
 
 
 
 

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ 

 
ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ได้ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้  

ครั้งที่ 2/๒๕64 ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร และภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ 
26 มิถุนายน ๒๕64 

  บัดนี้ การรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบประมวลความรู้ ดังนี้ 
 

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน ๒๕64 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 

ห้องสอบที่ 1 เวลา  09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft teams) 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล 

1 6220911001 นางสาวญาดา  วิชัยดิษฐ 

2 6110921022 นางสาวภรภัทร  เกียรตินอก 

3 6210921007 ว่าที่ร้อยตรีนิกร  ภิญโญ 

4 6210921013 นางสาวอริยะ  คล้ายแก้ว 

5 6210921020 นางสาวแสงระวี  สานใจวงค์ 

6 6210921027 นางสาววิชชุดา  วงษ์ปถัมภ์ 

7 6210921039 นางนิตญา  สุทธาวาส 

8 6220928005 นายส าราญ  ทิพย์บรรพต 

9 6220928016 นายอดิเรก  ธรรมวงศ์ 

10 6220928022 นายเทพเทพา  เจริญดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห้องสอบที่ 2 เวลา  09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft teams) 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล 

11 6220911002 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนลินี  นรสิงห์ 

12 6210921002 นายธนากร  ไชยกาม 

13 6210921008 นางสาวนิสามณี  ภูชงค์ 

14 6210921015 นางสาววรัญญา  วัฒนเขจร 

15 6210921021 นางสาวอวิกา  นุ่มนวล 

16 6210921028 นายสมบัติ  ศรีโพธิลา 

17 6210921043 นายสุรศักดิ์  อรรถจินดา 

18 6220928006 นายนิรันดร  คล้อยเอ่ียม 

19 6220928017 นางสาวชนิสรา  ชูควร 
 

ห้องสอบที่ 3 เวลา  09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft teams) 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล 

20 6220911005 นางสาวอัญชนา  โสมหิรัญ 

21 6210921003 นางสาวอรทัย  เสียงประเสริฐกิจ 

22 6210921009 นายธนวัฒน์  ชวูัน 

23 6210921016 นางสาวล าพ ู ศรีค าภา 

24 6210921022 นายรังสันต์  พรมภาพ 

25 6210921029 นางสาวตรีรัก  กินวงษ์ 

26 6210921044 นางสาวรุสลีนา  เบ็ญอับดุลลอฮ 

27 6220928009 นางสาวสลักจิต  ทัศบุตร 

28 6220928018 นางสาวปาริชาติ  ฤกษ์พิพัฒน์พงศ์ 

29 6320928012 นางสาวอารียา  สอนเสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห้องสอบที่ 4 เวลา  09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft teams) 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล 

30 6220911006 นางสาวนิโลบล  ดินรมรัมย์ 

31 6210921004 นางสาวณัฐชา  วงศ์ทอง 

32 6210921010 นางสาวปาลิตา  ทองเต็ม 

33 6210921017 นายชนะชนม์  ผ่องประเสริฐ 

34 6210921023 นางสาวอนงค์นาถ  นาคพนม 

35 6210921030 นางสาวสวรส  วิลัย 

36 6210921045 นางสาวรวงทอง  สังข์ศรี 

37 6220928011 นางฐิตินันท์  เทียบศรี 

38 6220928019 นางสาวจุฑามาศ  สายสณะ 
 

ห้องสอบที่ 5 เวลา  09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft teams) 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล 

39 6210921001 นายพงศ์วรุตม์  ธีระวัฒน์ 

40 6210921005 นางสาวดวงใจ  วรรณมณี 

41 6210921011 นายจิรโชติ  ตงแก้ว 

42 6210921018 นางสาวธนิชญา  มีช านาญ 

43 6210921024 นางสาวปรียาภรณ์  นิยมฤทธิ์ 

44 6210921033 นางสาวรวีวรรณ  ศรียาภัย 

45 6210921048 นางสาวอรวีร์  ทองเกื้อ 

46 6220928013 นายวรวิช  ทรัพย์อมรเลิศ 

47 6220928020 นายฌัลลกัณฐ์  โยธะกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห้องสอบที่ 6 เวลา  09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft teams) 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล 

48 6110921035 นางสาวภัทร์ชนัญ  สีพิลา 

49 6210921006 นางสาววนัฎภรณ์  ทองฤทธิ์ 

50 6210921012 นางสาวอรพินท์  คชศรีสวัสดิ์ 

51 6210921019 นางสาวจิรดาภา  สนิทจันทร์ 

52 6210921026 นางสาวปิยนันท์  อุดมแตง 

53 6210921035 นายพงศ์ภาคย์  อินพ่วง 

54 6220928001 นายสุเมธ  สังกาศ 

55 6220928015 นายอุดม  สินศรีพิมพ์ 

56 6220928021 นางสาวดวงพร  เจริญชัยรุ่งเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศ   ณ   วันที่    25    มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕64 
 

                                                              
 (ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา) 
  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 


