




1

ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 010118 นาย ปราการ แซ่เตีย

2 013592 นาย รัชภูมิ รามฤทธ์ิ

3 024041 นาย อนุชิต หลาบหนองแสง

4 027475 นาย ดนภัทร แสงหิรัญ

5 028447 นางสาว อรพรรณ ประเสริฐรุ่งเรือง

6 028914 นางสาว มนัสชนก ทิพยธร

7 029633 นาย กนกพล ขาวสุวรรณ

8 029687 นาย พัลลภ เรืองเดช

9 029731 นางสาว กรรสิริ ชิตวงศ์

10 029798 นางสาว จรรยาภรณ์ เจียรชัย

11 030012 นาย พิศรเสษ สีมี

12 030029 นางสาว อิษยา ต้ังวณิชยา

13 030053 นางสาว จันทร์จิรา ใจด า

14 030120 นาย ชภัควัฒน์ จันทรประทิน

15 030886 นาย ณัฐพล มาเม็ด

16 030988 นางสาว สุกัญญา แพร่พุทธิพันธ์ุ

17 031008 นาย สหภูมิ ปิติบริบูรณ์

18 031024 นางสาว เกษสุดา ขุนทวี

19 031234 นาย อนุพล ยาวีระ

20 031258 นางสาว อาภาพร ชูบ่อฝ้าย

21 031291 นางสาว สุภาณี กนกกาญจนะ

22 031526 นาย มะซอพี เจ๊ะเม๊าะ

23 031822 นางสาว กัลยารัตน์ สักกามาตร

24 031914 นางสาว ฐิตาภา พวงพิกุล

25 032074 นางสาว ธันยชนก กล่ินบ้านหม้อ

26 032108 นางสาว จิรัชยา เรืองสมบูรณ์

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม 2565 เวลำลงทะเบียน 08.45 - 09.00 น. อบรมเวลำ 09.00 - 10.30 น.

รหัสเข้ำระบบ ZOOM (Meeting ID 6623182112 Password 220001A) (รอบท่ี 1)
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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม 2565 เวลำลงทะเบียน 08.45 - 09.00 น. อบรมเวลำ 09.00 - 10.30 น.

รหัสเข้ำระบบ ZOOM (Meeting ID 6623182112 Password 220001A) (รอบท่ี 1)

27 032111 นาย ทศพล พุฒนอก

28 032151 นาย ภูวกฤต กิจเจริญ

29 032280 นางสาว กุลวดี ปิติวิทยากุล

30 032346 นาย ชลธี ทองน้อย

31 032358 นางสาว ปพิชญา สุขเกษม

32 032370 นางสาว กุลชญา สิงห์คราม

33 032475 นาย จิตรกร หอกก่ิง

34 032502 นาย กรวิชญ์ เพชรเปล่งสี

35 032512 นางสาว เมติญา ไถเห้ียม

36 032534 นางสาว จันทร์จิรา มุลทะเสน

37 032595 นางสาว พัทธ์ธิดา ศรีช่วง

38 032617 นาย ชาติชาย ปัทมะรังสิตา

39 032679 นางสาว ปาณิสรา เพชรย้อย

40 032719 นาย ภาควิชา กาญจนาธนเกียรติ

41 032744 นางสาว กุลสตรี เต็งจารึกชัย

42 032825 นาย พิสิทธ์ิ ภิญโญ

43 032921 นาย บุญยพักต์ รอดทอง

44 032988 นางสาว ภัณฑิรา มณีจักร์

45 033011 นาย ปองพล เสวกจันทร์

46 028939 นาย พันธ์ุกรณ์ ภู่ทอง




