
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่งปัจจุบัน ช่ือองค์กร

1 นาย กฤต  อภิบาลปฐมรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเรีย ดีไซน์ อาร์คิเทคส์ จ ากัด

2 นาย กวิน  เต็มไตรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 3BS Co.,LTD

3 นาย กิตติ  สิงหาปัด ผู้ด าเนินรายการข่าวสามมิต สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอทนิวส์ จ ากัด

4 นาย กิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อ านวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สถาบันอุทยานการเรียนรู้

5 ผศ.ดร. ไขศรี  ภักด์ิสุขเจริญ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีหน่ึง สภาสถาปนิก

นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

6 นาย คเณตร์  เลิศหิรัญวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิศสถิตย์ จ ากัด

7 นาง จันทิรา  ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

8 นางสาว จิราวรรณ  เพชรกัณหา The Owner Founder of The Daughters Studio      

Dealer of PTT Station  (Manachai Co.,LTD)

9 นางสาว ชนันท์ภรณ์  นิธินพรัศม์ ผู้อ านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และผลิตรายการ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

10 นาย ชาญณรงค์  แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีสอง สภาสถาปนิก

11 นางสาว ชุติมา ปรีดาวิภาต ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท เล้าก้ิมง้วนผลิตเหล็ก จ ากัด

12 นาย โชติจุฑา  อาจสอน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาบริหาร บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จ ากัด

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ CAMA

13 ดร. ไชยพงศ์ อัครกิตต์ิจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีรูฟ เทรดด้ิง จ ากัด 

14 นางสาว ณพาพร  โอวสุวรรณกุล กรรมการบริหาร Credit Suisse Securities (Thailand) Limited

15 นาย ณรงค์  ภู่สงค์ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (สถาปนิก) บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน)

16 นาย ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

17 นาง ทิพยสุดา  ถาวรามร  กรรมการก ากับ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประธาน สมาคมฟินเทคประเทศไทย

18 นางสาว นวลจันทร์ ประสานสรรพกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงหินอ่อน จ ากัด

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

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

21 นาง ประวรา เอครพานิช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูติคนิวซิต้ี จ ากัด (มหาชน) 

22 นาย ป้องภพ  ทฤษฏิคุณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานผู้ประเมินวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

23 ดร. ผลบุญ  นันทมานพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริมสัน คอนซัลต้ิง จ ากัด 

24 นาย พรชัย  รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาซา รอคคา จ ากัด

25 นาย พิชญะ  จันทรานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ Fusion Fire Safety Company Limited

26 นาย พิมาน พูลศรี ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารธุรกิจพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)

27 นาย พีรนาท  สุขคุ้ม  ผู้อ านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร รู้จักสถำปนิก ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง  รุ่นท่ี 2

EXACT 2 (Executive Architect Council Training #2) 
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28 นาย พีรภัทร  ทันด่วน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรคติก้า จ ากัด

29 นางสาว ภารินญ์  ดีประจง Key Account Manager บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จ ากัด 

30 ผศ.ดร. มโน  สุวรรณค า ผู้อ านวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

31 นาย รัชพันธ์ุ  พันธ์ุชาตรี Executive Vice President บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จ ากัด

32 นาง ฤดี  ภริงคาร ผู้ช่วยเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน

33 นาย วินัย ทวีสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลต้ี กลาส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

34 นาย ศักดา  อัศวพงศ์พูลกิจ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ เอส เอ สตีล โปรดักส์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

35 นาย ศิวพงศ์  วิริยะบุศย์ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด

36 นาย ศุภแมน  มรรคา ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

37 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)

38 นางสาว สมฤดี  จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

39 นางสาว สรัญญา  แดงอ าพันธ์ Executive sale and Marketing บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ากัด (มหาชน)

40 นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน)

41 นาวาตรีหญิง พ.ญ. สุจิตตรา  สวาทยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด

42 นาย สุวัฒน์  วสะภิญโญกุล เลขาธิการสภาสถาปนิก สภาสถาปนิก

43 นาย อนุวัตร  เฉลิมไชย Head of Ceramics Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด


