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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 018501 นาย ธันวา ดามาอู

2 024435 นางสาว ปุณณดา โซ่ลาย

3 029694 นาย ศุรศักด์ิ พยอมหอม

4 030401 นางสาว สุดากร วิจารณปัญญา

5 030991 นางสาว ภรณ์ทิพย์ โคผดุง

6 031441 นาย อภิชาติ ไชยทะเศรษฐ์

7 031789 นางสาว ธันยภร โภคารักษ์

8 032856 นางสาว พัทราภรณ์ มูลทองหลาง

9 032863 นาย ศิวะดล จอมแปง

10 032984 นางสาว จิรนันท์ จิรพงศ์ธนาภรณ์

11 032991 นาย ธนพัฒน์ ไกรชมสม

12 033023 นาย กิตติ ผ่องพันธ์ุ

13 033281 นางสาว สุดธิดา อาการส

14 033572 นางสาว ฐิติรัตน์ สุระตระกูลชัย

15 034042 นางสาว ณัฐสุดา เขียวเรือง

16 034125 นาย เอกราช แซ่จง

17 034174 นางสาว นิรชา แก้วประถม

18 034212 นาย จักรพันธ์ ศิริรุ่งโรจน์ย่ิง

19 034326 นางสาว ศุภวรรณ หิรัญเรือง

20 034329 นาย ธิติ อาชวาคม

21 034343 นาย ปฏิพล ปลายงาม

22 034348 นางสาว ดารณี ทองน้อย

23 034555 นาย ณัฐนนท์ นาระต๊ะ

24 034581 นางสาว พัชรวลี ปนต๊ิบ

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 3 ประจ ำปี 2565

วันจันทร์ท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำลงทะเบียน 15.00 - 15.15 น. อบรมเวลำ 15.15 - 16.30 น.

รหัสเข้ำระบบ ZOOM (Meeting ID 6623182112 Password 220001D) (รอบท่ี 4)

สภำสถำปนิกด ำเนินกำรจัดส่งใบอนุญำตฯ ให้ตำมท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภำสถำปนิก

สภาสถาปนิกด าเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภาสถาปนิกประสงค์จะแก้ไขท่ีอยู่ขอให้แจ้งก่อนวันอบรมฯ
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25 034620 นางสาว จันทิมาภรณ์ แสงแพร้ว

26 034767 นางสาว ผทัยทิพย์ ทับงาม

27 034775 นาย ชยุตม์ สุขรัตนาชัยสกุล

28 034781 นาย กษิด์ิเดช วงศ์ณรัตน์

29 034785 นางสาว จิตติมนต์ มุกสิกสวัสด์ิ

30 034796 นางสาว ปริยากร ศรีมงคล

31 034865 นาย ศาสตรา วงศ์สามารถ

32 034969 นางสาว ชุติกาญจน์ เลิศชัยพร

33 035102 นาย ธีระศักด์ิ ค าไชยลึก

34 035117 นางสาว จารวี ทุยเวียง

35 035153 นาย พงศ์ณนันทร์ เงยไพบูลย์

36 035197 นางสาว สิริวดี น่ิมนวล

37 035280 นาย ภานุเดช ฐิตะสัจจา

38 035288 นาย ธนาวุฒิ ยอดด าเนิน

39 035363 นาย พิชณุศิลป์ คุณารัก

40 035425 นาย ธเนศ แจ่มใจ

41 035518 นาย พันธวิศ กลลดาเรืองไกร

42 035520 นาย ธิติพงศ์ โตธนะคุณ

43 035546 นาย เกียรติภูมิ ศังขะศิลปิน

44 035665 นาย สรวิศ ฤทธิรงค์

45 035669 นาย วรายุทธ รอดทอง

46 035799 นางสาว พัชมล เลิศสิทธิพันธ์

47 035815 นาย ศักรินทร์ วาวงค์

สภาสถาปนิกด าเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภาสถาปนิกประสงค์จะแก้ไขท่ีอยู่ขอให้แจ้งก่อนวันอบรมฯ




