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รายชื่อผูไ้ด้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

   ตามมติที่ประชุมกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ครั้งที่ 3/2564               

เมื่อวันศุกรท์ี่ 17 ธันวาคม 2564 อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

3 สาขา จำนวน 527 ฉบับ ได้แก ่

- สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย  จำนวน  31  ฉบับ 
- สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม      จำนวน  10  ฉบับ 
- สาขาธรณีวิทยา       จำนวน  486  ฉบับ 

 
(1)  สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย จำนวน 31 ฉบับ โดยมีรายนามดังนี้ 

 
 ลำดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

1 641300981 นางสาว ปัญฑารีย์ ค้าทวี 

2 631300320 นางสาว นันทภัค คล้ายประยูร 

3 644300942 นาง ภารดี ไพบูลย์ 

4 641300943 นาย นพพร ไพบูลย์ 

5 631300390 นาง สันฉวี พิเศษพงศ์ไพบูลย์ 

6 641300834 นางสาว รัตนา จันทร์นาม 

7 621300458 นาย ญาณสิทธิ์ เจริญศรี 

8 644300499 นาย โกวิทย์ ปิยะมังคลา 

9 601300241 นาย ศิต บุญชูช่วย 

10 624300668 นางสาว ณัฐพร เอมอำไพวงศ์ 

11 622300417 นาย มกรา ง้อสุรเชษฐ์ 

12 634300315 นางสาว พนิดาวัลย์ ธนาไสย์ 

13 644300008 นาย กานต์นภัส แดงสกล 

14 644300221 นาย อนุพงศ์ ชัยเลิศ 
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 ลำดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

15 641300993 นาย วันชัย หงส์โพธิพันธุ์ 

16 641301008 นาย คมณัษฐ์ ทรงโฉม 

17 644301019 นางสาว วรรณดี ลีลายุวัฒน์ 

18 644301020 นางสาว กุลนิภา เสนาปิน 

19 644301017 นางสาว ณัฏฐ์ปภัสร์ หอมกลิ่น 

20 644301007 นางสาว ธีร์ชญาน์ วิริยะรักษ์ 

21 641301032 นางสาว ณัฐฐ์ อธินนท์ธานินท์ 

22 644301033 นาย ไกรสร พรมภิยะ 

23 644301041 นาย ภานุวัตน์  เสรียศ 

24 613300242 นาย พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์ 

25 644301015 นางสาว วรรณพร วังสิริสุนทร 

26 644300988 นาย เวชกร เวชกุล 

27 624300435 นางสาว วรรณภา โมฬี 

28 624300594 นางสาว พรพิมล สิทธิโยธิน 

29 641301035 นางสาว ศิริพร บุตรดี 

30 644301018 นาย กมล หงษ์ศรีสุวรรณ์ 

31 641300996 นางสาว เกตน์สิรี เหรียญอารีย์ 
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(2) สาขาอนามัยส่ิงแวดล้อม ประเภทผู้ชำนาญการ จำนวน 10 ฉบับ โดยมีรายนามดังนี้ 
 

ลำดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

1 582300201 นายครรชิต วงษ์แสงจันทร์   

2 532300032 นายสุมิตร จำปา 

3 642300783 น.ส.วิจิตรา ศรีโสภา 

4 521300296 นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ 

5 582300247 นายสมคิด พุ่มฉัตร 

6 642301073 น.ส.มารีนี โด 

7 584300296 นายโกวิท สุวรรณหงส์ 

8 642300912 นางสินีนาฏ สุนทรหิรัญวงศ์ 

9 632300396 นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ 

10 562300022 นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ 

 
(3) สาขาธรณีวิทยา จำนวน 486 ฉบับ โดยมีรายนามดังนี้ 

 

  

 



(1) ธรณีวิทยาวิศวกรรม จำนวน 42 ฉบับ

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 644300393 นาย ปริญญา ทองเท่ียงดี 

2 644300135 นาย ชาติชาย อินทรประสิทธิ์ 

3 581301454 นาย ธีระยุทธ ศิริชัย 

4 634300494 นาย วินัยจิตต ชำระศรี 

5 644300798 นาย อภิวัฒน พารา 

6 581301522 นาย วัชระ สายสวาสดิ ์

7 611300037 นาย ภานุวัฒน สนหลักใจ 

8 644300774 นาย สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 

9 641300819 นาย บรรลือศักร วัฒนเสถียร 

10 581301458 นาย สุรชาติ แดงดง 

11 644300076 นาย วิโรจน ภาษีอินทร 

12 641300082 นาย พีรพล พลบูรณ 

13 602300219 นาย นิรันดร ตูปสันเทียะ 

14 591300509 นาย ภาสกร ปนานนท 

15 644300855 นาย ทวีศักดิ์ เกษมจิตร 

16 644300839 นาย พิษณุ พลกายนุวัตร 

17 641300146 นาย ณพัชร บรรลือ 

18 644300083 นาย อนุวัฒน กาญจนะโภคิน 

19 641300822 นาย พลวัฒน สุวรรณพัฒน 

20 611300157 นาย ทัพพฐพนธ นิลเทศ 

21 644300214 นาย ธนาธรณ ศรีหะรัญ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

22 644300931 นาย ยรรยง วงศรำพันธ 

23 631300646 นาย เทวรักษ สืบกาสี 

24 634300533 นาย อานนท เทือกศิริ 

25 581301455 นาย ชาล ีพ่ึงพาณิชยกุล 

26 611300158 นางสาว สุราตรี เรือนอินทร 

27 581301525 นาย ศิโรฒ คุณธนะวัฒน 

28 641300902 นาย จิรกฤต โคววารินทร 

29 581301524 นาย วีระศักดิ์ แสนกัน 

30 641300807 นาย เอกราช นันตา 

31 644300777 นาย นภดล กรณศิลป 

32 641300776 นาย ชานนท จิตตบุญศิริ 

33 641300127 นาย ธีรินทร กันธะรส 

34 644300755 นาย ณัฎฐพล สุจริต 

35 644300087 นาย ภาคภูมิ นาพุดซา 

36 641300905 นาย รพีพันธ ออนสีบุตร 

37 581300255 นาย สุรศักดิ์ สีเขียว 

38 644300850 นาย ปกปอง สุทธสินธุ 

39 644300817 นาย สราวุธ กองคำ 

40 644300885 นาย ทองไกร วงศซา 

41 634300596 นาย คณพศ บุญยอด 

42 641300400 นางสาว ธัญ อายุวัฒน 

 

ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา ครั้งท่ี 2 



(2) ธรณีวิทยาพิบัติภัย จำนวน 8 ฉบับ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 644300772 นางสาว อริศรา พิมพดา 

2 644300840 นาย กฤษณ วันอินทร 

3 641300776 นาย ชานนท จิตตบุญศิริ 

4 641300821 นาย สันติ ภัยหลบลี ้

5 644300777 นาย นภดล กรณศิลป 

6 644300214 นาย ธนาธรณ ศรีหะรัญ 

7 591300311 นาย บุณยฤทธิ ครูส 

8 644300779 นางสาว พรมณี เฉลิมศรี 

 

(3) อุทกธรณีวิทยา จำนวน 16 ฉบับ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 644300205 นาย ประยุทธ เสนชัย 

2 644300816 นาย พิเชษฐ ไชยทองศรี 

3 641300808 นาย วิศรุต วิจิตรวิริยะกุล 

4 641300776 นาย ชานนท จิตตบุญศิริ 

5 591300509 นาย ภาสกร ปนานนท 

6 644300777 นาย นภดล กรณศิลป 

7 581300228 นาย ณรงคศักดิ์ แกวดำ 

8 641300803 นาย บรรจง พรมจันทร 

9 591300311 นาย บุณยฤทธิ ครูส 

10 641300898 นาย ปานโชติ กุลวานิช 

11 644300894 นาย พิทยา แซปง 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

12 641300893 นาย ธวัชชัย แสงดี 

13 641300806 นาย สุโนช เขงคุม 

14 644300788 นาย บรรพต สุทธิพันธ 

15 641300380 นาย ดีเซลล สวนบุร ี

16 641300168 นางสาว ทัศนีย เนตรทัศน 

 

(4) ธรณีวิทยาเหมืองแร จำนวน 15 ฉบับ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 631300487 นางสาว ธัญญาพร จินโต 

2 631300497 นาย วีระศักดิ์ ลันวงษา 

3 641300793 นาย ชนินทร ศรีรัตนภิญโญ 

4 644300840 นาย กฤษณ วันอินทร 

5 641300200 นาย ชิมชัย เศตะพราหมณ 

6 641300861 นาย ภูวดล วรรธนะชัยแสง 

7 641300808 นาย วิศรุต วิจิตรวิริยะกุล 

8 641300738 นาย วิทยา พรรณสมัย 

9 581300968 นาย ปราโมทย พรรตันพิทักษ 

10 591300311 นาย บุณยฤทธิ ครูส 

11 641300805 นาย เอกวิทย วัฒนวงศสุโข 

12 641300340 นาย เสารคำ ของก้ำ 

13 641300806 นาย สุโนช เขงคุม 

14 641300218 นาย ภูริวิทย สังขศิริ 

15 631300657 นาย คชินทร เชตุสุวรรณ 



(5) ธรณีปโตรเลียม จำนวน 333 ฉบับ 

ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 641300687 นาย รังสรรค เพ็งพันธ 

2 641300578 นาย ศุภการณ ธนทิตย 

3 641300722 นาย นพดล พิณพิพัฒน 

4 641300684 นาย ฉลองรัฐ ยะอนันต 

5 641300736 นาย เกียรติศักดิ์ กันธวัง 

6 641300688 นาย ภาสกร สุวรรณรุจ ิ

7 641300727 นาย อนุสรณ เทพจิตรา 

8 641300698 นาย ไชยวัฒน แกวหลา 

9 641300566 นาย ณัฐวุธ สัตยาคุณสกุล 

10 644300416 นาย สุวิทย ผาบจันดา 

11 641300366 นาง ศุภมิตรา ดานพานิช 

12 641300730 นาย ปยะ สุขุมภาณุเมศร 

13 641300724 นาย สุบิน บัณฑิตชยกร 

14 641300682 นาย วิฑูรย ชัยสมบูรณพันธ 

15 641300733 นาง กัญจนา กฤษฎาสิมะ 

16 641300690 นาย อวิรุทธ สิริมังคลกิตติ 

17 641300713 นาง กษณา สุนทรศารทูล 

18 641300725 นาย กนก อินทรวิจิตร 

19 641300624 นาย ปฐมพัฒน บุญศักดิ์นานนท 

20 641300741 นาย วิโรจน เวชมงคลกร 

21 641300707 นาย ภูวนาท ชุมเสนา 

ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

22 641300739 นางสาว อารี ฤทธิแพทย 

23 641300396 นาย กิตติพงค ศรีสุริยนต 

24 641300489 นาย ปกรณ หลอวิรัชสุธี 

25 641300535 นาง พฤกษารัตน อำไพวรรณ 

26 641300452 นาย คณพร กุลนันทภักดี 

27 641300749 นาง สิริพร ชิบาโน 

28 641300550 นาย สราวุธ จันทรประเสริฐ 

29 641300542 นาย ธิติสรณ ฐิติพัฒนะกูล 

30 641300426 นาย ดวงเดช คณานุศักดิ์ 

31 641300791 นาย ปยพงษ เชนราย 

32 641300664 นาย พชร อวนล่ำ 

33 641300663 นาย นรศิ เหลาอนุสรณ 

34 641300626 นาย โกมล ภิญโญ 

35 641300045 นาย วิทิต จันทรสมบูรณ 

36 644300203 นาย ธนกร เหวจะบก 

37 641300595 นางสาว ธนาภรณ บุญภ ู

38 641300517 นาย พณัฐ ธัชมาลี 

39 641300491 นางสาว สุชาดา ศรีบุรี 

40 641300760 นางสาว นภาพรรณ มุณีกร 

41 641300480 นางสาว ภัชชา อมรพันธางค 

42 641300589 นางสาว อนัญญา สาธิตพิฐกุล 

43 641300431 นางสาว ปริยากร สมอินทร 

44 641300678 นาย มรุต เล็กเขียน 



ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

45 641300468 นางสาว พิชานันท ยอดสุทธิ 

46 641300611 นาย ยิ่งยง วสะสมิทธ 

47 644300449 นาย เอกอัมพล เทียมกลาง 

48 641300504 นางสาว นุสรา อดิศัยพัฒนะกุล 

49 641300519 นางสาว หทัยรัตน เรือนทน 

50 644300407 นางสาว สุดาพร เพชรดง 

51 641300754 นาย ปรณัฐ ระเบยีบโพธิ์ 

52 641300529 นาย ภูวน ชัยขจรวัฒน 

53 641300478 นาย นัฐพล เกษเกลา 

54 644300439 นาย ณฐพล กึนพันธ 

55 641300796 นาย วิโรจน ธรีะธนานนท 

56 641300532 นาย มนวรรธน กมลศิลป 

57 641300506 นาย พีรณัฐ วิเศษศรี 

58 641300392 นาย ธีรพงศ จิรัฐิติภัทร 

59 641300642 นาย ประยุทธ ชมมะลิ 

60 641300526 นาย ณภัทร ยามะณี 

61 641300699 นางสาว ปรางคทิพย สิงหแพทย 

62 641300590 นาย กัมปนาท จนัทรคำ 

63 641300448 นางสาว อรพรรณ ลิมปพรพิพัฒน 

64 641300406 นาย นนท ประภาสะโนบล 

65 641300661 นางสาว รัตนา ตุลยทวีวัฒน 

66 641300496 นางสาว ณัฐสินี วงศสุริยากาศ 

67 641300497 นาง วิภาสิริ จิตรมหันตกุล 

ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

68 634300680 นาย ปตตพงษ คุณะดิลก 

69 641300538 นางสาว มนัสชนก บัวนาค 

70 644300752 นางสาว จุไรรัตน ปลองพุดซา 

71 641300441 นาย ปรัชญ บุญญศาสตรพันธุ 

72 631300678 นาย ธนกร พันธุแกว 

73 641300701 นางสาว วิลาสินี กองสัมฤทธิ์ 

74 641300522 นาง รัชนีภรณ ศรีวัฒนางกูร 

75 641300493 นาง จุไรรัตน ยงพิศาลภพ 

76 641300531 นางสาว เบญจลักษณ สอนจังหวัด 

77 641300515 นาย อริญชย แสงสวย 

78 641300442 นาย นภดล บุญสวาง 

79 641300010 นาย ระพีพันธ ผูกเพทาย 

80 641300512 นางสาว นันทภรณ นิยมบวรวัฒน 

81 641300704 นาย อภิชาติ ศุภเวชรักษากุล 

82 641300683 นาย นิติกร คงศักด์ิ 

83 641300680 นาย พิเศษ ขันติจิตร 

84 641300537 นาง อัจฉรา มาตังค 

85 641300540 นาง พันโสม ศุภเวชรักษากุล 

86 641300521 นาย เจษฎา นันทวุฒิศักดิ์ 

87 641300585 นางสาว ยศินทรี พุกทอง 

88 644300556 นาง อชิรญา สุดใสย 

89 641300679 นาย ไพรัตน อุทัยกาญจน 

90 641300471 นาย คณิน มาตังคพงศ 



ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

91 644300546 นางสาว ชิษณุชา รชตะวิวรรธน 

92 641300413 นาย ธีระนันท เมืองพรหม 

93 641300702 นาย อำนาจ เดียวสมคิด 

94 644300673 นาย ศิริชัย มหามาตย 

95 641300494 นางสาว ปยะวรรณ สกิุจประภานนท 

96 641300759 นาย สรศักดิ์ เล็นดำ 

97 641300681 นาย คทาวุธ บุตรศรี 

98 641300534 นางสาว ศิรดา อัศวชัยสัจจา 

99 641300488 นาย ทีฆาย ุเบญจวรรณ 

100 644300884 นางสาว คุณาลัย มุลาลี 

101 641300712 นาย กิตติศักดิ์ บรมสุข 

102 641300536 นางสาว รัชดาภรณ อุตเรือน 

103 641300423 นางสาว สุดารัตน เจริญศรีสมบูรณ 

104 641300415 นาย วิศิษฐ พรหมรักษ 

105 641300457 นาย พลภูมิ ธรรมนิยม 

106 641300766 นาง พันทิพย วงคตุย 

107 641300668 นาย พินิจ รัตนูปการ 

108 641300475 นางสาว ขนิดา จุลพรม 

109 641300619 นางสาว นิสา สุขขี 

110 641300486 นาย ธนเศรษฐ ชูชะเอม 

111 641300610 นาย เอกจำเริญ จันทรดี 

112 641300616 นาย สัณชัย สุขเอ่ียม 

113 641300458 นางสาว ทิพยฤทัย กูลประสูตร 

ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

114 641300445 นาย สุรพงษ พิมพทอง 

115 641300434 นางสาว ปาริชาติ โลบุญเลิศ 

116 634300692 นาย สุรศักดิ์ สมสุขหวัง 

117 641300429 นางสาว นันทนัช เหลานิยมไทย 

118 641300523 นางสาว กีรติกร กงจักร 

119 641300561 นางสาว อัญญาณี เกษโกวิท 

120 644300548 นาย ธนวัฒน จารุจรณ 

121 641300598 นางสาว งามวิไล สมหวังสมบัติ 

122 641300696 นาย นฤทธิ์ ปนแพทย 

123 641300621 นาย ภาคภูมิ ศรียารักษ 

124 641300455 นางสาว สุริยกานต คำหลา 

125 644300547 นางสาว กรกช เชื้อชมสุข 

126 641300364 นาย เกษม ชัยชนะ 

127 641300580 นางสาว อนุตรธิดา เวชประสิทธิ์ 

128 641300428 นางสาว ธนพร เจริญพันธุ 

129 641300650 นางสาว กมลพร อินไรขิง 

130 641300666 นางสาว กุลนันทน สุริโย 

131 641300660 นางสาว คุณามัย รุงสาย 

132 641300472 นาย เอกพจน หมีนาค 

133 644300430 นาย กิจษณะ มลิลา 

134 641300558 นางสาว ปุณญา เลิศศรีสันทัด 

135 641300732 นาย วสวัตติ์ ยัญญางกูร 

136 641300636 นางสาว สุรีนา มะทา 



ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

137 641300767 นาย วัฒนสิทธิ์ สุปณะ 

138 641300653 นาย ฉัตรชัย เท่ียงธรรม 

139 641300459 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สงวนผล 

140 641300606 นางสาว เกสินี สุยะคำ 

141 644300421 นางสาว สรญา ทองสุข 

142 641300714 นางสาว ขวัญอนงค วงศแพทย 

143 641300533 นางสาว อรนันท งามนิธิพร 

144 641300665 นาย ธนัชพงศ สุนทรณธีพัฒน 

145 641300394 นางสาว ภัทรวดี ลีลาภัทรพันธุ 

146 641300495 นางสาว จิราภรณ ผิดนอย 

147 641300587 นาย มนพร เมษดาคม 

148 641300456 นาย ทรงศักดิ์ สีรุงพุงสัน 

149 641300618 นาย วัชรพงศ ผิวเหมาะ 

150 644300655 นางสาว ศิฐกาณ คำชาวงษ 

151 641300501 นาย ประเทศ สูตรเลข 

152 641300483 นาย วงศกร ชูวาลา 

153 641300630 นางสาว อัปสร ปานทอง 

154 641300555 นางสาว ปณัชา ศิริยุทธ 

155 641300576 นางสาว กษิรา หลายตระกูล 

156 641300412 นาย เมธ ีแสงศรีจันทร 

157 641300706 นาย วิทยา อะเพ่ือนรัมย 

158 641300514 นาย นิติวุฒิ นาคชำนาญ 

159 641300437 นาย กฤษกร เสริมสุข 

ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

160 641300490 นาย รวิศ สัมปุณณะโชติ 

161 641300545 นางสาว เครือวัลย จันทรแกว 

162 641300466 นางสาว ภัณฑิรา เฮ็งไล 

163 641300464 นาย ประวิตร จันทรสวัสดิ์ 

164 644300508 นาย เทพพร สัตยซ่ือ 

165 641300465 นางสาว กนกกาญจน วังคะวงษ 

166 644300481 นางสาว จิตเกษม เสถียรพานิช 

167 641300476 นางสาว สุพรรณิการ สุวัจนพรพงศ 

168 641300079 นาย กิตติณัฐ ทวีสินธนานนท 

169 641300705 นางสาว สุธาศิณีย กิตติศุภลักษณ 

170 641300675 นาย อิสระชัย สพโชค 

171 641300667 นาย ครรชิต จันทรังษี 

172 641300551 นางสาว ธัญญารัตน พลชัย 

173 641300518 นาย กำแหง พ่ึงรัศมี 

174 644300541 นาย ถนอมพงศ อินตะซาว 

175 644300567 นาย พลากร ชาวคอ 

176 641300513 นางสาว วิรินทร อินทุง 

177 641300530 นางสาว ชมพูนุท คงคานอย 

178 641300510 นาย ภุชงศ อินทสโร 

179 641300629 นางสาว ประภาพร จันทะมาศ 

180 641300645 นาย ครองพล สื่อสุทธิญา 

181 641300632 นางสาว สุนันทา พ่ึงพวก 

182 641300723 นาย พูลสวัสดิ์ ประจักษบรรจง 



ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

183 641300528 นางสาว อำนิฐ ทันตศุภารักษ 

184 641300591 นางสาว ญานิกา ปุณยโชติวณิชย 

185 641300467 นางสาว น้ำฝน พุกสุข 

186 641300599 นางสาว ฐิติพร ชีวะเกตุ 

187 641300721 นาย พงศกร ตั้งพีรชัยกุล 

188 641300631 นาย สปริฏ ภาพพริ้ง 

189 641300622 นาย หาญณรงค มงคลวีระพันธ 

190 641300609 นางสาว พรพิมล พรมเสน 

191 644300432 นางสาว กรรณิการ ภักดีวุฒิ 

192 641300482 นางสาว รัชนก นาสมทรง 

193 641300498 นางสาว ชาลินี ปงแสงจันทร 

194 641300524 นาย กฤต ิกรีประเสริฐกุล 

195 641300509 นางสาว ปพิชญา คำกอง 

196 641300463 นางสาว ภิญพร อมรพันธางค 

197 641300586 นางสาว ธัญลักษณ สุขะ 

198 641300470 นาย จักรินทร เอ่ียมบุญ 

199 641300560 นางสาว อาลิสศรา งามเลิศวงสกุล 

200 641300552 นางสาว พิมพชนก โวหารเดช 

201 641300718 นาย ธนากิจ โชติพิทยสุนนท 

202 644300549 นางสาว ฐานิฏฐ ธัญวัฒนชัย 

203 641300544 นางสาว ถกลพร คุณพิทักษตระกูล 

204 641300686 นาง สุดาพร พิมนิสัย 

205 644300734 นางสาว ณัฐธยาน ปยพงพันธุ 

ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

206 641300571 นางสาว วีณาวดี บาเหะ 

207 641300582 นาย ธีรนวัช ลือพรมมาศ 

208 641300583 นางสาว มธุกร ฉ่ำเฉลิม 

209 641300424 นาย นนทนริฐ พรเพชรรศัมีกุล 

210 641300592 นาย ปรมินทร ไชโย 

211 641300516 นาย เดชชัย อิฐรัตน 

212 641300484 นางสาว ดุจกมล วงศสุวพิชญ 

213 634300663 นาย เกรียงไกร วารีเจริญชัย 

214 641300600 นาย วัชรพล สียางนอก 

215 641300637 นาย ปวีณ สุทธิศรีปก 

216 641300677 นาย ทศพล ทองเพ็ชร 

217 641300657 นางสาว ภาวินีย เข่ือนเพชร 

218 641300570 นาย วิริยะ ดานไพบูลยผล 

219 641300553 นางสาว ศิริรัตน ทรัพยสกุล 

220 641300700 นาย สันติสุข เปนสันเทียะ 

221 641300744 นางสาว ภัณฑิรา รัตนกิจ 

222 641300473 นางสาว ศุจินธรา หม่ืนบาล 

223 641300477 นางสาว สุรินา ประจักษเวช 

224 641300875 นางสาว ฉัตรลดา มาลาศรี 

225 631300540 นาย สุรพันธุ พิมพทอง 

226 641300628 นางสาว อัจฉรา ทักษิณายัน 

227 641300462 นาย จักรี กองชุม 

228 641300711 นาย ศุภวิชญ ทนุดำรง 



ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

229 641300695 นางสาว ปานระวี พรหมวิจิต 

230 641300572 นางสาว นัดดา วิริยะศักดิ์ไพศาล 

231 641300652 นางสาว กษมา กิจถาวร 

232 641300603 นางสาว ภิญญดา ทวีพรปฐมกุล 

233 641300671 นาย รัฐพล หนูศรี 

234 641300520 นาย นนท สรรไพโรจน 

235 641300539 นางสาว ณิชากร อมรปยะพงศ 

236 641300717 นาย พรท ฟองสุข 

237 641300635 นาย ไกร วิเศษณัฐ 

238 641300419 นาย พิชญพงษ ธนพันธานุรักษ 

239 641300728 นาย วศิน ชัยกังวาฬ 

240 641300505 นาย เจะอัสลัน เจะโมง 

241 641300596 นางสาว มัชฌิมาพร คำภูธร 

242 641301077 นางสาว วรินทภัสร ศิริวัฒนาขจร 

243 641300613 นางสาว ปาริชาต ศรีเสน 

244 641300709 นาย ญาณวิทย ศรสูงเนิน 

245 644300575 นางสาว จุฬารัตน แกวตะพาน 

246 641300697 นาย ธีระพงษ พงษพิสุทธินันท 

247 641300670 นางสาว ปยนุช นำปรัชญากุล 

248 641300511 นางสาว ชยารัศม์ิ เซ็นทองหลาง 

249 641300474 นางสาว ณัฏฐณิชา อนันตสถิตยพร 

250 641300729 นาย ศุภกิจ แกนจันทร 

251 644300691 นาย อนุภูมิ เยขะจร 

ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

252 641300703 นาย อัคฤชัย วงศอนันตชัย 

253 641300588 นาย สีหพล อุทิตสาร 

254 641300726 นาย กิตติภพ กวางทอง 

255 641300152 นาย จักกริช ยิ่งยืน 

256 641300640 นาย ลัพธวรรณ อินทศร 

257 641300720 นาย ณัฐวัฒน แถมศิริ 

258 641300639 นาย วิทยา อ่ิมอุไร 

259 641300708 นาย พงศสิทธิ์ จงเรืองลาภ 

260 641300574 นางสาว จริยา ชัยส ุ

261 641300669 นาย นิรุตย ทองพันธุ 

262 641300654 นางสาว นิพิษฐา พงษพานิช 

263 641300740 นาย อัครพล สกุลเรืองศรี 

264 641300909 นาย สมพงษ ชอบกิจการ 

265 644300910 นางสาว วัลภา บูรณเจริญ 

266 641300461 นางสาว อารยา จันทรเสน 

267 641300608 นาย ยศศักดิ์ ประสิทธิสาร 

268 644300854 นาย สืบเทพ เทพรักษ 

269 644300214 นาย ธนาธรณ ศรีหะรัญ 

270 641300656 นาย ทรงวุฒิ นาวิเศษ 

271 641300648 นางสาว เมษิณี พูลลาภ 

272 641300647 นาย ภัทรวรรธน เข่ือนลอม 

273 641300674 นาง ขวัญใจ เชนอย 

274 641300597 นาง ศิรัญญา จันทรผา 



ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

275 641300692 นาย ภูมริน เกลี้ยงกลม 

276 641300487 นาย เธียรพันธุ อำไพวรรณ 

277 641300764 นางสาว รัตนา วัชรานันทกุล 

278 641300780 นาย ไชยยศ ทูรวัฒน 

279 641300872 นาย เกรียงไกร คันธาทอง 

280 644300753 นาย วิทวัส ชนะหาญ 

281 641300782 นาย ชาญวิชญ ลั่นซาย 

282 631300683 นางสาว อิสรา กลาหาญ 

283 641300804 นาย เขมวัฒน สิริธีรศาสน 

284 641300811 นาง อุไรวรรณ ทรัพยสมบูรณ 

285 641300836 นางสาว จุฑาทิพย บุษสาย 

286 641300826 นาง ธีณารัตน สงแสง 

287 641300787 นาย ภัทรพงศ ประสงคธรรม 

288 641300829 นางสาว กรกต สุรรัตน 

289 641300831 นาย พงศพิพัฒน บุญญานุพงศ 

290 641300827 นาย จิรัชย คำวัน 

291 641300824 นาย ธนพันธ ผาทอง 

292 641300812 นาย ภควัส ไพบูลย 

293 641300847 นางสาว พิชิตา บูรณเจริญ 

294 641300841 นางสาว สญชวัล อัคโกศล 

295 641300810 นาย พรรษกร แกวพระอินทร 

296 641300830 นางสาว ปยะพร อัคนิจ 

297 641300853 นางสาว มยุรา แดงประสิทธิพร 

ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

298 641300859 นางสาว สุวรรณา เรืองกุล 

299 641300863 นางสาว เพ็ญประภา วุฒิจักร 

300 641300837 นางสาว ธนัญญา รินศิริ 

301 641300786 นางสาว วัฒนาพร เผาพงษคลาย 

302 641300844 นางสาว นาถธิดา คณานิธิกร 

303 641300858 นาง พัชราภรณ จำปาสา เทยเลอร 

304 641300825 นางสาว สเตซ่ี เฉลิมชัยกิจ 

305 641300856 นาง สาลิณี พานิชพงศ 

306 641300843 นางสาว กนกพร เนาวรัตน 

307 641300846 นางสาว ศมวิภา โลหทองคำ 

308 641300870 นาย ประทีป ใจวัน 

309 641300864 นางสาว วีรานงค เศรษฐภักดี 

310 641300852 นาย สรายุทธ จีนา 

311 641300889 นาง ภัทรา คันธาทอง 

312 641300860 นางสาว จันทรา แหวนวิเศษ 

313 641300842 นาย ณัฐวุฒิ เจริญธันวา 

314 641300879 นางสาว รำพึง แกวฝอย 

315 641300849 นางสาว สุรัชชา พิชัยชาญเลิศ 

316 641300877 นางสาว วารินทร ลบทอง 

317 641300881 นาย นเรศ สุวัชรพาณิชย 

318 641300869 นาง ระวีวัลย มะณีจันทร คารเตอร 

319 641300878 นางสาว ศุภลักษณ แกวศรีหาบุตร 

320 641300876 นาย ฉัตรชัย อินถานะ 



ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

321 641300867 นาย รัฐพงษ จำเริญขจรสุข 

322 641300883 นางสาว นันทพร จวงพานิช 

323 641300818 นางสาว นันทวรรณ วิษณุวงศ 

324 641300887 นางสาว วิชาณี มณีโลกย 

325 591300509 นาย ภาสกร ปนานนท 

326 641300873 นางสาว แพรวพรรณ วองกก 

327 641300862 นาย ณัฐพงษ แกวมูล 

ลำดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

328 641300857 นางสาว จิตติกานต นราพันธุ 

329 641300874 นาย ณัฎฐพล จันทรพุฒ 

330 641300895 นาง รสจริน เจริญศิริ 

331 641300891 นาย พฤกษภพ ศรีสุข 

332 641300765 นางสาว อธิฏฐาน พฤกษสุวัฒน 

333 641300279 นาย ธัญ พิชิตานนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1) ธรณีวิทยาวิศวกรรม จำนวน 27 ฉบับ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 641300814 นายศิวะ  ดวงพรหม 

2 644300405 นายยุทธนา  หลีแกวสาย 

3 601300216 นายอธิราช  ชีวรุงโรจน 

4 644300896 นายปริญญา  ริมใหม 

5 644300790 นายอุทัยรัตน  วงศศิริ 

6 641300977 นายกฤษฎา  มามาก 

7 641300165 นายประวัต ิ เทียนศิริ 

8 644300970 นายวรัญชิต  ชะบา 

9 601300217 นายอดิศักดิ ์ พาระแพน 

10 634300503 นายพูลจิตร  ไชยทองศรี 

11 644300761 นายศิวาวุธ  เชื่อมไธสง 

12 601300222 นายสันติสุข  คงเจริญ 

13 641300865 นายอดิเทพ  แอดสกุล 

14 641300264 นายอนุรักษ  ภักดี 

15 644301009 นายทองแดง  คนรู 

16 631300531 นายรังสรรค  นันทจันทร 

17 641300999 นายปรัชญา  อัครพิพัฒน 

18 602300220 นางสาวเกษรี  อุดม 

19 644300929 นายชัชชัย  พูลลาภ 

20 634300354 นายพัฒนพงษ  ยี่สารพัฒน 

21 644301040 นายสิทธิภัสร  เอ้ืออภิวัชร 

22 641300957 นายวิชัย  ภูเจริญ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

23 641301043 นายศรัณย  จันทรอิฐ 

24 644300225 นางสาวธนิษฐา  ทองประภา 

25 644300994 นายกุลภัทร  พิสิษฐกุล 

26 641301034 นางสาวกัญจนนร ี ชวงฉ่ำ 

27 644300961 นายเสรี  บุญยัง 

 

 

(2) ธรณีวิทยาพิบัติภัย จำนวน 5 ฉบับ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 641301023 นายวีระชาติ  วิเวกวิน 

2 641301001 นายสุวิทย  โคสุวรรณ 

3 641300658 นายปฏิญญา  พรโสภิณ 

4 631300467 นางสาวอัญชล ี ลัดดากุล 

5 641301071 นาย ธนวัฒน   จารุพงษสกุล 

 

(3) อุทกธรณีวิทยา จำนวน 4 ฉบับ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 644300980 นางสาวสุชีรา  ทุมกลาง 

2 641300264 นายอนุรกัษ  ภักดี 

3 641301043 นายศรัณย  จันทรอิฐ 

4 641301034 นางสาวกัญจนนร ี ชวงฉ่ำ 

 

 

 

ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา ครั้งท่ี 3 



(4) ธรณีวิทยาเหมืองแร จำนวน 19 ฉบับ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 644300801 นายเกียรติพงษ  อุดมธนะธีระ 

2 641300904 นายธิบดี  สุขโฮก 

3 631300614 นายธราธร  จันทะพันธ 

4 631300564 นางสาวนิตยา  ทาระศักดิ์ 

5 641300164 นายโอวินท  พงษพันธงาม 

6 644300896 นายปริญญา  ริมใหม 

7 641301011 นายพิชญา  เพ่ิมทอง 

8 644301009 นายทองแดง  คนรู 

9 634300647 นางสาวนัยนา  นัยโมล ี

10 641301021 นางสาวพรรณี  สมศรี 

11 621300347 นายธีระวุฒ ิ วันตะ 

12 631300397 นางสาวภาณุมาส  ไชยวงคศรี 

13 641300026 นางธัญญรัตน  มณีฤทธิ ์

14 641301039 นางสาวกาญจนา  นนทเดชกูล 

15 641301028 นายปราการ  เบือนขุนทด 

16 631300536 นางสาวสุพฤกษา  เกตุมณีชัยรัตน 

17 641300957 นายวิชัย  ภูเจริญ 

18 624300314 นางสาวศศิกาญจน  สอนชุน 

19 631300398 นางสาวจุฬาวรรณ  มะโนราช 

 

 

 

 

(5) ธรณีปโตรเลียม จำนวน 17 ฉบับ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล 

1 641300952 นายฐานิสร  คณานิธิกร 

2 641300946 นายเจษฎา  หอมคำแพทย 

3 641300735 นายสมเกียรติ  ไชยเทศ 

4 641300601 นายภรัณยู  พิทยรังสฤษฏ 

5 641300985 นายจิรวัฒน  ตีไธสง 

6 641300953 นายณัฐวุฒิ  ประจันตเสน 

7 641300984 นายพีรพัฒน  รัตนรัตน 

8 644300986 นายประเวศ  นิลบล 

9 644301005 นายยุทธพิชัย  ไผพงษ 

10 641301004 นายพงศพันธุ  จันพินิจ 

11 641300731 นายธีรศักดิ ์ บุญพิทักษสกุล 

12 641301006 นายศิขรนิทร  เทพสถิตย 

13 641301010 นายวุฒิพงศ  เกเย็น 

14 641301013 นายตอศักดิ์  ตะสุยะ 

15 641301037 นางสาวกนกวลี  โฆษิตเลิศวัฒนา 

16 641300998 นาย มงคลชัย   อินโถ 

17 641301027 นายนิพนธ   พลโคตร 




