สาขาวิชาเทคโนโลยีส ถาปัต ยกรรม จ านวน 26 คน
ลาดับ

รหัส

ชื่อ – สกุล

1

1561020151103

นายณัฐพันธ์ รอดพยันตร์

2
3

1561020151120
1561020151136

นางคงมนัส ศุภกรอาภรณ์
นายดนัย ดวงมณี

4

1561020151125

นายธนกร โลหะธรรม

5

1561020151139

นายศุภกร อังกูรเจริญพร

6

1571020151131

นายสมัชญ์ หลินโนนแดง

7

1571020151107

นายธนพันธ์ สัจจสวัสดิ์

8

1571020151111

นายนิติ เจิมพันธุ์

9

1571020151110

นส.ธีมาพร หมุดอุบล

10

1571020151112

นส.พิชชาพร อิ่นแก้ว

11
12

1571020151114
1571020151152

นายเรวัตร ใจดี
นายเมธา ตั้งพานทอง

13

1571020151140

นายบุญฤทธิ์ นุชชาติ

14

1571020151115

นางสาวลิตา สากุลา

15
16

1571020151119
1571020151133

นส.ชญานิศ ชาญวารินทร์
นายสุวัฒน์ เรืองศรี

ชื่อ บริษัท

อาจารย์น ิเทศ

บริษัท นันทวัน จากัด
161 ถ.ราชดาริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัท ศุภาลัย จากัด

อาจารย์อัศวิน

ไทรสาคร

อาจารย์อมร

ปิยะวาจี

บริษัท เค.พรีแค็สท์ คอนสตรัคชั่น จากัด
111/9 ม.2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Process Architect and Planner co.,Ltd
55 ซอยบรมราชชนนี 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางพลัด เขตบางบาหรุ กทม.
10700
บริษัท ดีไซน์ อินโมชั่น จากัด
231/10 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
บริษัท เอ็กซ์ซิท ดีไซน์แอนคอนตรัทชั่น จากัด
44/2 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
Central Plaza Hotel Public Company co.,Ltd.
999/99 ถ.พระราม1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330
บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จากัด
222/17 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทีวัฒนา กรุงเทพฯ
10170

อาจารย์อมร

ปิยะวาจี

V Design and Decorative Co.Ltd.
288/48 ถ.กิ่งแก้ว ซ.กิ่งแก้ว 37/4 ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
The Office of Bangkok Architects (OBA)
9 ถ.เพลินจิต ซ.ชิดลม ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.10330

อาจารย์พลชัย ศิริอินทร์

อาจารย์ชยพล ขุนทองนราพล

อาจารย์สุพิชฌาย์ เกาศัลย์

อาจารย์พลชัย ศิริอินทร์
อาจารย์สุพิชฌาย์ เกาศัลย์
อาจารย์ ดร.ฉันทมน โพธิพิทักษ์

อาจารย์ชยพล ขุนทองนราพล

ลาดับ

รหัส

17
18
19

1571020151121
1571020151122
1571020151158

นายชัยพิพัฒศ์ จันทะวงษ์
นส.ทัชมล กุลผดุงถิ่น
นส.สุริยุ ฤาชา

20

1571020151137

น.ส.ชุลีพร สิทธิเดช

21

1571020151145

นส.ชลธิชา ศรีวิชัย

22
23
24
25

1571020151142
1571020151109
1571020151146
1571020151148

นส.สิรีธร ชาติทอง
นายธรรณัฏฐ์ บุณรอด
นส.ธัญชนก เกิดบุญส่ง
นส.ธิดารัตน์ พรหมพิทยาจารย์

26

1571020151153

ชื่อ – สกุล

นส.รชยาพันธ์ อัครบัญชาเลิศ

ชื่อ บริษัท

อาจารย์น ิเทศ

บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์( ประเทศไทย) จากัด
153/3 อาคารโกลเดนแลนด์ ซ.มหาดเล็กหลวง ถ.ราชดาริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
SUBMANINTORN Co.Ltd., บริษัท ทรัพย์มณินทร จากัด

อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ

อาจารย์อมร

ปิยะวาจี

บริษัท เอทิเลเออร์ ออฟ อาคิเท็กส์ จากัด

อาจารย์อัศวิน

ไทรสาคร

Volume Matrix CO.LTD., บริษัท วอลลูม แมททริกส์ จากัด อาจารย์โชคดี
221 ซอยเฉลิมเขตร์ 2 ถนนบารุงเมือง แขวง วัดเทพศิรินทร์
เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ศรีสมบัติ

บริษัท สถาปนิก49 จากัด
81 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
10110

ไทรสาคร

อาจารย์อัศวิน

