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ลงทะเบียนร่วมหลักสูตร www.thenextreal.com

ผมเชื่อว่า การนำ�ประสบการณ์
มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน
ในหลักสูตร The NEXT Real นี้
จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในวงการ
ธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์ และมีการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆ
หลังจากจบคอร์สไปแล้ว
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FOUNDER
“แบ่งปันประสบการณ์”
แก่นของหลักสูตร The NEXT Real คือการน�ำเอาประสบการณ์การท�ำงานของ
คนที่ท�ำงานอยู่แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน เรียกว่า Experience Sharing เป็นการน�ำเอา
ประสบการณ์หลายๆ คนทั้งส�ำเร็จและล้มเหลวมารวมกัน จนกลายเป็นประสบการณ์
จ�ำนวนมากที่น�ำไปประยุกต์ใช้ได้เลย
เช่น ผมมีประสบการณ์ว่า ในการประชุมถ้าเราให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วนเล่า
เรื่องที่ท�ำผิดในงานว่าเกิดจากอะไร จะแก้ไขได้ยังไง คนอื่นๆ ในที่ประชุมก็ได้เรียนรู้ไป
ด้วยและไม่ทำ� ผิดในเรือ
่ งเดียวกันอีก เพราะทุกคนก็เคยท�ำงานผิดพลาดมาน้อยบ้าง มาก
บ้าง เมื่อเอามาเล่าสู่กันฟังก็จะท�ำให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้ ป้องกันข้อผิดพลาด ท�ำให้ได้วิธี
ท�ำงานที่ดีขึ้น
แต่การจะให้ทุกคนเล่าข้อผิดพลาดได้ เราต้องสร้างทัศนคติว่าการท�ำงานผิดไม่ใช่
เรือ
่ งน่าละอาย แต่เป็นเรือ
่ งปกติ ผู้บริหารระดับสูงต้องท�ำเป็นตัวอย่าง โดยเล่าข้อผิดพลาด
และการแก้ไขของตัวเองให้ทุกคนรับทราบด้วย
ผมเคยพานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเยีย
่ มชมออฟฟิศผมเพือ
่ ดูงาน แลกเปลีย
่ น
ประสบการณ์ด้านต่างๆ พบว่า บางเรื่องเรามีประสบการณ์มาก่อน ขณะที่บางเรื่องมีคน
อื่นเคยท�ำมาก่อน เมื่อเอามาเล่าสู่กันฟังท�ำให้ทุกคนได้เรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
ความเชือ
่ เดิมๆ เรือ
่ งเคล็ดลับทางการค้าของตระกูลต้องเก็บเป็นความลับใช้ไม่ได้
แล้วในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก สู้เอาความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนมาแนะน�ำ
กันจะได้ประโยชน์มากกว่า และท�ำให้แต่ละคนท�ำงานของตัวเองได้ถูกต้องเร็วขึ้น ท�ำผิด
พลาดน้อยลง เพราะได้เรียนรู้จากคนอื่นมาแล้ว
ผมจึงน�ำหลักการนีม
้ าท�ำเป็นหลักสูตร The NEXT Real โดยเชิญวิทยากรทีเ่ ป็น
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มาเล่าประสบการณ์ที่
ท�ำมาให้ผู้ฟังน�ำไปคิดต่อ ซึ่งจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ แล้วน�ำสิ่งที่คิดว่าใช่ คิดว่า
เหมาะไปประยุกต์ใช้
ผมเชือ
่ ว่า การน�ำประสบการณ์มาแลกเปลีย
่ นแบ่งปันกันในหลักสูตร The NEXT
Real นีจ้ ะเป็นประโยชน์กบ
ั ทุกคนในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีการแลกเปลีย
่ น
แบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆ หลังจากจบคอร์สไปแล้ว...

คุณอนันต์ อัศวโภคิน

Founder หลักสูตร The NEXT Real
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FOUNDER & C0-FOUNDER

คุณเศรษฐา ทวีสิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ
Co–founder หลักสูตร The NEXT Real

คุณอนันต์ อัศวโภคิน

Founder หลักสูตร The NEXT Real

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

Co–founder หลักสูตร The NEXT Real

THE NEXT PILLAR

คุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
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คุณพัชร์พิชา สุวิทยะรัตน์

CONCEPT
เรียนรู้ทักษะทางธุรกิ จกับตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย
โลกเปลีย
่ นแปลงในอัตราเร่งทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี และทัศนคติทเี่ ปลีย
่ นไปของ
ผู้บริโภคท�ำให้รป
ู แบบความต้องการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปลีย
่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจ
เสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นล�ำดับ ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มี
ความหลากหลายมากขึ้น จึงเป็นความจ�ำเป็นที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆ
เหล่านี้

รู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ๆ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด
ผสมผสานการเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจล่าสุด อาทิ
เทคโนโลยีใหม่ในการออกแบบก่อสร้าง เครื่องมือระดมทุนในรูปแบบใหม่ ด้วยการน�ำ ‘Experience’ ชั้น
เลิศบวก ‘Trend’ ระดับโลก สร้าง ‘Innovation’ ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่พร้อมส�ำหรับทุกความท้าทายในโลกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่ง
อนาคต

โอกาสได้เรียนรู้และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ
ตัวจริงแห่งวงการ
เนื้อหาหลักสูตร The NEXT Real เน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และกรณี
ศึกษาในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ และมีเนื้อหาเสริมในด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีการก่อสร้าง การระดมทุนรูปแบบใหม่ๆ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ที่มีผลกับธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจระดับโลก นวัตกรรมด้านไอทีที่เกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดในด้านการสร้างสรรค์งานออกแบบโครงการต่างๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคในอนาคต
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DIRECTORS

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา
Director หลักสูตร The NEXT Real
กรรมการผู้จัดการ บจ.โฮมบายเออร์ไกด์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HOME dot TECH
“ก้าวต่อไปของหลักสูตร The NEXT Real คือการสร้าง Ecosystem ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ที่เข้าเรียน
ในหลักสูตร เพื่อให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์การท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การท�ำธุรกิจระหว่างกัน และการพบปะ
สังสรรค์ในเชิงสังคมอย่างยัง่ ยืนสืบต่อไป หลังจากด�ำเนินการและมีผ้เู ข้าเรียนไปแล้ว 9 รุ่น มีนก
ั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมา วิศวกร สถาปนิก กว่า 1,000 คนทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคที่
ร่วมประสบการณ์เดียวกัน ในการรับการแบ่งปันจากนักพัฒนาอสังหาฯ รุ่นต�ำนาน รุ่นคลื่นลูกใหม่และจากมืออาชีพ
สถาปนิก ผู้รับเหมา นักกฎหมาย การเข้าร่วมประสบการณ์เดียวกันของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมสันทนาการของกลุ่ม
ไปแรลลีเ่ รียนรู้เมืองเชียงใหม่ ไปท�ำกิจกรรมเขาใหญ่ การแลกเปลีย
่ นดูโครงการ การนัดพบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
และอีกมากมายกลายเป็นความผูกพัน จนต้องพูดกันว่าหลักสูตรจบแต่เราไม่ยอมจบ เรายังอยากพบกัน”
หลักสูตร The NEXT Real จึงต้องตอบสนองพัฒนาเน็ตเวิร์คให้เป็น Ecosystem ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รุ่นใหม่ที่ยั่งยืนด้วยการ
1.จัดท�ำแอปพลิเคชัน RealConNext เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ที่ผ่านการเรียน The NEXT Real
ทุกกลุ่ม ทุกรุ่น ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ เสมือนเป็นบัตรสมาชิกคลับอสังหาฯ The NEXT Real Club
2.จัดงานประจ�ำปีรวมทุกรุ่น มีงานสัมมนา Exhibition และคอนเสิร์ตเพือ
่ สร้างโอกาสพบปะสังสรรค์และท�ำธุรกิจ
3.จัดโครงการ The NEXT Real Update เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์และแนวโน้มให้กับผู้ที่ผ่านการเรียน
The NEXT Real ไปแล้ว
หลักสูตร The NEXT Real ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งปัน Experience+Trend+Network ยังคงปรับปรุง
พัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเนื้อหาและกิจกรรม
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EXPERIENCE

โอกาสได้เรียนรู้ และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นแบบตัวจริงแห่งวงการ
หลักสูตร The NEXT Real รวบรวมผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความ
ส�ำเร็จตัวจริงเสียงจริงในวงการอสังหาริมทรัพย์ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
เพือ
่ ให้นก
ั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่น
ุ ใหม่ใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ให้ ก้าวพ้น
จากความผิดพลาดและมุ่งหน้าสู่ความส�ำเร็จ
และมีโอกาสได้พบนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ ซึง่ ทุกท่านได้มารวม
อยู่ในหลักสูตร The NEXT Real พร้อมกันในหลักสูตรเดียว หลักสูตรเน้นเนือ
้ หา
ให้ผ้เู ข้าร่วมอบรมได้ศก
ึ ษาถึงแนวโน้มของตลาดและการท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และเพิ่มเนื้อหาความรู้ดา้ นนวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบและไลฟ์สไตล์
ส�ำหรับน�ำไปประยุกต์ใช้จริงกับแผนงานหรือโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม
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TREND
รู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ๆ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด
เข้า ใจการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ๆ ของธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและต่างประเทศ ผสมผสานการเรียนรู้นวัตกรรมทาง
ธุรกิจใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจล่าสุด อาทิ เทคโนโลยีใหม่
ในการออกแบบก่อสร้าง เครือ
่ งมือระดมทุนในรูปแบบใหม่ ด้วยการน�ำ ‘Experience’
ชั้ น เลิ ศ บวก ‘Trend’ ระดั บ โลก สร้า ง ‘Innovation’ ใหม่ใ ห้กั บ วงการ
อสังหาริมทรัพย์ เตรียมพร้อมส�ำหรับทุกความท้าทายในโลกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
แห่งอนาคต
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NETWORKING

เครือข่ายสังคมของนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจาก
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ก้าวต่อไปของ The NEXT Real คือการ
สร้าง Real Estate Ecosystem ของนัก
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่น
ุ ใหม่ทเี่ ข้มแข็ง และการ
เชื่ อ มต่อ กั น อย่า งแข็ ง แกร่ง ในกลุ ่ม นั ก พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข้อง เพือ
่ ช่วยส่งเสริมและต่อยอดความส�ำเร็จซึ่งกันและกัน
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SUITABLE FOR
หลักสูตร The NEXT Real เหมาะส�ำหรับผู้ทต
ี่ ้องการความรู้ ประสบการณ์ เรียนรู้ความส�ำเร็จ และความผิดพลาด
ของนักพัฒนาอสั ง หาริ ม ทรั พย์รุ ่น ก่อน ซึ่ ง เป็น องค์ความรู้อันทรงคุณค่าหาไม่ได้จ ากสถาบันอื่นหรือ ต�ำราทั่วๆ ไป
โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่า
จะเป็น พัฒนาทีด
่ น
ิ , จัดสรรทีด
่ น
ิ /Housing,
บ้าน, คอนโดมิเนียม, ทาวเฮ้าส์/ที่อยู่อาศัย
ให้เ ช่า , โรงแรม, รี ส อร์ท , บ้า นพั ก ตาก
อากาศ, อพาร์ตเมนต์, คลังสินค้า, ออฟฟิศ/
อาคารส�ำนักงาน, นิคมอุตสาหกรรม, สวน
อุตสาหกรรม, ตลาด, ค้าปลีก, ห้างสรรพ
สินค้า, Community Mall, Coworking
Space เป็นต้น

ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่น วิ ศ วกร,

ผู ้ที่ มี ที่ ดิ น เปล่า ต้อ งการพั ฒ นา
ให้เกิดประโยชน์ ผู้สนใจทีต่ ้องการเข้า

สถาปนิก, ตกแต่งภายใน, มัณฑนากร,
Landscape, ผู ้รั บ เหมา, ผู ้ผ ลิ ต และ
ค้าวัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์, นายหน้า,
เอเย่นต์, NPA, นักลงทุน, สถาบันการเงิน
เป็นต้น

สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

WHY THE NEXT REAL?

ได้รั บ สิ ท ธิ์ ใ ช้ง านแอปพลิ เ คชั น
RealConNext เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ส� ำ หรั บ ใช้ติ ด ต่อ สื่ อ สารกั บ The
NEXT Real ทุ ก รุ ่น ทุ ก พื้ น ที่
ส่ง เสริ ม และต่อ ยอดความส� ำ เร็ จ
ซึ่งกันและกัน

เข้าร่วมกิจกรรม RealConNext
เยี่ยมชมโครงการดูงานและพบปะ
The NEXT Real
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ได้สท
ิ ธิเ์ ข้าร่วมโครงการ The NEXT
Real Update เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม
ประสบการณ์ และความรู ้ต ่า งๆ
ส�ำหรับศิษย์เก่า The NEXT Real

ALUMNI’S REVIEW
The NEXT Real

The NEXT Real

The NEXT Real

คุณธัช
พิทักษ์รักษ์สันติ

คุณภูมิภัทร
พรหมมา

คุณธนากร
ธนวริทธิ์

“การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The NEXT Real # 1
ได้ให้ประสบการณ์ความรู้และแง่คิดมากมายกับผม
ซึง่ ผมได้มโี อกาสฟังเรือ
่ งราวต่างๆ จากวิทยากรหลาย
ท่านทีเ่ ป็น Top Developer CEO ของประเทศไทย
เจ้าต่างๆ แต่ละท่านก็ได้มาแชร์ประสบการณ์เรือ
่ งราว
ทีห
่ าฟังไม่ได้ในโอกาสทัว่ ๆ ไปแบบไม่มก
ี ก
ั๊ ช่วยให้ผม
ได้มุมมอง แง่คิด คอนเซ็ปต์ ที่จะน�ำไปปรับใช้พัฒนา
ทั้ ง ในแง่ก ารออกแบบอาคาร อี ก ทั้ ง ยั ง ได้เ พื่ อ นๆ
ในวงการอสังหาฯ ต่างๆ มากมาย”

“ความพิ เ ศษที่ แ ตกต่า งจากคอร์ส อื่ น ที่ ผ มเคยได้
เรียนมาคือเรือ
่ งของวิธก
ี ารกับวิธค
ี ด
ิ เรือ
่ งวิธก
ี ารเป็น
เรือ
่ งทีพ
่ อจะหาเรียนรู้ได้จากหลายๆ ที่ แต่วธิ ค
ี ด
ิ ของ
คนที่ประสบความส�ำเร็จหรือคนที่เป็นตัวจริงเสียง
จริงนั้น บางทีวิธีคิดของท่านเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์กับเรามาก โดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็น
ผู ้น� ำ องค์ก ร เพราะมั น ไม่มี ส อน หาฟัง กั น ไม่ไ ด้
ง่ายๆ”

“ค�ำว่า The NEXT Real ไม่ได้หมายถึงอสังหาฯ
รุ่นต่อไปเท่านั้น แต่ที่นี่ยังสอนให้คุณเป็น "ตัวจริง
ในวงการ" คนต่อ ไปด้ว ย คุ ณ อาจจะเรี ย นคลาส
อสังหาฯ ที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้
มาเรี ย นที่ นี่ ถื อ ว่า คุ ณ ยั ง ไม่ใ ช่ "ตั ว จริ ง " ที่ นี่ คุ ณ
จะได้รั บ ความรู ้แ ละประสบการณ์จ าก "ตั ว จริ ง "
ในวงการทั้ ง หมด ประสบการณ์ที่ เ ขาสั่ ง สมมา
เป็นสิบๆ ปี แต่คุณจะได้เรียนรู้ในเวลาแค่ไม่กี่วัน”

The NEXT Real

The NEXT Real

The NEXT Real

คุณชนินทร์
วานิชวงศ์

คุณประสิทธิ์ 			
นพรัตน์ นภาลัย

คุณวิชย
ั
จุฬาโอฬารกุล

“คอร์ส นี้ เ ป็น การเรี ย นรู ้จ ากแนวคิ ด การแชร์
ประสบการณ์จาก Developer รายใหญ่หลายๆ
รายในวงการซึง่ จะแตกต่างไปจากหลักสูตรทัว่ ๆ ไป
ที่ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังทฤษฎีเป็นหลัก ในเวลา
เ พี ย ง สั้ น ๆ เ ร า ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู ้จ า ก แ น ว คิ ด
ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้มาก ซึ่งไม่มีหลักสูตร
ไหนที่จะเรียนรู้ได้อย่าง The NEXT Real”

“The NEXT Real เป็นหลักสูตรที่ประทับใจมาก
มี ผู ้ใ หญ่ใ นวงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ม าแชร์ค วามรู ้
วิธค
ี ด
ิ และประสบการณ์ให้กบ
ั พวกเราอย่างหาทีอ
่ น
ื่
ไม่ได้ ฉะนัน
้ ทุกคนไม่ควรพลาดหลักสูตรดีๆ แบบนี”้

“ผมประหลาดใจมาก เพราะไม่ใช่แค่ประสบการณ์
จากวิทยากร แต่มม
ุ มองหลากหลายจากเพือ
่ นๆ ใน
คลาสเรียนคือ Network ที่แข็งแกร่ง ถ้าคุณอยาก
เป็น คนในวงการอสั ง หาฯ ตั ว จริ ง ! ต้อ งที่ นี่ ค รั บ
The NEXT Real”

1

Business Development Director
Tandem Architects (2001)

4

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำ�กัด

2

ประธานกรรมการ
บริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำ�กัด

5

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำ�กัด

3

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษท
ั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

5

กรรมการบริหาร
บริษัท ชินวะ เรียลเอสเตท (ไทยแลนด์) จำ�กัด

The NEXT Real

The NEXT Real

The NEXT Real

คุณต่อศักดิ์
เลิศศรีสกุลรัตน์

คุณบดินทร์ธร
จึงรุ ง่ เรืองกิจ

คุณสัญชัย
อมรเศรษฐ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

Managing Director
บริษัท พันนาลิฟวิ่ง จำ�กัด

“ผมคิดว่าการมาเรียนหลักสูตร The NEXT Real
เป็นอะไรที่หาไม่ได้จากที่อื่น วิทยากรแต่ละท่าน
ถือว่าเป็นระดับ Top ของวงการอสังหาริมทรัพย์
ทั้ ง หมด ที่ นี่ เ ป็น หลั ก สู ต รเดี ย วที่ ผ มคิ ด ว่า น่า จะ
ครบวงจรที่สุด”

“การทีไ่ ด้มาเรียน The NEXT Real ถือว่าเป็นการ
สร้าง Connection ที่ดีมากๆ ได้เรียนรู้จากกูรู
ด้านอสังหาริมทรัพย์หลายๆท่าน และได้เรียนรู้
ต ล า ด ด ้า น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์ว ่า ใ น ป ัจ จุ บั น
เปลี่ยนแปลงและมีทิศทางอย่างไรบ้าง”

6

กรรมการผู้จัดการ
บริษท
ั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
“จากที่ ไ ด้เ รี ย นหลั ก สู ต ร The NEXT Real มา
ได้ตามที่คาดหวังมากๆ ครับ ได้ฟังประสบการณ์
จากผู้ทรงความรู้ ได้ฟังประสบการณ์ตรงจาก CEO
หลายๆ ท่าน ถือว่าเป็นการที่ได้เปิดมุมมองของ
ตนเองเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก”

7
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8

THE NEXT REAL 10 TIMELINE AND INFORMATION
เรียนทุกวันศุกร์ รวม 16 ครั้ง
ระยะเวลาของหลักสูตร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 25 มิถุนายน 2564
ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร
216,000 บาท
พร้อมดูงานอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ�ของประเทศไทย
ปิดรับสมัคร
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

Week
Week

Activity

Fri 26 February
August 2021
2020
Fri

OrientationDay
Day
Orientation

22

Fri 28
Fri
5 August
March

2020
2021

NEXTReal
RealClass
Class
NEXT

33

Fri
March 2021
Fri 124 September
2020

NEXT
NEXTReal
RealClass
Class

44
55

Fri 19
11
Sat 27
19
Mon 29
21
Fri
2
Fri 25

NEXT
NEXTReal
RealClass
Class
NEXT
NEXTReal
RealTrip
Trip#1#1

66
77
88
99

ประกาศรายชื่อ The NEXT Real 10
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ทาง www.thenextreal.com

Date

11

10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16

March 2021
September
2020
March 2021
September
2020
March 2021
September
2020
April
2021
September
2020

Fri
Fri
Fri
Fri

232 October
April
2021
2020
309 October
April
2021
2020
Fri
7
May
2021
Fri 16 October 2020
Fri
May
2021
Thu 14
22 October
2020

Sun
May
2021
Sun 231 November
2020
Mon
May
2021
Mon 242 November
2020
Fri
May
2021
Fri 286 November
2020
Fri
Fri
Fri
Fri

4 November
June
2021
13
2020
11
June
2021
20 November
2020
Fri
June
2021
Fri 18
27 November
2020
Fri
June
2021
Fri 254 December
2020

NEXT
NEXTReal
RealClass
Class
NEXT
NEXTReal
RealClass
Class
NEXT
NEXTReal
RealClass
Class
NEXT
Real
Class
NEXT Real Class
NEXT
NEXTReal
RealClass
Class
NEXT
NEXTReal
RealTrip
Trip#2#2
NEXT
NEXTReal
RealClass
Class
NEXT
Real
Class
NEXT Real Class
NEXT
NEXTReal
RealClass
Class
NEXT
Real
Class
NEXT Real Class
Farewell
FarewellCeremony
Ceremony

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

095 691 5422

60%

094 149 4446
info@thenextreal.com
NextrealTH

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

20%

@thenextreal

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

thenextreal

10%

thenextreal

ผู้ที่มีที่ดินต้องการพัฒนา

10%

The NEXT Real Team
คุณพัชร์พิชา

(ก้อย) 095 691 5422

คุณวรรณศิริ

(กิ๊บ)

ผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ :

094 149 4446

กรณีที่มีคุณสมบัติเท่ากัน
จะพิจารณาจากลำ�ดับ
การสมัครประกอบ

ลงทะเบียนร่วมหลักสูตร
www.thenextreal.com

- 12 -

