
081 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นายกําธร  กุลชล ศ. สถ.บ.        

M.Arch (Urban 

Design)      

Dip. in 

Housing, 

Planning and 

Building

การออกแบบชุมชน

เมือง

มศก. เกษียณ ภาควิชาการออกแบบ

และวางผังชุมชนเมือง

คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร               

โทร.0 2623 6115

2 นายเดชา  บุญค้ํา ศ. สถ.บ.        

M.L.A.(Landsca

pe Arch.)

ภูมิสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม จฬ. เกษียณ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร ภาควิชา

สถาปตยกรรม         

โทร.0 2218 4370-71

3 นายไขแสง  ศุขะวัฒนะ ศ. สถ.บ.          

สถ.ม.           

ค.ม.        

Diploma in 

ICHPB     

Diploma in 

Trop.Arch.

สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร จฬ. เกษียณ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร ภาควชิา

สถาปตยกรรม        

โทร.0 2218 4370-71
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081 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

4 ม.ร.ว.แนงนอย  ศักดิ์ศรี ศ. สถ.บ.      

M.Arch.(Archite

chure)

สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร จฬ. เกษียณ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร ภาควิชา

สถาปตยกรรม          

โทร.0 2218 4370-71

5 นางผุสดี  ทิพทัส ศ. สถ.บ.

(สถาปตยกรรม)

M.Arch.(Archite

cture)

สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร, 

ออกแบบสถาปตยกรรม, 

ประวัติศาสตร

สถาปตยกรรม ,การ

อนุรักษสถาปตยกรรมและ

ชุมชน

จฬ. เกษียณ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร ภาควิชา

สถาปตยกรรม          

โทร.0 2218 4370-71

6 นายบัณฑิต   จุลาสัย ศ. สถ.บ.         

M.Arch.(Archite

cture)        

Cert. in Town 

and Regional 

Pl i  

สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม จฬ. ภาควิชา

สถาปตยกรรมศาสตร 

คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร                  

โทร. 0 2218 4370-2
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081 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

7 นายสุนทร  บุญญาธิการ ศ.11 สถ.บ.

(สถาปตยกรรม)

M.Arch.       

D.Arch.

สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร จฬ. คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร  ภาควิชา

สถาปตยกรรม         

โทร.0 2218 4370-71

8 นายวิมลสิทธิ์  หรยางกูร ศ.11 สถ.บ.          

M.A.           

Master in 

Architecture 

Ph.D.  

(Architecture)

สถาปตยกรรมศาสตร การออกแบบงาน

สถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรมชุมชนและ

เมือง จิตวิทยา

สภาพแวดลอม 

(Environment 

Psychology) การวิจัยทาง

สถาปตยกรรมไทยสมัยใหม

มธ. เกษียณ โครงการจัดการศึกษา

สาขาวิชา

สถาปตยกรรม         

โทร.0 2564 6304-12

 ตอ 3188
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081 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

9 นางตรึงใจ  บูรณสมภพ ศ.11 สถ.บ.      

M.Arch.(Archite

cture)         

Ph.D.         

(Architecture)

สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรเขต

รอนพลังงานในอาคาร

มศก. เกษียณ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร          

ภาควิชาสถาปตยกรรม

 โทร.0 2218 4369

10 ม.ร.ว.ทองใหญ  ทองใหญ ศ. สถ.บ.         

M.Arch.

สถาปตยกรรมศาสตร การวิจัย และการออกแบบ

สถาปตยกรรมเพื่อ

การศึกษาและการ

ออกแบบชุมชนเมือง

มศก. เกษียณ ตึกคุณหญิงพัฒนา ชั้น

 4 คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิต                     

โทร.0 2997 2222 ตอ

 3410,3414

11 นางอรศิริ  ปาณินท ศ.11 ศ.บ.

(สถาปตยกรรม

ไทย)  

M.S.(Tropical 

Architecture)

สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมและการ

อนุรักษสถาปตยกรรม

มศก. เกษียณ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร      

โทร.0 2942 8960 ตอ

 310
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