
 

ประกาศผลการประเมินผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

สาขาธรณีวิทยา คร้ังที่ 3 

ประเภทงานธรณีวิทยาปิโตรเลียม 
 

❖ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.40 น. 

ลำดับ 
ที่สอบ 

รอบ
การสัม
สาษณ์ 

ชื่อ - สกุล เวลา ผลการประเมิน 

1 

ครั้งที่ 1 

นาย ฐานิสร์ คณานิธิกร 09.00 น. - 09.20 น. ผ่าน 

2 นาย เจษฎา หอมคำแพทย์ 09.20 น. - 09.40 น. ผ่าน 

3 นาย สมเกียรติ ไชยเทศ 09.40 น. - 10.00 น. ผ่าน 

4 นาย ภรัณยู พิทยรังสฤษฏ์ 10.00 น. - 10.20 น. ผ่าน 

5 นาย จิรวัฒน ์ ตีไธสง 10.20 น. - 10.40 น. ผ่าน 

6 นาย ณัฐวุฒิ ประจันตเสน 10.40 น. - 11.00 น. ผ่าน 

7 นาย พีรพัฒน์ รัตนรัตน์ 11.00 น. - 11.20 น. ผ่าน 

8 นาย ประเวศ นิลบล 11.20 น. - 11.40 น. ผ่าน 

9 นาย ยุทธพิชัย ไผ่พงษ์ 11.40 น. - 12.00 น. ผ่าน 

10 

ครั้งที่ 2 

นาย พงศ์พันธุ์ จันพินิจ 13.00 น. - 13.20 น. ผ่าน 

11 นาย ธีรศักดิ์ บุญพิทักษ์สกุล 13.20 น. - 13.40 น. ผ่าน 

12 นาย ศิขรินทร์ เทพสถิตย์ 13.40 น. - 14.00 น. ผ่าน 

13 นาย วุฒิพงศ์ เกเย็น 14.00 น. - 14.20 น. ผ่าน 

14 นาย ต่อศักดิ์ ต๊ะสุยะ 14.20 น. - 14.40 น.  ผ่าน 

15 นางสาว กนกวลี โฆษิตเลิศวัฒนา 14.40 น. - 15.00 น. ผ่าน 

16 นาย  มงคลชัย  อินโถ 15.00 น. - 15.20 น. ผ่าน 

17 นาย นิพนธ์  พลโคตร 15.20 น. - 15.40 น. ผ่าน 



ประเภทงานธรณีวิทยาพิบัติภัย (ลำดบัที่ 1 – 5 )  
และประเภทงานอุทกธรณวีิทยา (ลำดับที่ 6 – 9 ) 

❖ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 9 คน  

ลำดับ           
ที่สอบ 

รอบการ 
สัมสาษณ์ ชื่อ - สกุล เวลา ผลการประเมิน 

1 

ครั้งที่ 3 

นาย วีระชาติ วิเวกวิน 09.00 น. - 09.20 น. ผ่าน 

2 นาย สุวิทย์ โคสุวรรณ 09.20 น. - 09.40 น. ผ่าน 

3 นาย ปฏิญญา พรโสภิณ 09.40 น. - 10.00 น. ผ่าน 

4 นางสาว อัญชลี ลัดดากุล 10.00 น. - 10.20 น. ผ่าน 

5 นาย ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล 10.20 น. - 10.40 น. ผ่าน 

6 นางสาว สุชีรา ทุมกลาง 10.40 น. - 11.00 น. ผ่าน 

7 นาย อนุรักษ์ ภักด ี 11.00 น. - 11.20 น. ผ่าน 

8 นาย ศรัณย์ จันทร์อิฐ 11.20 น. - 11.40 น. ผ่าน 

9 นางสาว กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 11.40 น. - 12.00 น. ผ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทงานธรณีวิทยาเหมืองแร่ 

❖ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.20 น. จำนวน 19 คน 
ลำดับ           
ที่สอบ 

รอบการ 
สัมสาษณ์ 

ชื่อ - สกุล เวลา ผลการประเมิน 

1 

ครั้งที่ 4 

นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 09.00 น. - 09.20 น. ผ่าน 

2 นาย ธิบดี สุขโฮก 09.20 น. - 09.40 น. ผ่าน 

3 นาย ธราธร จันทะพันธ์ 09.40 น. - 10.00 น. ผ่าน 

4 นางสาว นิตยา ทาระศักดิ์ 10.00 น. - 10.20 น. ผ่าน 

5 นาย โอวินท์ พงษ์พันธ์งาม 10.20 น. - 10.40 น. ผ่าน 

6 นาย ปริญญา ริมใหม่ 10.40 น. - 11.00 น. ผ่าน 

7 นาย พิชญา เพ่ิมทอง 11.00 น. - 11.20 น. ผ่าน 

8 นาย ทองแดง คนรู้ 11.20 น. - 11.40 น. ผ่าน 

9 นางสาว นัยนา นัยโมลี 11.40 น. - 12.00 น. ผ่าน 

10 

ครั้งที่ 5 

นางสาว พรรณี สมศรี 13.00 น. - 13.20 น. ผ่าน 

11 นาย ธีระวุฒิ วันต๊ะ 13.20 น. - 13.40 น. ผ่าน 

12 นางสาว ภาณุมาส ไชยวงค์ศรี 13.40 น. - 14.00 น. ผ่าน 

13 นาง ธัญญรัตน์ มณีฤทธิ์ 14.00 น. - 14.20 น. ผ่าน 

14 นางสาว กาญจนา นนท์เดชกูล 14.20 น. - 14.40 น.  ผ่าน 

15 นาย ปราการ เบือนขุนทด 14.40 น. - 15.00 น. ผ่าน 

16 นางสาว สุพฤกษา เกตุมณีชัยรัตน์ 15.00 น. - 15.20 น. ผ่าน 

17 นาย วิชัย ภู่เจริญ 15.20 น. - 15.40 น. ผ่าน 

18 นางสาว ศศิกาญจน์ สอนชุน 15.40 น. - 16.00 น. ผ่าน 

19 นางสาว จุฬาวรรณ มะโนราช 16.00 น. - 16.20 น. ผ่าน 

 
 

 



ประเภทงานธรณีวิทยาวิศวกรรม 
 

❖ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 18 คน 
ลำดับ           
ที่สอบ 

รอบการ 
สัมสาษณ์ 

ชื่อ - สกุล เวลา ผลการประเมิน 

1 

ครั้งที่ 6 

นาย ศิวะ ดวงพรหม 09.00 น. - 09.20 น. ผ่าน 

2 นาย ยุทธนา หลีแก้วสาย 09.20 น. - 09.40 น. ผ่าน 

3 นาย อธิราช ชีวรุ่งโรจน ์ 09.40 น. - 10.00 น. ผ่าน 

4 นาย ปริญญา ริมใหม่ 10.00 น. - 10.20 น. ผ่าน 

5 นาย อุทัยรัตน์ วงศ์ศิริ 10.20 น. - 10.40 น. ผ่าน 

6 นาย กฤษฎา มามาก 10.40 น. - 11.00 น. ผ่าน 

7 นาย ประวัติ เทียนศิริ 11.00 น. - 11.20 น. ผ่าน 

8 นาย วรัญชิต ชะบา 11.20 น. - 11.40 น. ผ่าน 

9 นาย อดิศักดิ์ พาระแพน 11.40 น. - 12.00 น. ผ่าน 

10 

ครั้งที่ 7 

นาย พูลจิตร ไชยทองศรี 13.00 น. - 13.20 น. ผ่าน 

11 นาย ศิวาวุธ เชื่อมไธสง 13.20 น. - 13.40 น. ผ่าน 

12 นาย สันติสุข คงเจริญ 13.40 น. - 14.00 น. ผ่าน 

13 นาย อดิเทพ แอดสกุล 14.00 น. - 14.20 น. ผ่าน 

14 นาย อนุรักษ์ ภักด ี 14.20 น. - 14.40 น.  ผ่าน 

15 นาย ทองแดง คนรู้ 14.40 น. - 15.00 น. ผ่าน 

16 นาย อาทิตย์ อุดมชัย 15.00 น. - 15.20 น. ไม่ผ่าน 

17 นาย รังสรรค์ นันทจันทร์ 15.20 น. - 15.40 น. ผ่าน 

18 นาย ปรัชญา อัครพิพัฒน์ 15.40 น. - 16.00 น. ผ่าน 

 

 

 



❖ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.20 น. จำนวน 10 คน  

ลำดับ           
ที่สอบ 

รอบการ 
สัมสาษณ์ 

ชื่อ - สกุล เวลา ผลการประเมิน 

1 

ครั้งที่ 8 

นางสาว เกษรี อุดม 09.00 น. - 09.20 น. ผ่าน 

2 นาย ชัชชัย พูลลาภ 09.20 น. - 09.40 น. ผ่าน 

3 นาย พัฒนพงษ์ ยี่สารพัฒน์ 09.40 น. - 10.00 น. ผ่าน 

4 นาย สิทธิภัสร ์ เอ้ืออภิวัชร์ 10.00 น. - 10.20 น. ผ่าน 

5 นาย วิชัย ภู่เจริญ 10.20 น. - 10.40 น. ผ่าน 

6 นาย ศรัณย์ จันทร์อิฐ 10.40 น. - 11.00 น. ผ่าน 

7 นางสาว ธนิษฐา ทองประภา 11.00 น. - 11.20 น. ผ่าน 

8 นาย กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล 11.20 น. - 11.40 น. ผ่าน 

9 นางสาว กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 11.40 น. - 12.00 น. ผ่าน 

10 นาย เสรี บุญยัง 12.00 น. - 12.20 น. ผ่าน 

 


