
081 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิตอ่
1 นายก าธร  กุลชล ศ. สถ.บ.        

M.Arch (Urban 
Design)      
Dip. in 
Housing, 
Planning and 
Building

การออกแบบชมุชน
เมอืง

มศก. เกษยีณ ภาควชิาการออกแบบ
และวางผงัชมุชนเมอืง
คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์              
โทร.0 2623 6115

2 นายเดชา  บุญค ้า ศ. สถ.บ.        
M.L.A.(Landsc
ape Arch.)

ภมูสิถาปตัยกรรม ภมูสิถาปตัยกรรม จฬ. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ภาควชิา
สถาปตัยกรรม         
โทร.0 2218 4370-71

3 นายไขแสง  ศุขะวฒันะ ศ. สถ.บ.          
สถ.ม.           
ค.ม.        
Diploma in 
ICHPB     
Diploma in 
Trop.Arch.

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ภาควชิา
สถาปตัยกรรม        
โทร.0 2218 4370-71
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิตอ่
4 ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศกัดิศ์รี ศ. สถ.บ.      

M.Arch.(Archite
chure)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ภาควชิา
สถาปตัยกรรม          
โทร.0 2218 4370-71

5 นางผุสด ี ทพิทสั ศ. สถ.บ.
(สถาปตัยกรรม)
M.Arch.(Archite
cture)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร,์ 
ออกแบบสถาปตัยกรรม, 
ประวตัศิาสตร์
สถาปตัยกรรม ,การ
อนุรกัษ์สถาปตัยกรรมและ
ชมุชน

จฬ. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ภาควชิา
สถาปตัยกรรม          
โทร.0 2218 4370-71

6 นายบณัฑติ   จุลาสยั ศ. สถ.บ.         
M.Arch.(Archite
cture)        
Cert. in Town 
and Regional 
Planning 

สถาปตัยกรรม สถาปตัยกรรม จฬ. ภาควชิา
สถาปตัยกรรมศาสตร์
 คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์                 
โทร. 0 2218 4370-2
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิตอ่
7 นายสุนทร  บุญญาธกิาร ศ.11 สถ.บ.

(สถาปตัยกรรม)
M.Arch.       
D.Arch.

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ ภาควชิา
สถาปตัยกรรม         
โทร.0 2218 4370-71

8 นายวมิลสทิธิ ์ หรยางกรู ศ.11 สถ.บ.          
M.A.           
Master in 
Architecture 
Ph.D.  
(Architecture)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ การออกแบบงาน
สถาปตัยกรรม 
สถาปตัยกรรมชมุชนและ
เมอืง จติวทิยา
สภาพแวดลอ้ม 
(Environment 
Psychology) การวจิยัทาง
สถาปตัยกรรมไทยสมยัใหม่

มธ. เกษยีณ โครงการจดัการศกึษา
สาขาวชิา
สถาปตัยกรรม         
โทร.0 2564 6304-12
 ต่อ 3188
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิตอ่
9 นางตรงึใจ  บูรณสมภพ ศ.11 สถ.บ.      

M.Arch.(Archite
cture)         
Ph.D.         
(Architecture)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตรเ์ขต
รอ้นพลงังานในอาคาร

มศก. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์         
ภาควชิา
สถาปตัยกรรม โทร.0 
2218 4369

10 ม.ร.ว.ทองใหญ่  ทอง
ใหญ่

ศ. สถ.บ.         
M.Arch.

สถาปตัยกรรมศาสตร์ การวจิยั และการออกแบบ
สถาปตัยกรรมเพื่อ
การศกึษาและการ
ออกแบบชมุชนเมอืง

มศก. เกษยีณ ตกึคุณหญงิพฒันา ชัน้
 4 คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร์
 มหาวทิยาลยัรงัสติ    
                 โทร.0 
2997 2222 ต่อ 
3410,3414

11 นางอรศริ ิ ปาณนิท์ ศ.11 ศ.บ.
(สถาปตัยกรรม
ไทย)  
M.S.(Tropical 
Architecture)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมและการ
อนุรกัษ์สถาปตัยกรรม

มศก. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์     
โทร.0 2942 8960 ต่อ
 310
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