
 

                                                                                                               

ผลการคัดเลอืกผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA MEMBER 2018) 
เพื่อแสดงในงานสถาปนิก’61  

 
ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ประกาศเชิญชวนสมาชิก ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกสําหรับจัดแสดงใน
นิทรรศการ ASA MEMBER ภายในงานสถาปนิก’61 กับแนวคิดความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับวิถีชวีิตพื้นถิ่น (Vernacular 
Living) "Beyond Ordinary: ไม่ธรรมดา” นั้น  ในการน้ี สมาคมฯ ขอแจ้งผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ  รวมจํานวนทั้งส้ิน 
74  ราย   โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทกุท่าน จะมีอีเมล์จากสมาคมฯ แจ้งผลโดยตรง รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ รวมถงึ
รายละเอียดตําแหน่งการจัดแสดงผลงานภายหลัง 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล / บริษัท หมายเลขสมาชิก 

1 คํารน  สุทธ ิ 8453 

2 เคียงเกียรติ  ชืน่ธีระวงศ์ 10869 

3 จักรกฤษณ์  เหลืองเจริญรตัน์ 5139 

4 เฉลิมชัย  อาสายศ 13428 

5 เฉลิมพล  สมบัติยานุชิต 13028 

6 ชยภัทร  บํารุงธรรม 3045 

7 ณัฎฐวุฒิ พิรยิประกอบ 7724 

8 ณัฐพล  ทวเีส้ง 9865 

9 ณัฐพันธุ์  สุคนธพันธุ ์ 12845 

10 ธรัช  ศิวภักดิว์จันเลิศ 9878 

11 ธาวิน  หาญบุญเศรษฐ 13501 

12 ธีรชัย  ล้ีสุรพลานนท ์ 7495 

13 บดินทร์  เมืองลือ 12941 

14 บรรจง  เกียรตสิิงห์นคร 4666 

15 บุญเลิศ  เหมวิเจิตรพันธ ์ 3741 

16 ปกรณ์  เนมิตรมานสุข 7792 

17 ปรเมศร์ อดุร 13405 

18 ปาริตต์  หินหมืน่ไวย 13932 

19 พงศกร  อ้นประดิษฐ ์ 7532 

20 พหลไชย เปรมใจ 5274 



 

                                                                                                               

21 ภคชาติ  เตชะอํานวยวิทย ์ 8085 

22 ยุทธศักดิ์  ตันตะสุทธิ์ 11003 

23 วัทธกิร  โกศลกจิธ ์ 9550 

24 ศรัณย์ นาควิชานนท ์ 12556 

25 ศิริยศ ชัยอํานวย 7569 

26 ศีลวัตร  อารกัษ์เวชกุล 12547 

27 ศุภชัย  ชัยจันทร ์ 7133 

28 เศรษฐการ  ยางเดิม 9871 

29 เศรษฐพงษ์  พศิิษฐวานิช 9499 

30 สณทรรศ  ศรีสังข ์ 12565 

31 สุภัทร  วงษ์รตันะ 13208 

32 สุเมธ ฐิตารยิกุล 4560 

33 สุรัตน์  พงษ์สุพรรณ์ สท0442 

34 อรุษ  สิทธิพันธ ์ 8796 

35 อัครชัย พัดลม 11527 

36 อินทนนท์  จันทรท์ิพย ์ 6127 

37 กอปรฝัน บจก. อาษา 1-0222 

38 กูสเบอรร์ี่ ดีไซน ์บจก. อาษา 1-0262 

39 ครีเอทฟีครูส์ บจก อาษา 1-0256 

40 จีโอเดสิค ดีไซน ์บจก. อาษา 1-0135 

41 จูนเซคิโน อาร์คิเทคต์ แอนด์ ดีไซน์ บจก. อาษา 1-0210 

42 เซิร์ช ออฟฟิศ บจก. สมาชิกใหม่ 

43 ดวงฤทธิ์ บุนนาค บจก. อาษา 1-0131 

44 ดิ อาร์คิติส บจก. อาษา 1-0203 

45 ดีไซน์ อิน โมชั่น บจก. อาษา 1-0250 

46 ดีไซน์103อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. อาษา 1-0142 

47 เดอซีนสตูดิโอ อาษา 1-0249 



 

                                                                                                               

48 ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) บจก. อาษา 1-0128 

49 แปลน อาคิเต็ค บจก. อาษา 1-0038 

50 แปลน แอสโซซิเอทส์ บจก. อาษา 1-0079 

51 ฟาวน์ดรี ออฟ สเปซ บจก. อาษา 1-0253 

52 มาดาดีไซน์แฟคทอรี่ บจก. อาษา 1-0254 

53 ระฟ้าพลัสอาร์คิเต็ค บจก. อาษา 1-0183 

54 โรเบิร์ต จี บุย แอนด์ แอสโซซิเอส บจก. อาษา 1-0031 

55 ลิงค์ อาคิเทค บจก. อาษา 1-0197 

56 แวสแล็บ บจก. อาษา 1-0179 

57 สตูดิโอ อาร์คิเทคส์ บจก. อาษา-1-0248 

58 สถาปนิก 49 บจก.  อาษา 1-0011 

59 สถาปนิก ควินตริก บจก. อาษา 1-0230 

60 สถาปนิก คิดดี บจก. อาษา 1-0245 

61 สถาปนิก วิน วรวรรณ บจก. อาษา 1-0221 

62 สถาปนิก สมดุล บจก. อาษา 1-0219 

63 สถาปนิก สุข บจก. อาษา 1-0214 

64 สถาปนิกชุมชนและส่ิงแวดล้อม อาศรมศิลป์ บจก. อาษา 1-0185 

65 สถาปนิกธรรมดา บจก. สมาชิกใหม่ 

66 สถาปนิกไอดิน บจก. อาษา 1-0195 

67 สํานักงานสถาปนิก 9 กัมปนาท บจก. อาษา 1-0251 

68 สํานักงานสถาปนิก กรุงเทพ บจก. อาษา 1-0083 

69 ออฟฟิศ เอที บจก. อาษา 1-0159 

70 อาคิเท็ค แกลลอรี่ บจก. อาษา 1-0176 

71 อาเชอร์ อาคิเทค บจก. อาษา 1-0108 

72 โอเรียนทัล สตูดิโอ บจก. อาษา 1-0064 

73 แฮบบิตา บจก. อาษา 1-0175 

74 ไฮโปธีสีส บจก. อาษา 1-0264 
 


