
 
 

 
 

 

                                                            
 
 

 

ประกาศสภาสถาปนิก 
เร่ือง รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 

หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2   
(EXACT2 Executive Architect Council Training # 2) 

--------------------------------- 
 

 สภาสถาปนิกได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2  (EXACT 2  
Executive Architecture Council Training # 2)  โดยได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกบุคคล                     
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สภาสถาปนิกกำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นายกวิน  เต็มไตรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท 3BS Co.,LTD 
2 นายกฤต  อภิบาลปฐมรัฐ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท อาเรีย ดีไซน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด 
3 นายกิตติ  สิงหาปัด ผู้ดำเนินรายการข่าวสามมิตติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด 
4 นายกิตติรัตน์  ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ 

ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ 
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ 

5 ผศ.ดร. ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง 
สภาสถาปนิก 

6 นายคเณตร์  เลิศหิรัญวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เลิศสถิตย์ จำกัด 

7 นางจันทิรา  ยิมเรวัต วิวัฒน์รตัน์ ประธานกรรมการ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

8 นางสาวจิราวรรณ  เพชรกัณหา The Owner 
The Daughters Studio and The Dealer of PTT Station  
(Manachai Co.,LTD) 

9 นางสาวชนันท์ภรณ์  นิธินพรัศม์ รองประธานฝ่ายสร้างสรรค์ 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

/ลำดับที่ 10 นายชัยวัฒน์ ... 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
10 นายชัยวัฒน์  โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด 
11 นายชาญณรงค์  แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง 

สภาสถาปนิก 
12 นางสาวชุติมา  ปรีดาวิภาต ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี 

บริษัท เล้ากิ้มง้วนผลิตเหล็ก จำกัด 
13 นายโชติจุฑา  อาจสอน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ CAMA 
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด 

14 นางสาวณพาพร  โอวสุวรรณกุล กรรมการบริหาร 
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

15 นายณรงค์  ภู่สงค์ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (สถาปนิก) 
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) 

16 นายณัฏฐกฤษฏ์  ศุภกรพินธคุปต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

17 นางทิพยสุดา  ถาวรามร  กรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 
ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย 

18 นางสาวนวลจันทร์ ประสานสรรพกิจ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท บัวหลวงหินอ่อน จำกัด 

19 นางสาวนิชนันท์  บุญโข Senior Assistance to Vice Chairman 
Mali Group 2012  Co.,Ltd 

20 พล.อ.ต.ม.ล. ประกิตติ  เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก 
สภาสถาปนิก 

21 นายป้องภพ  ทฤษฏิคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานผู้ประเมินวินาศภัย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ 
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

22 ดร. ผลบุญ  นันทมานพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริมสัน อิสเวสท์ ซีด จำกัด และ 
กรรมการ บริษัท โฟร์แคร์ จำกัด 

23 นายพรชัย  รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท คาซา รอคคา จำกัด 

24 นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ 
Fusion Fire Safety Company Limited 

25 นายพิมาน พูลศรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจร้านคาเฟ่ อเมซอน  และ 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคาเฟ่อเมซอน 
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 

 

/ลำดับที่ 26 นายพีรนาท  ... 

 

ACT_MAC2

ACT_MAC2
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริมสัน คอนซัลติ้ง จำกัด

ACT_MAC2
กรรมการ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
26 นายพีรนาท  สุขคุ้ม  ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
27 นายพีรภัทร  ทันด่วน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท แพรคติก้า จำกัด 
28 ผศ.ดร. มโน  สวุรรณคำ ผู้อำนวยการกองกลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
29 นายรัชพันธุ์  พันธุ์ชาตรี Executive Vice President 

บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด 
30 นายวินัย ทวีสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด 
31 นายศิวพงศ์  วิริยะบุศย์ ทนายความหุ้นส่วน 

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด 
32 นายศุภแมน  มรรคา ผู้อำนวยการโครงการ 

บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด 
33 นายสมประสงค์  ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
34 นางสาวสมฤดี  จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
35 นางสาวสรัญญา  แดงอำพันธ์ Executive sale and Marketing 

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) 
36 นางสาวสิริลักษณ์  โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) 
37 นาวาตรี พ.ญ. สุจิตตรา  สวาทยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด 
38 นายสุวัฒน์  วสะภิญโญกุล เลขาธิการสภาสถาปนิก 

สภาสถาปนิก 
39 นายอนุวัตร  เฉลิมไชย Head of Ceramics Business 

บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  13  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

                   พลอากาศตรี หม่อมหลวง     

     (ประกิตติ   เกษมสันต์) 
     นายกสภาสถาปนิก 


