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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 033727 นาย อนันต์สิน ศักด์ิแดนไพร

2 033738 นางสาว อภิสรา บุญเต็ม

3 033767 นางสาว นิลาวรรณ ปานเกตุ

4 033782 นางสาว นิภาพร ลาโภ

5 033793 นาย สิทธิกร อินทรปฐม

6 033827 นางสาว ปณิตา เกิดเจริญ

7 033890 นาย จิรา สุขสมบูรณ์วงศ์

8 033891 นางสาว อังสนา เสถียร

9 033925 นาย ภาณุเดช แสดงมิตร

10 033946 นาย ธนกร ประยูรศักด์ิ

11 033974 นาย ธนัท ผลพานิชย์

12 033975 นาย ธีรวัต คงวัดใหม่

13 033989 นาย ปราชญ์ กงทองลักษณ์

14 034036 นางสาว กนกวรรณ ธาดาสีห์

15 034063 นาย นพรัตน์ แซ่อ้ึง

16 034070 นาย จิระเดช ธรรมศิริ

17 034075 นางสาว พิชญา เผือกขาวผ่อง

18 034090 นางสาว จิรนันท์ หวดสวัสด์ิ

19 034101 นางสาว แพรไหม ไชยรด

20 034133 นาย พงศ์ธัญ เตชะพงศ์ประเสริฐ

21 034152 นาย รัฐเขตต์ คุ้มภัย

22 034181 นางสาว รักษณาลี แก้วชูทอง

23 034190 นางสาว ปรกชล วทานิโยบล

24 034198 นางสาว เบญจวรรณ บุญมี

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 3 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำลงทะเบียน 11.00 - 11.15 น. อบรมเวลำ 11.15 - 12.30 น.

รหัสเข้ำระบบ ZOOM (Meeting ID 6623182112 Password 220001B) (รอบท่ี 2)

สภำสถำปนิกด ำเนินกำรจัดส่งใบอนุญำตฯ ให้ตำมท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภำสถำปนิก

สภาสถาปนิกด าเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภาสถาปนิกประสงค์จะแก้ไขท่ีอยู่ขอให้แจ้งก่อนวันอบรมฯ
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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
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25 034213 นาย พรสงกรานต์ เรืองวิริยะ

26 034267 นาย เทิดพงศ์ ฆังคะสุวรรณโณ

27 034290 นาย ภาสกร พิริยบรรเจิด

28 034294 นาย จิรายุ แสงอาทิตย์

29 034307 นาย สิทธิพล ธนะฤกษ์

30 034398 นาย พงศกร ลุนนา

31 034432 นางสาว สิริล้านนา ศิริเพ็ญ

32 034442 นางสาว ประกายแก้ว แก้วพิลาบ

33 034466 นางสาว กิติวดี มูสิกสง

34 034470 นาย ภัทรพงศ์ ผูกเหมาะ

35 034490 นาย กฤติน พูลมา

36 034602 นางสาว พิชญา โกมลรุจิ

37 034617 นาย วิศรุต รามรักษ์

38 034622 นาย ธนพนธ์ พนาถิรกุล

39 034658 นาย ณัฐวัฒน์ สุขสมบูรณ์

40 034660 นาย ธีรนัย บุญมา

41 034664 นาย ธนกฤต เย่ียมแสง

42 034682 นาย สุขเรืองโรจน์ บุญพบ

43 034733 นางสาว ศศิวิมล คชนิล

44 034745 นาย วีรวิชญ์ โทแก้ว

45 034752 นางสาว ศิรภัสสร กันจันทร์วงศ์

สภาสถาปนิกด าเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภาสถาปนิกประสงค์จะแก้ไขท่ีอยู่ขอให้แจ้งก่อนวันอบรมฯ




