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ประกาศผลการสอบประจ าปี พ.ศ. 2563 
การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) 
จัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ 

1 นางสาว กนกวรรณ สุขรักษ์ ผ่าน 
2 นางสาว กนิษฐา เจริญเชื้อ ผ่าน 
3 นางสาว กฤชวรรณ ภัทรธีรกุล ผ่าน 
4 นาย กฤตวิชญ์ สุขอ้ึง ผ่าน 
5 นางสาว กฤติกา บุณยชาติพิสุทธิ์ ผ่าน 
6 นาง กัญญ์ณพิชญ์ สบประสงค์ ผ่าน 
7 นางสาว กันยารัตน์ การิสุข ผ่าน 
8 นางสาว กิตติยา ลิมปิผลไพบูลย์ ผ่าน 
9 นาย กิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์ ผ่าน 
10 นางสาว กุลชญา เสร็จกิจ ผ่าน 
11 นางสาว กุลธิดา เอี่ยวภักดีกุล ผ่าน 
12 นาย ขจรวิทย์ มูลดา ผ่าน 
13 นาย จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์ ผ่าน 
14 นางสาว จารินี  ศุกระรัศมี ผ่าน 
15 นางสาว จินดาพร ภารกุล ผ่าน 
16 นางสาว จิราภรณ์ บุญมาก ผ่าน 
17 นาย เจนณรงค์ สันสน ผ่าน 
18 นางสาว ฉัตริญาภา ชื่นจิตร ไม่ผ่าน 
19 นางสาว ชลธิชา พลายชุม ผ่าน 
20 นาย ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ ผ่าน 
21 นาย ชินเดช  ชินตระการ ไม่ผ่าน 
22 นางสาว ธนภร มะลิสาร ผ่าน 
23 นางสาว ญาณิน ลิมปานนท์ ผ่าน 
24 นางสาว ณฐินี ศรีเนตร ผ่าน 
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ประกาศผลการสอบประจ าปี พ.ศ. 2563 
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เลขที่นั่งสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ 

25 นาย ดรณ์ เอี่ยมผา ไม่ผ่าน 
26 นาง ดรรชณี เฉยเพ็ชร ผ่าน 
27 นางสาว ทิพย์สุดา อุตตา ผ่าน 
28 นาย ธนากร ทราเจริญ ผ่าน 
29 นางสาว ธัญญ์นภัส บุญสิริวรพัชร์ ผ่าน 
30 นางสาว ธัญญา ดวงทอง ผ่าน 
31 นาย นพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย ผ่าน 
32 นางสาว นพวรรณ อุรารักษ์ ผ่าน 
33 นางสาว นภสวรรณ คงข า ผ่าน 
34 นางสาว นฤมล วงษ์สวรรค์ ผ่าน 
35 นางสาว นลิณี  สุนา ไม่ผ่าน 
36 นางสาว นวรัตน์ เกี้ยวมาศ ผ่าน 
37 นางสาว นันทิดา บุญไสย ผ่าน 
38 นาง นันทิมา  อ่ิมบ ารุง ผ่าน 
39 นาย นาเคนทร์ พันธุ์วิชาติกุล ผ่าน 
40 นาง รัตนา ทิมมณี ผ่าน 
41 นางสาว ณฐฏ์มณฑน์ แสนพันธุ์ ผ่าน 
42 นางสาว ธนาวรรณ อินต๊ะ ผ่าน 
43 นางสาว ศรันย์รักษ์ จิตสุภาพ ผ่าน 
44 นางสาว นิตยา  วงษ์ประคอง ผ่าน 
45 นางสาว นิภาพร คูลิ้นฟ้า ไม่ผ่าน 
46 นางสาว นิศารัตน์  ศรีสกุลสิทธิโชค ไม่ผ่าน 
47 นาง นูรีซัน เจ๊ะแม็ง ไม่ผ่าน 
48 นางสาว บุพผา แสงนิล ผ่าน 
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49 นาย ประพันธ์พงศ์ เชื้อเหิม ผ่าน 
50 นางสาว ประภัสสร สีมาลา ผ่าน 
51 นางสาว ปรีดา สมใจ ผ่าน 
52 นางสาว ปาริชาติ  เกิดผล ผ่าน 
53 นาย พงศกร ไชยชาย ผ่าน 
54 นาย พงศ์ภัทร ศรีขจร ผ่าน 
55 นาง พจณีย์  ปานธรรม ผ่าน 
56 นางสาว พนิดา ดีรัตน์ ขาดสอบ 
57 นางสาว พรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี ไม่ผ่าน 
58 นางสาว พรวิภา คลังสิน ผ่าน 
59 นาย พัฒน์ธนสรณ์ ธีรโชติสุนทร ผ่าน 
60 นางสาว พิศสมร  เหลืองทองค า ผ่าน 
61 นาย พีระ  เดชอุดม ผ่าน 
62 นาย พุฒิพงศ์ วรสุมันต์ ผ่าน 
63 นางสาว ภรณ์ภิตา  พงศ์ประสิทธิ์ ไม่ผ่าน 
64 นาง ภูนิษฐ์ชญา   ระดมสุข ดูเลขที่ 105 
65 นางสาว ยลดา พงค์สุภา ผ่าน 
66 นางสาว ยามีรา  นันลา ผ่าน 
67 นาย รัฐ เรืองโชติวิทย์ ผ่าน 
68 นาย รัตนพล  อยู่เอี่ยม ผ่าน 
69 นาย เรืองเดช  วรศรี ผ่าน 
70 นางสาว ฤทธิพร ไล้ตัน ขาดสอบ 
71 นางสาว ลดาวัลย์  วงศ์เจริญ ผ่าน 
72 นาย วรวิทย์ เหล่าตระกูล ผ่าน 
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73 นางสาว วราพร เกียรติศิริอนันต์ ผ่าน 
74 นางสาว วันทนีย์ ศรีจันทร์ ผ่าน 
75 นาย วิชิตโชค วิทูรชวลิตวงษ ์ ผ่าน 
76 นาย วิบูลย์ แก่นท้าว ผ่าน 
77 นางสาว วิภาดา วิศาลศิริรักษ์ ผ่าน 
78 นางสาว วิภาพร กนกวิลาศ ผ่าน 
79 นางสาว วิรัตน์ บวรศรีสุข ผ่าน 
80 นางสาว ศรัญญา วงษ์เรืองโรจน์ ผ่าน 
81 นาย ศรัณย์ จิตตวนิชประภา ผ่าน 
82 นางสาว ศรีวิไล โฆษิตชัยยงค์ ผ่าน 
83 นาง ศิริพร อ่ิมวิไลวรรณ ผ่าน 
84 นางสาว ศิวัลย์ลิตา ศูนย์ศร ไม่ผ่าน 
85 นาย ศุภณัฐฐ์ คุณธนกาญจน์ ผ่าน 
86 นาย สมพงษ์ บุญกล่อมจิตร ผ่าน 
87 นาย สมยศ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ ผ่าน 
88 นาย สันติภาพ ผุดผ่อง ผ่าน 
89 นางสาว สาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล ผ่าน 
90 นางสาว สุจิตรา  นาวารัตน์ ผ่าน 
91 นาย สุทธิพงษ ์ฮะบางแขม ผ่าน 
92 นาย โสรัจจ ์ นนทศักดิ์ ผ่าน 
93 นาย อชิรวิชย์ ผลโยนสกุลดี ผ่าน 
94 นางสาว อธิกา รงค์สวัสดิ์ ผ่าน 
95 นางสาว อลิษา  คนิวรานนท์ ไม่ผ่าน 
96 นางสาว อลิสา ค าละออ ไมผ่่าน 
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97 นางสาว อ้อมบุญ นาคเสวี ผ่าน 
98 นาย อังศุธร โอษธีศ ไม่ผ่าน 
99 นางสาว อาทิตยา  บริสุทธิ์ ผ่าน 
100 นางสาว อาทิตยา สุทธิไชยา ผ่าน 
101 นาง อารยา ทิพรักษ์ ไม่ผ่าน 
102 นาย อาหะหมัด  เจ๊ะแม็ง ผ่าน 
103 นาย อิสระพงศ ปานด า ผ่าน 
104 นาง วรางคณา เหรียญทอง ผ่าน 
105 นาง ภูนิษฐ์ชญา   ระดมสุข ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


