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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 034654 นาย พัชระ สอนคร้าม

2 034676 นางสาว อริสรา พุ่มประสพ

3 034756 นางสาว กอบัว เพ่ิมสกุล

4 034757 นางสาว นวพรรษ บุญประสพ

5 034760 นาย วรวุฒิ เกตุเมฆ

6 034769 นางสาว ณัฐสุนนท์ วอทอง

7 034795 นางสาว ธัญญาเรศ อุตะก๊ะ

8 034799 นาย ธนพงษ์ ชุมพล

9 034807 นาย ชารีฟ เสมาสี

10 034812 นาย อธิปภัคค์ิ ตรีธีรโรจน์

11 034813 นาย ธนภูมิ ทานะโป่ง

12 034816 นางสาว ธัญภัสสร์ ดอกจันทร์

13 034818 นาย พงศ์สรรศ์ สัมฤทธ์ิ

14 034829 นาย อดิสรณ์ อภิวงค์ษา

15 034850 นางสาว นันท์นภัส เกตุวงศ์วีระชาติ

16 034855 นางสาว มนสิชา จรัสสิงห์

17 034869 นาย ธาวิน บุญชารี

18 034871 นางสาว ณัฐสกุล หอปรีชากิจ

19 034924 นาย สหรัฐ คล่องแคล่ว

20 034926 นาย ซัลมาน แวอูมา

21 034930 นางสาว ณัฐธิดา ไม้เรียง

22 034934 นางสาว กอบลาภ เทียมเมือง

23 034935 นางสาว พรปวีณ์ ศิริประเสริฐศักด์ิ

24 034940 นางสาว สุทัสสา ธรรมยุทธสกุล

25 034941 นาย พัทธพล ตันติยาภินันท์

26 034942 นางสาว ปุณิกา เฉลยฤทธ์ิ

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม 2565 เวลำลงทะเบียน 15.00 - 15.15 น. อบรมเวลำ 15.15 - 16.30 น.

รหัสเข้ำระบบ ZOOM (Meeting ID 6623182112 Password 220001D) (รอบท่ี 4)
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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
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27 034943 นาย รชต วงศ์ปู่บัว

28 034944 นางสาว ชวิศา อัศววรฤทธ์ิ

29 034953 นาย วิศรุต รอดเกิด

30 034962 นาย กุลพจน์ เหลืองสร้อยทอง

31 034993 นางสาว ปลายฟ้า ตันยา

32 035013 นาย ภานุพงศ์ บุญนิคม

33 035054 นางสาว บุญรอด ดวงจันทร์

34 035064 นางสาว วริษฐา สุนทรทิพย์เวสน์

35 035069 นาย ถิรวุฒิ นุชประมูล

36 035081 นางสาว ภิรมย์ณัชชา ธัญเจียรนนท์

37 035082 นางสาว พรรวินท์ กันยาประสิทธ์

38 035098 นางสาว ยุพารัตน์ เสนสี

39 035112 นางสาว ภัคจิรา จรีบุญสมโภช

40 035116 นาย ฐานชน บุผู

41 035157 นางสาว ธนธรณ์ ชาญวิรัตน์

42 035180 นาย พศิน ครุฑพันธ์ุ

43 035188 นางสาว สุชานันท์ ขุนชิต

44 035233 นาย ดิลก อินคุ้ม

45 033147 นางสาว สวิชญา ปานเกิด

46 034273 นาย นายนนท์ธวัช จุ้ยประเสริฐ




