
                                          
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 3/2562 

ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ห้องสอบ เลขที่สอบ 
220 001 – 100 
221 101 – 200 
222 201 – 301  

 
หมายเหตุ: (โปรดอ่าน) 
 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และจดจ าเลขที่นั่งสอบของท่าน 
 ผู้ที่ไม่มีชื่อตามประกาศ แต่ได้ท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามได้ที่ 

02 218 4252 หรือ E-mail: hsm.exam@gmail.com ภายใน 30 กันยายน 2562 
 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ า

โรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หากเข้าสอบและ/หรือผ่านการสอบแล้ว ถือว่าผลการสอบของ
ผู้นั้นเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ 

 ผู้ที่เอกสารสมัครสอบไม่ครบตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ให้น าเอกสารมาในวันสอบ มิเช่นนั้น ศูนย์สอบ 
ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษจะถือว่าการสมัครสอบดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้นๆ 

 ผู้ที่ไม่สามารถมาสอบได้ในวันและเวลาที่สอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 
 กรุณาตรวจสอบ สถานที่สอบและแผนที่ให้เรียบร้อย หากท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องการเดินทางสอบถามได้ที่ 

02 218 4252 
 วันสอบ กรุณาเตรียมบัตรประชาชน ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และแต่งกายสุภาพ 
 ไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ 
 เพ่ือความรวดเร็วในการเข้าห้องสอบกรุณาจดจ าเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ และเวลาสอบ  

ให้ละเอียด 
 เนื่องจากวันสอบเป็นวันอาทิตย์ โรงอาหารมหาวิทยาลัยอาจปิด ดังนั้นผู้เข้าสอบควรเตรียมตัวรับประทาน

อาหารมาให้พร้อม 
  



 
 

 
การเดินทาง 
 เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานสียาม อาจต่อ Taxi หรือรถเมล์ ลงบริเวณประตูอุโมงค์ ฝั่งคณะวิทย์ฯ 
 เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานสีามย่าน  

 
ที่จอดรถส่วนบุคคล (ที่จอดรถมีจ ำนวนจ ำกัด ควรเดินทำงมำสอบดว้ยรถสำธำรณะ) 
 อาคารจามจุรีสแควร์ (จัตุรัสจามจุรี)  (มีค่าใช้จ่าย) 
 อาคารจามจุรี 9 (มีค่าใช้จ่าย) 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาว เกวลิน ล่าชิต 
2 นางสาว เกษรา คงสมบัติ 
3 นางสาว เจนจิรา  ยอดนา 
4 นาย เจษฎากร เหล่าประทาย 
5 นาย เชิดชนก สงวนกิจพัฒนา 
6 นาง เตือนใจ ขานกระโทก 
7 นางสาว เปมิกา สุวรรณศิลป์ 
8 นางสาว เพ็ญนภัส รัตนะ 
9 นางสาว เพ็ญภา วิภาสธวชั 
10 นางสาว เมทิณี เลิศชัยเจริญพร 
11 นางสาว เมธาพร นักท านา 
12 นาย เมธีกร รื่นภาคตะยะ 
13 นางสาว เมวิกา จ ารัส 
14 นางสาว เสาวนีย์ แซ่โค้ว 
15 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเพ็ง 
16 นางสาว เสาวลักษณ์ อุไกรษา 
17 นาย เอกรัฐ คล้ายภู่ 
18 นางสาว เอริน เงาภู่ทอง 
19 นางสาว โชติรส วังบัวทอง 
20 นางสาว กนกรัตน์ สุรธรรม 
21 นางสาว กนกวรรณ เพชศักหาร 
22 นางสาว กนกวรรณ ผลพันธิน 
23 นางสาว กนกวรรณ นพพันธ์ 
24 นาย กมลรส ภูวนาถศรัณญา 
25 นาย กร เปรมรุ่งเจตน์ 
26 นาย กฤตภาส ธรรมเจริญ 
27 นาย กฤษฎา สุขมา 
28 นางสาว ก่อฝัน บริสุทธิ์สวัสดิ ์
29 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์  นาคสุริยศ 
30 นางสาว กัญญาณัฐ นาเจริญ 
31 นางสาว กัลย์สุดา น้อยบัวทิพย์ 
32 นางสาว กิตติมา บุญยืน 
33 นางสาว กิติยาภรณ์ เกตวงษา 
34 นางสาว กีติกานท์ เครือนาค 
35 นางสาว กีรดี เดชาเลิศ 
36 นางสาว ขนิษฐา เทียนประชา 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
37 นางสาว ขวัญฤดี สุวรรณสังข ์
38 นางสาว ขวัญฤทัย แฮนหลุน 
39 นางสาว คณัศวรรณ มากสุข 
40 นางสาว คภัสฎีณ์  แสนแวด 
41 นาย คมกริช ช่ ามะณี 
42 นางสาว จารุวรรณ มุ่งสุดใจ 
43 นางสาว จินดา ชิณวงษ์ 
44 นางสาว จินต์จุฑา  จันทรานภาภรณ์ 
45 นางสาว จิรชญา อินทรีย์ 
46 นางสาว จิลิตา พรหมคุณ 
47 นางสาว จุฑามาศ ม่วงทอง 
48 นางสาว จุฑามาศ คะตะสมบูรณ์ 
49 นางสาว จุฑามาศ ปอนสืบ 
50 นางสาว ฉวีวรรณ สีจันพาน 
51 นางสาว ชฎาพร ดีแพง 
52 นางสาว ชนมน เหลืองวิจิตร 
53 นางสาว ชนิกา อินกอง 
54 นางสาว ชนิตา อ่ิมสว่าง 
55 นางสาว ชลนิชา จันทร์พันธ์ 
56 นางสาว ชวัลลักษณ์ โพธิ์ศรี 
57 นาย ชัยนันท์ ค าสี 
58 นาย ชานนทร์ สุพันธนา 
59 นางสาว ชาลิณี เติมสุข 
60 นางสาว ชิดชนก โชคเฮงตระกูล 
61 นาย ชินพัฒน์ วัฒนใจอารีย์ 
62 นาย ชิษณุพงศ์ จีนสลุต 
63 นางสาว ชุติมณฑน์ จันทะปัด 
64 นาย ชูศักดิ์ วงษ์นรินทร์ 
65 นาย ฐาปนะ วิไลวรรณ 
66 นางสาว ฐิติกานต์ บุญต่อ 
67 นางสาว ฐิตินันท์ ตันวงศ์เลิศ 
68 นาย ณภัทร รัตนพานิช 
69 นางสาว ณัฏฐณิชา วัลลา 
70 นางสาว ณัฐกมล ยั่งยืน 
71 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิญาณ 
72 นางสาว ณัฐนรี พวงจันทร์ทิพย์ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
73 นาย ณัฐพงศ์ อุดม 
74 นางสาว ณัฐพร พันกุล 
75 นาย ณัฐพล ศิริภักดิ์ 
76 นาย ณัฐพล ชิตาภรณ์พันธุ์ 
77 นางสาว ณัฐมน ถนอมนิลุบล 
78 นางสาว ณัฐวรรณ สมรรคนัฏ 
79 นางสาว ณิชากร ภูภากรณ์ 
80 นางสาว ดาราแก้ว  แก้วอยู่ 
81 นางสาว ดุจฤดี สมปัญญา 
82 นาย ดุริยะ ช่วยเจริญ 
83 นางสาว ตวงพร รอดพิทักษ์ 
84 นางสาว ตะวันรัตน์ วีรสุขสกุล 
85 นาย ทรงวุฒิ เที่ยงคาม 
86 นางสาว ทวิตรี ชัยเสริมสกุล 
87 นาย ทวีชัย ลิมป์ปฏิพัทธ์ 
88 นาย ทวีศักดิ์ วงศ์อร่าม 
89 นางสาว ทองกร พันธ์ไสว 
90 นางสาว ทิติยา ระวังพรมราช 
91 นาย ทีปกร ใบโพธิ์ 
92 นาย ธนกร อินดู 
93 นางสาว ธนกร ธรรมเสน 
94 นาย ธนชิต ขันทราช 
95 นาย ธนภพ เลิศมหาฤทธิ์ 
96 นาย ธนภูมิ ฑีฆะวัฒนด ารงกุล 
97 นางสาว ธนวรรณ จ่างมณี 
98 นางสาว ธนัชพร กรุณา 
99 นาย ธนาธิป บุญประสิทธิ์ 
100 นาย ธนารัตน์ ไทยถานันดร์ 
101 นาย ธรรม รู้ประกอบกิจ 
102 นาย ธวัชชัย โพธิ์ศรี 
103 นาย ธวัชชัย  ภูวงศ ์
104 นางสาว ธาริณี  เสนาค า 
105 นางสาว ธิดารัตน์ วิเทศโกสุม 
106 นางสาว ธิดารัตน์ พรรณทอง 
107 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์พระเนตร 
108 นาย ธีรภัทร แสงประไพ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
109 นางสาว ธีราภรณ์ นวเกล้า 
110 นางสาว นนทวรรณ งามพิตรภิญโญ 
111 นางสาว นพวรรณ  บุญประกอบ 
112 นาย นรภัทร ประทินทอง 
113 นางสาว นริศา สุขแก้ว 
114 นางสาว นลินี ฐานะ 
115 นางสาว นัฐพร ธนะวิโรจน ์
116 นางสาว นันทนัท แสงพูพีรภัทร์ 
117 นางสาว นันทวรรณ หอมสุวรรณ 
118 นางสาว นันธิยา พานอ่อน 
119 นางสาว นิชาภัทร กุลรัตนาวิโรจน์ 
120 นางสาว นิตยา คะเชนมาตย์ 
121 นางสาว นิตา ศรีสุข 
122 นาย นิธิภัทริก ์ ปวุติพันธ์ 
123 นางสาว นิภา ชอบบุญ 
124 นางสาว นิภาพร มหาแสน 
125 นางสาว นิศารัตน์  สุระถา 
126 นางสาว นิสากร อัมพะลพ 
127 นางสาว นุชนาถ คงจร 
128 นางสาว บุญจิรา ตันเจริญ 
129 นาย บุญญกิจ เนียมหอม 
130 นาย บุณยเกียรติ สุวรรณรัตนาสน์ 
131 นาย ปกรณ์ รักษ์มณี 
132 นาย ปกรณ์ภัทร วงพระจันทร์ 
133 นาย ปฐกร บุณยเกียรติ 
134 นางสาว ปณัฐฐา  อยู่หนู 
135 นาย ปณัย    ไชยธาดา 
136 นางสาว ปนัสยา ไกรการ 
137 นางสาว ปพิชญา นาคน้อย 
138 นางสาว ประกาย บุญสว่าง 
139 นาย ปริภัทร หวังอ้อมกลาง 
140 นาย ปรีชา ศุภเกษ 
141 นาย ปรีชา บัวศรี 
142 นางสาว ปวีณา กิตติธงชัยกุล 
143 นาย ปัญญ์นันทินี เลี้ยงวงศ์ 
144 นางสาว ปัทมพร ทองสว่าง 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
145 นางสาว ปาริฉัตร วาดวงศ ์
146 นางสาว ปิยฉัตร คงทอง 
147 นางสาว ปิยรัตน์ ยุทธมนตรี 
148 นางสาว ปิยะรินทร์   บุษบง 
149 นางสาว ปิยาพัชร  นิลนารถ 
150 นาย พจน์ สิงหพันธุ์ 
151 นางสาว พรชนก แก้วเทวี 
152 นางสาว พรทิพย์ บุญโชติรัตน์ 
153 นางสาว พรนิภา สุภาษิต 
154 นางสาว พรพรรณ เสาเสนา 
155 นางสาว พรพิมล แสนพิลุม 
156 นางสาว พรพิสุทธิ์ สมคิด 
157 นางสาว พรรณภา คงประพัฒน์ 
158 นางสาว พรรษมณ ราภานิกร 
159 นางสาว พรวิภา อุ่นโรจน์ 
160 นางสาว พรหมพร พูลสุข 
161 นางสาว พฤกษาพันธ์ วัวล าพอง 
162 นาย พัชรพล ทุมบุญมา 
163 นาย พันธรัตน์ รัตนพันธ์ 
164 นางสาว พาฝัน พลวิเศษสิริกุล 
165 นางสาว พิชชาพร เปรินกุล 
166 นางสาว พิชญาภา ศรีบุตร 
167 นางสาว พิชานันท์ เปาอินทร์ 
168 นางสาว พิมพ์ชนก  อุปมะ 
169 นาย พิสิฐ ช่องลมกรด 
170 นาย พีรพล อรัญญวาศรี 
171 นางสาว พุทธชาด วรรณทอง 
172 นางสาว ฟ้าใส ชัยศรี 
173 นางสาว ภริตาภา ศิริมา 
174 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ก้อนจันทร์เทศ 
175 นางสาว ภัทราพร พงษ์ทิพย์พาที 
176 นางสาว ภัทราพร ชอุ่ม 
177 นางสาว ภัทราวดี วาจาเพชร 
178 นางสาว ภัทศิริ นนทะชัย 
179 นาย ภาคิน  เหมพนม 
180 นาย ภาณุพงศ์ ทองประสิทธิ์ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
181 นาย ภานุพงศ์ สารีบุตร 
182 นางสาว ภาวิน ี พงศ์พันธ์พฤทธิ์ 
183 นาย ภูนันท์ กฤตเวทิน 
184 นาย ภูวดล พรภูมินทร์ 
185 นาย มงคล รุณรักษา 
186 นาย มงคล ตรงต่อกิจ 
187 นางสาว มณฑาทิพย์  กลับส่ง 
188 นางสาว มณธิชา นาครักษา 
189 นางสาว มุกตาภา อ้ายค า 
190 นางสาว ยลมณี ขุนพรม 
191 นางสาว ยศวดี พระแก้ว 
192 นาย ยุทธอนันต์ อารีรักษ์ 
193 นางสาว ยุพา  ตาปราบ 
194 นางสาว ยุพาวดี เล็กสูงเนิน 
195 นางสาว รวินดา จุ้ยสกุล 
196 นางสาว รสริน ทองโสม 
197 นางสาว รัตติกาล ทองธีระ 
198 นางสาว รุ่งทิวา รามมะเริง 
199 นางสาว รุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์ 
200 นางสาว ลลิตติกรณ์ เรืองวิทยาโชติ 
201 นางสาว ลัดดาวัลย์   เจนสระครู 
202 นาย วชากร พัทธะศิลป์ 
203 นางสาว วชิรา  ศรีเจริญ 
204 นางสาว วณิชชา แดงชาติแท้ 
205 นาย วทัญญ ู เวชศาสตร์ 
206 นาย วธณะ สะสมสิน 
207 นางสาว วรรณภา จงมีเดช 
208 นางสาว วรรณรี มากสลุง 
209 นาย วรวุฒ ิ คะสุดใจ 
210 นางสาว วราภรณ์ รองงาม 
211 นางสาว วริยา คิมประสูตร 
212 นาย วริษฐ์ ท้วมสอาด 
213 นางสาว วศินี วงศ์รัตนานุกูล 
214 นางสาว วาริณี ภู่เกต ุ
215 นางสาว วาริณี นันทพุฒ 
216 นางสาว วาสนา สอนไข่ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
217 นางสาว วาสิณี ยกจ านวน 
218 นาย วิชยา สากุล 
219 นางสาว วิชุดา เพ็ชรใสดี 
220 นางสาว วิชุดา พุ่มพวง 
221 นาย วิทยา ปัตตะเน 
222 นาย วิทวัส นิลแก้ว 
223 นาง วินิตา ทองผาย 
224 นาย วีรภัทร สุขนรินทร์ 
225 นางสาว วีรวัลย ์ วอนเผื่อน 
226 นาย วุฒิพงศื สะหะหิรัญ 
227 นาย ศราวุธ ดอนมงคล 
228 นางสาว ศรีสุดา บุญวิเศษ 
229 นางสาว ศลิษา สุนทรภัค 
230 นางสาว ศศิธร ภวภูตานนท์ 
231 นางสาว ศศิประภา เผ่าสุขด ี
232 นางสาว ศศิประภา ถีระพันธ์ 
233 นาย ศัทธยา สุขลิ้ม 
234 นางสาว ศิรดา บุปผเวส 
235 นางสาว ศิริขวัญ อุ่นพันธุ์วาท 
236 นาย ศิริชัย มูลเพ็ญ 
237 นางสาว ศิริทิพย์ ใกล้พุดซา 
238 นางสาว ศิริธร ชุมดวง 
239 นางสาว ศิริพร เดชสา 
240 นางสาว ศิริพร สมแสน 
241 นางสาว ศิริลักษณ์ อินทรวิเศษ 
242 นางสาว ศิริลักษณ์ สมโสม 
243 นาย ศุภเดช นิยมทอง 
244 นางสาว ศุภนุช พรธีรลานนท์ 
245 นางสาว สายใจ ลาดบัวขาว 
246 นางสาว สายธาร พะกาแก้ว 
247 นางสาว สาวิตรี มณีใส 
248 นาย สิทธิพงษ์ เอ่ียมสว่าง 
249 นาย สิทธิศักดิ์ ท้วมอ้น 
250 นางสาว สิรินาฏ สุวรรณโชต ิ
251 นางสาว สิริพร  วงมณี 
252 นาย สุกฤษฏิ์ คงปาน 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
253 นางสาว สุกัญญา สุขเกษม 
254 นางสาว สุชัญญา อภิธันยาศัย 
255 นางสาว สุดศรีลักษณ์ วงษ์เขียว 
256 นางสาว สุดารัตน์ บุญประวัติ 
257 นาย สุทธิรักษ์  เรือนทองดี 
258 นาย สุทิเทพ อ่ิมจงใจรักษ์ 
259 นางสาว สุธิดา บุญน่วม 
260 นางสาว สุธินันท์ สุขวัฒนะ 
261 นางสาว สุธิน ี สิงห์พา 
262 นางสาว สุนิสา รื่นจิตต์ 
263 นางสาว สุนิสา ค าเกิด 
264 นางสาว สุพัตรา ศรีสันต์ 
265 นางสาว สุพิชฌาย์ อินทรเจียว 
266 นาง สุภาพร  บุญธรรม 
267 นางสาว สุภาภรณ์ พุ่มผกา 
268 นางสาว สุมิตรา ศรีคราม 
269 นาย สุรชัย ประสิทธิ์สังข์ 
270 นางสาว สุลัดดา บุญถูก 
271 นางสาว สุวนันท์ โภคสวัสดิ ์
272 นางสาว สุวนันท์ บุญมา 
273 นางสาว หนูรินทร์ อินทรศรี 
274 นางสาว อคิราภ์ ฤทธิรัตน์ 
275 นางสาว อชิรญา วาปีโก 
276 นาย อดิศัย สุทธิคีรี 
277 นาย อนุพงษ์ ทองชุม 
278 นาย อนุพันธ์ มณีศิริ 
279 นางสาว อภิญญา  ปลื้มอุดม 
280 นางสาว อภิสรา วิชากร 
281 นาย อภิสิทธิ์ ว่อง 
282 นาย อภิสิทธิ์  รัตนค า 
283 นาย อมรเทพ  ลิ้มพิพัฒน์ 
284 นาย อมรเทพ  เพาะบุญ 
285 นางสาว อมรรัตน์ ภูลสวัสดิ ์
286 นางสาว อรทัย วิวัฒน์วิทยา 
287 นางสาว อรรถยา ปราบนุช 
288 นางสาว อรวรรณ สมบูรณ์ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
289 นางสาว อรอุมา อุทัยพิบูลย์ 
290 นางสาว อรอุมา เงื้อมผา 
291 นาย อลงกรณ์ ถวิล 
292 นางสาว อังคณา แซ่โค้ว 
293 นางสาว อังคณา ไปบล 
294 นางสาว อัจฉรา ศิลานิล 
295 นาย อัมริณทร์ ปะสิ่งชอบ 
296 นาย อานัติ บุบผาสุข 
297 นางสาว อาพันธ์ชนก กุศลศิลป์วุฒิ 
298 นางสาว อาภัสรา ครุธชา 
299 นางสาว อาภากร หวลคนึง 
300 นางสาว อาริยา นาวาเจริญ 
301 นางสาว อุดมพร มุรธาภัคไพศาล 

 


