
                                          
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 
ครั้งที่ 3/2562 

ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ห้องสอบ เลขที่สอบ 
220 001 - 116 
221 117 - 234 

 
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 9 กันยายน 2562 
 กรุณาตรวจสอบ สถานที่สอบและแผนที่ให้เรียบร้อย หากท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องการเดินทางสอบถามได้ที่ 

02 218 4252 
 วันสอบ กรุณาเตรียมบัตรประชาชน ดินสอ 2B ยางลบ เครื่องคิดเลขและแต่งกายสุภาพ 
 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 นาย เกษม ยืนยั่ง 
2 นางสาว เจตนา อินทร์สุวรรณ 
3 นาย เจษฎากร เหล่าประทาย 
4 นาย เฉลิมวุฒิ เดยะดี 
5 นาย เทพฤทธิ์ ไกรสินธุ์ 
6 นางสาว เบญจพร แก้วจุมพฏ 
7 นางสาว เบญญาภา หมั่นเขตกิจ 
8 นาย เปรมชัย กังเจริญ 
9 นางสาว เพชรรัตน์ ยองเพชร 
10 นางสาว เพ็ญนุราช  โนนสวาท 
11 นางสาว เพทาย สีตะพงศ์ 
12 นางสาว เมธินี อุ่นโรจน์ 
13 นาย เมธีกร รื่นภาคตะยะ 
14 นางสาว เสาวนันท์ จันทร์ทอง 
15 นางสาว เอมมิกา สินเธาว ์
16 นาย เอ้ือไอย์ แก้วไกรสร 
17 นางสาว แพรวา โคตรมา 
18 นางสาว แสงจันทร์ บุญเกตุ 
19 นางสาว แสงรพี โกติกุล 
20 นาย แสงอนันต์ นันโต 
21 นางสาว โสรญา สุวรรณฝน 
22 นางสาว ไพลิน สายอุตส่าห์ 
23 นางสาว กมลชนก ลาวรรณ 
24 นางสาว กมลา กงประโคน 
25 นาย กฤษฎา สุขมา 
26 นาย กฤษฎา เสียมสกุล 
27 นาย กฤษฎา มีสุขอนันต์ 
28 นาย กฤษณ์ นางาม 
29 นาย กษิณ  สิงหวรวงศ์ 
30 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์  นาคสุริยศ 
31 นางสาว กันตนา   ศรีนวล 
32 นาย กัลปพฤกษ์ คงเมือง 
33 นางสาว กานดา แก้วกิ่งจันทร์ 
34 นางสาว กิตติพร วรรณรัตน์ 
35 นางสาว กิตติยาพร ทองอ่อน 
36 นางสาว กีรติพร ปราชญ์อุดม 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
37 นางสาว กุลธิดา กันสกุล 
38 นาง ขนิษฐา บุญนิธิรุ่งกิจ 
39 นางสาว ขวัญฤทัย  ดังโพนทอง 
40 นาย ขัตติยะ   โสตะจินดา 
41 นาย คณิตกรณ์ ค าภูแสน 
42 นาย คมกริช ช่ ามะณี 
43 นางสาว จรรยา จุฑาเทพ 
44 นาย จรูญศักดิ์ ค าน้อย 
45 นางสาว จารุวรรณ จันโสด 
46 นาย จารุวัฒน์ คันธวังอินทร์ 
47 นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์สวัสดิ์ 
48 นางสาว ฉัตรทิพย์ ช้างงาด ี
49 นาย ฉัตรมงคล จันทร์สุข 
50 นาย ช.ภูรินาถ    พันธุ์ชู 
51 นางสาว ชณิภรณ์ เรืองฤทธิ์ 
52 นางสาว ชมพูนุท ค าภูเงิน 
53 นางสาว ชยาศิริณภ์  แสนเปา 
54 นางสาว ชลนิชา จันทร์พันธ์ 
55 นาย ชัยนันท์ ค าสี 
56 นาย ชัยพร สิทธิ์โชคพิศุทธิ์ 
57 นาย ชัยรัตน์ คงจีบ 
58 นาย ชาญวิทย์ แสงค ากุล 
59 นางสาว ชุติมนต์  สวนดอกไม้ 
60 นางสาว ชุติมา เจนตระกูลโรจน์ 
61 นางสาว ชุลีพร ชอบธรรม 
62 นางสาว ญาดา ปินะถา 
63 นางสาว ฐิตินารถท์ คงมี 
64 นาย ฐิติพงศ์ แก้วสุวรรณ 
65 นางสาว ฐิติมา   จันทะดวง 
66 นาย ณภัทร รัตนพานิช 
67 นาย ณฤดล สายใจอูป 
68 นางสาว ณลิตา  หนูเจียม 
69 นาย ณัฏฐชัย น้อยพิมพ์ 
70 นางสาว ณัฏฐณิชา วัลลา 
71 นาง ณัฐกาญจน์ คงเมือง 
72 นางสาว ณัฐชยา พวงเมฆ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
73 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิญาณ 
74 นางสาว ณัฐณิชา  พุทธเกษม 
75 นางสาว ณัฐธิดา เชิดชูพงษ์ 
76 นาย ณัฐพล อินฉุย 
77 นางสาว ณัฐภัทร  ผลานันทนิท 
78 นางสาว ณัฐรดา วิชานุชิต 
79 นางสาว ณัฐวรรณ สมรรคนัฏ 
80 นางสาว ณัฐวรรณ รักษา 
81 นาย ณัฐวุฒิ ใจอ่อนน้อม 
82 นางสาว ดวงพร ชี้แจง 
83 นาย ทรงศักดิ์ ขอขันกลาง 
84 นาย ทัตเทพ ควรคิด 
85 นาย ทินนภัทร  บุบผา 
86 นาย ทินภัทร พูนศิริ 
87 นาย ทิวานนท ์ เทศเล็ก 
88 นาย ทีปกร ล้ าชัยภูม ิ
89 นาย ทีปกร ใบโพธิ์ 
90 นาย ธนกร อินดู 
91 นาย ธนกฤต พูลเกิด 
92 นาย ธนชิต ขันทราช 
93 นางสาว ธนพร แท่นเล็ก 
94 นาย ธนัท เพชรทอง 
95 นาย ธนาธิป บุญประสิทธิ์ 
96 นาย ธนาวัตร ใจแก้ว 
97 นาย ธวัชชัย เด่นเสมอวงษ์ 
98 นาย ธวัชชัย  ภูวงศ ์
99 นางสาว ธัชกรณ์ภัสร ภัทรสกุลโยธิน 
100 นางสาว ธัญวรัตน์ พันธุ์ชัยภูมิ 
101 นางสาว ธันยธร ชัยศิริ 
102 นางสาว ธิดารัตน์ วิเทศโกสุม 
103 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์พระเนตร 
104 นาย ธิติพงศ์ พัฒนมานนท์ 
105 นาย ธีร เมืองชู 
106 นางสาว ธีรยา ศิริบูระพา 
107 นาย นนทวัฒน์ จันทร์เทศ 
108 นาย นพพร พัชรประกิติ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
109 นางสาว นพมาศ แซ่เล้า 
110 นาย นพรัตน์  เมืองสุวรรณ 
111 นาย นพวิชญ์ ศิริสวัสดิ์ 
112 นางสาว นริศรา  ศิริสมบูรณ์ 
113 นางสาว นริศา สุขแก้ว 
114 นางสาว นัฐพร ธนะวิโรจน ์
115 นาย นิติวิศว์ แตงไทย 
116 นาย นิธิศ กู้เกียรติ์ 
117 นาย นิธิศ์วัชร ์ จ าปี 
118 นางสาว นิภาพร อรรถเนตร 
119 นางสาว นิภาพร มหาแสน 
120 นางสาว นิศารัตน์  สุระถา 
121 นางสาว นุชวรา จิตเจริญรุ่งเรือง 
122 นาย บัญชา ฉิมมี 
123 นาย บุณยเกียรติ สุวรรณรัตนาสน์ 
124 นางสาว บุษบง ชมภูพื้น 
125 นาย ปกรณ์ รักษ์มณี 
126 นาย ปกรณ์ พันกลั่น 
127 นาย ปกรณ์ภัทร วงพระจันทร์ 
128 นางสาว ปณิตา อุ่นเกษม 
129 นางสาว ปทุมพร เชิดฉาย 
130 นางสาว ประกาย บุญสว่าง 
131 นางสาว ประภาพรรณ เชื้อวงศ์ 
132 นาย ปริญญา สิมาฉายา 
133 นางสาว ปรียานุช โตทอง 
134 นาย ปัญญ์นันทินี เลี้ยงวงศ์ 
135 นางสาว ปาณิศา ศิริบุรมย์ 
136 นางสาว ปานวริน พวงพันธุ์ 
137 นางสาว ปิยรัตน์ ยุทธมนตรี 
138 นาย ปิยวัฒน์ เลิศสันติ 
139 นาย ปิยะ ไกยพันธุ์ 
140 นางสาว ปิยะธิดา ร่วมสุข 
141 นาย ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ 
142 นางสาว ผกามาศ ผะอบเหล็ก 
143 นางสาว พรนภัส เขตเจริญ 
144 นางสาว พรพิมล ทรายใจ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
145 นางสาว พรพิมล แสนโน 
146 นางสาว พฤกษาพันธ์ วัวล าพอง 
147 นางสาว พลอยวรีย์ รัศมี 
148 นางสาว พวงชมพู จันทร์สวัสดิ์ 
149 นาย พัชรพล ทุมบุญมา 
150 นางสาว พิชชาพร เปรินกุล 
151 นางสาว พินนภา ข่าทิพย์พาที 
152 นางสาว พิมพ์พิศา  พิมพ์ละออ 
153 นางสาว พิมพิศา ศุขรินทร์ 
154 นาง พิมลพันธ์ พุตฉาย 
155 นาย พีรพล อรัญญวาศรี 
156 นาย พีรวุฒิ แจ่มจรูญ 
157 นางสาว ภาวิน ี พงศ์พันธ์พฤทธิ์ 
158 นางสาว มัทนา เภอเกลี้ยง 
159 นางสาว ยลดา พงค์สุภา 
160 นาย ยศพล ใบเหลือง 
161 นาย ยุทธศักดิ์ สุทธิประสิทธิ์ 
162 นาย รณฤทธิ กลัดเพ็ชร 
163 นางสาว รัชฎาพร แก้วธ ารงค์ 
164 นางสาว รัชนีกร   หมวดพล 
165 นางสาว รัตติกาล ทองธีระ 
166 นางสาว รัตนพร บุตรดีวงศ์ 
167 นางสาว รัตนาภรณ์ ปั้นลี้ 
168 นางสาว ฤดี ศรีจันทร์ 
169 นาย ฤทธิ์เดช ชินหอม 
170 นางสาว ลลิตา เริงอนันต์ 
171 นางสาว ลัดดาวัลย์   เจนสระครู 
172 นาย วชากร พัทธะศิลป์ 
173 นาย วทัญญ ู ลี้ตระกูล 
174 นาย วทัญญ ู เวชศาสตร์ 
175 นาย วทัญญ ู อ่อนตา 
176 นาย วธณะ สะสมสิน 
177 นางสาว วนิดา วันทา 
178 นางสาว วรกมล จันทะประเทือง 
179 นาย วรวิทย์ หวังชื่นชม 
180 นางสาว วราภรณ์ ปฏิบัติ 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
181 นางสาว วราภรณ์  บุญเจือ 
182 นางสาว วศินี วงศ์รัตนานุกูล 
183 นาย วัชรพล โคตรเวียง 
184 นาย วัชระ ทองลาด 
185 นาย วัชรินทร์ สายตา 
186 นางสาว วานิดา กาหนุง 
187 นางสาว วาริณี ภู่เกต ุ
188 นางสาว วาริณี นันทพุฒ 
189 นาย วิจัย รัตนยัง 
190 นางสาว วิจิตตรา แสงภารา 
191 นางสาว วิชุตา จันทร์มณี 
192 นาย วิรุตย์ วิเศษโวหาร 
193 นาย วีระพงษ์ สุขเจริญนุกูล 
194 นาย วุฒิพงศ์  วงษ์นิยม 
195 นาย ศราวุธ โกษาทอง 
196 นางสาว ศศิประภา เผ่าสุขด ี
197 นาย ศักดา ทุมฉิมพลี 
198 นาย ศักดินันท์ สุวลักษณ์ 
199 นาย ศิริพงษ์ มีแก้ว 
200 นางสาว ศิริภา รัตนสิทธิ์ 
201 นาย ศุภกร บุญก่อเกื้อ 
202 นางสาว ศุภกานต์ ครุธหอม 
203 นางสาว ศุภนุช พรธีรลานนท์ 
204 นาย สหพงศ์พันธุ์ วงศ์อาจ 
205 นางสาว สาธนี อินทสุภา 
206 นางสาว สุดารัตน์ แก่นค า 
207 นางสาว สุนิสา รื่นจิตต์ 
208 นางสาว สุพัตรา ไก่เพ็ชร 
209 นางสาว สุพิชา วันอุบล 
210 นาย สุภชัย สุปิงคลัด 
211 นางสาว สุมาลี พวงดี 
212 นางสาว สุรนารี กิกลิ้ง 
213 นาย สุริยา  หมอสินธุ์ 
214 นางสาว สุรีย์รัตน์ วงศ์ปริยพัชร์ 
215 นางสาว สุวนันท์ โภคสวัสดิ ์
216 นางสาว สุวนันท์ บุญมา 



เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
217 นางสาว หัทยา บุญงาม 
218 นาย อติราช แรกข้ึน 
219 นาย อนุชา ศรีเชียงขวาง 
220 นางสาว อภิญญา  แก้วก้อ 
221 นาย อภิวัฒน์ เสวาภพ 
222 นางสาว อภิสรา วิชากร 
223 นางสาว อรทัย วิวัฒน์วิทยา 
224 นางสาว อรอนงค์ คงสวัสดิ์ 
225 นางสาว อริศรา มีภักดี 
226 นาย อลงกรณ์ วิชาเรือง 
227 นาย อวิรุทธ์ บุญยมาลิก 
228 นางสาว อัจฉราพรรณ กลั่นเกณไถ 
229 นางสาว อัจฉราภรณ์  พุดขุนทด 
230 นาย อานันท์ สีเหม่น 
231 นางสาว อาภัสรา ครุธชา 
232 นางสาว อารีย์รัตน์ เมฆทอง 
233 นาย อุเทน ทองใบ 
234 นางสาว อุษา ขาวแจ้ง 

 


