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   ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่
เศรษฐกิจขาลง แต่มันจะทำาให้เรา
ได้เรียนรู้จริงๆ

   ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผมไม่เคย
ได้ความรู้เพ่ิมเลยตอนท่ีเศรษฐกิจราบร่ืน
แต่ตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเราจะเริ่มกลับ
มามองตัวเองแล้วว่า เรามีข้อผิดพลาด
ตรงไหน และจะต้องแก้ไขอะไรบ้าง

   ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือ ต้องไม่หยุดเรียนรู้
เพราะยิ่งธุรกิจมีปัญหา ยิ่งต้องหา
ความรู้



- 3 -

 

คุณอนันต์ อัศวโภคิน
Founder หลักสูตร The NEXT Real

“แบ่งปันประสบการณ์”

    แก่นของหลักสูตร The NEXT Real คือการน�าเอาประสบการณ์การท�างานของ
คนที่ท�างานอยู่แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน เรียกว่า Experience Sharing เป็นการน�าเอา
ประสบการณ์หลายๆ คน ท้ังส�าเร็จและล้มเหลวมารวมกัน จนกลายเป็นประสบการณ์
จ�านวนมากที่น�าไปประยุกต์ใช้ได้เลย

 เช่น ผมมีประสบการณ์ว่า ในการประชุมถ้าเราให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วนเล่า
เรื่องที่ท�าผิดในงานว่าเกิดจากอะไร  จะแก้ไขได้ยังไง คนอื่นๆ ในที่ประชุมก็ได้เรียนรู้ไป
ด้วยและไม่ท�าผดิในเรือ่งเดยีวกนัอกี เพราะทุกคนกเ็คยท�างานผดิพลาดมาน้อยบ้าง มาก
บ้าง เมื่อเอามาเล่าสู่กันฟังก็จะท�าให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้ ป้องกันข้อผิดพลาด ท�าให้ได้วิธี
ท�างานที่ดีขึ้น

        แต่การจะให้ทุกคนเล่าข้อผิดพลาดได้ เราต้องสร้างทัศนคติว่าการท�างานผิดไม่ใช่
เรือ่งน่าละอาย แต่เป็นเรือ่งปกต ิผู้บรหิารระดบัสูงต้องท�าเป็นตวัอย่าง โดยเล่าข้อผดิพลาด
และการแก้ไขของตัวเองให้ทุกคนรับทราบด้วย

           ผมเคยพานกัพฒันาอสังหารมิทรพัย์ไปเยีย่มชมออฟฟิศผมเพือ่ดงูาน แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ด้านต่างๆ พบว่า บางเรื่องเรามีประสบการณ์มาก่อน ขณะที่บางเรื่องมีคน
อื่นเคยท�ามาก่อน เมื่อเอามาเล่าสู่กันฟังท�าให้ทุกคนได้เรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ

      ความเชือ่เดมิๆ เรือ่งเคลด็ลบัทางการค้าของตระกลูต้องเกบ็เป็นความลบัใช้ไม่ได้
แล้วในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก สู้เอาความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนมาแนะน�า
กันจะได้ประโยชน์มากกว่า และท�าให้แต่ละคนท�างานของตัวเองได้ถูกต้องเร็วขึ้น ท�าผิด
พลาดน้อยลง เพราะได้เรียนรู้จากคนอื่นมาแล้ว

        ผมจงึน�าหลกัการนีม้าท�าเป็นหลกัสูตร The NEXT Real  โดยเชญิวิทยากรท่ีเป็น
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มาเล่าประสบการณ์ที่
ท�ามาให้ผู้ฟังน�าไปคิดต่อ ซึ่งจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ แล้วน�าสิ่งท่ีคิดว่าใช่ คิดว่า
เหมาะไปประยุกต์ใช้

       ผมเชือ่ว่า การน�าประสบการณ์มาแลกเปลีย่นแบ่งปันกนัในหลักสูตร The NEXT 
Real นีจ้ะเป็นประโยชน์กบัทุกคนในวงการธุรกิจอสังหารมิทรพัย์  และมีการแลกเปล่ียน
แบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆ หลังจากจบคอร์สไปแล้ว...

FOUNDER



- 4 -

คุณเศรษฐา ทวีสิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ

Co–founder หลักสูตร The NEXT Real

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
Co–founder หลักสูตร The NEXT Real

คุณพัชร์พิชา  สุวิทยะรัตน์

FOUNDER & C0-FOUNDER

THE NEXT PILLAR

คุณทศพล  อมรพิชญ์ปรัชญา

คุณอนันต์ อัศวโภคิน
Founder หลักสูตร The NEXT Real
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 โลกเปล่ียนแปลงในอตัราเร่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลย ีและทัศนคตท่ีิเปลีย่นไปของ
ผู้บรโิภคท�าให้รปูแบบความต้องการในธุรกิจอสังหารมิทรพัย์เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ และมคีวามหลาก-
หลายมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจ
เสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นล�าดับ ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มี
ความหลากหลายมากข้ึน จึงเป็นความจ�าเป็นท่ีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้เท่าทันแนวโน้มตา่งๆ 
เหล่านี้

 ผสมผสานการเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ การใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจล่าสุด อาทิ 
เทคโนโลยีใหมใ่นการออกแบบก่อสร้าง เครื่องมือระดมทุนในรูปแบบใหม่ ด้วยการน�า ‘Experience’ ชั้น
เลิศบวก ‘Trend’ ระดับโลก สร้าง ‘Innovation’ ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่พร้อมส�าหรับทุกความทา้ทายในโลกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่ง
อนาคต

เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจกับตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

รู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ๆ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด

โอกาสได้เรียนรู้และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ 
ตัวจริงแห่งวงการ

 เนื้อหาหลักสูตร The NEXT Real เน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ และกรณี
ศึกษาในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ และมีเนื้อหาเสริมในด้าน
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยกีารก่อสร้าง การระดมทุนรปูแบบใหม่ๆ ไลฟ์สไตล์ของผู้บรโิภค
ท่ีมีผลกับธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจระดับโลก นวัตกรรมด้านไอทีท่ีเกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดในด้านการสร้างสรรค์งานออกแบบโครงการต่างๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคในอนาคต

CONCEPT
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คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา
Co-Founder & Director 
หลักสูตร The NEXT Real

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ป
Founder HOME dot TECH

 “ก้าวต่อไปของหลักสูตร The NEXT Real คือการสร้าง Ecosystem ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ที่เข้าเรียน
ในหลักสูตร เพื่อให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์การท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การท�าธุรกิจระหว่างกัน และการพบปะ
สังสรรค์ในเชงิสังคมอย่างยัง่ยนืสืบต่อไป หลงัจากด�าเนนิการและมีผู้เข้าเรยีนไปแล้ว 9 รุ่น มีนกัพฒันาอสังหารมิทรพัย์
ตลอดจนผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมา วิศวกร สถาปนิก กว่า 1,000 คน ท้ังในกรุงเทพฯ และภูมิภาค
ที่ร่วมประสบการณ์เดียวกัน ในการรับการแบ่งปันจากนักพัฒนาอสังหาฯ รุ่นต�านาน รุ่นคลื่นลูกใหม่และจากมืออาชีพ 
สถาปนิก ผู้รับเหมา นักกฎหมาย การเข้าร่วมประสบการณ์เดียวกันของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมสันทนาการของกลุ่ม
ไปแรลลีเ่รยีนรู้เมืองเชยีงใหม่ ไปท�ากิจกรรมเขาใหญ่ การแลกเปล่ียนดโูครงการ การนดัพบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
และอีกมากมายกลายเป็นความผูกพัน จนต้องพูดกันว่าหลักสูตรจบแต่เราไม่ยอมจบ เรายังอยากพบกัน”

 หลักสูตร The NEXT Real จึงมีการวางแผนเพื่อตอบสนองและพัฒนาเน็ตเวิร์คให้เป็น Ecosystem ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ที่ยั่งยืนด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น
 1.จัดทำาแอปพลิเคชัน RealConNext เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ที่ผ่านการเรียน The NEXT Real  
ทุกกลุ่ม ทุกรุ่น ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ เสมือนเป็นบัตรสมาชิกคลับอสังหาฯ The NEXT Real Club
 2.จดังานประจำาปีรวมทกุรุ่น มงีานสัมมนา Exhibition และคอนเสิร์ตเพือ่สร้างโอกาสพบปะสังสรรค์และท�าธุรกจิ
 3.จัดโครงการ The NEXT Real Update เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์และแนวโน้มให้กับผู้ที่ผ่านการเรียน  
The NEXT Real ไปแล้ว

 หลักสูตร The NEXT Real ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งปัน Experience+Trend+Network ยังคงปรับปรุง
พัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเนื้อหาและกิจกรรม

DIRECTORS
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โอกาสได้เรียนรู้ และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ต้นแบบตัวจริงแห่งวงการ

 หลักสูตร The NEXT Real รวบรวมผู้บริหารระดับสูงท่ีประสบความ
ส�าเรจ็ตวัจรงิเสียงจรงิในวงการอสังหารมิทรพัย์ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
เพือ่ให้นกัพฒันาอสังหารมิทรพัย์รุ่นใหม่ใช้เป็นแบบอย่างในการเรยีนรู้ให้ก้าวพ้น
จากความผิดพลาดและมุ่งหน้าสู่ความส�าเร็จ 

 และมีโอกาสได้พบนกัพฒันาอสังหารมิทรพัย์ต้นแบบ ซึง่ทุกท่านได้มารวม
อยู่ในหลักสูตร The NEXT Real พร้อมกนัในหลกัสูตรเดยีว หลกัสูตรเน้นเนือ้หา
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศกึษาถงึแนวโน้มของตลาดและการท�าธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ 
และเพิ่มเนื้อหาความรู้ดา้นนวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบและไลฟ์สไตล์ 
ส�าหรับน�าไปประยุกต์ใช้จริงกับแผนงานหรือโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม

EXPERIENCE
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 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ท้ังในไทยและต่างประเทศ ผสมผสานการเรียนรู้นวัตกรรมทาง
ธุรกิจใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจล่าสุด อาทิ เทคโนโลยีใหม่ 
ในการออกแบบก่อสร้าง เครือ่งมือระดมทุนในรปูแบบใหม่ ด้วยการน�า ‘Experience’ 
ชั้นเลิศบวก ‘Trend’ ระดับโลก สร้าง ‘Innovation’ ใหม่ให้กับวงการ
อสังหารมิทรพัย์ เตรยีมพร้อมส�าหรบัทุกความท้าทายในโลกธุรกิจอสังหารมิทรพัย์
แห่งอนาคต

รู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ๆ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด

TREND
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เครือข่ายสังคมของนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจาก
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 ก้าวต่อไปของ The NEXT Real คือการ
สร้าง Real Estate Ecosystem ของนัก
พฒันาอสังหารมิทรพัย์รุ่นใหม่ท่ีเข้มแขง็ และการ
เชื่อมต่อกันอย่างแข็งแกร่งในกลุ ่มนักพัฒนา
อสังหารมิทรพัย์และธุรกิจท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ช่วยส่ง-
เสริมและต่อยอดความส�าเร็จซึ่งกันและกัน

NETWORKING
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นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่า
จะเป็น พฒันาท่ีดนิ, จดัสรรท่ีดนิ/Housing,
บ้าน, คอนโดมิเนียม, ทาวเฮ้าส์/ที่อยู่อาศัย
ให้เช่า, โรงแรม, รีสอร์ท, บ้านพักตาก
อากาศ, อพาร์ตเมนต์, คลังสินค้า, ออฟฟิศ/
อาคารส�านักงาน, นิคมอุตสาหกรรม, สวน
อุตสาหกรรม, ตลาด, ค้าปลีก, ห้างสรรพ
สินค้า, Community Mall,  Coworking 
Space เป็นต้น

ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
อสังหาริมทรัพย ์ เช ่น วิศวกร, 
สถาปนิก, ตกแต่งภายใน, มัณฑนากร, 
Landscape, ผู ้รับเหมา, ผู ้ผลิตและ 
ค้าวัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์, นายหน้า,  
เอเย่นต์, NPA, นกัลงทุน, สถาบนัการเงิน 
เป็นต้น

ผู้ที่มีที่ดินเปล่าต้องการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ ผู้สนใจท่ีต้องการเข้า
สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 หลกัสูตร The NEXT Real เหมาะส�าหรบัผู้ท่ีต้องการความรู้ ประสบการณ์ เรยีนรู้ความส�าเรจ็ และความผดิพลาด 
ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ ่นก่อน ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าหาไม่ได้จากสถาบันอื่นหรือต�าราท่ัวๆ ไป
โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งได้ดังนี้

มกีารจดักิจกรรม RealConNext 
เยี่ยมชมโครงการดูงานและพบปะ 
The NEXT Real Family ตาม
สถานการณ์

มีการจัดกิจกรรม The NEXT  
Real Update เพื่อเพิ่มเติม
ประสบการณ์ และความรู ้ต ่างๆ 
ส�าหรับศิษย์เก่า The NEXT Real 
ในอนาคต

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3

มี ก า ร จั ด ท� า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  
RealConNext เพื่อเข ้าถึง
ข ้อมูลส�าหรับใช้ติดต่อส่ือสาร
กับ The NEXT Real ทุกรุ่น 
ทุกพื้นท่ี ส ่งเสริมและต่อยอด
ความส�าเร็จซึ่งกันและกัน 

SUITABLE FOR

WHY THE NEXT REAL?
 หลักสูตร The NEXT Real มีการวางแผนเพื่อตอบสนองและพัฒนาเน็ตเวิร์คให้เป็น Ecosystem ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ที่ยั่งยืนด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น
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คุณภูมิภัทร
พรหมมา  
ประธานกรรมการ 
บริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จ�ากัด

“ผมประหลาดใจมาก เพราะไม่ใช่แค่ประสบการณ์
จากวทิยากร แต่มมุมองหลากหลายจากเพือ่นๆ ใน
คลาสเรียนคือ Network ที่แข็งแกร่ง ถ้าคุณอยาก
เป็นคนในวงการอสังหาฯ ตัวจริง! ต้องท่ีนี่ครับ  
The NEXT Real”

คุณวชิยั 
จุฬาโอฬารกุล 
กรรมการบริหาร 
บริษัท ชินวะ เรียลเอสเตท (ไทยแลนด์) จ�ากัด

“การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The NEXT Real # 1  
ได้ให้ประสบการณ์ความรูแ้ละแง่คิดมากมายกับผม 
ซึง่ผมได้มีโอกาสฟังเรือ่งราวต่างๆ จากวทิยากรหลาย
ท่านท่ีเป็น Top Developer CEO ของประเทศไทย
เจ้าต่างๆ แต่ละท่านกไ็ด้มาแชร์ประสบการณ์เรือ่งราว
ท่ีหาฟังไม่ได้ในโอกาสท่ัวๆ ไปแบบไม่มีกัก๊ ช่วยให้ผม
ได้มุมมอง แง่คิด คอนเซ็ปต์ ที่จะน�าไปปรับใช้พัฒนา
ท้ังในแงก่ารออกแบบอาคาร อีกท้ังยังได้เพื่อนๆ 
ในวงการอสังหาฯ ต่างๆ มากมาย”

คุณธัช 
พิทักษ์รักษ์สันติ 
Business Development Director 
Tandem Architects (2001)

“คอร์สนี้ เปน็การเรียนรู ้จากแนวคิด การแชร์
ประสบการณ์จาก Developer รายใหญ่หลายๆ 
รายในวงการซึง่จะแตกต่างไปจากหลักสูตรท่ัวๆ ไป 
ท่ีส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังทฤษฎีเป็นหลัก ในเวลา
เพียง ส้ันๆ เราสามารถเรียนรู ้จากแนวคิด 
ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้มาก ซึ่งไม่มีหลักสูตร
ไหนที่จะเรียนรู้ได้อย่าง The NEXT Real”

คุณชนินทร์ 
วานิชวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จ�ากัด

คุณต่อศักดิ ์
เลิศศรสีกุลรตัน์
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

“The NEXT Real เป็นหลักสูตรที่ประทับใจมาก 
มีผู ้ใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาแชร์ความรู้ 
วธีิคดิ และประสบการณ์ให้กบัพวกเราอย่างหาท่ีอืน่
ไม่ได้ ฉะนัน้ทุกคนไม่ควรพลาดหลกัสูตรดีๆ  แบบนี”้ 

“ผมคดิว่าการมาเรยีนหลกัสูตร The NEXT Real 
เป็นอะไรท่ีหาไม่ได้จากท่ีอื่น วิทยากรแต่ละท่าน
ถือว่าเป็นระดับ Top ของวงการอสังหาริมทรัพย์
ท้ังหมด ท่ีนี่เป็นหลักสูตรเดียวท่ีผมคิดว่าน่าจะ
ครบวงจรที่สุด” 

“การท่ีได้มาเรยีน The NEXT Real ถอืว่าเป็นการ
สร้าง Connection ท่ีดีมากๆ ได้เรียนรู้จากกูรู
ด้านอสังหาริมทรัพย์หลายๆ ท่าน และได้เรียนรู้
ตลาดด้านอสังหารมิทรพัย์ว่าในปัจจบุนัเปลีย่นแปลง
และมีทิศทางอย่างไรบ้าง”

คุณประสิทธิ ์   
นพรตัน์นภาลัย 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จ�ากัด

คุณบดินทรธ์ร 
จึงรุง่เรอืงกิจ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

คุณสัญชยั 
อมรเศรษฐ
Managing Director 
บริษัท พันนาลิฟวิ่ง จ�ากัด

“ค�าว่า The NEXT Real ไม่ได้หมายถึงอสังหาฯ  
รุ่นต่อไปเท่านั้น แต่ท่ีนี่ยังสอนให้คุณเป็น "ตัวจริง 
ในวงการ" คนต่อไปด้วย คุณอาจจะเรียนคลาส 
อสังหาฯ ที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้
มาเรียนท่ีนี่ถือว่าคุณยังไม่ใช่ "ตัวจริง" ท่ีนี่คุณ 
จะได้รับความรู ้และประสบการณ์จาก "ตัวจริง"  
ในวงการท้ังหมด ประสบการณ์ท่ีเขาส่ังสมมา 
เป็นสิบๆ ปี แต่คุณจะได้เรียนรู้ในเวลาแค่ไม่กี่วัน”

คุณธนากร   
ธนวริทธิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

“ความพิเศษท่ีแตกต่างจากคอร์สอื่นท่ีผมเคยได้
เรยีนมาคอืเรือ่งของวธีิการกบัวธีิคดิ เรือ่งวธีิการเป็น
เรือ่งท่ีพอจะหาเรยีนรู้ได้จากหลายๆ ท่ี แต่วธีิคดิของ
คนท่ีประสบความส�าเร็จหรือคนท่ีเปน็ตัวจริงเสียง
จริงนั้น บางทีวิธีคิดของท่านเหล่านี้มันเป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์กับเรามาก โดยเฉพาะในฐานะท่ีเราเป็น
ผู ้น�าองค์กร เพราะมันไม่มีสอน หาฟังกันไม่ได้
ง่ายๆ”

“จากท่ีได้เรียนหลักสูตร The NEXT Real มา
ได้ตามที่คาดหวังมากๆ ครับ  ได้ฟังประสบการณ์
จากผู้ทรงความรู้ ได้ฟังประสบการณ์ตรงจาก CEO 
หลายๆ ท่าน ถือว่าเป็นการท่ีได้เปดิมุมมองของ
ตนเองเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก”

ALUMNI’S REVIEW
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เรียนทุกวันศุกร์ รวม 16 ครั้ง

ระยะเวลาของหลักสูตร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 กรกฎาคม 2565

ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร
พร้อมดูงานอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของประเทศไทย
216,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
      info@thenextreal.com
      NextrealTH
      @thenextreal
      thenextreal
      thenextreal  

The NEXT Real Team
      คุณพัชร์พิชา (ก้อย)  095 691 5422 
     คุณวรรณศิริ (กิ๊บ) 094 149 4446 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
20% 

ผู้ที่มีที่ดินต้องการพัฒนา

10% 

ลงทะเบียนร่วมหลักสูตร  
www.thenextreal.com

ผู้สนใจทั่วไป
10% 

60% 
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ : 
กรณีที่มีคุณสมบัติเท่ากัน  
จะพิจารณาจากล�าดับ 
การสมัครประกอบ

THE NEXT REAL 11 TIMELINE AND INFORMATION

ปิดรับสมัคร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อ The NEXT Real 11
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ทาง www.thenextreal.com

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


