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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 033038 นาย ธนาสิทธ์ิ ศรีสารคาม

2 033045 นาย พลกฤษณ์ แสงทอง

3 033066 นางสาว สุภานิกา แก่นนาค

4 033076 นางสาว สรัสวดี รัตนปาณี

5 033087 นางสาว มณิภา บุญชารี

6 033092 นางสาว ปวีณ์ สิงห์ด ารงค์

7 033096 นางสาว ณิชชาภัทร รัตนผล

8 033097 นางสาว หงษ์หยก กู้สิริกุล

9 033153 นาย กฤติธี อามินเซ็น

10 033179 นางสาว นพรัตน์ แก้วปู่

11 033184 นาย ณัฐวัตร รักษาสุข

12 033194 นาย สมรักษ์ ดวงนุรัตน์

13 033218 นางสาว การฤทัย คุ้มโนนไชย

14 033223 สิบเอก ธนวัฒน์ ยุบลเขตร์

15 033257 นางสาว เกษศิรินทร์ ท่าดี

16 033330 นาย สัชพงษ์ ปานหงษ์

17 033341 นางสาว มนธิยา พรมทา

18 033398 นางสาว หทัยรัตน์ เจริญกุล

19 033402 นางสาว ภัคจิรา เอกศิริ

20 033425 นางสาว อิษฏ์อาณิก อัศวานันท์

21 033444 นางสาว พัชราภรณ์ ทองเย็น

22 033453 นางสาว ศศิมาภรณ์ เย็นใจ

23 033498 นางสาว ดาราวดี เสียวกระแส

24 033503 นางสาว อริสรา วงศ์จงใจหาญ

25 033516 นาย ปณวัฒน์ ช่ืนกุล

26 033534 นางสาว ศิรินญา สุขหล้า

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม 2565 เวลำลงทะเบียน 11.00 - 11.15 น. อบรมเวลำ 11.15 - 12.30 น.

รหัสเข้ำระบบ ZOOM (Meeting ID 6623182112 Password 220001B) (รอบท่ี 2)
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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม 2565 เวลำลงทะเบียน 11.00 - 11.15 น. อบรมเวลำ 11.15 - 12.30 น.

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

27 033631 นางสาว ไพลิน คุ้มวงษ์

28 033749 นางสาว สุกัญญา เรียงพล

29 033755 นาย วศิน โชคสุนทรพจน์

30 033783 นางสาว เกวลี อรุณรัศมี

31 033810 นาย ธเนศ รัตนบุรานันท์

32 033828 นางสาว พรพรรณ สุขจ่ัน

33 033860 นาย ปรัชญา สอนอ่อง

34 033908 นาย ปิยะบุตร โกศลกิตติพงศ์

35 033912 นางสาว สิตานันท์ เพชรกาฬ

36 033930 นาย ธนพัต เพ็ชร์ดี

37 034076 นางสาว สุกาญจนา สิงห์สุทธิชาติ

38 034088 นาย รัญชน์ โรจนพิเชฐ

39 034093 นาย ณัฐชา รุยัน

40 034096 นาย ภาคิน เศวตฤทธิด ารง

41 034129 นางสาว ณัฐนิชา ทิพย์สุคนธ์ชัย

42 034162 นาย ภูมิพัฒน์ ริไธสง

43 034166 นางสาว สิริชนก พนัสพัฒนา

44 034177 นาย ตะวัน อุ่นใจดี

45 034179 นางสาว โสรยา หาทวี

46 034875 นาย กริช โกมุทธพงศ์




