
 

                                          
 

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ (อย่างไม่เป็นทางการ) 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

 

หมายเหตุ: (โปรดอ่าน) 

 ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศนี้เป็นการประกาศอย่างไม่เป็น

ทางการ 

 ผู้เข้าสอบต้องได ้ผลสอบ ≥ 65 คะแนน จึงจะสามารถข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศได ้

 ผู้เข้าสอบที่ได้ ผลสอบ ≥ 65 คะแนน ทุกท่านต้องท าการขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ

อากาศ  

 การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศผ่านระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมส าหรับผู้ที่ 

สอบผ่าน ให้ติดตามประกาศหลังวันที่ 12 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ศูนย์สอบมาตรฐานฯ 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 5478 5107, 06 5539 3019 หรือ hsm.exam@gmail.com 
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เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล คะแนน ผลสอบ 
002 นาย เขมรัฐ เล็กรักชาติ 55 ไม่ผ่าน 
003 นางสาว เจตนา อินทร์สุวรรณ 64 ไม่ผ่าน 
005 นางสาว เจนจิรา หนูตีด 48 ไม่ผ่าน 
006 นาย เชษฐพงศ์ วิจักษณ์กุล 72 ผ่าน 
007 นางสาว เปมิกา ทองหยวก 44 ไม่ผ่าน 
008 นางสาว เปรมกมล ส าราญ 52 ไม่ผ่าน 
010 นาย เอกฉัตร ชัชวาลย ์ 64 ไม่ผ่าน 
012 นางสาว โชคมณี ผาพิมพ์ 44 ไม่ผ่าน 
015 นางสาว กมลรัตน์ รักษายศ 47 ไม่ผ่าน 
016 นางสาว กรีสุคนธ์ นาคสังข์ 48 ไม่ผ่าน 
018 นาย กฤติเดช มุนทาเย็น 61 ไม่ผ่าน 
019 นาย กฤษฎา เสียมสกุล 54 ไม่ผ่าน 
020 นาย กฤษฏิ์ พูลผกา 58 ไม่ผ่าน 
021 นางสาว กัญญารัตน์ สันหนัง 68 ผ่าน 
023 นางสาว กิติภา มาภักดี 59 ไม่ผ่าน 
025 นาย ครรชิต วงษ์แสงจันทร์ 72 ผ่าน 
026 นางสาว จณิสตา ค ายัน 40 ไม่ผ่าน 
027 นาย จีรวัฒน ์ กันทอง 48 ไม่ผ่าน 
028 นางสาว จุรีภรณ์ ทองดี 47 ไม่ผ่าน 
029 นาย ช.ภูรินาถ  พันธุ์ชู 52 ไม่ผ่าน 
030 นางสาว ชนิกานต์ อุดมชัย 52 ไม่ผ่าน 
031 นางสาว ชนิดา  ตาลพร้า 66 ผ่าน 
032 นาย ชนินทร์ แก้วกมลทิพย์ 63 ไม่ผ่าน 
033 นางสาว ชยาศิริณภ์  แสนเปา 54 ไม่ผ่าน 
034 นางสาว ช่อเพชร สุมาลี 38 ไม่ผ่าน 
035 นาย ช านาญ ประทุมศรี 62 ไม่ผ่าน 
037 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชุติมา แพงค า 61 ไม่ผ่าน 
038 นาง ฐิติกร หมายมั่น 50 ไม่ผ่าน 
040 นางสาว ฐิติมา นิติโชติ 60 ไม่ผ่าน 
041 นาย ณรงค์ แก้วอ่อน 54 ไม่ผ่าน 
042 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิตรสอน 71 ผ่าน 



ผลการสอบมาตรฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ (อย่างไม่เป็นทางการ) 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

2 

เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล คะแนน ผลสอบ 
043 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิญาณ 54 ไม่ผ่าน 
044 นาย ณัฐนัย แก้วพินิจ 63 ไม่ผ่าน 
045 นาย ณัฐพงษ์ พันภูงา 59 ไม่ผ่าน 
046 นางสาว ณัฐพร ไชยหาทัพ 60 ไม่ผ่าน 
047 นาย ณัฐพล พัดมณี 57 ไม่ผ่าน 
048 นาย ณัฐภาส ฑีฆายุวัฒน์ 78 ผ่าน 
049 นาย ตะวัน ตริยางกูรศรี 48 ไม่ผ่าน 
050 นาย ทวี ขุนสมุทร 57 ไม่ผ่าน 
052 นาย ธนโชต ิ ศรีกุตา 52 ไม่ผ่าน 
053 นาย ธนภณ นามโสวรรณ์ 52 ไม่ผ่าน 
054 นาย ธนวัฒน ์ ชะโมะโตะ 23 ไม่ผ่าน 
055 นางสาว ธัญพิชชา อ่อนน้อม 50 ไม่ผ่าน 
058 นางสาว นภัสวรรณ ดีบุดชา 36 ไม่ผ่าน 
059 นาย นรภัทร ประทินทอง 63 ไม่ผ่าน 
060 นาย นวภพ สุทัศน์วิริยะ 48 ไม่ผ่าน 
063 นางสาว นิติกาญ ขัดสีทะลี 58 ไม่ผ่าน 
065 นางสาว นิสากร ทัดแก้ว 51 ไม่ผ่าน 
066 นางสาว บัณฑิตา ด าเกลี้ยง 54 ไม่ผ่าน 
067 นางสาว บุษยมาศ ครุฑวิสัย 36 ไม่ผ่าน 
069 นาย ประยุทธ ทองนิมิตร 60 ไม่ผ่าน 
071 นางสาว ปิยวรรณ ปิยะวัฒน์  70 ผ่าน 
072 นางสาว ผกามาศ นุชมิตร 62 ไม่ผ่าน 
073 นางสาว พจนีย์ ชูทอง 41 ไม่ผ่าน 
074 นาย พชร ตามลิขิต 59 ไม่ผ่าน 
076 นางสาว พนิดา พลวรรณ 52 ไม่ผ่าน 
077 นางสาว พรนรินทร์ ตั้งอิสราวุฒิกุล 46 ไม่ผ่าน 
078 นางสาว พรรณพิมล พยุงวงษ์ 52 ไม่ผ่าน 
081 นาย พลศักดิ์ ศรีธาตุ 58 ไม่ผ่าน 
084 นางสาว พิชญ์สินี ขวัญดี 36 ไม่ผ่าน 
086 นางสาว มลฤดี โยธะการี 61 ไม่ผ่าน 
087 นาย ยุทธชัย สมประสงค์ 64 ไม่ผ่าน 
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088 นางสาว รัชฎาพร ธารเอี่ยม 49 ไม่ผ่าน 
089 นาย รัตติกร บุตรวงศ ์ 44 ไม่ผ่าน 
090 นาย รัตนชัย ศิริวัฒน์โยธิน 57 ไม่ผ่าน 
091 นางสาว รัตนาภรณ์ ขุนข า 53 ไม่ผ่าน 
092 นาย ราชัน กงภูเวช 51 ไม่ผ่าน 
093 นางสาว ลักขณา ศรีเจริญ 35 ไม่ผ่าน 
095 นาย วชิรวิชญ ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง 49 ไม่ผ่าน 
096 นางสาว วรรณสว่าง ชัยชนะ 40 ไม่ผ่าน 
097 นาย วัฒนา ศรีเกตุ 61 ไม่ผ่าน 
098 นาย วิบูลย์ วิริยะรัตนานนท์ 70 ผ่าน 
099 นาย วิสุทธิ ์ บุญมาก 49 ไม่ผ่าน 
100 นาย วีระยุธ ประกายเพชร 53 ไม่ผ่าน 
101 นางสาว ศรีประไพ สินไทย 45 ไม่ผ่าน 
102 นางสาว ศฤงคาร  วาตรีบุญเรือง 44 ไม่ผ่าน 
104 นางสาว สรินยา แก่นก่อ 52 ไม่ผ่าน 
105 นาย สหพงศ์พันธุ์ วงศ์อาจ 51 ไม่ผ่าน 
106 นาย สากล สุขวาริชวิชัย 44 ไม่ผ่าน 
107 นาย สิทธา ตู้แก้ว 41 ไม่ผ่าน 
108 นางสาว สิรินารถ ปองป่า 52 ไม่ผ่าน 
109 นางสาว สุกัญญา ศรีผา 37 ไม่ผ่าน 
110 นางสาว สุกัญญา สุขเกษม 62 ไม่ผ่าน 
111 นางสาว สุกัญญา  น้อยนารถ 58 ไม่ผ่าน 
112 นางสาว สุดาวดี วะลิวงศ ์ 44 ไม่ผ่าน 
113 นางสาว สุธาศิณี วิเศษสงวน 39 ไม่ผ่าน 
114 นาย สุภฤกษ์ หัตถีนาโค 61 ไม่ผ่าน 
115 นาย สุภสิทธิ์  จันทร์งาม 53 ไม่ผ่าน 
116 นาย สุรพงษ์  บุญอภัย 69 ผ่าน 
117 นางสาว สุรัสสา จงเป็นสุขเลิศ 62 ไม่ผ่าน 
118 นางสาว สุรีย์รัตน์ วงศ์ปริยพัชร์ 40 ไม่ผ่าน 
119 นางสาว หทัยวรรณ ใจซื่อ 60 ไม่ผ่าน 
120 นาย อนาวิล ดาราฉาย 68 ผ่าน 
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122 นางสาว อนุสรา  แก้วการ 65 ผ่าน 
124 นาย อภิวัฒน์ บุญทับ 60 ไม่ผ่าน 
125 นางสาว อรกัญญา กุลเกษ 56 ไม่ผ่าน 
127 นางสาว อรวิดา พลารชุน 49 ไม่ผ่าน 
128 นาย อาณัติ ปัญญานุวัฒน์ 61 ไม่ผ่าน 
129 นางสาว อาริตา เคหะบุตร 56 ไม่ผ่าน 
130 นางสาว อารีญา พลนันท์ 52 ไม่ผ่าน 
131 นาย อิสระพงษ์  กองทอง 65 ผ่าน 
132 นางสาว อุษณีย์ ไกรวิจิตร 39 ไม่ผ่าน 

 


