


อบรมแล้วได้อะไร

1.	 เห็นที่ดินแล้วสามารถเข้าใจขั้นตอน	ระบบ	และกระบวนการออกแบบอาคารประเภท 

	 ท่ีพักอาศัย	 สามารถวางแผนและด�าเนินการการพัฒนาโครงการออกแบบคุณภาพ 

	 ทั้งขนาดเล็ก	 และใหญ่	 เช่น	 หมู่บ้านจัดสรร	 ที่อยู ่พักอาศัยรวม	 ประเภทต่างๆ	 

	 (คอนโดมิเนียม	และ	อพาตเม้นท์	ฯลฯ)	รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์		ที่เป็นมิตร 

	 กับสิ่งแวดล้อม	สร้างสรรค์ทั้งต่อชุมชนและเมืองในอนาคต

2.	 ผลงานการศึกษาความเป็นไปได้	แบบร่างสถาปัตยกรรมเบื้องต้นของท่านตามข้อ	1)	 

	 จะถูกต้องตามข้อกฎหมาย	และท่านสามารถประมาณราคาต้นทุนโครงการทั้งหมดได้

3.	 ท่านสามารถจัดท�าประมาณการกระแสเงินสด	(Cash	Flow)	เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ

 ลงทุนโครงการตามข้อ	1)	ได้

4.	 ท่านจะรูวิ้ธตีัง้บรษิทัข้ึนเพือ่ด�าเนนิการโครงการและสามารถจัดระบบบญัชแีละบรหิาร 

	 ภาษีอากร	เพื่อให้โครงการมีก�าไรสูงสุด	(ประหยัดภาษีสูงสุด)

5.	 ท่านจะรู้เทคนิควิธีการที่จะขอกู้เงินโครงการให้ประสบความส�าเร็จ

6.	 ท่านสามารถบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหรือสัญญารับเหมาได้	 (ไม่ถูก 

	 ผู้รับเหมาหลอก)

7.	 ท่านสามารถด�าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จได้	แบบไม่เกิดปัญหาใดๆ



การเรียนการสอนใน CRE-KU

2.	 หมวดวิชาที่บรรยายรวม	90	ชั่วโมง	แบ่งออกเป็น

	 1.	 การออกแบบที่ดินโครงการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

	 2.	 การประมาณการต้นทนุโครงการและการจัดท�าประมาณการกระแสเงนิสด	(Cash	Flow)	 

  โครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน

	 3.	 การวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์การขายโครงการ

	 4.	 การวางระบบบัญชีและภาษีอากรโครงการ

	 5.	 การขอสินเชื่อโครงการ

	 6.	 การควบคุมและบริหารงานก่อสร้างโครงการ

	 7.	 กรณีศึกษาและ	WORKSHOP	โครงการ

	 8.	 การลงมือปฏิบัติ	 /	 จัดท�ารายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ	 /	 และการ 

	 	 น�าเสนอผลงานกลุ่มต่อคณะท�างานโครงการอบรม

3.	 ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติจริงด้วยการเปิดบริษัทจ�าลอง	ด�าเนินการโครงการตามข้อ	2, 

	 7	และ	8

4.	 ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการสอบประมวลความรู้	 เพื่อประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที ่

	 คณะเศรษฐศาสตร์ก�าหนด	นอกเหนอืจากการต้องส่งรายงานและน�าเสนอผลงานกลุม่	 

	 เพื่อการรับประกาศนียบัตรจากคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กรณี 

	 ผู้เข้าอบรมได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์	จะไม่มีการมอบประกาศนียบัตรให้



	 CRE-KU	ถอืเป็นโครงการแรกและโครงการเดยีวทีจ่ดัท�าต�าราประกอบการอบรม	โดยเน้นเนือ้หา

ทีเ่ป็นภาคปฏิบตัจิริง	สามารถอ่านและศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างง่ายๆ	เข้าใจง่ายๆ	เขียนขึน้จาก

ประสบการณ์ของวทิยากรทีค่ร�า่หวอดอยู่ในอาชพีอสงัหารมิทรพัย์	ด้วยเหตนุีต้�าราประกอบการอบรม	

CRE-KU	จึงแตกต่างจากต�าราทางวิชาการทั่วไป	และใช้เป็นคัมภีร์ได้

“ผู้เข้าอบรมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับต�ารา	และต�าราไม่มีจ�าหน่ายตามท้องตลาด”

ต�ารา	CRE-KU	มี	6	เล่ม	ใช้ประกอบการเรียนการสอน

ต�าราประกอบการอบรม



หลักสูตร/และกิจกรรม
(CRE รุ่นที่ 41 กรุงเทพฯ)

กิจกรรม วันอบรม	/	ชั่วโมง

1.	 ปฐมนิเทศ	/	ท�าความรู้จักกัน	/	แนะน�าหลักสูตร	/	ฯลฯ
วันอาทิตย์ 19/6/59

9.00 – 12.00 น

2.	 ทิศทางการตลาดและการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ วันอาทิตย์ 19/6/59
13.00 – 16.00 น.

3.	 ที่ดิน	และภาพรวมความส�าคัญในการใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนา
 และออกแบบที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์	ผังเมือง	มาตรการ
 รักษาสิ่งแวดล้อม	และการออกแบบสภาพแวดล้อม	เพื่อผู้สูงอายุ	
 เด็ก	และผู้พิการ

วันเสาร์ 25/6/59
9.00 – 12.00 น.

4. กฎหมายเพือ่การพฒันาและออกแบบท่ีอยูอ่าศยัและอสงัหาริมทรพัย์	
	 และเจาะลึกการน�าข้อกฎหมายไปใช้พัฒนาโครงการ

วันเสาร์ 25/6/59
13.00 – 16.00 น.

5.	 ข้อกฎหมายและการพัฒนาโครงการแนวราบ วันอาทิตย์ 26/6/59
9.00 – 12.00 น.

6.	 ข้อกฎหมายและการพัฒนาโครงการแนวสูง
วันอาทิตย์ 26/6/59
13.00 – 16.00 น.

7.	 วิธีการค�านวณต้นทุนก่อสร้างโครงการ
8.	 แผนการก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้าง

วันเสาร์ 2/7/59
9.00 – 16.00 น.

9.	 หลักการและทฤษฎีการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์
วันอาทิตย์ 3/7/59
9.00 – 16.00 น.



10.	 วิธีการจัดท�า	Cash	Flow	เพื่อตัดสินใจลงทุน	/	บริหารการเงิน	/
	 ประเมินราคาหุ้น	และขอสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

วันเสาร์ 9/7/59
9.00 – 16.00 น.

11.	 ปัจจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อการลงทนุโครงการอสงัหารมิทรพัย์
วันอาทิตย์ 10/7/59

9.00 – 16.00 น.

12.	 การบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร	/	อาคารชุด
วันเสาร์ 23/7/59
9.00 – 12.00 น.

13.	 การบริหารการตลาดและการเป็นนายหน้าโครงการ
	 อสังหาริมทรัพย์

วันเสาร์ 23/7/59
13.00 – 16.00 น.

14.	 การจัดท�าบัญชี	การรับรู้รายได้	และรายจ่ายของโครงการ
วันอาทิตย์ 24/7/59

9.00 – 16.00 น.

15.	 การวางแผนด้านภาษีส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันอาทิตย์ 31/7/59
9.00 – 16.00 น.

16. ภาคเช้า	กรณีศึกษาการออกแบบโครงการ	ประเภทต่างๆ	
	 (ที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์)
 ภาคบ่าย	WORK	SHOP	PRESENTATION	(งานกลุ่ม)	ครั้งที่	1
	 (งานออกแบบสถาปัตยกรรม)

วันเสาร์ 6/8/59
9.00 – 16.00 น.

17.	 กรณีศึกษาการท�า	Cash	Flow
วันอาทิตย์ 7/8/59
9.00 – 12.00 น.

18.	 กรณีศึกษาการท�าบัญชี	/	ภาษี

วันอาทิตย์ 7/8/59
13.00 – 16.00 น.

วันอาทิตย์ 21/8/59
9.00 – 16.00 น.



หมายเหต	ุกิจกรรมทัศนศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่	22	ถึง	28	สิงหาคม	2559

19.	 WORK	SHOP	PRESENTATION	(งานกลุม่)	ผลงานขัน้สมบรูณ์ วันเสาร์ 10/9/59
9.00 – 16.00 น.

20.	 สอบประมวลความรู้ วันเสาร์ 24/9/59
9.00 – 12.00 น.

21.	 GUEST	SPEAKER
วันเสาร์ 24/9/59
13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ	วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้โดยค�านึงถึงประโยชน์ 

	 ของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ

1.	 จ�านวน	42,500	บาท	(สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	

	 และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ	(กิจกรรมทัศนศึกษา)

2.	 ค่าสมัครรวมต�ารา	 6	 เล่ม	 อาหารกลางวัน	 อาหารว่าง	 และเอกสารประกอบการ 

	 อบรมตลอดหลักสูตรอบรม

ค่าสมัคร



กรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสอบผ่านประมวลความรู้ให้ด�าเนินการดังนี้
	 1.	 ใช้สิทธิสอบซ่อม	 โดยผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนสอบซ่อมในการจัดสอบรุ่นต่อมา	 

	 	 ซึ่งโครงการจะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมที่สอบไม่ผ่านทุกรายรับทราบ

	 2.	 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้สิทธิสอบซ่อมได้เพียง	 1	 ครั้ง	 โดยระยะเวลาสอบซ่อมให้ 

	 	 อยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน	 1	 ปี	 นับจากวันที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกหรือ 

	 	 ตามระยะเวลาที่โครงการจะประกาศในอนาคต

	 3.	 ผู ้เข้าอบรมที่ใช้สิทธิสอบซ่อมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามที่ 

	 	 โครงการก�าหนด

การลงทะเบียนสอบซ่อม

การสอบประมวลความรู้

	 1.	 ผู้เข้าอบรมที่สะสมจ�านวนชั่วโมงเข้าอบรม	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 ของชั่วโมง 

	 	 การอบรมทั้งหมด	มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประมวลความรู้

	 2.	 ก�าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้	CRE-KU	รุ่น	41	กรุงเทพฯ	ในวันที่	24/9/59

	 3.	 ผู้ผ่านการสอบ	โดยได้เกณฑ์ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

	 	 ก�าหนด	 จะได้รับประกาศนียบัตร	 ออกโดย	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

	 	 เกษตรศาสตร์	เพื่อยืนยันความเป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้	



สิทธิพิเศษ

ผู้เข้าอบรมสามารถขอค�าปรึกษาทางธุรกิจในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบอยู่	ได้แก่

	 1.	 การวิเคราะห์โครงการ	 /	 การบริหารการเงิน	 /	 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 /	 

	 	 การเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น

	 2.	 การขอสินเชื่อกับธนาคาร

	 3.	 การปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

	 4.	 คดีความที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น

	 5.	 ปัญหาทางบัญชี

	 6.	 ปัญหาทางภาษีอากร

	 7.	 ปัญหาการบริหารจัดการตามข้อกฎหมาย

	 โดยผู้เข้าอบรมต้อง	 E-mail	 ค�าถามมาท่ี	 sumrej2011@gmail.com	 หรือ	 FAX	 

ค�าถามมาที่โทรสาร	 0-2920-5406-9	 ต่อ	 102	 ซ่ึงโครงการจะตอบกลับให้กับท่าน 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

	 กรณีที่ต้องจัดประชุมกับท่าน	 จะด�าเนินการจัดประชุมที่ห้องประชุมของ	 FPM	 

CONSULTANT	 ซึ่งจะได้แจ้งนัดหมายกับท่านต่อไป	 สิทธิในการได้รับค�าปรึกษา 

จะครอบคลุมระยะเวลา	4	เดือนนับตั้งแต่วันปฐมนิเทศโครงการวันแรก



ทีมวิทยากร

แผนที่ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ผู้บริหาร	และที่ปรึกษาของ	FPM	CONSULTANT
รศ.ดร.ชูชีพ	 พิพัฒน์ศิถี	 Ph.D.	 (Development	 Studies)	 The	 University	 of	 Pittsburgh	 /	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชา
เศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	/	ประธานคณะกรรมการบรหิารโครงการหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 /	 สาขาท่ีเชี่ยวชาญ	 :	 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 การพัฒนาและวางแผนการวิเคราะห์โครงการ	 /	 ผลงาน 
ทางวชิาการ	/	ประสบการณ์	:	ต�าราเศรษฐศาสตร์การวเิคราะห์โครงการเศรษฐศาสตร์การพฒันาและวางแผน	และเศรษฐศาสตร์
ว่าด้วยการวางแผนระดับท้องถิ่น
รศ.ดร.สันติยา	 เอกอัคร	 Ph.D.	 (Political	 Economy)	 The	 University	 of	 Texas	 at	 Dallas	 /	 อาจารย์ประจ�าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	/	สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง	 /	 ผลงานทางวิชาการ	 /	 ประสบการณ์	 :	 ผลงานต�าราเศรษฐศาสตร์การจัดการ	 II	 :	 
มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เพื่อการจัดการธุรกิจ	 ผลงานวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย	 :	 บ้านเดี่ยว	 ทาวน์เฮาส	์ 
และคอนโดมิเนียม	อดีตประธานคณะกรรมการด�าเนินการโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ดร.ศักดิ์สิทธิ์	บุศยพลากร	Ph.D.	 (Economics)	Southern	 Illinois	University	at	Carbondale	 /	อาจารย์ประจ�าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	/	สาขาท่ีเชีย่วชาญ	:	เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ,	เศรษฐศาสตร์
การเงิน	 /	 ผลงานทางวิชาการด้านการประเมินผลโครงการ	 /	 ประสบการณ์	 :	 คณะกรรมการบริหารบริษัทเอเซียเครดิต 
ฟอร์ซิแอร์	จ�ากัด,	ประธานหมวดวิชา	เศรษฐศาสตร์	การเงิน	การคลัง	และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ
รศ.เลิศวิทย์	รังสิรักษ ์B.Arch	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	/	หัวหน้าหน่วยวางผัง	กองผังเมืองรวม	
ส�านักผังเมือง	 กระทรวงมหาดไทย	 /	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาโทด้านผังเมือง	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 /	 
สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	ด้านการวางแผนภาคและเมือง	/	ผลงานทางวิชาการ	/	ประสบการณ์	:	ร่วมจัดท�าโครงการวางผังพัฒนา
พื้นที่เฉพาะโดยรอบโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	ร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง	กรุงเทพมหานคร	/	ฯลฯ



ผศ.อารยา	 ศานติสรร	 ปริญญาโท	 (คพ.ม)	 เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต	 (เคหการ)	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	/	หัวหน้ากลุ่มวิจัย	Creative	+	Slow	City	อดีตหัวหน้าสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม	นักวิจัยดีเด่น
ปี	2554	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	/	สาขาที่เชี่ยวชาญ:	ออกแบบวางผังสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
ขนาดเล็ก	และส�าหรับผู้สูงอายุ	/	ผลงานทางวิชาการ	/	ประสบการณ์	:	งานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น	ชุมชนชีววิถี	
และชุมชนสร้างสรรค์
คุณชาย	กิตติคุณาภรณ์	M.S.	(Economics)	Kasetsart	University	/	ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ	FPM	CONSULTANT	/	 
สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	เศรษฐศาสตร์การเงิน	/	อาจารย์พิเศษโครงการ	MBA	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	
และวิทยาเขตตรัง,	โครงการ	NEC	มหาวิทยาลัยบูรพา,	โครงการ	MBA	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,	โครงการที่ปรึกษาแผนธุรกิจ	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,	ผลงานต�าราทางการเงินกว่า	200	รายการ	ใน	SE-ED	/	นักลงทุนในตลาดหุ้น	/	ฯลฯ
คุณมิตรทอง	ชูลิตะวงศ ์ปริญญาโท	(MBA)	มหาวิทยาลัยสยาม	สาขาการเงิน	/	กรรมการผู้จัดการ	MSG	CONSULTANT	/	
สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	การเงิน,	บัญชี,	ภาษีอากร,	การตรวจสอบภายใน,	การวางระบบงาน,	การสอบบัญชี	/	ผลงานทางวิชาการ	
/	ประสบการณ์	:	วิทยากรบรรยาย	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,	ธ.ออมสิน,	บจ.บ้านบัญชี	ภาษีอากร,	บจ.สหการประมูล	
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	The	Financial	Analyst	/	ผลงานเขียนต�าราหนังสือในนิตยสาร	ลุยธุรกิจ,	คุยเฟื่องเรื่องภาษี	
และอื่นๆ
คุณวิศิษฎ์	 เตชะเกษม	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 /	 สาขาที่เชี่ยวชาญ	 :	 ศาสตร์ว่าด้วยฮวงจุ้ย	 
ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อที่ดินและการออกแบบโครงการ	ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์	:	8	สัญลักษณ์มงคล,	หนังสือฮวงจุ้ย
ส�าหรับทาวน์เฮ้าส์	/	ฯลฯ
ดร.โสภณ	 พรโชคชัย	 ดุษฎีบัณฑิต	 การวางแผนพัฒนาเมือง	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	 /	 ประธานกรรมการบริหาร	 บจก.	 
เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	/	สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน	อสังหาริมทรัพย์	การพัฒนาเมือง	
ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรธุรกิจ	 (Corporate	 Social	 Responsibility)	 ผลงานทางวิชาการ	 /	 ประสบการณ์	 :	 
ผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	AREA
คุณพรศักดิ์	สิมะพรชัย	ปริญญาโท	Master	of	Construction	Management	(M.S.C),	University	of	Oklahoma,	USA	/	
สาขาที่เชี่ยวชาญ	 :	 วิเคราะห์การลงทุน,	 Feasibility	 Studies,	 จัดท�างบประมาณโครงการ	 และจัดสรรงบประมาณโครงการ 
ผลงานทางวิชาการ	 /	 ประสบการณ์	 :	 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ	 บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท	 /	 
อาจารย์พิเศษ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ม.ธรรมศาสตร์รังสิต	/	ฯลฯ
คุณสุธี	สุเมธานนทศักดิ ์ปริญญาโท	เคหะพัฒนศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	/	ผู้อ�านวยการ		
ฝ่ายบรหิารอาคารและทีอ่ยู่อาศยั	บมจ.พฤกษาเรยีลเอสเตท	สาขาทีเ่ชีย่วชาญ	:	บริหารทรพัย์สนิ	และบรหิารทรพัยากรกายภาพ	
ผลงานวิชาการ	/	ประสบการณ์	:	ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	บจก.โจนส์	แลง	ลาซาลล์	แมนเนจเมนท์,	สมาชิกสมาคม
การบริหารจัดการทรัพย์สินแห่งประเทศไทย	 ผลงานทางวิชาการ	 /	 ประสบการณ์	 :	 วิทยากร	 ปริญญาโท	 สาขา	 Facility	 
Management	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณุชาวชิ	ฉายปัญญาเลศิ	ปรญิญาโท	(คพ.ม)	เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑติ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
/	 รองผู้อ�านวยการ	 ที่ปรึกษา-สถาปนิก	 ธนาคารเกียรตินาคิน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 สาขาที่เชี่ยวชาญ	 :	 ออกแบบสถาปัตยกรรม	 
วางผังโครงการที่อยู่อาศัย	ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์	:	วิทยากรพิเศษ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	,	
Pruksa	School	พฤกษาเรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	,	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	/	ฯลฯ
ว่าที่ร้อยตรี	 อภิสิทธิ์	 ภัทรดุษฎี	 ปริญญาโท	 (คพ.ม)	 เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	/	ผู้จัดการ	ที่ปรึกษา-สถาปนิก	ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาที่เชี่ยวชาญ	:	ออกแบบสถาปัตยกรรม	
วางผังโครงการที่อยู่อาศัย	 ผลงานทางวิชาการ	 /	 ประสบการณ์	 :	 วิทยากรพิเศษ	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	,	Pruksa	School	พฤกษาเรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ฯลฯ

พร้อมด้วยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ	/	วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	
ทั้งนี้โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ



ชือ่...........................................................................................อายุ..............ปี ต�าแหน่ง.........................................................
ขอบเขตทีรั่บผดิชอบ..............................................................สถานทีท่�างาน........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทร. .......................................................... แฟกซ์........…........................................ E-mail.................................................
สถานที่ติดต่อสะดวก ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทร.......................................................... แฟกซ์........…........…........................... E-mail...............................................
สมัครเข้าโครงการด้วยคุณสมบัติ (ให้ใส่เครื่องหมาย     ลงในช่อง     ที่เลือก)
  เจ้าของธุรกิจ     กรรมการบริษัท     มีประสบการณ์การท�างานไม่ต�่ากว่า 1 ปี
  จบปริญญาตรี สาขา..........................................................................................
  จบปริญญาโท  สาขา..........................................................................................
  ผู้ถือหุ้น บริษัท/หจก..........................................................................................

ค่าสมัคร 42,500 บาท

(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย 

ใบเสร็จรับเงินออกในนามคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจมาก่อน

สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด
อบรม ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน

ใบสมัครเข้าอบรมโครงการ รุ่นที่ 41
CRE-KASETSART UNIVERSITY

วิธีการช�าระเงิน

 โอนเข้าบัญชี “หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”

 ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน เลขที่ 694-2-08970-6

 บัตรเครดิต

 หมายเลขบัตรเครดิต

 หมายเลข 3 ตัวด้านหลังบัตรเครดิต                 บัตรหมดอายุ เดือน............ปี ค.ศ. .............................

ออกใบเสร็จในนาม...........................................................................................................................................................  

     หมายเลขบัตรประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร      หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน ..........................................................

ใบเสร็จรับเงินมอบให้ในวันปฐมนิเทศ

หมายเหตุ :  
1) กรณีผูส้มคัรมข้ีอสงสยั และต้องการข้อมลูเพ่ิมเตมิตดิต่อศนูย์ประสานงานโครงการบรษิทั เอฟ พ ีเอม็ เซอร์ทฟิิเคต จ�ากัด 
   300/50 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือ โทร. 0-2920-5406-9 
   (คุณสุรีย์) หรือ e-mail : sumrej@fpmconsultant.com, sumrej2011@gmail.com

2) ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.fpmadvisor.com ได้

3) กรณีสมัครโดยทางแฟกซ์ให้แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-2920-5406-9 ต่อ 102 และโทรยืนยันการสมัครที่คุณกฤษณา

   โทร.0-2920-5406-9

    ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
          (                                    )
      วันที่......................................................
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