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โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



คณะวิทยากร
   นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที 8
อบรม 7 ม.ค. - 29 เม.ย. 65 

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณวรรณสิงห์  ประเสริฐกุล  
นักเดินทาง

ผู้ผลิตรายการสารคดี

คุณสมโภชน์  อาหุนัย  
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
บมจ. พลังงานบริสุทธิ 

คุณสมโภชน์  อาหุนัย  
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
บมจ. พลังงานบริสุทธิ 

คุณธนพล  ศิริธนชัย 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ฯ

คุณฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์
กรรมการผู้จัดการบริษัท 
บจก.ธัญ-ออริซ่า

อาจารย์ภูว์สมิง  กองเกิด  
ประธานกรรมการบริหาร 
กลุ่มบริษัทในเครือวิชัน

ดร.วิวัฒน์  กรมดิษฐ์  
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาทีดิน 

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน

คุณสุชญา  ปาลีวงศ์  
Marketing Manager 
Shopee Thailand

คุณตติย  มีเมศกุล  
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
บจก.เลนโซ่แอโรสเปซ

คุณอรผกา  วุฒโิฆสิต  
Google Thailand 

คุณนภาพร  ไตรวิทย์วารีกุล 
ดีเจพีอ้อย 

จากคลืนกรีนเวฟ 106.5FM

คุณพิเชษฐ์  ฤกษ์ปรีชา 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
LINE Thailand 

คุณจิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
มิกคับ แคปปตอล กรุ๊ป โฮลดิง

คุณวิเชฐ  ตันติวานิช  
ประธานกรรมการ บจก.เฟร์ม  

ทีปรึกษาธรรมนูญครอบครัว 
และการบริหารความยังยืนองค์กรธุรกิจ

คุณกรกนก  ยงสกุล 
ผู้ก่อตัง RBL Training Center

Climate Change to be Aware 

คุณศักดิชัย  อุ่นจิตติกุล  
กรรมการผู้จัดการ

 บจก.ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม

ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ 
ทีปรึกษาภาครัฐและเอกชน 
อดีตวิศวกร องค์การนาซ่า

Local Economy 
กับการปฏิวัติการเกษตรไทย

Coach Facilitator 
Mentor

YOUNG FTI Elite

บทบาทของนักอุตสาหกรรม
รุ่นใหม่ กับการพัฒนาประเทศไทย

LEARNING
  FROM
EXPERIENCE

ธุรกิจประกันชีวิตยุค 
New Normal Life 
โอกาสและความท้าทาย

คุณสาระ  ล่ำซำ  
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์  
ผู้ก่อตัง THE STANDARD

ถอดรหัสความสำเร็จถอดรหัสความสำเร็จ

คิดแบบ...สมโภชน์ innovation 
ทำได้ไม่ยาก

ทัศนคติสู่ความสำเร็จ 
Mindset for Success 2020

Line for Life & Business Family Business 
Wealth Management

Exponential Development 
In the Internet Century 

E-Commerce จะมาช่วยธุรกิจ
ได้อย่างไร

Modern Customer Journey 
and Google Useful Tools 

for Business
ปรับวิธีคิดให้วิกฤตเปนโอกาส

A Journey from Wheels to 
Wrings : 

เส้นทางสู่ผู้ผลิตชินส่วนเครืองบินของ
อมตะซิตี หลัง COVID-19

อสังหาครบวงจร 
แพลทฟอร์มทียังยืน การสร้าง Brand Growing Together



YOUNG FTI Elite
รายละเอียดการสมัคร
   นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที 8

1. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
2. ฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
3. กิจกรรม Y8 Friendship

รูปแบบการอบรม

1. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. อายุระหว่าง 25 – 40 ป
3. มีความมุ่งมันเพือผลสำเร็จของธุรกิจ
4. เปนเจ้าของหรือผู้มีประสบการณใ์นการบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

4 เดือน (7 มกราคม – 29 เมษายน 2565)  ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

ค่าธรรมเนียมการอบรม
1. บุคคลทัวไป 175,000 บาท + VAT 12,250 บาท รวม 187,250 บาท
2. สมาชิกสภาอุตสาหกรรม (ประเภท สน.) ลด 10,000 บาทเหลือ 165,000 บาท + VAT 11,550 บาท 
   รวม 176,550 บาท

ตารางกิจกรรมของหลักสูตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที 2 ถนนนางลินจี  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
www.youngftielite.com

คุณณปภัช (โม) 094 493-5598  ID Line: N.VVIP คุณอนันตญา (โจ้) 083 978-7998  ID Line: jojoanantaya

คุณศิรินารถ (หน่อย) 081 323-5883 ID Line: sirinartk.noi คุณกิตติธัญญา (รัตน์) 089 812-2536 ID Line: rat999_rat  

Email: youngftithailand@gmail.com

7 ม.ค.2565

14-16 ม.ค.2565
11-13 ก.พ.2565
11-13 มี.ค.2565
8-10 เม.ย.2565

29 เม.ย.2565

พิธีเปดโครงการและปฐมนิเทศ

กิจกรรมกลุ่ม : ละลายพฤติกรรม ณ Hard Rock Hotel พัทยา

กิจกรรม “Y8 Friendship” ณ Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม “Y8 Friendship” ณ Anantara Chiang Mai Resort จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรม “Y8 Friendship” ณ InterContinental Phuket Resort จ.ภูเก็ต

พิธีปดโครงการ มอบเกียรติบัตร งานเลียงฉลอง

รับสมัครแล้ววันนี


