
                                          
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า  

ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2564 

วันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม 2564   

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

หมายเหตุ: (โปรดอ่าน) 

 ทางศูนย์สอบมาตรฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ จะประกาศสถานท่ีจัดสอบในวันท่ี 1 

ตุลาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์สอบมาตรฐานฯ www.ehwm-exam.com  

 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ช่ือ-สกุล ผู้สมัครสอบ  

 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 เจนจิรา สิงหาราโท 
002 นางสาว เจนจิรา เสนาะพิณ 
003 นาย เชษฐภากร จ ารสันโรดม 
004 นางสาว เพ็ญประภา ใจกล้า 
005 นาย เมธี สีลาโคตร 
006 นางสาว เรณุกา สุดตาจันทร ์
007 นาย เวทรินทร ์ อธิจิระสิงห ์
008 นางสาว เสาวนีย์ แซ่โค้ว 
009 นางสาว แสงเดือน ศรีเพชร 
010 นาย ไชยรัช เมฆแก้ว 
011 นางสาว กชกร ทองม่วง 
012 นางสาว กนกพร วรรณธนากูล 
013 นางสาว กมลชนก ทองเกตุแก้ว 
014 นาย กรณ์ ชูวงศ์วาน 
015 นางสาว กรรณิการ ์ ความสวัสดิ ์
016 นางสาว กฤตลักษณ์ แก้วนิสสัย 
017 นางสาว กฤติยา  สุ่มสวัสดิ ์
018 นาย กฤษณพงศ์ แก้วเพชร 
019 นาย กันตวัฒน์  เพชรรัตน์ 
020 นาย กิตติชัย อิฐรัตน์ 
021 นางสาว กิตต์ิรวี สมุทรศร 
022 นางสาว กุลธิดา ประสมจิตร 
023 นางสาว คนึงนุช ชะรัมย ์
024 นาย คมกริช ผ่านวงษ์ 
025 นาย ค ามีธนงค ์ สายขุน 
026 นาย คุณากร มั่นช่ืน 
027 นาย คุณานนท์ ฤทธาคณานนท์ 
028 นางสาว จันจริา เอี่ยมส ี
029 นางสาว จันทรท์ิพย ์ ทรงฤทธ์ิ 
030 นางสาว จันทิมา สิงห์สกล 
031 นางสาว จินดา  ชิณวงษ์ 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
032 นาย จิระศักดิ ์ สิงห์ทอง 
033 นางสาว ชฎาภรณ์ จ ารสักิตติวัลย ์
034 นางสาว ชนิภา วิโรจน์จรสักลุ 
035 นางสาว ชมอักษร ทองโสม 
036 นาย ชยุติ ตั้งจิตวิสุทธ์ิ 
037 นาย ชัชวินทร์ เมฆฉิม 
038 นาย ชัยสิทธิ ทองกันยา 
039 นาย ชาญชัย สังเกต ุ
040 นาย ชานนท์ บวรเศรษฐโสภณ 
041 นาย ชินโชติ นิลสันเทียะ 
042 นางสาว ฐิติพร สมบัติวัฒนางกรู 
043 นางสาว ฐิติพันธ์ กุมสินพันธ์ 
044 นางสาว ฐิติมา นิติโชต ิ
045 นาย ณัชภัทร ส าเภาน้อย 
046 นาย ณัฐชาต บัณฑิตพรรณ 
047 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิญาณ 
048 นาย ณัฐพล ศิริภักดิ์ 
049 นาย ณัฐภาส วรคันธ์ 
050 นางสาว ณัฐวรา เปรมพลูสวัสดิ์ 
051 นางสาว ดลภคพร พราหมณ์พริง้ 
052 นาย ตะวัน ตริยางกรูศร ี
053 นาย ตุลยากร มะลซิ้อน 
054 นางสาว ทนาวรรณ์ เทียมลี ้
055 นางสาว ทาริกา  แพงจิกร ี
056 นางสาว ทิพรดา มณีเภตรา 
057 นางสาว ธนภรณ์ เวทยาวงศ์กุล 
058 นาย ธนภัทร วงษ์ชารี 
059 นาย ธนภัทร เอกพานิช 
060 นาย ธนากร เกษียร 
061 นางสาว ธรณ์ธันย์ ใจมั่น 
062 นาย ธรรมรัตน์ เลพล 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
063 นางสาว ธัญญารัตน์  ทิพย์อักษร 
064 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์พระเนตร 
065 นางสาว ธีรยา ศิริบูระพา 
066 ว่าที่ ร.ต.หญงิ ธีราภรณ์ นวเกล้า 
067 นาย นฤเมศร ์ ขอเจริญ 
068 นางสาว นลิน ี ฐานะ 
069 นางสาว นารีรัตน์ พันธ์ุวิทยากูล 
070 นางสาว นิติกาญ ขัดสีทะล ี
071 นางสาว นิลวรรณ มาแจ้ง 
072 นางสาว นุชจร ี มะหะหมัด 
073 นางสาว บุญตา อิ๊บ 
074 นาย บุรินทร ์ วงศ์วรรณ 
075 นางสาว บุษยมาส ลวดลาย 
076 นาย ประกอบ ฉ่างฉาย 
077 นางสาว ปรัณชยา พึ่งทิม 
078 นางสาว ปราณปริยา เบิกไพร 
079 นางสาว ปริม ญาณบุญ 
080 นาย ปรีชา การะเวก 
081 นางสาว ปรีดาพร อภัยกาวี 
082 นางสาว ปัญณัสฉราห ์ แก้วค าแพง 
083 นางสาว ปาริชาติ  สมสนุก 
084 นางสาว ปิยะพร ภู่หน ู
085 นางสาว ผกาทิพย ์ สามงามตัน 
086 นาย ผณิตร ์ พันธุภา 
087 นางสาว พรไพลิน บุณณะ 
088 นางสาว พรพรรณ เสาเสนา 
089 นางสาว พรหมพร พูลสุข 
090 นาย พฤธ เบญจจินดา 
091 นางสาว พลาพร สุขมา 
092 นาย พศวีร์ นาน้อย 
093 นางสาว พัชรีพร โสระสงิห ์
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
094 นาย พันธ์ุเพชร พื้นผล 
095 นาย พันศักดิ์ ยอดอุส่าห ์
096 นางสาว พิชญา นวลด ี
097 นางสาว พิชญากร ช่ืนเก 
098 นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 
099 นางสาว พิมพ์ผกา รุ่งแสง 
100 นาย พีรพล ยงอยู ่
101 นางสาว ภคพร เงินลาด 
102 นางสาว ภัทราภรณ์ บัวจันทร ์
103 นางสาว ภัทราวรรณ  อึ๊งโพธ์ิ 
104 นาย ภาคภูมิ  สถาพรวัฒนากุล 
105 นาย ภาณุพัฒน์  โรจนอุดมวุฒิกลุ 
106 นางสาว มนชญา วงศ์เงิน 
107 นางสาว มนทิรา สุขเจริญ 
108 นางสาว มิ่งขวัญ เกษปทมุ 
109 นาย ยุทธพงค์ กิจโล 
110 นางสาว รังศิณีย ์ ธูปสูงเนิน 
111 นาย รัชตะ ช้างเปีย 
112 นาย ราเมศร ์ สุทิน 
113 นาย ราชัน คล้ายจินดา 
114 นาย ราชัน กงภูเวช 
115 นางสาว วราพร วงษ์จันทร ์
116 นางสาว วราภรณ์ สุขขา 
117 นาย วัฒนา ศรีเกต ุ
118 นางสาว วิไลวรรณ บรรเทงิใจ 
119 นางสาว วิภาพันธ์ ไกรล า 
120 นาง วิมลรัตน์ วณาไธสง 
121 นางสาว วิลาวัลย์ ค าทุ่น 
122 นาย วิสุทธ์ิ บุญมาก 
123 นาย วีรภัทร ์ หวลกสิน 
124 นาย ศดิศ นิ่มทับทมิ 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
125 นาย ศิระศักดิ ์ กุมขุนทด 
126 นางสาว ศิริพร พรมเดช 
127 นางสาว ศิริยาภรณ์ สุจริตวัฒนกลุ 
128 นาย สงกรานต ์ มาลัยทอง 
129 นาย สมมาศ ศรีกุลวงศ์ 
130 นางสาว สรสัวดี สุมาล ุ
131 นาย สันติ แนวทอง 
132 นางสาว สิรินาฏ วงษาศักดิ์ 
133 นางสาว สิรินาถ เฉลิมโชควิจิตร 
134 นางสาว สิรินารถ  ปองป่า 
135 นางสาว สิรริัตน์ เกษกระทุ่ม 
136 นางสาว สุกัญญา กิจจาปาโล 
137 นางสาว สุชาวลี สายภา 
138 นางสาว สุทธิดา ประชานันท ์
139 นางสาว สุทธิน ี ยอดอินทร ์
140 นาย สุทัศน์ อันสา 
141 นาย สุธน พัสกลุ 
142 นางสาว สุนิสา สังข์ศรีอิน 
143 นางสาว สุปรียา ผลทับทมิ 
144 นางสาว สุพรรษา บุญมา 
145 นางสาว สุพิชชา จิรสกลุรักษ์ 
146 นาย สุภรุจ ชมภูพล 
147 นางสาว สุภัคทรา ศศิธร 
148 นาง สุภาพร บุญธรรม 
149 นางสาว สุภาพร ช่างจักรด ี
150 นางสาว สุภาวรรณ เมืองจันทร ์
151 นาย สุมนสั วอนเพียร 
152 นาย สุรพงษ์ ชาวสวนงาม 
153 นาย สุรสาร เทพศิร ิ
154 นางสาว หทัยวรรณ ใจซื่อ 
155 นางสาว อชิรญา วาปีโก 
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เลขที่น่ังสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
156 นาย อดิศักดิ์ ทิมไทย 
157 นาย อดิศักดิ์ บุญเหลอืง 
158 นาย อนุพันธ์ ยอดเพชร 
159 นาย อภิชาต ศรีชัย 
160 นางสาว อภิญญา ทองวิเศษ 
161 นางสาว อมรรัตน์ เกรกิกิตติกลุ 
162 นางสาว อรปรีญา สีงอย 
163 นางสาว อรอนงค์ แขตสันเทียะ 
164 นางสาว อริษา ดียางหวาย 
165 นาย อรุณ จันทร์ฉาย 
166 นาย อัครัช มีอัชฌา 
167 นางสาว อังคณา แซ่โค้ว 
168 นางสาว อัจฉรา แก้ววันทา 
169 นาย อาพากร พรมเพชร 

 


