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วนัที ่15 ตุลาคม 2562 

 
เร่ือง รายช่ือผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกเข้ารับการศกึษาอบรมหลกัสตูร “ผู้นําการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 1                

(REIT LEADER Academy)”  
 

    ด้วยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้กําหนดจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นําการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่  1            

(REIT LEADER Academy)” โดยมุ่งเน้นการพฒันาความรู้ให้กบักลุม่นกัธุรกิจ เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และผู้บริหารระดบัสงู

ในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์จริงโดยวิทยากรชัน้นําในระดบัประเทศ 
 

     ในการนี  ้ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควร

ประกาศรายช่ือผู้ ได้รับการคดัเลือกเข้ารับศึกษาอบรม “ผู้นําการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT LEADER Academy)” 

รุ่นที่ 1  จํานวน 102 ทา่น ดงัมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 

1. Mr. Manu Grover     Chief Executive Officer (CEO)  - Ronny INTER-TRADING Co., LTD 

2. คณุกิตติยา บรรทดัจนัทร์    ผู้จดัการฝ่ายพาณิชยกิจ  

บริษัท การปิโตเลียมแหง่ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  

3. คณุกิตติศกัด์ิ อภิพาณิชย์    เจ้าของกิจการ  - บริษัท เพชรไพลนิส์ 2015 จํากดั 

4. คณุกลุทีป ศรีสกลุชวาลา    Chief Financial Officer (CFO)  - Sirijiwan Co., Ltd. 

   5. คณุคชรักษ์ บญุคง     กรรมการ  - Narac arms industry 

   6. คณุคําแหง ทองอินทร์     ผู้ อํานวยการฝ่ายปรับปรุงและบํารุงรักษาชมุชน  - การเคหะแหง่ชาติ 

7. คณุจรรยพกัตร์ พงษ์นฤสรณ์   Chief operations officer  - บริษัท ยเูนียน พลสั (1996) จํากดั  

8. คณุจกัรรัตน์ เรืองรัตนากร    Managing Director (MD)  - Ratanakorn Asset Co.,Ltd. 

9. คณุจาตรุนต์ อําไพ     เจ้าหน้าท่ี payment solution  - บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

         10. คณุจิราภรณ์ ภิญโญชีพ    ผู้ช่วยผู้จดัการ  - บริษัท บริหารสนิทรัพย์ พฒันานคร จํากดั 

        11. คณุชนาพรรณ จงึรุ่งเรืองกิจ   Senior Vice President  - Thai Summit Group Co.,Ltd. 

 12. คณุชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพฒัน์  นกัแสดง  - สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

 13. คณุชนินทร์ วานิชวงศ์     Chief Executive Officer (CEO)  - บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จํากดั 

 14. คณุชโนตฆ์ ตัง้สนิ      กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท มิตรพนัธ์ แอส็เซท็ ดีเวลอปเม้นท์ จํากดั  

 15. คณุชาญณรงค์ บริุสตระกลู   กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท พิมานกรุ๊ป จํากดั 

 16. คณุชติุนนัท์ ศีลประชาวงศ์   กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท นนัทวฒัน์ เรียลเอสเตท จํากดั 

 17. คณุชเูกษ อุน่จิตติ      ประธานกรรมการบริหาร  - ES GLOBAL 

 18. คณุเฐาศิริษ ศิวาคม     กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท เดอะซีนิคอล จํากดั 

 19. คณุณรงค์เดช ยานไพรโรจน์   กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท 101ไอเดียโฮม แอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

   /20. คณุณฏัฐ์ธนิน... 
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 20. คณุณฏัฐ์ธนิน คณุาธนาฒย์   นกัแสดง 

    21. คณุณฏัฐาลกัขณ์ สกลุปณุยาพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส   - บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน)  

 22. คณุณฐัหทยั ศรโชติ     บริหารหนี ้ - บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

 23. คณุดลพิวฒัน์ ปรีดาวิภาต   กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท ภาพฒัน์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 

 24. คณุดวงกมล อ่ําแก้ว     Partner   - บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซ่ี จํากดั 

 25. คณุถกลศกัด์ิ ถกลวิโรจน์    Managing Director (MD)  - 368 steel trade Co.,Ltd. 

 26. คณุธนกฤต จินตวร     Chief Executive Officer (CEO) - Business and quality management 

 27. คณุธนบดี รตเวสสนนัท์    กรรมการ - บริษัท สยามแพค็ จํากดั 

 28. คณุธนพนธ์ ประกายศรีโรจน์   General Manager  - Oversea Depot Co., Ltd. 

 29. คณุธวิทย์ เรืองรองปัญญา   Chief Executive Officer (CEO)  - SME SHIPPING Co.,Ltd. 

 30. คณุธีรเชษฐ์ ลขิิตกิจจานนท์   กรรมการผู้จดัการ  - ท่ีดี แอสเซท จํากดั 

 31. คณุธีระชยั จงึวิวฒันาภรณ์   ประธานกรรมการ  - บริษัท อบุลราชธานีพฒันาเมือง จํากดั 

 32. คณุธีระเดช ไชยภิวชัร     กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท วี ทีวี กรุ๊ป จํากดั  

 33. คณุธีระเดช เมฆดารา     ประธานกรรมการ  - บริษัท อี.ซี.ที. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 34. คณุนพรัตน์ บนัดาลธนวงศ์   กรรมการบริหาร  - บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จํากดั 

 35. คณุนโรตม์ พิริยะรังสรรค์    กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท เอชบี มิดเดิล้กรุ๊ป จํากดั 

 36. ภญ.ดร.นนัทภทั ศรีจินดา    Managing Director (MD)  - บริษัท คอร์ ฟาร์มาซติูคอล กรุ๊ป จํากดั  

 37. คณุนยัธาดา นนัวิธู     VP IN MARKETING  - ZEDERE INC PTE (SINGAPORE) 

 38. คณุบญุเกียรติ ลีลาวิชิตชยั   กรรมการผู้จดัการ - บริษัท กรีนเวย์ การ์เด้น เซน็เตอร์  

 39. คณุปกฉตัร โลหะภณัฑ์สมบรูณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  - บริษัท เก้าบญุทวี จํากดั 

 40. คณุปณิธาน จารุพนัธ์จรัสศรี   กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท  ต้นก้ามป ูฟู้ ด จํากดั 

 41. คณุปนดัดา ปรัชญธํารง    ผู้จดัการฝ่ายการเงิน  - บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 42. คณุประทีป จิตติเรืองเกียรติ   กรรมการผู้จดัการ  - Privilegeprime Co.,Ltd. 

 43. คณุประสทิธ์ิ นพรัตน์ภาลยั   กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จํากดั 

 44. คณุปรัชญา รุ่นประพนัธ์    กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท ศิวิไลโฮมบิวดิง้ จํากดั 

 45. คณุปาลนิรดา รอดบางยาง   กรรมการผู้จดัการ - S sport supercar Co.,Ltd. 

 46. คณุปิตินนัท์ ควะชาติ     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  - บริษัท เอสที แลนด์ คอมพลีท จํากดั 

 47. คณุปิยคณุ กฤตยานตุกลุท์   Fund Manager  - บริษัท  ก.พฒันาก่ิงแก้ว จํากดั / Thaitan Capital 

 48. ดร.ปิยะนชุ ธูปถมพงศ์    Managing Director (MD)  - บริษัท มิเนอร์วา คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 49. ผศ.ดร.ปุ่ น เท่ียงบรูณธรรม   ผู้ช่วยผู้ อํานวยการภารกิจการจดัทําแผนยทุธศาสตร์และกรอบงบประมาณ

            สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) 

 50. คณุเปรมสรณ์ ศรีวิบลูย์ชยั   Managing Director (MD)  - VP Realestate Property Development 

 51. คณุพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ   Executive Business Development  - AMR Asia company limited 

 52. คณุพฒันา สคุนธรักษ์     ท่ีปรึกษา  - บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน)  

/ 53. คณุพิชเยนทร์... 
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 53. คณุพิชเยนทร์ หงษ์ภกัดี    Chief Executive Officer (CEO) - Smart ID Group Co.,Ltd. 

 54. คณุพิชาญ พรหมเมฆประธาน  Chief Executive Officer (CEO)  

บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชัน่ กรุ๊ป จํากดั 

 55. คณุพิทวสั พิพฒันนนัท์    กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท รุ่งทรัพย์ดิสคฟัเวอร์ร่ีแทรเวิล จํากดั 

 56. คณุพิมพ์ศา วรรณะเอ่ียมพิกลุ  Managing Director (MD)  - Pailin laser metal 

 57. คณุพิสทิธ์ิ พวัพนัธ์     ผู้ อํานวยการสํานกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค  - กระทรวงการคลงั 

 58. ดร.ไพโรจน์ ชยัจีระธิกลุ    กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท นิวเอน็.ซี.ทรานส์ชิปปิง้แอนด์เทรดดิง้ จํากดั 

 59. คณุเฟาซีย์ ออสนัตินตุสกลุ   กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท อินเตอร์ไลน์ กรุ๊ป จํากดั 

 60. คณุภทัริยา มนีุพีระกลุ    ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด  - บริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตีส์้ จํากดั 

 61. คณุภาสกร วีรชาติยานกุลู   Assistant Managing Director  - บริษัท อดุรพลาซา่ จํากดั  

 62. คณุภพูิสฐิ สมิทธิเนตย์    Owner  - Best bet broker Co.,Ltd. 

 63. คณุภษิูต ไชยฉ่ํา      กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท กญุชร เอสเตท จํากดั 

 64. คณุมนสัวิน นนัทเสน      Managing Director (MD) บริษัท มาจอยกนั จํากดั 

 65. คณุเมลดา ตนัติจิรสกลุ    Board of Director   - Pena house public company limited 

 66. คณุระพี พิริยะพงศ์ศกัด์ิ    กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท  ไลฟ์ เดเวลอ็ปเมนท์ จํากดั 

 67. คณุรัชนี เมตตากลุ     กรรมการผู้จดัการ  - CHAWLA IDENTICS CO., LTD. 

 68. คณุฤกษ์ชวิษฐ์ อศัวลาภนิรันดร  กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จํากดั 

 69. คณุวรพงศ์ บํารุงศรี     นกัวิจยั โครงการ Smart City 

           โครงการการศกึษาเคร่ืองมือและกระบวนการพฒันาเมืองอจัฉริยะ  

           สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม   

70. คณุวรภาส ยพุาวฒันะ       กรรมการ  - บริษัท สายธาร เฮ้าส์ จํากดั 

71. คณุวรวิสาข์ โปตระนนัทน์    กรรมการผู้จดัการ  - A prop super rich plus co.Ltd. 

72. พนัโท วรายส์ุ ตรีวฒันสวุรรณ   ประธานเจ้านหน้าท่ีบริหาร  - บริษัท อดุรธานีพฒันาเมือง จํากดั 

73. คณุวริศรา วฒันาเลขาวงศ์   Personal Assistant  - บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จํากดั 

74. คณุวชัราภรณ์ ไกรศกัดาวฒัน์   Director - บริษัท นอริช แบงค์คอค จํากดั 

75. คณุวิกรมจิตร สจัจเทพ    Chief Executive Officer (CEO)  

บริษัท รอแยล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

76. คณุวิชิต อํานวยรักษ์สกลุ    Chief Executive Officer (CEO) - บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

77. คณุวฒิุพงศ์ แซอ่ึง้      Chief Executive Officer (CEO) - URBAN DUDE CO.,LTD 

78. คณุศรินธร มหากิจศิริ     Investment Specialis   - DTGO Corporation 

79. คณุศกัด์ิชยั ธนบดีจิรพงศ์    กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท หลิง่หนนัสตีล จํากดั 

80. คณุศิริพิชญ์ วิมลโนช     Chief Executive Officer (CEO) - บริษัท มากกวา่ฝัน จํากดั 

81. คณุศิวชั ภธูนแสงทอง     Chief Executive Officer (CEO) - บริษัท อบุลราชธสนี พฒันาเมือง จํากดั 

82. คณุศภุชยั รุจิเรืองโรจน์    กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท ปณุณกณัฑ์ วลัเลย์ จํากดั 

/ 83. คณุสมนกึ... 



      สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 
      THE THAI  REAL ESTATE ASSOCIATION 

 

        เลขที่ 170 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ห้อง 170/52 ช้ัน 17 ซ.สุขุมวทิ 16 (สามมติร) ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 (02) 258-6560-62  โทรสาร  (02) 258-6563 

       170 Ocean Tower 1 : 170/52 17th Fl., Soi Sukhumvit 16 (Sammit)., New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110    

 
www.reitleader.com                
 
                                               

83. คณุสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม   กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากดั (มหาชน) 

84. คณุสฤษฎ์ิเดช บญัชาศกึ    ผู้บริหาร  - บริษัท ฟิวเจอร์แพค จํากดั 

85. คณุสฤษฎ์ิพงศ์ บญัชาศกึ    ผู้จดัการทัว่ไป  - polygreen Co.,Ltd. 

86. คณุสนัติภกัด์ิ ลกัษณพรหม   Executive Director  - Victory Property Group 

87. คณุสาลนีิ วชัรโยธิน     รองกรรมการผู้จดัการ - maline clinic 

88. คณุสริิกานต์ อ้นสงกราน    President  - บริษัท วิสดอม ไทยแอสแซส จํากดั 

89. คณุสจิุนทร์ กตญัญตุาพนัธุ์   EVP-Finance & Account   - บริษัท วรลกัษณ์ พร๊อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

90. คณุสธีุร์ จิวะพงษ์      กรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบติัการ - บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลฟิวิ่ง จํากดั 

91. คณุสมิุตรา วงภกัดี     กรรมการผู้จดัการ  - บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซลัติง้ จํากดั 

92. คณุสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย   Cofounder  - บริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง จํากดั (KKTT) 

93. คณุสรัุตน์ จิรจรัสพร     Owner’s Representative  - My Beach Phuket Resort Co., Ltd. 

94. คณุสวุรรณี ชนพนัธ์นนท์    รองประธานกรรมการ  - บริษัท  บางกอก เรซิเดนซ์ จํากดั 

95. คณุสวุิทย์ ประจกัษ์ชยักลุ    ประธานบริษัท   - บริษัท เอส.พี.พฒันกิจ กรุงเทพ จํากดั 

96. คณุอภิสรา ประกายศรีโรจน์   Business Developer  - Oversea Depot Co., Ltd. 

97. คณุอามีนา กลู       นกัแสดง - สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

98. คณุอรกานต์ เลาหรัชตนนัท์   Chief Financial Officer (CFO) - Perception Co., LTD 

99. คณุอษัฎา แก้วเขียว     ประธานผู้ อํานวยการ  

บริษัท แมกโนเลีย ควอลตีิ ้ดีเวลอ็ปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ 

    100. คณุอํานาจ ยงชยัตระกลู    Market Analysis and Business Planning  

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) 

    101. คณุอิทธิพล จนัทร์รัตนกลุ    Owner Sloane / Time Collection 

    102. คณุอดุมศกัด์ิ โลหชิตพิทกัษ์   รองกรรมการผู้จดัการ - Jiamphattana Energy Group Co.,Ltd. 

 

 

จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

(นายพรนริศ ชวนไชยสทิธ์ิ) 

นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

 


