
 
 

 
 
 
                                                           
   
  
 

ประกาศสถาบันสภาสถาปนิก 
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม  

หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4  
EXACT4 (Executive Architect Council Training # 4) 

--------------------------------- 
                   ตามที่สถาบันสภาสถาปนิกได้กำหนดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 4 EXACT4 (Executive Architect Council Training # 4) โดยได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที ่สถาบันสภาสถาปนิกกำหนดไว้ รวมทั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิที ่สถาบัน 
สภาสถาปนิกได้คัดเลือกให้เข้ารับการอบรมพร้อมกันไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
1 นายกานต์  จอมอินตา กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท กานตเ์ดินทาง จำกัด 
2 นางสาวกุลรวี  ตั้งมิตรประชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เมืองวัสดุ จำกัด  
หจก. สินค้าซิเมนต์ไทย 

3 นายก้อง  กมลเลิศวรา รองกรรมการฝ่ายขายและปฏิบัติการ 
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชติพล  
ยศพรไพบูลย์ 

ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา (คนที่ 1) 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

5 นายจิณณวัตร  วาทินชัย ที่ปรึกษา 
บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด 

6 นายชัยยศ  ตั้งสุพงษ์  กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แพลนนิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลล็อปเมน็ท ์จำกัด 

7 นายเชษฐ  โพธิวงศาจารย์ กรรมการผู้จัดจัดการ 
บริษัท วิสแพค จำกัด 

8 นางสาวญานิณี  ธรญาณโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ที่ปรึกษาโรจน์อนันต์ จำกัด 

9 นายฐิรัฐ  นาถวิริยกุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
10 นายณรงค์ชัย  พ่วงคง กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอ็ม บี เอ อาคิเท็ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
บริษัท ไนน์ สถาปนิก จำกัด 

11 ดร.ณัฐพร  ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด 

12 นางดวงขวัญ  จารุดุล กรรมการสภาสถาปนิก 
สภาสถาปนิก 

13 ดร.ดุษฎา  นันตา กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สวิมม่ิง คิดส์ ไทยแลนด์ จำกัด 

14 นายดุสิต  ศุทธกิจ BIM and Design Operation Center Director 
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) 

15 นายเทอดพงศ์  เต็งไตรรัตน์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการอำนวยการสถาบันสภาสถาปนิก 
สภาสถาปนิก 

16 นายธนากร  เลี่ยวไพรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายกระเบื้อง 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 

17 นายธนาวัฒน์  กิตติอุดม รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท วี เอส เค เอสเตท จำกัด 

18 ดร.ธันย์ปวัฒน์  เตชภูวดลวิทิต ที่ปรึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

19 นางธีราภรณ์  ลิขิตธรรมกุล กรรมการบริษัท 
บริษัท เอกซ์เซลล่า จำกัด 

20 นายนิพัฒน์สิน  ยิ้มแย้ม กรรมการบริหาร 
บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด 

21 นายเนวินธุ์  ช่อชัยทิพฐ์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด 

22 นายบัญญัติ  กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

23 นายบัณฑิต  พลับนิล รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด 

24 รองศาสตราจารย์ดร. บุญยัง   
ปลั่งกลาง 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

25 นางสาวปฏิมา  นฤนาทเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จํากัด 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 

26 นายประสิทธิ์  เศรษฐวรพันธุ์ ผู้ช่วยการขาย CTMT (Cambodia Laos Myanmar Thailand) 
บริษัท เอส ซี จี เซรามิค จำกัด (มหาชน) 

27 นายปัญญาพล  ศรีตั้งศิริกุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ครี-ฟูล จำกัด 

28 นายพรพล  สุวรรณมาศ กรรมการ 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 

29 นางสาวพวงรัตน์  คงเมือง กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอเซีย ฟลอริ่ง จำกัด 

30 นายพินิจ  พัวพันธ์ รองประธานกรรมการ 
บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัด 

31 นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  

32 นายภาณุชัย  เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 

33 นายยิ่งยศ  ปัจฉิมเพ็ชร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

34 นายยิ่งศักดิ์  เลาหะตานนท์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร สายงานธุรกิจก่อสร้างอาคาร กลุ่มที่ 4 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

35 นางสาวลลิตา  ตรัยเลิศพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ 
บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

36 นายวรวิทย์ กิตติอุดม รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท วี เอส เค เอสเตท จำกัด 

37 ดร.วลัญช์รัก  พุ่มชลิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

38 นายวีรกร  สายเทพ Digital Construction Director 
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) 

39 นายวีรฤทธิ์  สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่าย 
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด 

40 ดร.วุฒิพันธุ์  ตวันเที่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 1 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) 

41 นายศมณ  สุวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
42 นายศิระ  ศรีสุกใส ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจไลฟ์สไตล์ 

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 
43 นายสมชาย  กมลวัชรชัย ผู้จัดการส่วนขาย 

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ   

มิลินทสูต 
อนุกรรมการอำนวยการสถาบันสภาสถาปนิก 
สภาสถาปนิก 

45 นางสายฝน  เขียวเกิด กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอส เจ เจ เพอร์เฟค รูฟ จำกัด 
บริษัท กรีน บอร์น 88 จำกัด 

46 นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง กรรมการสภาสถาปนิก 
สภาสถาปนิก 

47 นางสิริเกศ  จิรกิติ กรรมการบริหาร 
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 

48 นางสิริลักษณ์  หิรัญบูรณะ หัวหน้ากองสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

49 นางสาวหัทยา  บุญดีเจริญ กรรมการ 
บริษัท ยูนิแพลน จำกัด 

50 ดร.อรรถสิทธิ์  ศิริสนธิ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

51 นางสาวอัชฌาวดี  เจียมบรรจง รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด 

52 นายเอกพันธุ์  เพ็ญสุข กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด 

 
           
  
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
                                              ประกาศ ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

                                            
 
       (นายประภากร  วทานยกุล) 

                                                          นายกสภาสถาปนิก 
 


