
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่งปัจจุบัน ช่ือองค์กร

1 นำย กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

2 นำย กมลภพ วีระพละ รองกรรมกำรผู้จัดกำร  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ส ำนักงำนใหญ๋)

3 นำย เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้จัดกำรท่ัวไป บริษัท ดี. โอ. บอนด์ จ ำกัด

4 นำงสำว โกมล  เมฆวัฒนำ ประธำนกรรมกำร บริษัท อภิชญำ ฟลอร่ำ จ ำกัด

5 นำย คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และบริกำร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

6 นำงสำว จินตนำ เจ่ียด ำรง ผู้อ ำนวยกำรอำวุโสและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยบริหำรและลูกค้ำสัมพันธ์ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)  จ ำกัด

7 นำง จีรำนุช ภิรมย์ภักดี Advisor to the Executive Vice President บริษัท บุญรอด บริวเวอร่ี จ ำกัด

8 นำย ชยธร ธนวรเจต ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยรำยกำรข่ำว บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

9 นำงสำว ชำญณิศำ วงศ์ภวำภัค กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โฟโมซ่ำ ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี จ ำกัด 

10 พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ ำพน สมำชิกวุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

11 นำงสำว ฐำปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่ำกำรด้ำนสินค้ำและธุรกิจท่องเท่ียว กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

12 นำย ณรงค์เวทย์ วจนพำนิช B2B Business Director บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด

13 นำย ดนุพล จุฑำภิสิทธ์ิ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยออกแบบและบริหำรงำนก่อสร้ำง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

14 นำงสำว ทิพวรรณ  อุทัยสำง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ำกัด

15 นำย เทวินทร์ วงศ์วำนิช กรรมกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

16 นำย นพเมศฐ์ เจริญนพพงศ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท เอ เอ อี แอนด์ อำร์คิเทค-88 จ ำกัด

17 นำย นิสิต อนันตรักษ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวีทรัพย์ จ ำกัด

18 นำงสำว นุช กัลยำวงศำ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบัญชีกำรเงิน บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จ ำกัด

19 นำง นุชนำถ เลำหไทยมงคล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

20 นำง ปณิตำ สงวนทรัพย์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

21 นำย ประภำกร วทำนยกุล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท สถำปนิก 49 จ ำกัด

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร รู้จักสถำปนิก ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง  รุ่นท่ี 1 

EXACT 1 (Executive Architect Council Training #1) 
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22 นำย ประสิทธ์ิ กิจวิวัฒนกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท บียอนด์เรสสิเดนซ์ จ ำกัด

23 นำย ปรีดำ หุตะจูฑะ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แพลนเนอร์26 จ ำกัด

24 นำง ปัจฉิมำ ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์

25 นำง เปรมฤดี สุวรรณทัต รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จ ำกัด

26 นำย พงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมกำรบริหำร บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน)

27 นำย พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษำ รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

28 นำง พรนภำ เหลืองวัฒนำกิจ กรรมกำรบริหำร บริษัท เบเคอร์ แม็คเค็นซ่ี จ ำกัด

29 นำย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนำ กรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย

30 นำย พีรภัทร์  เกียรติภิญโญ กรรมกำรบริหำร บริษัท ศศิ วิสำหกิจเพ่ือสังคม จ ำกัด

31 นำย ภำณุพันธ์ ทรัพย์จรัสแสง Vice President: Service Station Engineering บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) (ส ำนักงำนใหญ่)

32 ดร. มัทนำ  สำนติวัตร อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

33 ดร. วิชำ จุ้ยชุม กรรมกำรสภมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

34 รศ.ดร. วิชุดำ รัตนเพียร อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต

35 นำย วิทูร ทวีสกุลชัย กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แอลเมทไทย จ ำกัด

36 นำย สมพงษ์ พ่ึงทัด ผู้จัดกำรงำนสเปก บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ำกัด (มหำชน)

37 นำง สมฤดี ธัญญสิริ รองเลขำธิกำรส ำนักงำนศำลปกครอง ส ำนักงำนศำลปกครอง

38 นำงสำว แสงจิตร  เลำหทัย ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ำกัด (มหำชน)

39 ดร. อธิปัตย์ บ ำรุง ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

40 นำง อำภำภรณ์ โกศลกุล  คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บริษัท วัชรพล จ ำกัด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บริษัท วัชรพล จ ำกัด

41 นำย อำรีศักด์ิ เสถียรภำพอยุทธ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ธนำสิริ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)


