
 

 

                                          
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 

ณ ห้อง 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565   

เวลา 09.00 – 12.00 น.  

 

หมายเหตุ: (โปรดอ่าน) 

➢ เนื่องจากการจัดสอบมาตรฐานฯ ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ 

กำหนดให้ก่อนการเข้าสอบมาตรฐานฯ ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ทุกท่านต้องยื่นเอกสารแสดงหลักฐานผล

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ 

ATK (Antigen test kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ไม่รับ

หลักฐานที่เป็นการตรวจ ATK ด้วยตนเอง และหากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงหรือผลการตรวจเป็น

บวก (พบเชื้อ) ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

➢ กรณีที่ผู ้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ผลการตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ่ศูนย์สอบ

มาตรฐานฯ โดยทันท ี

➢ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ วันและเวลาสอบ และโปรด

จดจำข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด 

➢ ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ที่ไม่มีชื่อตามประกาศ แต่ได้ทำการสมัครสอบ

มาตรฐานฯ และชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ที่ไม่สามารถมาสอบได้ในวัน

และเวลาตามประกาศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์  06 5478 5107, 06 5539 3016, 06 1602 

5977 หรือ E-mail: hsm.exam@gmail.com ภายในวันจันทร์ที ่30 พฤษภาคม 2565  

➢ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ท่านใดไม่สามารถเข้ารับการตรวจหา

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK (Antigen test kit) 

จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์

สอบมาตรฐานฯ ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 



 

 

➢ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ เป็นผู้มีประวัติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออก

โดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นผู้ที่ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในวันสอบมาตรฐานฯ 

➢ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ เป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในช่วงระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันสอบมาตรฐานฯ ขอให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบติดต่อเจ้าหน้าที ่ศ ูนย์สอบ 

มาตรฐานฯ โดยทันท ี

➢ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือมีอาการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรค  

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ โดยทันที 

➢ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำ

โรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานฯ หากเข้าสอบมาตรฐานฯ และ/หรือผ่านการสอบมาตรฐานฯ

แล้ว ถือว่าผลการสอบมาตรฐานฯ ของผู้นั้นเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ 

➢ ผู้ที ่เอกสารสมัครสอบไม่ครบตามที่เจ้าหน้าที ่ได้แจ้งไว้ ให้นำเอกสารดังกล่าวมาในวันสอบมาตรฐานฯ  

มิเช่นนั้น ศูนย์สอบมาตรฐานฯ จะถือว่าการสมัครสอบมาตรฐานฯ ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และตัดสิทธิ์การสอบ

ครั้งนั้นๆ 

➢ ในวันสอบมาตรฐานฯ ผู้เข้าสอบกรุณาเตรียมบัตรประชาชน ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และเครือ่งคิดเลขมา

ด้วยตนเอง และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางศูนย์สอบ

มาตรฐานฯ ไม่มีบริการยืมเครื่องคิดเลข 

➢ ผู้เข้าสอบโปรดแต่งกายสุภาพ มิเช่นนั้นจะไมอ่นุญาตให้เข้าห้องสอบ 

➢ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศศูนย์สอบมาตรฐานฯ  

2. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศแนบท้าย 

หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง จะถูกตัดสิทธิ์สอบ 

➢ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 06 5478 5107, 06 5539 3016, 06 1602 5977 หรือ hsm.exam@gmail.com 
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แผนที่ 

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)  

 

 

 

 

 



 

 

วิธีการเดินทาง 

 

 

 



 

1 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
001 นางสาว เกษรา คงสมบัติ 
002 นาย เขมรัฐ  เล็กรักชาติ 
003 นางสาว เจตนา อินทร์สุวรรณ 
004 นางสาว เจนจิรา ชมกลาง 
005 นาย เชษฐรัชฎ์  จงวนาพิทักษ์กุล 
006 นาย เนติพงษ์ แก่นจ้าย 
007 นางสาว เปรมกมล สำราญ 
008 นางสาว เฟ่ืองลดา ชูกลิ่นหอม 
009 นาย เมธีกร  รื่นภาคตะยะ 
010 นาย เอกบุรินทร์ พูนรัตน์ 
011 นางสาว โสมวดี วราอัศวปติ 
012 นาย โอฬาริก คงพันธุ์ 
013 นางสาว ไอริน วันแรก 
014 นางสาว กชพรรณ การะเกษ 
015 นางสาว กนกกาญจน์ แก้วประเสริฐ 
016 นางสาว กนกวรรณ อรุณพัฒนสุข 
017 นางสาว กนกวรรณ  ชินเดช  
018 นางสาว กมลชนก มิตรานนท์ 
019 นางสาว กมลทิพย์ พูลประดิษฐ์ 
020 นางสาว กมลรัตน์ พันธุ์โพธิ์ 
021 นางสาว กรกนก จุฑาวุฒิกุล 
022 นาย กฤติเดช มุนทาเย็น 
023 นาย กฤษฎา เสียมสกุล 
024 นาย กฤษฏิ์ พูลผกา 
025 นางสาว กันตนา ศรีนวล 
026 นางสาว กาญจนา ศรีสอาด 
027 นางสาว กานดาภร สนองกัณฑ์ 
028 นาย กานพงศ์ อินทรมานวงศ์ 
029 นาย กำพล วัฒนวงศ์ 
030 นางสาว กุหลาบ ชมภูโคตร 
031 นางสาว ขวัญฤทัย  ตุ้ยสาร 



 

2 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
032 นาย คเชนทร์เกียรติ สุขเจริญ 
033 นางสาว คนึงนิจ รชนิรมณ์ 
034 นางสาว จริญาพร วงษา 
035 นาย จำนงค์ โพธิ์ขำ 
036 นาย จีรวัฒน ์ พรหมน้ำแก้ว 
037 นาย ฉันท์ชนก ชุมปัญญา 
038 นางสาว ชนนิกานต์ ศุภเมธี 
039 นางสาว ชนาธินาถ โมซา 
040 นาย ชำนาญ ประทุมศรี 
041 นางสาว ชุติมณฑน์ สมบูรณ์มาก 
042 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชุติมา แพงคำ 
043 นางสาว ฐิติมา นิติโชติ 
044 นางสาว ฐิติมา จันทะดวง 
045 นาย ณรงค์ แก้วอ่อน 
046 จ่าสิบเอกหญิง ณลิตา หนูเจียม 
047 นางสาว ณัฏฐณิชา วัลลา 
048 นาย ณัฐกร เทียนศรีภูมิ 
049 นางสาว ณัฐญาดา  เจริญสัตย์ 
050 นางสาว ณัฐพร ไชยหาทัพ 
051 นาย ณัฐพล แดงมูล 
052 นาย ณัฐพล พิกุลทอง 
053 นาย ณัฐพล  ลิขิตวรโชต ิ
054 นางสาว ณัฐวดี ปลื้มชิงชัย 
055 นางสาว ณัฐสุศิตา ธนันนิติวัชร์ 
056 นางสาว ดวงฤทัย บุญมี 
057 นางสาว ดาวิน กลิ่นบัว 
058 นาย ตะวัน ตริยางกูรศรี 
059 นาย ทวี ขุนสมุทร 
060 นาย ทัตดนัย ตึกประโคน 
061 นาย ธนากร ไวยสุนา 
062 นาย ธนากร เผ่าทัพ 



 

3 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
063 นางสาว ธรณ์ธันย์ ใจมั่น 
064 นาย ธรรมรัตน์  ปิ่นแก้ว 
065 นางสาว ธัญญาภรณ์ พุ่มบ้านยาง 
066 นาย ธีรพล มลฑา 
067 นาย นภนิศ ทองรอด 
068 นาย นรภัทร ประทินทอง 
069 นาย นราธร อุคำ 
070 นาย นัฐพล ภูมิพิมพ์ 
071 นาย นิพัทธ มีพฤกษ์ 
072 นางสาว นิภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง 
073 นาย นิรัติศัย หาญปิยนันท์ 
074 นางสาว นิศาชล สุรหมีน 
075 นาย บุญฤทธิ ไชยสุริยา 
076 นาย บุณยเกียรติ สุวรรณรัตนาสน์ 
077 นางสาว ปทุมพร  เชิดฉาย 
078 นางสาว ปนิดา รื่นรมย์ 
079 นางสาว ปภามญชุ์  ซีประเสริฐ 
080 นาย ประดิษฐ์ อุดด้วง 
081 นาย ประยุทธ ทองนิมิตร 
082 นางสาว ปาร์ย อรรถพิสาล 
083 นางสาว ผกามาศ นุชมิตร 
084 นาย พงศ์พสิษฐ์ จันทะลี 
085 นาย พชร ตามลิขิต 
086 นางสาว พชรวรรณ วงษ์สถิตย์ 
087 นางสาว พรนรินทร์ ตั้งอิสราวุฒิกุล 
088 นางสาว พรรณพิมล พยุงวงษ์ 
089 นางสาว พรรณภา คงประพัฒน์ 
090 นางสาว พรสุดา ใจสุข 
091 นาย พลากร พันธ์เนียม 
092 นาย พศวีร์ นาน้อย 
093 นางสาว พัชราพร บุญสุนีย์ 



 

4 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
094 นางสาว พัชราภรณ์  แลสุภา 
095 นาย พิเชษฐ์ ตั้งชนะชัยอนันต์ 
096 นางสาว พิชญา  จอมหงษ์ 
097 จ.ส.ต. พิสิฐ ช่องลมกรด 
098 นาย พีรณัฐ ไวยพัฒน์ 
099 นาย พีรธัช สกุลครู 
100 นาย พีรภาส  นรินทร์หงษ์ทอง 
101 นาย พุฒธิพงษ์ กรแก้ว 
102 นางสาว พุธิรัตน์ กรรณเกตุ 
103 นางสาว ภวมล จารุเฉลิมรัตน์ 
104 นางสาว ภัคทรียา แซ่เล้า 
105 นาย ภัทรวิน สุวรรณชาตรี 
106 นาย ภาคภูมิ  สถาพรวัฒนากุล 
107 นาย ภาณุเดช ส่งโส 
108 นางสาว ภาสินี คนงาม 
109 นางสาว มณีนุช ทองย้อย 
110 นางสาว มลฤดี  โยธะการี 
111 นาง มานิดา ทองพิทักษ์วงศ์ 
112 นาย ยิ่งยศ กอเซ็ม 
113 นางสาว รสรินทร์ ถาวงษ์กลาง 
114 นาย ราชัน กงภูเวช 
115 นางสาว ลลิตา เริงอนันต์ 
116 นาย วโรภาส โล่ห์รักษา 
117 นาย วงศธร นาคสอน 
118 นาย วรเมธ เวทยนุกูล 
119 นาย วรเศรษฐ์ วรกุลชัยวัฒน์ 
120 นางสาว วรรณภา บุญส่ง 
121 นางสาว วรรณศิริ สุริยวงศ์ 
122 นางสาว วรรณสว่าง ชัยชนะ 
123 นางสาว วราพร อนุญาหงษ์ 
124 นาย วัชระ แซ่เฮง 



 

5 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
125 นางสาว วัชร ี รวยรื่น 
126 นาย วัฒนา ศรีเกตุ 
127 นาย วิทยา ปัดถาวโร 
128 นางสาว วิภาว ี หล้าสิงห์ 
129 นาย วิสุทธิ ์ บุญมาก 
130 นาย วีระยุธ ประกายเพชร 
131 นางสาว ศลิษา สุนทรภัค 
132 นาย ศิระศักดิ์ กุมขุนทด 
133 นางสาว ศิริวัลย์ ลอยประโคน 
134 นางสาว สรินยา แก่นก่อ 
135 นางสาว สลักจิต  ศรีเพริศ 
136 นาย สหพงศ์พันธุ์ วงศ์อาจ 
137 นาย สากล สุขวาณิชวิชัย 
138 นาย สาธร จันวนา 
139 นาย สิทธิชัย คนหมั่น 
140 นางสาว สิรินารถ ปองป่า 
141 นาย สุกฤษฎิ์ วัฒนาชวนันท ์
142 นางสาว สุกัญญา น้อยนารถ 
143 นางสาว สุกัญญา เสพซอง 
144 นางสาว สุณิสา ช่วยอักษร 
145 นางสาว สุธีมนต์ อินต๊ะรัตน์ 
146 นางสาว สุพัดชา จันทร์ช่วย 
147 นางสาว สุพิชา วันอุบล 
148 นาย สุภรุจ ชมภูพล 
149 นางสาว สุภาพร โสดานิล 
150 นาย สุรศักดิ์  บูรณะกิติ 
151 นางสาว สุรัสสา จงเป็นสุขเลิศ 
152 นาย สุริเยนทร์ ภู่ประเสริฐวงศ์ 
153 นางสาว อทิตย์ตา เรืองวงษ์ 
154 นาง อนุสรา เปล่งเมือง 
155 นางสาว อพิศธญา ยิ้มหยู 
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เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
156 นาย อภิวัฒน์ บุญทับ 
157 นางสาว อมรรัตน์   ภูลสวัสดิ ์
158 นางสาว อรกัญญา กุลเกษ 
159 นางสาว อรพรรณ จันทร์ขอนแก่น 
160 นาย อรรณพ เกียรตินันทโกศล 
161 นาย อริยะชัย มิตรนารายณ์ 
162 นางสาว อริศโนชา  เพ็ญหนู 
163 นาย อัตตพล พลจันทร์ 
164 นาย อาณัติ ปัญญานุวัฒน์ 
165 นางสาว อาริตา เคหะบุตร 
166 นาย อำนาจ พรมสาร 
167 นาย อิสระ นนธิราช 
168 นาย อิสราพงษ์ คุ้มเลิศ 

 


