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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 034244 นาย ศุภกร นิธิวรนันท์

2 034247 นาย จิรายุทธ ทองล่อง

3 034251 นาย นวิน สมคะเน

4 034253 นางสาว วชิราภรณ์ มีเกษ

5 034256 นางสาว จิราพร พ่ึงหล้า

6 034261 นาย พงษ์สิทธ์ิ ก้านภูเขียว

7 034263 นาย อดิเทพ ศรีโนนม่วง

8 034289 นางสาว ศศิณา แก้วสุก

9 034300 นาย เธียร วิทยาวรากุล

10 034312 นาย ปาราเมศ เมนะเนตร

11 034322 นางสาว ภัททิรา ศรีนัครินทร์

12 034324 นาย ยุทธพงศ์ มีชะนะ

13 034331 นาง ธัญสุดา จีรพัฒน์ไมตรี

14 034334 นาย เอกนิติ ศรีชุ่ม

15 034347 นางสาว กนกวรรณ อินทาราม

16 034349 นางสาว ณัฐชา ขัมภรัตน์

17 034359 นางสาว สุกฤตา สุทัศน์ ณ อยุธยา

18 034386 นาย ธีรนัย สิทธิชัย

19 034389 นางสาว มาลินี สิทธีอมร

20 034392 นางสาว ศิริรัตน์ รามรินทร์

21 034395 นางสาว วศิณี มยาเศส

22 034407 นางสาว รัฐมนตรา ป่ินแก้ว

23 034416 นาย นวมินทร์ เฉลิมเกียรติ

24 034420 นาย พนธกร ศรีสวัสด์ิ

25 034421 นางสาว นิชาภา ลายสันทัด

26 034426 นางสาว ชมพูนท ดวงแก้ว

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม 2565 เวลำลงทะเบียน 13.15 - 13.30 น. อบรมเวลำ 13.30 - 14.30 น.

รหัสเข้ำระบบ ZOOM (Meeting ID 6623182112 Password 220001C) (รอบท่ี 3)
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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม 2565 เวลำลงทะเบียน 13.15 - 13.30 น. อบรมเวลำ 13.30 - 14.30 น.

รหัสเข้ำระบบ ZOOM (Meeting ID 6623182112 Password 220001C) (รอบท่ี 3)

27 034429 นาย ทวิน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

28 034441 นางสาว สโรชา สิรโสภณจรี

29 034448 นางสาว วัชราภรณ์ เอมรัฐ

30 034456 นางสาว ซูฮารา มะ

31 034457 นาย พัสกร เชียรวิชัย

32 034465 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์มณี

33 034467 นาย สิทธินนท์ เฉลิมวัฒน์

34 034478 นางสาว ณภัทร นิวาศะบุตร

35 034479 นาย คณวัฒน์ ยะพงค์

36 034480 นางสาว ธัญรดี ไตรศิริพานิช

37 034495 นาย ภูเมศวร์ มะลิทองพงษ์กุล

38 034501 นางสาว นุชนาถ ยศวิมลโสภา

39 034563 นาย นรินทร ตางจงราช

40 034576 นาย วชิรพงษ์ กิตติราช

41 034580 นาย ชานน ลุนพันธ์

42 034595 นางสาว ณัฐญา ศิลป์ประกอบ

43 034603 นางสาว สุนิตา สีกระแจะ

44 034607 นางสาว บุศราภรณ์ สารทอง

45 034612 นางสาว ธนยา ปถัมพันธ์

46 034313 นาย จุฑากรณ์ ศรีอุดร




