
                                          
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2564 

วันอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม 2564 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

หมายเหตุ: (โปรดอ่าน) 

 ทางศูนย์สอบมาตรฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ จะประกาศสถานท่ีจัดสอบในวันท่ี  

1 ตุลาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์สอบมาตรฐานฯ www.ehwm-exam.com  

 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ-สกุลผู้สมัครสอบ  

 ผู้สมัครสอบที่ไม่มีช่ือตามประกาศ แต่ได้ท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และผู้มีสิทธ์ิ

สอบที่ไม่สามารถมาสอบได้ในวันและเวลาตามประกาศเลื่อนสอบฯ สามารถสอบถามได้ที่ 06 5478 5107 , 

06 5539 3019 หรือ E-mail: hsm.exam@gmail.com ภายในวันท่ี 24 กันยายน 2564 

 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ า

โรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานฯ หากเข้าสอบและ/หรือผ่านการสอบแล้ว ถือว่าผลการสอบ

ของผู้นั้นเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ 

 ผู้ที่เอกสารสมัครสอบไม่ครบตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง รบกวนด าเนินการส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่

เจ้าหน้าที่ก าหนด มิเช่นน้ัน ศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะถือว่าการสมัครสอบดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และตัดสิทธ์ิใน

การสอบครั้งนั้นๆ 

 ในวันสอบผู้เข้าสอบกรุณาเตรียมบัตรประชาชน ดินสอ 2B ยางลบ ปากกามาด้วยตนเอง 

 ไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ 

 ผู้เข้าสอบโปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ 

 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบตามประกาศศูนย์สอบมาตรฐานฯ 

มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิ์สอบ  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 5478 5107, 06 5539 3019หรือ hsm.exam@gmail.com 

http://www.ehwm-exam.com/
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
001 นาย เกรียงไกร อิทธิกุสุมาลย ์
002 นางสาว เจนจิรา เสนาะพิณ 
003 นาย เชษฐภากร จ ารสันโรดม 
004 นาย เทิดสิน ติ้งสมชัยศิลป ์
005 นาย เมธา กิตติภูติกุล 
006 นางสาว เรณุกา สุดตาจันทร ์
007 นาย เวทรินทร ์ อธิจิระสิงห ์
008 นางสาว เสาวนีย์ แซ่โค้ว 
009 นาย กฤษฏ์ิ พูลผกา 
010 นางสาว กาญจนาพร รงรอง 
011 นางสาว กีติกานท์  เครือนาค 
012 นางสาว กุลณัฐ บัวส่อง 
013 นางสาว คนึงนุช ชะรัมย ์
014 นาย ค ามีธนงค ์ สายขุน 
015 นาย คุณานนท์ ฤทธาคณานนท์ 
016 นางสาว งามทรัพย ์ ภูมิเดช 
017 นาย จอย วิไลลักษณ์ 
018 นางสาว จิดาภา ติ๊บเต็ม 
019 นางสาว จิตรานุช มีพรม 
020 นาย จิตวัต แม้นด้วง 
021 นาย จิระศักดิ ์ สิงห์ทอง 
022 นางสาว ชโลบล  วิภาตะนาวิน 
023 นางสาว ชฎาชา ศรีสังข์ 
024 นางสาว ชนิภา วิโรจน์จรสักลุ 
025 นางสาว ชมอักษร ทองโสม 
026 นางสาว ชลมาศ ยศต๊ะ 
027 นาย ชัยพร สิทธ์ิโชคพิศุทธ์ิ 
028 นาย ชัยวัฒน์ จักษุทิพย ์
029 นาย ชายกาญจน ์ วิเศษสิงห ์
030 นางสาว ชิดชนก แก่นกล้า 
031 นาย ชินโชติ นิลสันเทียะ 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
032 นาย ญาณวรุตม์  เจริญมาก 
033 นางสาว ฐิติมา นิติโชต ิ
034 นางสาว ณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา 
035 นาย ณรงค์ ดวงเกต ุ
036 นางสาว ณัฐกานต์ สร้อยสระคู 
037 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิญาณ 
038 นางสาว ณัฐนิช อ้นสาคร 
039 นาย ณัฐพล ศิริภักดิ์ 
040 นางสาว ณัฐวดี  ปลื้มชิงชัย 
041 นางสาว ดลภคพร พราหมณ์พริง้ 
042 นางสาว ดวงกมล วลุนธรรม 
043 นาย ตะวัน ตริยางกรูศร ี
044 นาย ทรรวรีก ์ พระแก้ว 
045 นาย ทวิชชัย เจริญรัศม ี
046 นางสาว ทองกร พันธ์ไสว 
047 นางสาว ทิพรดา มณีเภตรา 
048 นางสาว ธนัชพร  แสนสา 
049 นาย ธนากร เกษียร 
050 นางสาว ธรณ์ธันย์ ใจมั่น 
051 นางสาว ธิดารัตน์ มาละวรรณา 
052 นางสาว นคร บุตรจันทร ์
053 นาย นนท์ปวิธ โชคศิริมงคลชัย 
054 นางสาว นฤมล เดชณรงค์ 
055 นางสาว นารีรัตน์ พันธ์ุวิทยากูล 
056 นางสาว บุษริน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
057 นางสาว ปรียาภรณ์ ดวงแก้ว 
058 นางสาว ปัญณัสฉราห ์ แก้วค าแพง 
059 นางสาว ปิยพร สิทธิพรวรกุล 
060 นางสาว ผกาทิพย ์ สามงามตัน 
061 นาย พงษ์พัฒน ์ อุตราช 
062 นางสาว พจนีย์ ชูทอง 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
063 นางสาว พรพรรณ เสาเสนา 
064 นาย พรศักดิ ์ เดือนจันทร์ฉาย 
065 นางสาว พัทธ์ธีรา ศรีสังข์ 
066 นาย พันธ์ุเพชร พื้นผล 
067 นาย พันศักดิ์ ยอดอุส่าห ์
068 นางสาว พิชญา คีรีรัตน์ 
069 นางสาว พิมพ์ผกา รุ่งแสง 
070 นางสาว พิมรัตน์ มาตยานุมัตย ์
071 นาย ภาคิน ลิ้มปรีดีชัย 
072 นาย ภูมิพัฒน ์ สาเกต ุ
073 นาย ภูริณัฐ สมุทรเผ่าจินดา 
074 นางสาว ร่มฉัตร ไชยรักษา 
075 นางสาว รังสิมา ลาเกิด 
076 นาย รัชตะ ช้างเปีย 
077 นาย ราชัน กงภูเวช 
078 นางสาว รุ่งวิวา ดุษฎีพฤฒิพันธ์ุ 
079 นางสาว ฤทัยวรรณ คงเจริญ 
080 นางสาว วรัญญา สารข้าวด า 
081 นาย วรัตม์ แย้มงามเหลือ 
082 นางสาว วริษฐา นิลนาก 
083 นางสาว วริษฐา พงษ์หิรญั 
084 นาย วัฒนา ศรีเกต ุ
085 นางสาว วันวิสา โกมลศร ี
086 นางสาว วารุณี สอนเพง็ 
087 นางสาว วิลัยพร สาแช 
088 นาย วีรเดช ทะลือ 
089 นาย วีรภัทร ์ หวลกสิน 
090 นาย ศดิศ นิ่มทับทมิ 
091 นางสาว ศลิษา สุนทรภัค 
092 นางสาว ศศิกานต์ วงษ์พรม 
093 นางสาว ศศิธร งามละม่อม 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
094 นาย ศักรินทร ์ ฝ่ายสญู 
095 นางสาว ศิริยาภรณ์ สุจริตวัฒนกลุ 
096 นางสาว ศิริวรรณ จันทรอ์าสา 
097 นางสาว สปัน เขมะรัตนา 
098 นางสาว สมฤทัย  หินทอง 
099 นาย สยามณัฐ พนัสสรณ์ 
100 นาย สาโรจน ์ แสงโรจน ์
101 นาย สิขริน ฟ้าประทานชัย 
102 นางสาว สิรินยา โพธ์ิค า 
103 นางสาว สิรริัตน์ เกษกระทุ่ม 
104 นางสาว สุกัญญา น้อยนารถ 
105 นางสาว สุชัญญา  อภิธันยาศัย 
106 นางสาว สุดทิศา ชูยก 
107 นางสาว สุธีรา ชุ่มจิตร ์
108 นางสาว สุปรียา ผลทับทมิ 
109 นาย สุภรุจ ชมภูพล 
110 นางสาว สุภัคทรา ศศิธร 
111 นาง สุภาพร บุญธรรม 
112 นาย สุรชัย ประสิทธ์ิสงัข์ 
113 นาย สุรสาร เทพศิร ิ
114 นาย อณุภาพ หมู่ม่วง 
115 นางสาว อรปรีญา สีงอย 
116 นางสาว อรอนงค์ แขตสันเทียะ 
117 นางสาว อริสา โรบิน 
118 นาย อรุณ จันทร์ฉาย 
119 นางสาว อุไรวรรณ ผลสุทธ์ิ 

 


