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ล ำดับ เลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 034768 นางสาว สุทธินี ล่องเสือ

2 034802 นาย สุธางค์กุล กาบค า

3 034803 นาย ธนารักษ์ สุวรรณธาดา

4 034809 นางสาว ญาณิศา ล้ิมพุทธอักษร

5 034810 นางสาว ธนัฏฐา มะลี

6 034815 นางสาว กมลชนก ทับกรุง

7 034825 นางสาว จิณต์จุฑา ข้ามสาม

8 034832 นางสาว บุษยมาส อินยา

9 034843 นางสาว ฟ้ารุ่ง ปล้ืมใจ

10 034845 นางสาว ศุภรดา ประกอบกิจ

11 034854 นางสาว ญาณิน ธัญกิจจานุกิจ

12 034862 นางสาว นัทธกานต์ บุญญะ

13 034863 นาย จิรยุทธ ลาดใจผิด

14 034914 นางสาว รวีกร อินแถลง

15 034927 นางสาว พัชรินทร์ แซ่ไหล

16 034948 นาย กันต์ เลาหวณิช

17 034954 นางสาว นัฐรีญา สีลาทอง

18 034961 นาย อนุสรณ์ อุบลรัศมี

19 034966 นางสาว ชลิตา ยืนยง

20 034973 นาย กฤต โสมรักษ์

21 034988 นางสาว ปิยรัตน์ นาคดี

22 034992 นางสาว ญาโณทัย ชุติมาปัญญา

23 034997 นางสาว ธนาภรณ์ จันทร์วัฒนากุล

24 035014 นาย ปองภพ วีระสุข

รำยช่ือเข้ำรับกำรอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

สำขำสถำปัตยกรรมหลัก คร้ังท่ี 3 ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำลงทะเบียน 13.15 - 13.30 น. อบรมเวลำ 13.30 - 14.30 น.

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

สภำสถำปนิกด ำเนินกำรจัดส่งใบอนุญำตฯ ให้ตำมท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภำสถำปนิก

สภาสถาปนิกด าเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภาสถาปนิกประสงค์จะแก้ไขท่ีอยู่ขอให้แจ้งก่อนวันอบรมฯ
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25 035052 นางสาว ณัฐนรี ใหม่วงค์

26 035063 นาย พันธ์ุธัช พันธนียะ

27 035065 นางสาว อภิญญา เขียวเล็ก

28 035075 นางสาว ธนัชชา อุบลศรี

29 035090 นาย ปวรุตม์ เสกธีระ

30 035094 นางสาว พิมพ์ชนก หลักค า

31 035099 นางสาว พีรดา สุทธิภูมิ

32 035109 นาย ไพฑูรย์ ช านาญ

33 035111 นาย ณัฏฐ์ เอ่ียมย่ังยืน

34 035114 นางสาว ธัญพิชชา ทวะกาญจน์

35 035130 นางสาว ฐิติญา สาลีสี

36 035133 นาย สมยศ ลิขนะพิชิตกุล

37 035138 นาย ธนวรรธห์ อัครเดชเวโรจน์

38 035140 นาย อินทัช เสริมสุวรรณ

39 035143 นางสาว ปานไพลิน รสขจร

40 035158 นางสาว ดวงสมพร ฤทธ์ิมนตรี

41 035238 นางสาว จีรานุช ใจปัน

42 035242 นางสาว อัญชิษฐา แซ่ล้ิม

43 035245 นางสาว ธันยธรณ์ สุเมธินทกุล

44 035252 นางสาว ธามน พงษ์เตชะภา

45 035258 นางสาว สโรชา คุรุพงศ์

สภาสถาปนิกด าเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งใว้กับสภาสถาปนิกประสงค์จะแก้ไขท่ีอยู่ขอให้แจ้งก่อนวันอบรมฯ




