
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้มีสิทธ์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 
ครั้งที ่2/2561 

ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 

เวลา 9.00 -12.00 น. 
 

ห้องสอบ เลขที่สอบ 
220 001 - 090 
221 091 - 180 

 
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 หากทา่นใดมีข้อสงสัยในเรื่องการเดินทางสอบถามได้ที่  
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 นาย เกรียงไกร  ปากเมย 

2 นางสาว เกษรินทร์  พุ่มทอง 

3 นางสาว เจนจิรา  ช่วยจิตต ์

4 นาย เจษฎา  สุภรณ์ไพจิต 

5 นาย เชาวรัตน์  เลี้ยงรักษา 

6 นางสาว เนตรชนก  บุญเรือง 

7 นาย เปรมชัย  กังเจริญ 

8 นางสาว เพ็ญทิพย์  เสียงดี 

9 นางสาว เพ็ญพธู  ศิริรัตนประเสริฐ 

10 นางสาว เมทิน ี ศรีเขื่อนแก้ว 

11 นาย เมธาวี  แดงเพ็ง 

12 นางสาว เมธินี  อุ่นโรจน์ 

13 นางสาว แสงสุรีย์  ศรีสะอาด 

14 นาย แสนรุ่ง  จ าปาค า 

15 นาย โชค   สุขโชต ิ

16 นาย โชคชัย  ฝั้นก้อ 

17 นางสาว โสภิดา  จูสวุรรณ 

18 นางสาว โสรยา  วงษ์สุวรรณ ์

19 นาย ไชยพศ  ศุภเมธี 

20 นาย ไชยวัฒน์  หน่ายคอน 

21 นางสาว ไอรดา  โทบุดดี 

22 นางสาว กมลชนก  มิตรานนท์ 

23 นางสาว กมลรัตน์  พันธุ์โพธิ์ 

24 นางสาว กรพินธุ์  บริบูรณ์ 

25 นางสาว กังสดาล  อภัยจิตร 

26 นาย กันตภณ  เผือกแก้ว 

27 นาย กัมปนาท  แตรครบุรี 

28 นาง กาญจนา  ประเสริฐวาสนา 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

29 นางสาว กาญจนาพร  พุ่มพันธุ์ 

30 นางสาว กิ่งแก้ว  ศรีอินทร์ 

31 นาย กิตติศักดิ ์ จีนาคม 

32 นางสาว กุลธิดา  บุญญพาศ 

33 นางสาว ขวัญศิรินทร์  ไพศาล 

34 นาย คณิน  จรุงธนะกิจ 

35 นางสาว คนึงนุช  ชะรัมย์ 

36 นางสาว จริยา  เทศขัน 

37 นางสาว จริยา  พาวิจิตรกูล 

38 นางสาว จันทร์จิรา  เจียวค้างพลู 

39 นางสาว จิราพร  โช้วันด ี

40 นางสาว จิราภรณ์  ทิพคุณ 

41 นางสาว ฉัตรนรินทร์  ทองบาง 

42 นาย ช.ภูรินาถ  พันธุ์ช ู

43 นางสาว ชนาภา  วรรณค า 

44 นางสาว ชมพูนุท  ค าภูเงิน 

45 นางสาว ชลากร  เหมเวช 

46 นางสาว ชวัลลักษณ์  โพธิ์ศรี 

47 นางสาว ชัชฎาวรรณ  ศิริจันทราวงษ ์

48 นาย ชัยพร  สิทธิ์โชคพิศุทธิ์ 

49 นาย ชัยมงคล  วงษ์ยะปาน 

50 นาย ชาญชัย  พานิชสมัย 

51 นาง ชาลินี  กองค า 

52 นาย ชินวัฒน์  ชัยกูล 

53 นางสาว ฌริศรา  รุ่งประทีปไพบูลย์ 

54 นางสาว ฐติยาพร  เกษแก้ว 

55 นางสาว ฐานะมาศ  มะระปะที 

56 นางสาว ฐาปนี  พิบูลย์ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

57 นาย ณฐพงศ์  ซองทอง 

58 นาย ณภัทร  รัตนพานิช 

59 นาย ณรงค์  แก้วอ่อน 

60 นางสาว ณัฏฐากร  มาชื่น 

61 นางสาว ณัฏยา  จาดเชื้อ 

62 นาย ณัฐกิตต ์ ราชโส 

63 นาย ณัฐชนน  เอกพงศ์ไพสิฐ 

64 นางสาว ณัฐนันท ์ บุญเนาว์ 

65 นาย ณัฐพงศ์  กิจธรรมกูลนิจ 

66 นาย ณัฐพงศ์  นาสมภักดิ์ 

67 นาย ทัตพงศ ์ รัตนนะโสภณชัย 

68 นางสาว ทิพวรรณ  ธรรมครุฑ 

69 นางสาว ธนพร  แท่นเล็ก 

70 นางสาว ธนพร  กองสัมฤทธิ์ 

71 นาย ธนพล  พัวประเสริฐ 

72 นาย ธนพล  พิลาใหม่ 

73 นาย ธนภัทร  ลิ่มสมบูรณ์ 

74 นางสาว ธนวรรณ  วัดวิไล 

75 นางสาว ธนาพร  ทองรัศมี 

76 นางสาว ธนิดา  บุญรุ่งเรือง 

77 นาย ธารินทร์  นลละ 

78 นาย ธิติพงศ ์ พัฒนมานนท์ 

79 นางสาว ธิลักษณ์  จันทร์ส่องศรี 

80 นาย ธีร  เมืองชู 

81 นางสาว นงลักษณ์  นิธิกุลรัตนา 

82 นาย นพวิชญ์  ศิริสวัสดิ์ 

83 นางสาว นริศรา  ศิริสมบูรณ์ 

84 นางสาว นัชชา  จุลลัษเฐียร 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

85 นางสาว นันทพร  บุญครอง 

86 นาย นิธิศ์วัชร์  จ าป ี

87 นางสาว นิสา  มนตรีภักดี 

88 นางสาว ปทุมพร  เชิดฉาย 

89 นางสาว ประกายกาญจน์  สุวรรณวงศ์ 

90 นาย ประจักษ์  บุญชูเชิด 

91 นางสาว ปรารีรัตน์  สุดไชย 

92 นางสาว ปิยมล  ศรีคุณ 

93 นาง ปุณยนุช  เคลเลอร์ 

94 นางสาว พรพรรณ  เลิศกิจมั่นคง 

95 นางสาว พรพิมล  ทรายใจ 

96 นางสาว พรพิมล  หุตะมาน 

97 นาย พรมนัส  ธิอามาตย์ 

98 นางสาว พรวิมล  เทวัญประทานพร 

99 นาง พรสวรรค์  ฐิตตินันทน์สกุล 

100 นาย พลเดช  ดิลกด าเกิง 

101 นาย พัชระ  คิดสม 

102 นาย พิทักษ ์ แก้วระดี 

103 นางสาว พุทธมน  จันทร์เทศ 

104 นางสาว ภรณ์ทิพย์  อุ่นบ ารุง 

105 นาย ภาสิษฏ์  ไชยศร 

106 นาย ภูวนารถ  ภูมิมินทร์ 

107 นาย มนตรี  ศรีขา 

108 นาย มุ่งศักดิ์  เลิศเวช 

109 นางสาว รพีพรรณ  นาคปฐม 

110 นาย ระบิล  ทองรักษ์ 

111 นางสาว รัชนิอาภา  วางโต 

112 นางสาว รัตนา  เสถียรปรเมษฐ์ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

113 นางสาว รัตนาภรณ์  ปั้นลี้ 

114 นางสาว ริญรัชดา  วันภานันท ์

115 นางสาว รุ่งทิพย์  เสือค าราม 

116 นาย ลภนพัฒน์  ผลทวีเทียรโชต ิ

117 นางสาว ลัดดา  กลิ่นชาวนา 

118 นาย วรเมธ  พงษ์ศิริ 

119 นางสาว วรางค์รัตน์  โพธิ์แก้ว 

120 นางสาว วศินี  วงศ์รัตนานุกูล 

121 นาย วัชระ  ทองลาด 

122 นาย วิจัย  รัตนยัง 

123 นาย วิทูน  วลัยรัตน ์

124 นาย วิรุตย์  วิเศษโวหาร 

125 นาย วิษณุ  ค าพิมพ์ 

126 นาย วีรพงษ์  ขันตี 

127 นาย วีระพงษ ์ สุขเจริญนุกูล 

128 นาย วุฒิพงศ์  วงษ์นิยม 

129 นางสาว ศศิกานต์   แก้วยอด 

130 นางสาว ศศิธร   จารุจิตร์ 

131 นาย ศักดินันท์  สุวลักษณ์ 

132 นาย ศิรชนม ์ อรรถสารประสิทธิ์ 

133 นางสาว ศิริทิพย์  ใกล้พุดซา 

134 นาย ศิริพันธ์  วิพิมพ์สุทธิ 

135 นาย ศุภโชค  วรรธนะมีกุล 

136 นาย ศุภมิตร  สุขอนันต์ 

137 นางสาว ศุภลักษณ ์ กาวีระจันทร์ 

138 นางสาว ศุภิดา  ฟักเย็น 

139 นาย สันติภาพ  ขาวนวล 

140 นางสาว สุจิตรา  ศรีสุวรรณ์ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

141 นาย สุจินดา  เหมือนทรัพย์ 

142 นางสาว สุดาภรณ์  เพ็งศรี 

143 นางสาว สุธาทิพย์  ขาวประทุม 

144 นางสาว สุนิสา  รูปพรมราช 

145 นาย สุพัฒน์  เอ่ียมสอาด 

146 นางสาว สุพิชา  วันอุบล 

147 นาย สุภทัต  บุพพวงศ์ 

148 นางสาว สุภาวดี  อัตถาผล 

149 นาย สุรเชษฐ์  วนิชธัญญาทรัพย์ 

150 นาย สุรเดช  แย้มน้อยใหญ่ 

151 นางสาว สุรีย์รัตน์  วงศ์ปริยพัชร์ 

152 นาย อนวัช  อนวัชมงคล 

153 นาย อนุชิต  สืบสิงห์ 

154 นาย อนุวัฒน์  ใจแสน 

155 นางสาว อภิชญา  วิทวัสกุล 

156 นางสาว อภิญญา  แก้วก้อ 

157 นางสาว อรชุมา  นุสีวอ 

158 นางสาว อรวรรณยา  เชี่ยวชาญ 

159 นางสาว อรวิดา  พลารชุน 

160 นางสาว อรุณศิร ิ วงศ์สวัสดิ์ 

161 นางสาว ออมขวัญ  เลือดกรุงศรี 

162 นางสาว อัจฉราภรณ์  พุดขุนทด 

163 นางสาว อัชญา  วงษ์ทองดี 

164 นางสาว อัญชลี  ขวัญทองห้าว 

165 นางสาว อาทิตยา  ถาวรพิทักษ์กุล 

166 นาย อานนท์  ชมภู 

167 นาย อิทธิภัทร  วัฒนเธียร 

168 นาย อิสราพงษ์  คุ้มเลิศ 



 


