางสาว อทิตยาต์  ต๋าแปง 

244 นาย อธิพงษ ์ วงศ์จันทร์ 

245 นาย อนันต์  ศรีน้ าเย็น 

246 นาย อนุกูล  เจียบเกาะ 

247 นาย อภิวัฒน์  ไชยปัญหา 

248 นาย อมร  กิติชัยวัฒน์ 

249 นางสาว อมรรัตน์  เอ้ือสินทรัพย์ 

250 นางสาว อมรรัตน์  ฉุนตู 

251 นางสาว อรจิรา  แสงส าโรง 

252 นางสาว อรชุมา  นุสีวอ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

253 นางสาว อรวรรณ  เชี่ยวชาญ 

254 นางสาว อรอินทร์  เจียมเกตุ 

255 นางสาว อรุณศิริ  วงศ์สวัสดิ์ 

256 นางสาว อลิษา  หมีโหมด 

257 นาย อ่อนสา  พันธ์พิบูลย์ 

258 นาย อัครณัฏฐ์  มีวัฒนา 

259 นางสาว อังคณา  ไปบล 

260 นางสาว อังคณา  สุดใจ 

261 นางสาว อัชญา  วงษ์ทองดี 

262 นางสาว อัญชลี  นันตี 

263 นางสาว อันทิกา  จงจิตต์ 

264 นางสาว อาทิตยา  บริสุทธิ์ 

265 นางสาว อารีวรรณ  ดอกบัว 

266 นาย อิสราพงษ์  คุ้มเลิศ 
 


