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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 

ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565   

เวลา 09.00 – 12.00 น.  

 

ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ห้องสอบ 
เลขที่ 1 - 150 ห้อง 2001 ชั้น 20 
เลขที่ 151 – 246  ห้อง 801 ชั้น 8 (ลงลิฟทช์ั้น 7) 

 

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 โดยทันที 

➢ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ วันและเวลาสอบ และโปรด

จดจำข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด 

➢ ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ที่ไม่มีชื่อตามประกาศ แต่ได้ทำ

การสมัครสอบมาตรฐานฯ และชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ที่ไม่สามารถ

มาสอบได้ในวันและเวลาตามประกาศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์ 06 5478 5107, 06 5539 

3016, 06 1602 5977หรือ E-mail: hsm.exam@gmail.com ภายในวันจันทร์ที ่6 มิถุนายน 2565  
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➢ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ท่านใดไม่สามารถเข้ารับ

การตรวจหาเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั ่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK 

(Antigen test kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 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 และปากกา มาด้วยตนเอง  

➢ การสอบผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข 

➢ ผู้เข้าสอบโปรดแต่งกายสุภาพ มิเช่นนั้นจะไมอ่นุญาตให้เข้าห้องสอบ 

➢ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศศูนย์สอบมาตรฐานฯ  

2. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศแนบท้าย 

หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง จะถูกตัดสิทธิ์สอบ 

➢ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 06 5478 5107, 06 5539 3016, 06 1602 5977หรือ hsm.exam@gmail.com 
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แผนที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) 
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วิธีการเดินทาง 

 

 

 



1 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
001 นาย เกรียงไกร อิทธิกุสุมาลย์ 
002 นางสาว เกศสุดา ทิพย์วรรณ 
003 นางสาว เจนจิรา ชมกลาง 
004 นาย เฉลิมพล ศรีภู่ 
005 นาย เชิดชาย  ศรีวะสุทธิ์ 
006 นางสาว เนตรดาว น้อยโนนทอง 
007 นาย เนติพงษ์ แก่นจ้าย 
008 นางสาว เพชรไพลิน เรืองตระกูล 
009 นางสาว เพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์ 
010 นางสาว เฟ่ืองลดา ชูกลิ่นหอม 
011 นางสาว เมธยา ขอมดำดิน 
012 นางสาว เสาวนีย์ แซ่โค้ว 
013 นาย เอกรัฐ แซ่เจี่ย 
014 นางสาว โชคมณี ผาพิมพ์ 
015 นางสาว โสภาภรณ ์ พิมโคตร 
016 นางสาว โสมวดี วราอัศวปติ 
017 นางสาว กชกร ทองม่วง 
018 นางสาว กชพรรณ การะเกษ 
019 นางสาว กนกกาญจน์ แก้วประเสริฐ 
020 นางสาว กมลลักษณ์ กายงแว่น 
021 นาย กวินทร์ โกมลไสย 
022 นางสาว กวินทรา คงคา 
023 นาย ก้องสยาม  งามเสน่ห์ 
024 นางสาว กัญญา จ้อนเพชร 
025 นางสาว กัลปังหา จันทร์แจ่ม 
026 นางสาว กานดาภร สนองกัณฑ์ 
027 นาย กิตติทัต ชินบุตร์ 
028 นางสาว กิตติยา เหล็งไทย 
029 นางสาว กีติกานท์  เครือนาค 
030 นางสาว กีรติกา พิมพ์ภูคำ 
031 นางสาว กุลณัฐ บัวส่อง 
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เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
032 นางสาว กุลสตรี ปักครึก 
033 นางสาว กุลสตรี ปักครึก 
034 นางสาว กุลสตรี ปักครึก 
035 นาย คมชาญ สุวรรณโณ 
036 นาย คำมีธนงค์ สายขุน 
037 นาย คุณากร ปังเกตุ 
038 นางสาว จตุพร ศิริ 
039 นาย จาคิน พลอยวิลัย 
040 นางสาว จารุวรรณ จันทสุ 
041 นางสาว จิตตานันท์ ชูวิเชียร 
042 นางสาว จินตนา เพ็ชรรักษ์ 
043 นาย จิระศักดิ์ สิงห์ทอง 
044 นาย จิรายุ อาศน์สุวรรณ 
045 นางสาว จุฑามาศ อารีเอื้อ 
046 นางสาว จุรารัตน์ ก้อนวัน 
047 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทศลา 
048 นางสาว ฉัฐชญา เนื่องจำนงค์ 
049 นางสาว ชนัญญา อโนชาเดช 
050 นางสาว ชนัฏฐา กฤษณะพุกต์ 
051 นางสาว ชนาธินาถ โมซา 
052 นางสาว ชัญญานุช ไชยศรีธิ 
053 นาย ชัยวส ุ การกระสัง 
054 นาย ชัยสิทธิ ์ จูฑังคะ 
055 นาย ชำนาญ ประทุมศรี 
056 นาย ชิตพล แสนหาญ 
057 นาย ชุติภาส อัครยาพานิช 
058 นาย ซอบรี มุเสะ 
059 นางสาว ซัลวา  อะตะบู 
060 นาย ฐวิศว ์ อรรถจรูญ 
061 นาย ณัฐจักร วงศ์คำ 
062 นาย ณัฐดนัย ดาบุตร 
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เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
063 นางสาว ณัฐนิช อ้นสาคร 
064 นาย ณัฐพล ศิริภักดิ์ 
065 นางสาว ณัฐวดี ปลื้มชิงชัย 
066 นาย ณัฐศาสตร์ นามเชียงใต้ 
067 นาย ณิชากร บุญเกิด 
068 นางสาว ณิชากร วันทนียกุล 
069 นางสาว ดลภคพร  พราหมณ์พริ้ง 
070 นางสาว ดวงกมล วลุนธรรม 
071 นางสาว ดวงพร คำโสมศรี 
072 นางสาว ดวงพร พลฤทธิ์ 
073 นางสาว ตวงชนก ปล้องไม้ 
074 นางสาว ตวงณัชชา จันทรมัสการ 
075 นางสาว ตันหยง สิลมัฐ 
076 นางสาว ตุลยดา แตงตาล 
077 นาย ทรรวรีก์ พระแก้ว 
078 นาย ทวิชชัย เจริญรัศมี 
079 นาย ทวี ขุนสมุทร 
080 นาย ทวี ศักดินาเกียรติกุล 
081 นาย ทศพล  จันทร์ทอง 
082 นาง ทัตติญา บุญธรรม 
083 นางสาว ทิพวัลย์ ทองรักษ์ 
084 นางสาว ทิภากรณ์ รื่นกมล 
085 นาย ธนกฤต  สุจริต 
086 นาย ธนธัช  วรสัตยากร 
087 นาย ธนบดี เรืองพงศธร 
088 นาย ธนภณ นามโสวรรณ์ 
089 นาย ธนภัทร วงษ์ชารี 
090 นาย ธนากร เผ่าทัพ 
091 นาย ธนาวัฒน ์ อุดมบัว 
092 นางสาว ธภิรมญ์ฐา พรรษา 
093 นางสาว ธมลวรรณ  ผิวผ่อง 
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เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
094 นางสาว ธัญชนิต ปาละสุวรรณ 
095 นางสาว ธัญญาภรณ์ พุ่มบ้านยาง 
096 นางสาว ธัญพิชชา อ่อนน้อม 
097 นางสาว ธัญสุดา กะการดี 
098 นางสาว ธันย์ชนก สังขะทิพย์ 
099 นางสาว ธาราทิพย์ ล้วนลอย 
100 นางสาว ธิตานันท์ ตาปนานนท์ 
101 นางสาว ธีรภัทร เจริญปัญญาเนตร 
102 นาย ธีรวิทย์ นิมิตรวิลาส 
103 นาย นราธร อุคำ 
104 นาย นราธิวัฒน ์ ชูเกลี้ยง 
105 นางสาว นฤมล โพสียา 
106 นาย นวพล เดชพงศ์พรหม 
107 นางสาว นันทวรรณ ปุจฉาการ 
108 นางสาว นิตยา อุคำพันธ์ 
109 นาย นิรัติศัย หาญปิยนันท์ 
110 นางสาว บัณฑิตา ดำเกลี้ยง 
111 นาย บุญชัย สุขศรี 
112 นาย ปกรณ์ รักษ์มณี 
113 นาย ปฐมพล ล่อกิจ 
114 นางสาว ปณิดา สุโขบล 
115 นางสาว ปนัดดา เจริญศร 
116 นางสาว ปพิชญา หลักฐาน 
117 นางสาว ปพิชญา นาคน้อย 
118 นาย ประยุทธ ทองนิมิตร 
119 นางสาว ปราณภา อินต๊ะวงค์ 
120 นางสาว ปราณิสา ขุนสมุทร 
121 นาย ปรานพ อ่องแดง 
122 นาย ปรีชา ศุภเกษ 
123 นางสาว ปวรวรรน สงวนพันธุ์ 
124 นางสาว ปัทมพร ทองสว่าง 
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เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
125 นางสาว ปาร์ย อรรถพิสาล 
126 นางสาว ปิยพร สิงห์คา 
127 นางสาว ปิยะฉัตร อันชูฤทธิ์ 
128 นาย พงศ์พสิษฐ์ จันทะลี 
129 นาย พงษ์ประสิทธิ์   เหล่าม่วง 
130 นาย พชธกร ทำมาตา 
131 นาย พชร ตามลิขิต 
132 นางสาว พรชนก แก้วเทวี 
133 นาย พรชัย ดีโม้ 
134 นางสาว พรนภา วาตาดา 
135 นางสาว พรนรินทร์ ตั้งอิสราวุฒิกุล 
136 นางสาว พรพรรณ เสาเสนา 
137 นางสาว พรพิสุทธิ์ สมคิด 
138 นางสาว พราวพร ศรีโสภา 
139 นางสาว พลอยศรัณย์ เกิดแสง 
140 นางสาว พัชราพร บุญสุนีย์ 
141 นางสาว พัชราภรณ์ แต้อวง 
142 นางสาว พัชราภรณ์  แลสุภา 
143 นางสาว พัชรีพร โสระสิงห์ 
144 นางสาว พัสตราภรณ์ ทองตะนุนาม 
145 นางสาว พิชญ์สินี ขวัญดี 
146 นางสาว พิชญ์สินี เลาหภักดี 
147 นางสาว พิชญา อ่องอุทุมพร 
148 นาย พิทยา ปัทมกาพร 
149 นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 
150 นางสาว พิมรัตน์ มาตยานุมัตย์ 
151 นางสาว พิมลพรรณ หมู่เฮง 
152 นาย พีรพงษ์ ปึงปิยะกุล 
153 นางสาว ฟ้าใส ชัยศรี 
154 นางสาว ฟาร์ติมา ใจอินทร์ 
155 นางสาว ภัคจิรา กลีบขยาย 
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156 นางสาว ภัทรชรัฎฐ ์ หมั่นดี 
157 นางสาว ภัทรวดี ยี่สุ่นศรี 
158 นางสาว ภัสราภรณ์ กระจ่างโพธิ์ 
159 นางสาว ภาณุมาส กิติกา 
160 นางสาว ภาสินี คนงาม 
161 นาย ภูนันท์ กฤตเวทิน 
162 นาย ภูริณัฐ สมุทรเผ่าจินดา 
163 นางสาว มนัญญา พะไลไผ่ 
164 นางสาว มนันญา แสงสายออ 
165 นางสาว มัชฌิมา ปัญญาจักร์ 
166 นางสาว มินตรา พิมสาร 
167 นางสาว ยลมณี ขุนพรม 
168 นาย ยิ่งยศ กอเซ็ม 
169 นาย ยุรนันท์ เล็กน้อย 
170 นาย รวิพล มีวรรณ์ 
171 นางสาว รสรินทร์ ถาวงษ์กลาง 
172 นางสาว รัตติกาล นามสีฐาน 
173 นางสาว รัตติยา นันธิพานิช 
174 นางสาว รัตนา กันทาวงค์ 
175 นางสาว รุ่งทิพย์ นุชสมบัติ 
176 นางสาว รุ่งราตรี ทองนิล 
177 นาง ฤทัยรัตน์ ศรีมูล 
178 นางสาว ฤทัยวรรณ คงเจริญ 
179 นาย วงศธร นาคสอน 
180 นาย วชิรวิชญ ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง 
181 นาย วรเศรษฐ์ วรกุลชัยวัฒน์ 
182 นางสาว วรรณภา บุญส่ง 
183 นางสาว วรรณศิริ สุริยวงศ์ 
184 นางสาว วรรณิษา ต้นพนม 
185 นางสาว วราพร วงษ์จันทร์ 
186 นางสาว วริยา คิมประสูตร 
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187 นางสาว วริษฐา นิลนาก 
188 นางสาว วัลย์ภัสสร ์ เมธาศศินนท์ 
189 นางสาว วาสนา มะหลีโดง 
190 นางสาว วาสิณี ยกจำนวน 
191 นางสาว วิไลวรรณ ปล้องพุดซา 
192 นางสาว วิชญาพร พงษ์จีน 
193 นาย วิทยา วงศ์จันทร์ 
194 นาย วิษณุ  อุตมางคบวร 
195 นาย วีรภัทร ฤทธาภิรมย์ 
196 นาย วีระยุธ ประกายเพชร 
197 นาย ศดิศ นิ่มทับทิม 
198 นาย ศดิศ นิ่มทับทิม 
199 นางสาว ศรัญญา เพียเอีย 
200 นางสาว ศิริรัตน์ สามี 
201 นางสาว ศุภรัตน์ หรูนหีม 
202 นางสาว ศุภิสรา  ปลดห่วง 
203 นาย สราวุฒ ิ ทิศฟองดี 
204 นางสาว สลักจิต  ศรีเพริศ 
205 นาย สหรัฐ แก้วประดับ 
206 นาย สาโรจน ์ แสงโรจน์ 
207 นาย สากล สุขวาณิชวิชัย 
208 นางสาว สายชล โพธิ์เพียร 
209 นางสาว สาวิตรี สุขกล่อม 
210 นาย สิขริน ฟ้าประทานชัย 
211 นางสาว สิชล โกสุมพันธ์ 
212 นางสาว สิตานัน นาคสุวรรณ์ 
213 นางสาว สุกัลยา  ทองเสริม 
214 นางสาว สุชาดา บุญฉาย 
215 นางสาว สุดารัตน์ ปรางค์นอก 
216 นางสาว สุธิศา แสนพรม 
217 นางสาว สุนิสา กันหาบุตร 
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218 นางสาว สุปรียา ผลทับทิม 
219 นางสาว สุพิชญา ชัยนราพิพัฒน์ 
220 นางสาว สุภวัทน ์ สุทนต์ 
221 นางสาว สุภัคทรา ศศิธร 
222 นางสาว สุภานัน อุทัยโชติวรรณ 
223 นางสาว สุภาพร โคนเคน 
224 นาง สุภาพร บุญธรรม 
225 นางสาว สุภาพร รัตนบุตรา 
226 นางสาว สุภาพรรณ สมทรัพย์เจริญ 
227 นางสาว สุภาวด ี สิงห์รักษาตระกูล 
228 นางสาว สุภาวด ี ยอดทองดี 
229 นาย สุระพงศ์ ภูเดช 
230 นาย สุริเยนทร์ ภู่ประเสริฐวงศ์ 
231 นางสาว หทัยวรรณ  ใจซื่อ 
232 นาย หฤษฎ์ สถิตพรบรรพต 
233 นางสาว อทิตย์ตา เรืองวงษ์ 
234 นาย อนุชิต สุทธิรักษ์ 
235 นางสาว อนุตรา  แสนนอก 
236 นางสาว อนุสรา  แก้วการ 
237 นางสาว อรกัญญา กุลเกษ 
238 นางสาว อรอุมา ชุมปัญญา 
239 นาย อริยะชัย มิตรนารายณ์ 
240 นางสาว อัจฉรียา สัมพันธ์พร 
241 นาย อาณัติ ปัญญานุวัฒน์ 
242 นางสาว อาริยา ยอดเมือง 
243 นางสาว อาริสา สุขเกษม 
244 นางสาว อารียา ทองอ้น 
245 นาย อิสระ นนธิราช 
246 นางสาว อิสริยาภรณ์  วิเศษศิลป์ 

 


