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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 027910 นางสาว จิรนันท์ อุปการะ

2 028000 นาย โยฮัน หะมิ

3 029006 นาย ณัฐภาส รัตกูล

4 029376 นาย สุญญตา ทองโสภา

5 029589 นาย ภิรายุ ตันสกุล

6 030031 นางสาว อัจจิมา สุขวิเศษ

7 030146 นาย ปฏิพล แสงวิเศษ

8 030188 นางสาว รัชดาวรรณ เท่ียงตรง

9 030882 นางสาว ธนภรณ์ ตวงสุวรรณ

10 031025 นางสาว สีวลี ครองใจ

11 031270 นาย ณัฐนันท์ เสียงใส

12 031561 นาย ชาลี เขมะลิลิต

13 031664 นางสาว สุธาสินี บินตอเล็บ

14 031744 นางสาว ทัดพร พงษ์ธัญญะวิริยา

15 032039 นาย ศุภกิตต์ิ พาสมบูรณ์

16 032190 นาย ศิวดล สุขชุม

17 032241 นาย สุขเกษม ทองเกิด

18 032263 นาย ทศพร เล็กชัยชาญ

19 032364 นางสาว ปรารถนา ทับทิม

20 032483 นางสาว กานต์รวี ภูเงิน

21 032634 นาย ศศิพงษ์ ธรรมสืบศิลป

22 032651 นาย ปัณณวัฒน์ แก้วสว่าง

23 032700 นาย สราวุฒิ พยัคภาพ

24 032752 นาย ปวีวัชร์ จ าปาหอม

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 3 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำลงทะเบียน 08.45 - 09.00 น. อบรมเวลำ 09.00 - 10.30 น.

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

สภำสถำปนิกด ำเนินกำรจัดส่งใบอนุญำตฯ ให้ตำมท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภำสถำปนิก

สภาสถาปนิกด าเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภาสถาปนิกประสงค์จะแก้ไขท่ีอยู่ขอให้แจ้งก่อนวันอบรมฯ
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25 032812 นางสาว เพชรระวี มงคลคุ้ม

26 032814 นางสาว ศุภมณี ศุภพัฒน์ศิริ

27 032865 นาย จาณุวัฒน์ จันสุข

28 032892 นางสาว ปรรณ ไหมเล้ือย

29 032926 นาย จรัสพงศ์ บุญศรี

30 032990 นางสาว โชติกา สดากร

31 032995 นางสาว พัชรวดี รุ่งเรือง

32 033094 นาย ไฟซอล อ้าสะกะละ

33 033143 นางสาว พิมพ์อร เช่ียวสมุทร

34 033180 นาย กิติวัฒน์ ธีระพิพัฒนพงศ์

35 033255 นางสาว ธัญชนก ชาวนาฝ้าย

36 033276 นางสาว สุภาภรณ์ ค าประโคน

37 033295 นางสาว ชยาภรณ์ หิรัญ

38 033296 นางสาว ดารานีย์ ฟูนัน

39 033326 นางสาว กชพร เกษมราษฎร์

40 033332 นาย ปัณณวัฒน์ ชัยพจนา

41 033461 นางสาว ธนัชพร ศรีพุ่ม

42 033475 นางสาว ผกามาศ รุจิภักด์ิ

43 033505 นางสาว ปิยนุช กาสีวงศ์

44 033683 นางสาว ออนกิริยา อุทะเสน

45 033709 นางสาว นริสา น้อยทับทิม

สภาสถาปนิกด าเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภาสถาปนิกประสงค์จะแก้ไขท่ีอยู่ขอให้แจ้งก่อนวันอบรมฯ




