
(อย่างไม่เป็นทางการ) 

ผลการสอบผูค้วบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 

ครั้งที่ 3 ประจ าปพี.ศ.2560 

(เกณฑผ์่านการสอบ ≥ 65 คะแนน) 

เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล คะแนน ผลการสอบ 

002 นาย เกียรติพงษ์   ศรีสว่าง 61 ไม่ผ่าน 

003 นางสาว เจนจิรา   กุดวงค์แก้ว 56 ไม่ผ่าน 

005 นาย เชาวลิต   พรมอินทร ์ 70 ผ่าน 

006 นาย เทิดศักดิ ์   วงษ์จันทรา 70 ผ่าน 

007 นาย เปรมชัย   กังเจรญิ 58 ไม่ผ่าน 

008 นางสาว เมธินี   อุ่นโรจน ์ 54 ไม่ผ่าน 

009 นางสาว เยาวลักษณ์   จรัสเอี่ยม 56 ไม่ผ่าน 

010 นางสาว เรวด ี   รักสกุล 71 ผ่าน 

011 นางสาว แพรชมภู   ชะดูแท้ 77 ผ่าน 

013 นาย โอภาส   เจริญคุณ 66 ผ่าน 

015 นางสาว ไอลดา   มะธิมะนัง 56 ไม่ผ่าน 

016 นางสาว กนกวรรณ   เขียวเพกา 53 ไม่ผ่าน 

017 นาย กมล   เกษร 82 ผ่าน 

018 นางสาว กมลวรรณ   จินดาศรี 70 ผ่าน 

020 นางสาว กัญญาภัค   ทองประเสริฐ 69 ผ่าน 

021 นางสาว กัญญารัตน์   เช้ือเมืองพาน 71 ผ่าน 

023 นางสาว ชัญญานุช   เกตุเพชร 76 ผ่าน 

024 นางสาว กิ่งแก้ว   ศรีอินทร ์ 61 ไม่ผ่าน 

025 นางสาว กิ่งกมล   ตั้งสมบูรณ์ 53 ไม่ผ่าน 

026 นาย กิตติ   พิชิตชาญชัย 67 ผ่าน 

028 นางสาว กุสุมา   มณีวรรณ 68 ผ่าน 

029 นางสาว คนึงนิจ   รชนิรมณ์ 62 ไม่ผ่าน 

030 นางสาว คนึงนุช   ชะรัมย์ 60 ไม่ผ่าน 

031 นาย คมกริช   ช่่ามะณี 50 ไม่ผ่าน 



(อย่างไม่เป็นทางการ) 

เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล คะแนน ผลการสอบ 

032 นาย คมสันต์   วงค์ชัย 53 ไม่ผ่าน 

033 นางสาว คุนัญญา   ทัดเทียมพร 48 ไม่ผ่าน 

034 นาย จรูญศักดิ์   ค่าน้อย 57 ไม่ผ่าน 

035 นาย จักรชัย   ดีสรรจงึพาสุข 73 ผ่าน 

036 นาย จักร ี   โปฎก 73 ผ่าน 

037 นางสาว จันทนิภา   เหล่าวาณิชวัฒนา 83 ผ่าน 

038 นางสาว จารีย ์   ซอนุช 63 ไม่ผ่าน 

040 นางสาว จิรัชยา   หิรัญรัตนชัย 86 ผ่าน 

041 นางสาว จิรันธนิน   กองวงศ์ 60 ไม่ผ่าน 

042 นางสาว จิราพร   กลอนจะโป๊ะ 59 ไม่ผ่าน 

043 นางสาว จุฑามาส   รัตนะพรหม 59 ไม่ผ่าน 

044 นางสาว ชลิตา   ค่าสกุล 66 ผ่าน 

045 นาย ชัชวาลย์   เสริมศร ี 68 ผ่าน 

046 นาย ชัยณรงค์   แสงแก้ว 44 ไม่ผ่าน 

047 นาย ชัยยา   สีภา 74 ผ่าน 

048 นาย ชัยรัตน์   คงจีบ 54 ไม่ผ่าน 

049 นาย ชัยรัตน์   คามบุตร 78 ผ่าน 

050 นาย ชาคริต   ค่าเขียว 65 ผ่าน 

051 นางสาว ญาริณี   จ่าภูศรี 60 ไม่ผ่าน 

052 นางสาว ณลิตา   หนูเจียม 58 ไม่ผ่าน 

053 นางสาว ณัฏฐากร   มาช่ืน 54 ไม่ผ่าน 

055 นาย ณัฐพล   ขวัญข้าว 56 ไม่ผ่าน 

056 นางสาว ณิชารีย์   ชาวนา 70 ผ่าน 

057 นาย ดนัย   เหล่าบญุเจรญิ 79 ผ่าน 

058 นาย ดนุพล   ตรีมงคล 68 ผ่าน 

059 นาย ทัตเทพ   ควรคิด 58 ไม่ผ่าน 

060 นาย ธนกร   จันดาผล 38  

063 นางสาว ธันยาภัทร์   พัฒนชัยปรีชา 74 ผ่าน 



(อย่างไม่เป็นทางการ) 

เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล คะแนน ผลการสอบ 

065 นางสาว ธิดารัตน์   เพชรโชต ิ 56 ไม่ผ่าน 

066 นาย ธิต ิ   แม่นอักษร 74 ผ่าน 

068 นาย ธีรนัย   ศรีเกลี้ยง 67 ผ่าน 

069 นาย ธีรพงศ์   พลพา 55 ไม่ผ่าน 

070 นางสาว นงลักษณ์   พิสุทธ์ิ 54 ไม่ผ่าน 

072 นาย ณภัทร   รัตนพานิช 53 ไม่ผ่าน 

073 นางสาว นภัสสร   เลิศมโนกลุ 55 ไม่ผ่าน 

074 นางสาว นริศรา   ศิริสมบูรณ์ 59 ไม่ผ่าน 

075 นางสาว นันทวรรณ   หนูหล่อ 47 ไม่ผ่าน 

076 นางสาว นันทิยา   แซ่เตี้ยว 68 ผ่าน 

077 นาย นิโรจน ์   ตันตระกูล 80 ผ่าน 

079 นาย นิพนธ์   มะเด 51 ไม่ผ่าน 

080 นาย บรรหาร   นันทะโคตร 76 ผ่าน 

081 นางสาว บุณฑริกา   นาคนาม 62 ไม่ผ่าน 

082 นางสาว ปฐมา   มัดถาปะตัง 75 ผ่าน 

083 นาย ปฐมีน   ตันติเสาวภาพ 67 ผ่าน 

084 นาย ปพนพัชร ์   พึ่งสังวาลวงษ์ 56 ไม่ผ่าน 

086 นางสาว ปรานฤด ี   ดีใหม่ 61 ไม่ผ่าน 

088 นางสาว ปัญจพร   ทองหล่อ 75 ผ่าน 

089 นางสาว ปัฐมาภรณ์   รัตนจงจิตรกร 61 ไม่ผ่าน 

091 นาง ปุณยนุช   เคลเลอร ์ 47 ไม่ผ่าน 

092 นางสาว พรทิพย ์   จิตต์ช่ืน 70 ผ่าน 

094 นางสาว พัณวด ี   เพ็ชรสามส ี 72 ผ่าน 

096 นาย พิทักษ์   แก้วระดี 47 ไม่ผ่าน 

097 นาย พิทักษ์   แสงสุดศร ี 44 ไม่ผ่าน 

098 นาง พิมลพันธ์   พุตฉาย 61 ไม่ผ่าน 

099 นาย พีรวุฒ ิ   แจ่มจรูญ 51 ไม่ผ่าน 

100 นางสาว ภัณฑิรา   สารนันต ์ 63 ไม่ผ่าน 



(อย่างไม่เป็นทางการ) 

เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล คะแนน ผลการสอบ 

101 นางสาว ภัทรชรัฎฐ ์   หมั่นด ี 66 ผ่าน 
102 นาย ภัทรพล   ปินตาไฝ 71 ผ่าน 
104 นางสาว ภัทราพร   ตั้งประกอบ 61 ไม่ผ่าน 
105 นางสาว ภัทราภรณ์   เทินกระโทก 54 ไม่ผ่าน 
106 นางสาว ภาวินี   มิลินทวิสมัย 56 ไม่ผ่าน 
107 นางสาว ภีมนารา   ภูอริยชโนภาส 63 ไม่ผ่าน 
108 นาย ภูเบศ   ใยมะเดื่อ 73 ผ่าน 
109 นางสาว มณฑกาญจน ์   เพชรแก้ว 69 ผ่าน 
111 นาย มนตร ี   พานแก้ว 65 ผ่าน 
112 นาย มนตร ี   ศรีขา 60 ไม่ผ่าน 
113 นาย มรุตพงษ ์   หลิมศิริวงษ์ 69 ผ่าน 
114 นางสาว มัลลิกา   ธาดาอักษรณรงค์ 71 ผ่าน 
115 นางสาว รพีพรรณ   นาคปฐม 42 ไม่ผ่าน 
116 นาย รัชพล   เดชภาคินหิรัญ 65 ผ่าน 
117 นางสาว รัฐกานต์   จ่ารูญรัตน์ 58 ไม่ผ่าน 
118 นางสาว รัตติกาล   ทองธีระ 54 ไม่ผ่าน 
119 นางสาว รัตนาพร   พิพัฒน ์ 54 ไม่ผ่าน 
121 นางสาว รุ่งทิวา   บัวดี 69 ผ่าน 
122 นางสาว รุ่งระวี   ทวีทุน 64 ไม่ผ่าน 
125 นางสาว วรรณวิศา   พรหมศิร ิ 57 ไม่ผ่าน 
126 นาย วรวงศ์   อินทรัตน์ 51 ไม่ผ่าน 
127 นางสาว วรัญญา   เสียงดัง 56 ไม่ผ่าน 
128 นางสาว วฤษาย์   สารทรัพย ์ 55 ไม่ผ่าน 
130 นาย วัชเรศร ์   ลีวิโรจน ์ 69 ผ่าน 
131 นาย วัชระ   ทองลาด 58 ไม่ผ่าน 
132 นาย วัชระ   พันธ์ยาง 53 ไม่ผ่าน 
133 นาย วันชนะ   สีหามาตร 54 ไม่ผ่าน 
134 นางสาว วัลลีย ์   สนุ่นด ี 67 ผ่าน 
135 ว่าที่ร้อยตรหีญงิ สุภัทสร   ภาคดีสม 49 ไม่ผ่าน 
136 นาย วิทยา   เสนามุงคุณ 53 ไม่ผ่าน 
137 นางสาว วิภานุช   น้อยนิยม 75 ผ่าน 



(อย่างไม่เป็นทางการ) 

เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล คะแนน ผลการสอบ 
138 นางสาว วิลาวรรณ   แสงวิสุทธ์ิ 55 ไม่ผ่าน 
140 นางสาว วิสาขา   อาชาฤทธ์ิ 55 ไม่ผ่าน 
141 นาย วีรวัฒน์   เจบุตร 68 ผ่าน 
142 นางสาว ศมน   แดงฤทธ์ิ 55 ไม่ผ่าน 
143 นาย ศราวุธ   โกษาทอง 55 ไม่ผ่าน 
144 นางสาว ศศิธร   จารุจิตร ์ 59 ไม่ผ่าน 
145 นาย ศักดา   วงลาศรี 61 ไม่ผ่าน 
146 นางสาว ศิริรัตน์   ยุรยาตร 62 ไม่ผ่าน 
147 นางสาว ศิลาณี   คงคามี 42 ไม่ผ่าน 
148 นางสาว ศุภรัตน์   ฐิติรัตนอัศว์ 58 ไม่ผ่าน 
149 นางสาว สแกวันย์  จันทร์ศร ี 54 ไม่ผ่าน 
150 นางสาว สคณรัช   ทองค่าคูณ 66 ผ่าน 
151 นาย สมนึก   ดีนิล 65 ผ่าน 
152 นางสาว สรารัตน์   นนทไชย 68 ผ่าน 
153 นางสาว สริตา   ธิติมูล 71 ผ่าน 
154 นางสาว สวิชญา   กันทนารักษ์ 67 ผ่าน 
155 นางสาว สาทิตา   ฟักประไพ 71 ผ่าน 
156 นางสาว สิรินาฏ  วงษาศักดิ์ 63 ไม่ผ่าน 
157 นางสาว สิรลิักษณ์   โรคารักษ์ 75 ผ่าน 
158 ว่าที่ร้อยตร ี สุกฤษฏ์ิ   คงปาน 58 ไม่ผ่าน 
160 นางสาว สุธาทิพย ์   ขาวประทุม 51 ไม่ผ่าน 
161 นางสาว สุธินี   ทองธัช 72 ผ่าน 
162 นางสาว สุนิษา   นิช่านาญ 64 ไม่ผ่าน 
163 นาย สุพัฒน ์   เอี่ยมสอาด 55 ไม่ผ่าน 
164 นางสาว สุพัตรา   สุขสันติกาล 66 ผ่าน 
165 นางสาว สุมาล ี   พวงดี 57 ไม่ผ่าน 
166 นาย สุรศักดิ ์   เกษมสุข 56 ไม่ผ่าน 
167 นาย สุระชัย   หงษ์ลอยลม 57 ไม่ผ่าน 
168 นางสาว หทัยชนก   เรียงสันเทียะ 51 ไม่ผ่าน 
169 นางสาว หนึ่งฤดี   รอดประสิทธ์ิชัย 48 ไม่ผ่าน 
170 นางสาว อชิรญา   วาปีโก 63 ไม่ผ่าน 



(อย่างไม่เป็นทางการ) 

เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล คะแนน ผลการสอบ 
173 นาย อนันต ์   ม่วงถาวร 51 ไม่ผ่าน 
174 นาย อนันต ์   ศรีน้่าเย็น 71 ผ่าน 
176 นาย อนุวัฒน์   สุกใส 59 ไม่ผ่าน 
177 นาย อภิเชษฐ์   พัจนสุนทร 49 ไม่ผ่าน 
178 นางสาว อภิญญา   แก้วก้อ 55 ไม่ผ่าน 
179 นางสาว อภิรุจ ี   บัวดก 48 ไม่ผ่าน 
180 นาย อรรถพล   เพ็ชรหว่ัน 51 ไม่ผ่าน 
181 นาย อรรถพล   บุญเสริม 65 ผ่าน 
182 นางสาว อรรวินท ์   นุ่มนิ่ม 53 ไม่ผ่าน 
183 นางสาว อรวรรยา   เช่ียวชาญ 64 ไม่ผ่าน 
185 นางสาว อังคณา   ไปบล 54 ไม่ผ่าน 
187 นางสาว อัจฉราพรรณ   กลั่นเกณไถ 53 ไม่ผ่าน 
188 นางสาว อัจฉราภรณ์   สมจิตมลู 51 ไม่ผ่าน 
189 นางสาว อัฉรา   พันธผล 43 ไม่ผ่าน 
190 นาย อาคม   สุวรรณบูรณ์ 74 ผ่าน 
191 นาย อานัต ิ   บุบผาสุข 73 ผ่าน 
192 นาย อานุภาพ   ยศราวาส 54 ไม่ผ่าน 
194 นางสาว อุดมพร   อรน้อม 69 ผ่าน 
195 นาย อนันต ์   ไข่ษรศักดิ์ 67 ผ่าน 

 

 


