
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสภาสถาปนิก 
ฉบับที่  2/2565 

เร่ือง รายชื่อสมาชิกสภาสถาปนิก ผูม้ีสทิธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  

ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2565 
------------------------- 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 20 ของข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2552 

สภาสถาปนิกจึงประกาศ  รายชื่อสมาชิกสภาสถาปนิก ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพ่ือ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2565 ตามรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี ้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ จะต้องลงทะเบียนสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ  
ผ่านทางออนไลน์ www.act.or.th.lex เท่านั้น  

โดยกำหนดการลงทะเบียนสอบของ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  จะประกาศกำหนดการลงทะเบียน
ทดสอบให้ทราบที ่www.act.or.th ต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 

(นายประกิต พนานุรัตน์) 
เลขาธิการสภาสถาปนิก 

 
 
 
หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ เป็นสมาชิกสภาสถาปนิกแล้วและไม่มีรายชื่อในประกาศนี้  ให้ใช้เลขที่สมาชิกที่ 

สภาสถาปนิกได้ประกาศไปแล้ว ใช้ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ ผ่านทางออนไลน์ 
www.act.or.th.lex เช่นเดียวกัน 

http://www.act.or.th/
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ล ำดับ เลขสมำชิก ประเภท ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 035426 สมาชิกสามัญ นางสาว กชพร อาจหาญ

2 035397 สมาชิกสามัญ นางสาว กนกพร ไชยสีธิ

3 035412 สมาชิกสามัญ นางสาว กัญชรส แฮรี

4 035401 สมาชิกสามัญ นางสาว กัณณ์พิฌา ศรีสวัสด์ิ

5 035387 สมาชิกสามัญ นางสาว กานต์ธิดา ชัยชนะ

6 035388 สมาชิกสามัญ นาย กิตติธัช ล้ิมประเสริฐ

7 035421 สมาชิกสามัญ นาย เควิน เฮนรีย์ แกสเคล

8 035383 สมาชิกสามัญ นางสาว คุณกาญจน์ ศิริไพบูลย์

9 035400 สมาชิกสามัญ นาย เจตนิพัทธ์ มะทิตะโน

10 035410 สมาชิกสามัญ นางสาว จิตสุภา เช่ือมชัยตระกูล

11 035384 สมาชิกสามัญ นางสาว จิราเจต นาเมืองรักษ์

12 035385 สมาชิกสามัญ นางสาว จุฑามาศ โชติรัตน์

13 035395 สมาชิกสามัญ นางสาว ชบา หวังศิริเลิศ

14 035399 สมาชิกสามัญ นางสาว ชมนาด ครุฑธะ

15 035377 สมาชิกสามัญ นาย ฌานนท์ ตันธนาภินันท์

16 035393 สมาชิกสามัญ นางสาว ณัฏฐณิชา ประจวบกลาง

17 035407 สมาชิกสามัญ นาย ณัฐพล อยู่พุ่ม

18 035423 สมาชิกสามัญ นางสาว ณัฐรดา ผุดผ่อง

19 035382 สมาชิกสามัญ นาย ณัฐวัตร ปิติโกมล

20 035392 สมาชิกสามัญ นาย ณัฐศักด์ิ พูลสิงห์

21 035425 สมาชิกวิสามัญ (ผู้มีสัญชาติไทย) นาย ธเนศ แจ่มใจ

22 035409 สมาชิกสามัญ นาย ธนาคาร รักษาชาติ

23 035414 สมาชิกวิสามัญ (ผู้มีสัญชาติไทย) นางสาว นัตติยา อุปรมัย

24 035404 สมาชิกสามัญ นาย นิคม ปัญญาสา

25 035422 สมาชิกสามัญ นางสาว ปนิดา มาตนอก

26 035394 สมาชิกสามัญ นาย ประภวิษณ์ุ อินทร์ตุ่น

27 035381 สมาชิกสามัญ นางสาว ประภัสสร รัตนแสง

28 035402 สมาชิกวิสามัญ (ผู้มีสัญชาติไทย) นางสาว ปวีณา อู่ทรัพย์

29 035405 สมาชิกสามัญ นางสาว ปัทมาภรณ์ มุกธวัตร

30 035375 สมาชิกสามัญ นาย พงศ์ศักด์ิ ปัญญาพรวิทยา

รำยช่ือผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก

หมายเหตุ เรียงล าดับช่ือ ตามตัวอักษรภาษาไทย
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ล ำดับ เลขสมำชิก ประเภท ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก

31 035391 สมาชิกสามัญ นาย ภาม เทพทรงพัฒนา

32 035376 สมาชิกสามัญ นางสาว มัลลิกา คิดดี

33 035417 สมาชิกสามัญ นาย รัชพล พูลศิลป์

34 035379 สมาชิกสามัญ นางสาว รุ้งตะวัน มุ้งน้อย

35 035418 สมาชิกสามัญ นางสาว ลลิตา เฮ้าประโมง

36 035427 สมาชิกสามัญ นางสาว วนาพร อนันต์

37 035378 สมาชิกสามัญ นาย วุฒิพงศ์ ค าแสน

38 035411 สมาชิกสามัญ นาย ศุภกฤษฎ์ิ ฐิตะเมธากุล

39 035420 สมาชิกสามัญ นางสาว ศุภนิดา อยู่ผล

40 035406 สมาชิกสามัญ นางสาว สาวิตรี ม่วงคุ้ม

41 035386 สมาชิกสามัญ นางสาว หทัยรัตน์ ผอบแก้ว

42 035415 สมาชิกสามัญ นางสาว อติรัตน์ โรจนเสถียร

43 035413 สมาชิกสามัญ นางสาว อภิชญา บัวแก้ว

44 035389 สมาชิกสามัญ นางสาว อภิชญา จองสุรียภาส

45 035419 สมาชิกสามัญ นาย อภินนท์ บุญรอด

46 035403 สมาชิกสามัญ นาย อภิวัฒน์ จินดา

ล ำดับ เลขสมำชิก ประเภท ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 035390 สมาชิกสามัญ นางสาว ณัฏฐาทิพย์ เจริญศิริพรกุล

2 035398 สมาชิกสามัญ นาย ณัฐดนัย ตัมพานุวัตร

3 035408 สมาชิกสามัญ นางสาว ปนัสยา เกษมชัชวาลวงศ์

4 035416 สมาชิกสามัญ นาย พชร เกษมสัตยากร

ล ำดับ เลขสมำชิก ประเภท ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 035384 สมาชิกสามัญ นางสาว จิราเจต นาเมืองรักษ์

2 035424 สมาชิกสามัญ นาย ฉัตรหทัย ช่ืนส าราญ

3 035380 สมาชิกสามัญ นางสาว พัทธนันท์ ภักดีวิสุทธิพร

4 035396 สมาชิกสามัญ นางสาว มินทร์ตรา กันธมาลา

สำขำสถำปัตยกรรมภำยในและมัณฑนศิลป์

สำขำภูมิสถำปัตยกรรม

หมายเหตุ เรียงล าดับช่ือ ตามตัวอักษรภาษาไทย




