
 
 

  

  
 
 

                                                                                                                   
หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 

(EXACT 3 Executive Architect Council Training #3)  
---------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยแต่ละประเทศมีการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตามบริบทที่เป็นจุดแข็งของตน  ประเทศไทยก็เช่นกัน โดยเฉพาะ
ด้านการลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในเมือง ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นอย่างยิ ่ง ไทยเป็นประเทศที่ถูกจับตามองมากที่สุดประเทศหนึ่ง ในด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม                     
อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสถาปนิกต่อสังคมในบุคลากรระดับผู้บริหารของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่มาก ทำให้ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่สำคัญใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ไม่สามารถใช้ศักยภาพของสถาปนิก และงานสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 

 สภาสถาปนิกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 เป็นองค์กรที่ควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
โดยประกอบด้วย สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขา
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 (5) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการ
ทางวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์กรอื่นที่เก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
  

 สภาสถาปนิกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรภายใต้ชื่อหลักสูตรรู้จักสถาปนิก 
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (EXACT 3 Executive Architect Council Training #3) เพื่อแนะนำให้ความรู้กับ
ผู ้นำองค์กรในภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ตระหนักและเข้าถึงวิชาชีพสถาปนิก  การปฏิบัติงานของสถาปนิก                   
ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทำงานของสถาปนิก ตลอดจนงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า การใช้งานที่ถูกต้อง 
และตรงตามวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้ทราบถึงบทบาทที่แท้จริงของสถาปนิกทุกสาขา ตลอดจนเข้าใจถึง
กฎหมาย และพระราชบัญญัติควบคุมต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนพัฒนาโครงการ 
 

3. เนื้อหาของหลักสูตร 
3.1  รู้จักงานสถาปัตยกรรม 
3.2  เข้าใจคุณค่า และมูลค่าของงานสถาปัตยกรรม 
3.3  เข้าใจการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม 
3.4  ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการทำสัญญา 
3.5  เข้าใจเทรนด์การพัฒนางานสถาปัตยกรรม 
3.6  เข้าใจการเลือกสถาปนิกในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
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4. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 48 คน 

 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 5.1  ผู้บริหารระดับสูง  

 5.1.1  องค์กรภาครัฐ ตำแหน่งรองอธิบดีขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
 5.1.2  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตำแหน่งหรือชั้นยศระดับพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป 
 5.1.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.1.4  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 5.1.5  องค์กรเอกชน 

5.2  สื่อมวลชน 
5.3  บุคคลที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรให้เข้ารับการอบรม 

   

6. แผนการและกิจกรรมของหลักสูตร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 

 6.1  การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสถาปัตยกรรมไทยและต่างประเทศ 
 6.2  การระดมความคิดเพ่ือสร้างมุมมองในการลงทุนพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรมของภาครัฐ หรือเอกชน 
 6.3  การทัศนศึกษาเพ่ือดูงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในประเทศและต่างประเทศ 
 6.4  การทำรายงานกลุ่มเพื่อนำเสนอแนวคิดที่แสดงถึงความเข้าใจคุณค่า และมุมมองต่อสถาปนิกและงาน

สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมของหลักสูตร 
 

7. ระยะเวลาของหลักสูตร 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  เข้าใจงานสถาปัตยกรรมทุกสาขา และการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนทิุกสาขา  
 8.2  เข้าใจวิธีการว่าจ้างสถาปนิกทุกสาขา ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการทำงานของสถาปนิกทุกสาขา 

และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3  เข้าใจงานสถาปัตยกรรมทุกสาขา ที่มีคุณค่า การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และตรงตาม 

วัตถุประสงค์  โดยเพ่ิมพูนประสบการณ์จากการทัศนศึกษา 
 8.4  แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายที่มีศักยภาพสามารถนำไปต่อยอดในการบริหารงานองค์กรต่อไป 
 

9. กำหนดการและช่วงเวลาของหลักสูตร 
 9.1  พิธีเปิด ในวันศุกร์ที ่14 พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดระยอง 
 9.2  อบรมตั้งแตว่ันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ในวันเสาร์                                 

เวลา 13.30-17.30 น. โดยอบรมเดือนละประมาณ 3 ครั้ง  ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 3 สภาสถาปนิก 
 9.3  เข้ารับฟังสัมมนานานาชาติทางสถาปัตยกรรมในงาน ACT FORUM’ 21 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
  วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
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9.4 ทัศนศึกษา (กำหนดช่วงเวลาภายหลัง) 
9.5  การนำเสนอรายงานกลุ่ม วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
9.6  พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

10. เกณฑ์การสำเร็จการอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ จะสำเร็จการอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 
 10.1  ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการเข้าอบรมตลอดหลักสูตร 
 10.2  ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการอบรมตามกระบวนการศึกษาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
 10.3  ผู้เข้ารับการอบรมทำรายงานกลุ่มนำเสนอแนวคิดต่อที่ประชุม ที่แสดงความเข้าใจคุณค่าและมุมมอง  

ต่อสถาปนิกและงานออกแบบ  
 

11. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร 
 11.1  ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน 85,000 บาท  ชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 

11.2  ค่าใช้จ่ายสำหรับทัศนศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ รวมกันไม่เกิน จำนวน 90,000 บาท 
        (เฉพาะผู้ที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมทัศนศึกษา) สถานที่ไปทัศนศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

12. วิธีการชำระเงิน 
การชำระเง ิน  สามารถดำเน ินการโดยโอนเง ินเข ้าบ ัญช ี “สภาสถาปนิก -ก ิจกรรมสภาสถาปนิก”           
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 262-1-41240-0  สาขาถนนรามคำแหง 19  

 

13. รายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรม 
       ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 

13.1  แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรม 
13.2  แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการอบรม 
13.3  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ  
13.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 
 

14. การรับสมัคร 
           เปิดรับสมัครตั้งแตว่ันที ่4 มกราคม -วันที่ 15 มีนาคม 2564  

14.1  สมัครอบรมโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรม ที่เว็บไซต์ www.act.or.th 
14.2  ส่งเอกสารฉบับจริงที่สภาสถาปนิก ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ Email: act.exact@gmail.com 
        สภาสถาปนิก เลขท่ี 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 10240 

 

เพ่ือให้คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมก่อน
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ต่อไป 

 

15. การประกาศผล 
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 9 เมษายน 2564 
 

16. ผู้ผ่านการอบรม  จะได้รับใบประกาศนียบัตร EXACT3  TROPHY ของหลักสูตร  และเข็มวิทยฐานะ 
 
 

http://www.act.or.th/
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 สภาสถาปนิก เลขท่ี 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

- นางสาวสุทธิดา  สุนั่น 
    โทร. 02-318-2112 ต่อ 122, 087-543-1147 
- นางสาวกัลยาณี  แสวงศรี  
    โทร. 02-318-2112 ต่อ 160,089-683-3695 

 

หมายเหตุ :  
  1) ทำเนียบรุ่นหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 

 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม /นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ นายเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดี. โอ.บอนด์ จำกัด /นางสาวโกมล                 
เมฆวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำกัด /นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู ้อำนวยการ กลุ ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /นางสาวจินตนา เจี่ยดำรง  ผู้อำนวยการ
อาวุโสและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารและลูกค้าสัมพันธ์  บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)  จำกัด /นางจีรานุช                      
ภิรมย์ภักดี Advisor to the Executive Vice President บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด /นายชยธร ธนวรเจต ผู้อำนวยการอาวโุส 
ฝ่ายรายการข่าว บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) /นางสาวชาญณิศา วงศ์ภวาภัค กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด  /พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน สมาชิกวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา /                               
นางสาวฐาปน ีย ์  เก ียรต ิ ไพบ ูลย์  รองผ ู ้ ว ่ าการด ้านส ินค ้าและธ ุรก ิจท ่องเท ี ่ย ว  การท ่องเท ี ่ยวแห ่งประเทศไทย  /                                             
นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช  B2B Business Director บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด /นายดนุพล จุฑาภิสิทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย /นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด /นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ /นายนพเมศฐ์ เจริญนพพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร                              
บริษัท เอ เอ อี แอนด์ อาร์คิเทค-88 จำกัด /นายนิสิต อนันตรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวีทรัพย์ จำกัด /                                
นางสาวนุช กัลยาวงศา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด /นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล                  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) /นางปณิตา สงวนทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี /นายประภากร วทานยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด /นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์เรสสิเดนซ์ จำกัด /นายปรีดา หุตะจูฑะ กรรมการผู ้จัดการ บริษัท แพลนเนอร์26 จำกัด /                   
นางปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา  /นางเปรมฤดี สุวรรณทัต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนอรัล 
อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด  /นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) /                        
นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  /นางพรนภา เหลืองวัฒนากิจ  กรรมการบริหาร
บริษัท เบเคอร์ แม็คเค็นซี่ จำกัด /นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย /
นายพีรภัทร์  เกียรติภิญโญ กรรมการบริหาร บริษัท ศศิ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด /นายภาณุพันธ์ ทรัพย์จรัสแสง  Vice President: 
Service Station Engineering  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  /ดร. มัทนา  สานติวัตร                
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ /รศ.ดร. วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี /นายวิทูร ทวีสกุลชัย 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลเมทไทย จำกัด /นายสมพงษ์ พึ่งทัด ผู้จัดการงานสเปก บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) /                  
นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง /นางสาวแสงจิตร  เลาหทัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพ         
ผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) /ดร. อธิปัตย์ บำรุง ผู ้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)  /                  
นางอาภาภรณ์ โกศลกุล คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บริษัท วัชรพล จำกัด /นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
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 2) ทำเนียบรุ่นหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 
 นายกฤต  อภิบาลปฐมรัฐ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อาเรีย ดีไซน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด /นายกวิน  เต็มไตรรัตน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท 3BS Co.,LTD /นายกิตติ  สิงหาปัด ผู ้ดำเนินรายการข่าวสามมิตติ และกรรมการผู้จัดการ  
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และบริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด /นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้  สถาบัน
อุทยานการเรียนรู้ / ผศ.ดร.ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง สภาสถาปนิก /นายคเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิศสถิตย์ จำกัด /นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) /นางสาวจิราวรรณ  เพชรกัณหา The Owner  Manachai Co.,LTD /นางสาวชนันท์ภรณ์  นิธินพรัศม์ 
รองประธานฝ่ายสร้างสรรค์  บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) /นายชาญณรงค์  แก่นทอง อุปนายกสภา
สถาปนิกคนท่ีสอง  สภาสถาปนิก /นางสาวชุติมา ปรีดาวิภาต ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี  บริษัท เล้ากิ้มง้วนผลิตเหล็ก จำกัด 
/นายโชติจุฑา  อาจสอน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ CAMA  บริษัท ซีอีแอล 
เอ็นจิเนียส์ จำกัด / ดร.ไชยพงศ์ อัครกิตต์ิจินดา กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอดีรูฟ เทรดดิ้ง จํากัด /นางสาวณพาพร  โอวสุวรรณกุล 
กรรมการบริหาร  บริษัท Credit-Suisse /นายณรงค์  ภู่สงค์ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ  บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) /นายณัฏฐกฤษฏ์ 
ศุภกรพินธคุปต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี /นางทิพยสุดา ถาวรามรกรรมการกำกับ 
และประธาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสมาคมฟินเทคประเทศไทย/นางสาวนวลจันทร์ ประสานสรรพกิจ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงหินอ่อน จำกัด /นางสาวนิชนันท์  บุญโข Senior Assistance to Vice Chairman  Mali Group 
2012  Co.,Ltd /พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ  เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก  สภาสถาปนิก /นางประวรา เอครพานิช  กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท บูติคนิวซิตี ้ จำกัด (มหาชน)  /นายป้องภพ  ทฤษฏิคุณ ผู ้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานผู้ประเมินวินาศภัย  สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย /ดร.ผลบุญ นันทมานพ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ บริษัท คริม
สัน คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด /นายพรชัย  รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาซา รอคคา จำกัด /                    
นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ กรรมการผู ้จัดการ  Fusion Fire Safety Company Limited /นายพิมาน พูลศรี  ผู ้จ ัดการฝ่าย
บริหารธุรกิจร้านคาเฟ่ อเมซอน  และผู้จัดการฝ่ายการตลาดคาเฟ่อเมซอน  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหา ชน) /                             
นายพีรนาท  สุขคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม /นายพีรภัทร  ทันด่วน                   
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรคติก้า จำกัด /นางสาวภารินญ์  ดีประจง Key Account Manager  บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ 
จำกัด  / ผศ.ดร.มโน  สุวรรณคำ ผู ้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี /นายรัชพันธุ์ พันธุ ์ชาตรี                  
Executive Vice President  บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด /นางฤดี  ภริงคาร ผู้ช่วยเลขาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน / นายวินัย ทวีสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) /นายศักดา อัศวพงศ์พูลกิจ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอ สตีล โปรดักส์ แอนด์ คอน
สตรัคช่ัน /นายศิวพงศ์  วิริยะบุศย ์ทนายความหุ้นส่วน  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด /นายศุภแมน  มรรคา ผู้อำนวยการ
โครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด (สำนักงานใหญ่) / นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) /  นางสาวสมฤดี  จิตรจง รองผู ้ว ่าการด้านบริหาร  การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย /
นางสาวสรัญญา  แดงอำพันธ์ Executive sale and Marketing  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) /นางสาวสิริลักษณ์ 
โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) /นาวาตรี พ.ญ.สุจ ิตตรา  สวาทยานนท์                      
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด /  นายสุวัฒน์  วสะภิญโญกุล เลขาธิการสภาสถาปนิก  สภาสถาปนิก /                  
นายอนุวัตร  เฉลิมไชย  Head of Ceramics Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  


