
 

                                          
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 

ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2564 

วันอาทิตย์ท่ี 17 ตุลาคม 2564   

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

หมายเหตุ: (โปรดอ่าน) 

 ทางศูนย์สอบมาตรฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ จะประกาศสถานท่ีจัดสอบในวันท่ี 1 

ตุลาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์สอบมาตรฐานฯ www.ehwm-exam.com  

 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ช่ือ-สกุล ของผู้สมัครสอบ 

 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 ปากกา และเครื่องคิดเลขมาด้วยตนเอง 

 ผู้เข้าสอบโปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ 

 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบตามประกาศศูนย์สอบมาตฐานฯ 

มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิ์สอบ  

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

http://www.ehwm-exam.com/
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
001 นางสาว เกษรา คงสมบัต ิ
002 นาย เขมรัฐ เล็กรักชาติ 
003 นางสาว เบญญาภัทร จันทศร ี
004 นางสาว เรณุกา สุดตาจันทร ์
005 นาย เวทรินทร ์ อธิจิระสิงห ์
006 นาย เอกลักษณ์ พรมม ิ
007 นางสาว แพรวา โคตรมา 
008 นาย โยธิน บุญประคม 
009 นาย โสภณ ลีชาแสน 
010 นาย ไชยรัช เมฆแก้ว 
011 นางสาว กรรณิการ ์ ความสวัสดิ ์
012 นาย กฤษฏ์ิ พูลผกา 
013 นางสาว ก่อฝัน บรสิุทธ์ิสวัสดิ์ 
014 นางสาว กาญจน์ทพิ ไพบูลย ์
015 นางสาว กีรติพร ปราชญ์อุดม 
016 นาย คเณศ หมั่นเขตรกรณ์ 
017 นางสาว คนึงนุช ชะรัมย ์
018 นาย ค ามีธนงค ์ สายขุน 
019 นางสาว จักษ์วิดา ชูวงศ์ศิริกุล 
020 นางสาว ชนิภา วิโรจน์จรสักลุ 
021 นาย ชัยวัฒน์ จักษุทิพย ์
022 นางสาว ชิดชนก แก่นกล้า 
023 นางสาว ฐิติมา นิติโชต ิ
024 นาย ณรงค์ แก้วอ่อน 
025 นางสาว ณัฏฐณิชา วัลลา 
026 นาย ณัฐชัย อสุนีย์ ณ อยุธยา 
027 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิญาณ 
028 นาย ณัฐพล สุขสมกิจ 
029 นาย ณัฐวัฒน์ ศิวปฐมชัย 
030 นาย ตะวัน ตริยางกรูศร ี
031 นาย ทัตดนัย ตึกประโคน 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
032 นางสาว ธันย์นิชา เลิศธัญญาวัฒน ์
033 นางสาว ธีรยา ศิริบูระพา 
034 นาย นวพัฒน์ เตชะธางกูร 
035 นางสาว นิติกาญ ขัดสีทะล ี
036 นางสาว นิสากร ทัดแก้ว 
037 นางสาว ผกาทิพย ์ สามงามตัน 
038 นางสาว ผกามาศ นุชมิตร 
039 นาย พงษ์พัฒน ์ อุตราช 
040 นาย พลศักดิ ์ ศรีธาตุ 
041 นางสาว พวงผกา พลอยศิร ิ
042 นาย พิพัฒน์พงษ์ พิมพ์พืชน ์
043 นาย ภัทร บุญพิพฒันาพงศ์ 
044 นาย ราชัน กงภูเวช 
045 นางสาว ราตร ี ธรรมยศ 
046 นาย วราเมธ อัครจามร 
047 นาย วัฒนชัย กุดแถลง 
048 นาย วัฒนา ศรีเกต ุ
049 นางสาว วารุณี สอนเพง็ 
050 นาย วิบูลย ์ วิริยะรัตนานนท ์
051 นางสาว วิภาวี หล้าสิงห ์
052 นาง วิมลรัตน์ วณาไธสง 
053 นางสาว วิลัยวรรณ์  ดวงสุธา 
054 นาย วีรเดช ทะลือ 
055 นาย วีรภัทร ์ หวลกสิน 
056 นาย ศราวุธ โกษาทอง 
057 นางสาว ศิโรรัตน์ นันทจิตร 
058 นางสาว ศิริยาภรณ์ สุจริตวัฒนกลุ 
059 นาย สหวัชร อยู่มั่นธรรมา 
060 นาย สิทธา ตู้แก้ว 
061 นางสาว สิรินยา โพธ์ิค า 
062 นางสาว สุกัญญา น้อยนารถ 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
063 ว่าที่ ร.ต.หญงิ สุภัทสร พุกอ่อน 
064 นางสาว สุภาวด ี อัตถาผล 
065 นาย สุรสาร เทพศิร ิ
066 นาย อภิชาต ศรีชัย 
067 นางสาว อรปรีญา สีงอย 
068 นางสาว อรอนงค์ แขตสันเทียะ 
069 นางสาว อารยา คงสุข 
070 นางสาว อุษณีย ์ ไกรวิจิตร 

 


