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ประกาศผลการคัดเลือก 
โครงการประกวดแบบ 

กู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรม Heritage in Danger 
 

   ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ  
 

  1 ยโสธรภาพยนต:์ ฟ้ืนชีวิตใหม่ให้อาคารเก่า-1  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
   1.1 อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตร์ ดร.วารณุี หวัง 
   1.2 นางสาว ชัญญา ปัญญาพูนตระกูล 
   1.3 นาย ภาณุวิชญ์  ศรสีุทธา 
   1.4 นาย กฤษกร     วรรณจ าปา 
   1.5 นาย รัชต์ธร      ทวีศักดิ์ไพจิตร 
    
  2 เจดีย์จงหายไป    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สืบพงศ์ จรรย์สืบศร ี
   1.2 นาย สิรวิชญ์    จ านงค์ 
   1.3 นาย พรพิพัฒน ์คูหะสุวรรณ 
   1.4 นาย วิชยุตม์  ยี่ฟั่น 
   1.5 นาย กันตพัฒน ์ โพธิ์ประภาพนัธ ์
 
  3 ตลาดขวัญ นนทบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ภูรนิ หล้าเตจา 
   1.2 นางสาว กัลยารัตน์ ศรีษะพรม 
   1.3 นางสาว พิชญาภา  เศรษฐพทิยากุล 
   1.4 นางสาว ธมนวรรณ เฉดิโฉม 
   1.5 นาย ชัชพงศ์         สรรศร ี

1.6 นาย อิทธิกร         ประเสริฐสังข์ 
 
  4 อาคารที่ท าการกรมสรรพากร ถนนสี่พระยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
   1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ภูรนิ หล้าเตจา 
   1.2 นาย ธนะพล          อัศวะไพโรจน ์
   1.3 นาย พงศ์วิษณุ์        สุวรรณมณ ี
   1.4 นางสาว สิริวรรณ     สระทองล้อม 
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  5 การออกแบบปรับปรุงโบสถ์วัดขุนสมุทรจนี             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
   1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตร์ ดร.ศรศีักดิ์ พัฒนวศิน 
   1.2 นางสาว ปาณิสรา กุลจิตดิไผท 
   1.3 นางสาว อมิตตา   อภิรติกร 
   1.4 นางสาว ปิยะกมล สายเสมา 
 
  6 การพัฒนาปรับปรุงสถานีบริการน ้ามันเก่า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
   1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา นายวิชัย เหล่าพาณิชย์กลุ 
   1.2 นาย ภาคภูมิ  ไฝขาว 
   1.3 นาย ฐปนวงศ์ ภมรพงศ์อัมพร 
   1.4 นาย ธนกฤต  โซวติเวชย์ 
 
  7 การออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านขนุสมุทรจีน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
   1.1 อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตร์ ดร.ศรศีักดิ์ พัฒนวศิน 
   1.2 นางสาว นิรชา     ยิ้มประเสรฐิ 
   1.3 นางสาว ณะพรศิริ ศาสตร์สง่า 
   1.4 นางสาว กัณฑมาศ มหารัตน ์
 

  ผลงานที่ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานสถาปนิก 63 
 

1. การฟื้นฟูบ้านฝึกนิสติภาควิชาคหกรรม (บ้านญี่ปุ่น)   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. การปรับปรุงฟ้ืนฟูอาคารฟสิิกส ์ม.เกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3. ยโสธรภาพยนต์: ฟื้นชีวิตใหม่ให้อาคารเก่า-2   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4. วัสดุในวิถีชีวิตประจ าวัน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. แกะกล่องส่องกาด     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6. ไชน่าทาวรามา      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
7. มัสยิดบ้านอู่     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

8. โกดังไม้เก่า-บางโพ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

9. โรงพิมพ์บ ารุงนุกูลกิจ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

10. อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11. The Landmark Ladkrabang    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร  
       ลาดกระบัง 

12. มองหลวงแพ่งใหม่ในความเก่า     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร  
       ลาดกระบัง 

13. ปรับปรุงหลุมหลบภยั ต.บ้านใหม ่   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

14. การออกแบบปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
15. plate XY space    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
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16. ปลุกอิเลิ้ง     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

17. จินตภาพ ป้อมหายยา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

18. 9th Service Park    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
19. รีสตาร์ท เอเรีย     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
20. เส้นทางศึกษาโบราณสถานเชิงธรรมชาต ิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
21. World war 2483    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
22.กุฏิร้อยปีวัดบูรพ ์    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
23. ฟื้นฟูวัฒนธรรมการค้าแบบเกา่ในสมัยใหม่  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
24. ชุบชีวิตโรงแรมเมืองทอง-ชุบชีวิตเมืองโคราช  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

25. การย้อนรอยชุมชนหนองระบ ู   มหาวิทยาลยัพะเยา 

26. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ในเชิง  มหาวิทยาลยัพะเยา 
             ภูมิศาสตร์พุทธศาสนสถาน 

27. TA-LA-PAT multipurpose function   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

28. บ้านโรงสีริมมูล     มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
29. ฮอยมูล โฮสเทล    มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
30. บ้านคืนชีวิต     สถาบันอาศรมศิลป ์
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