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โครงการงานสถาปนิก ’62  
ระหว่างวันอังคารท่ี 30 เมษายน – วันอาทิตย์ท่ี 5 พฤษภาคม 2562   

ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปิดงานสถาปนิก’62 

ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถงด้านหน้าชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
ความเป็นมา 
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2529  โดยใช้ชื่องาน
ว่า “สถาปนิก ’29” และได้จัดเป็นประจําทุกปี ( ยกเว้นปีพุทธศักราช 2533 ) จนถึงปัจจุบัน ได้จัดไปแล้ว 32 คร้ัง โดยมีผู้เข้าชมปีละ
ประมาณ 400,000  คน ในแต่ละปี  สําหรับปีพุทธศักราช 2562 นี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปีพุทธศักราช 2561-2563  มีมติ
เห็นชอบในการจัดงานสถาปนิก’62 ซ่ึงจัดเป็นคร้ังท่ี 33  ในระหว่างวันอังคารท่ี 30 เมษายน – วันอาทิตย์ท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ณ 
อาคารชาเลนเจอร์ 1-3  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ถนนแจ้งวัฒนะ    ตําบลบ้านใหม่  อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสมาคมฯ ผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง นวัตกรรม
ทางด้านสถาปัตยกรรม ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิก และสังคม ตลอดจนให้บริการทาง
วิชาการ แก่ประชาชน นิสิต นักศกึษา และส่วนของงานแสดงวัสดุผลิตภัณฑ์ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและ
การก่อสร้างท่ีอยู่สบาย มีสุขภาวะท่ีดี ประหยัดพลังงาน  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
แนวคิดหลักในการจัดงาน    
งานสถาปนิก ’62  “กรีน อยู่ ดี : Living Green” 
 
คือ ลักษณะความเป็นอยู่ ณ สถานท่ีต้ัง ตัวอาคาร สภาพแวดล้อมและเมืองซ่ึงได้รับการดูแล โดยเร่ิมจากกระบวนการออกแบบ วาง
ผัง การใช้วัสดุและการก่อสร้าง รวมถึงการใช้งาน การบํารุงรักษา การปรับปรุง และหรือ การจัดการเมื่อหมดอายุ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากภูมิปัญญาพ้ืนถ่ิน ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน   
นําไปสู่ กรีน อยู่ ดี : Living Green ในบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของโลก 
 
มาร่วมกันค้นหา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา แนวทางเพ่ือให้เกิดสถาปัตยกรรม ชุมชนและเมืองด้านบวก ท้ังต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผู้ใช้งาน ได้ในงานสถาปนิก'62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” 
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นิทรรศการและกิจกรรมสําคญัปีนี ้
นิทรรศการธีมงาน 

 
 
  นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด (ASA International Design Competition 2019)  
“Uncanny Sustainability” 
 
แนวคิดการประกวดแบบ: 
กิจกรรมประกวดแบบโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA International Design Competition ในปีนี้ทุ่มเทให้กับความคิดใหม่ๆ ใน
การพัฒนาอย่างย่ังยืน—การคิดท่ีโดดเด่น เกิดคาดเดา และการเปลี่ยนแปลงจนทําให้ได้รับนิยามศัพท์ว่า 'น่าอัศจรรย์' 
“Uncanny Sustainability” ควรเปิดเส้นทางไปสู่ข้ันตอนต่อไปในสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมท่ีสร้างข้ึน
โดยไม่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไป แต่มุ่งม่ันในการเป็นอยู่ท่ีดีของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 
สถาปัตยกรรมท่ีย่ังยืนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอ่ืนๆ แต่ความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่ยังคงอยู่และ
ต้องการวิธีการตอบสนองท่ีชัดเจน ทางออกท่ีน่าอัศจรรย์ควรคิดถึงแนวทางดังต่อไปน้ี: 
 • สามารถสร้างจนิตภาพให้สังคม และ จุดประกายความตื่นตัวในการคิดแนวทางใหม่ให้บ้านและเมือง 
 • ช่วยสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก ความคิดท่ีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง สู่ แนวคิดท่ีสรรพสิ่งบนโลกเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์อยู่อย่างสมดุลอย่างแท้จริงกับทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ 
 • นําไปสู่ การหาแนวคิดท่ีย่ิงใหญ่ ท่ีจะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลง – ทางออกท่ีสังคมนําไปใช้ได้ แก้ปัญหาอย่างครอบคลุมเป็นองค์
รวม และ นําไปใช้ในบริบทอ่ืนๆ ได้อย่างกว้างขวาง  
 
ดังนั้นความท้าทายคือการนําเสนอแนวคิดท่ีสร้างความอัศจรรย์ใจและเหมือนเหตุการณ์ท่ีชวนฉงนอย่างน่าท่ึง ท้าทายความคิดเดิม
ของเราและขยายมุมมองของเราสู่มิติใหม่ 
 
คณะกรรมการจะให้รางวัลแก่ผลงานท่ีนําเสนอทางแก้ไขหรือแนวทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะด้วยความท้าทายกับสิ่งท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน 
ศักยภาพท่ีจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  หรือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม 
 
รางวัล :  
รางวัลท่ีหนึ่ง:    เงินสด 4,000 เหรียญสหรัฐ จํานวน 1 รางวัล 
รางวัลท่ีสอง:    เงินสด 2,000 เหรียญสหรัฐ จํานวน 1 รางวัล 
รางวัลท่ีสาม:    เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐ จํานวน 1 รางวัล 
รางวัลเกียรติคุณ:            500 เหรียญสหรัฐ จํานวน 3 รางวัล 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม www.asa.or.th / www.asacompetition.com 
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  นิทรรศการ Smart Cities  
นําเสนอผลของการพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ อย่างบูรณาการของเมือง Smart Cities ชั้นนําของท้ังไทยและต่างประเทศ ท่ีพัฒนาเมือง
ผ่านกระบวนการการวางแผน/ผงั และออกแบบเมือง สู่การบริหารจัดการและพัฒนาเมือง/ย่านเมือง และนําเสนอนวัตกรรมท่ีเป็น
องค์ประกอบหลักของ Smart City เช่น Smart Mobility, Smart Energy, Smart Infrastructure, Smart Governance ท่ีนํา
เทคโนโลยี IoT, Big Data/Open Data, PlanTech มาใช้ร่วมกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภายใต้การนําและวิสัยทัศน์ของผู้นํา
ของเมือง นิทรรศการนี้เป็นการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรสมาคมสถาปนิกในต่างประเทศ และองค์กรด้าน Smart Cities  จัด
แสดงเนื้อหา Smart Cities ประมาณ 12x16 m. 
 
  นิทรรศการ Zero Waste   
นิทรรศการจากศนูย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นนิทรรศการเพ่ือรู้จักและจัดการขยะ เพ่ือโลก เพ่ือเรา  
เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ขยะ ว่าเราทุกคนต่างเป็นผู้สร้างสิ่งนี้ ก่อนจะจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมในวิธีท่ีง่ายท่ีสุด โดยเร่ิมต้นจาก
ตัวเอง 
 
  นิทรรศการ Green Building Showcases  
ปีนี้จะเน้นเรื่องบทบาทของวัฒนธรรมและอาคารเขียวในการท่ีจะต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการทั้งหมดท่ี
นํามาแสดงเป็นโครงการตัวแทนสถาปัตยกรรมสีเขียวของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียรวมท้ังจากไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมบทบาทของ
สถาปัตยกรรมและความสําคัญของสถาปนิกท่ีจะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาอาคารเขียวในเอเชีย ร่วมกันสร้างเสริมความสมดุลของ
สังคม เศรษฐกิจ และการบํารุงรักษาวัฒนธรรม เพราะอย่างท่ีรู้กันดีว่าการทําอาคารเขียวนั้นไม่ใช่แค่เร่ืองการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่
ว่ามันคือหน้าท่ีของเราทุกคนโดยไม่จํากัดว่าจะเป็นประเทศใด 
 
  นิทรรศการ ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบัน 
เป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในงานสถาปัตยกรรม จาก 3 ภูมิภาคเพ่ือนําเสนอแนวทางสู่การประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน 
 
  นิทรรศการ Innovative Green Product 
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นิทรรศการกิจกรรมเฉพาะ 

 
 
  นิทรรศการนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Student Exhibition) 
ผลงานเหล่านิสิต นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ 37 สถาบัน 
ภายใต้หัวข้อ"Green Design" 
 
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาในการใส่ใจต่อการสร้างความสมดุลเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม  โดยเปิดกว้างให้แต่ละสถาบันการศึกษานําเสนอผลงานได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่จํากัดเทคนิคและรูปแบบ ซ่ึงอาจเป็น
ผลงานท่ีมีอยู่แล้วในการเรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีใดก็ได้ หรือจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานข้ึนมาใหม่ท่ีสอดคล้องกับโจทย์  จัดวาง
บนพ้ืนท่ีขนาด 1.50 เมตร × 1.50 เมตร สูงไม่เกิน 1.50 เมตร   
 
  นิทรรศการ ASA Workshop 2019  งานประชุมเชิงปฏิบัติการอาษา 2562 
หลักการและเหตุผล 
จากแนวความคดิหลักของการจัดงานสถาปนิกในปี 2562 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” โดยเน้นในเร่ืองการออกแบบเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาท่ีย้ังยืน ตลอดจนการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากบัการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์โลกในอนาคต และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน 
 
ด้วยเหตุนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในปีนี้จึงนําแนวคิดของการจัดงานมาใช้เป็นแนวทางดําเนินงานโครงการฯ โดยสร้างรูปแบบของ
การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อการผสมผสานกระแสชีวิตในแง่มุมต่าง ๆของเรื่องการการออกแบบเพ่ือการประหยัดพลังงาน การ
ออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาท่ีย่ังยืน กับกระแสชีวิตแห่งโลกด้วยปัจจัยทางเทคโนโลยีและกระแสแห่งความ
เปลี่ยนแปลง  โดยมีการนําผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชพีและวิชาการมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแนะนํานวัตกรรมเพ่ือให้
นิสิตนักศึกษาซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นว่าท่ีสถาปนิกในอนาคต ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม  ปรับตัวและเข้าใจบทบาทของวิชาชีพสถาปนิก ต่อการการออกแบบท่ีคํานึงถึงสิง่แวดล้อมและการดํารงอยู่แบบพ่ึงพา
อาศัย ของมนุษย์และธรรมชาติ 
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  นิทรรศการสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA Members 2019) 
การนําเสนอ “ความคิดและผลงานสถาปัตยกรรม” ผ่านสื่อและประสบการณ์เชิงสารสนเทศ ในแบบ Interactive Immersive Digital 
Experiences ภายใน Space ขนาด 300 ตารางเมตร โดยสะท้อนความคิดหลักของงานคือ กรีนอยู่ดี (Living Green)  
การนําเสนอ ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ผ่านประสบการณ์ในแบบ VR Digital เพ่ือให้ ประชาชนและผู้สนใจ ได้มีประสบการณ์กับ 
Architectural Space ด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัย และสะท้อนถึงอนาคตของ การนําเสนอ “ผลงานสถาปัตยกรรม” 
 
  นทิรรศการผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ประจําปี 2562 (ASA Emerging Architecture Awards 2019) 
นําเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงาน  คัดเลือกโดยสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2562 
 
  นิทรรศการ ASA Crew 
นําเสนอ “อาษาครู” สื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ท่ีรวบรวมข้อมูลและไลฟ์สไตล์สําหรับคนรักงานออกแบบ ไว้เป็นแรงบันดาลใจ
ให้เกิดความสร้างสรรค์และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมข่าวสารต่างๆ ในแวดวงสถาปนิก เพราะงานออกแบบอยู่รอบตัวเรา 
 
  นิทรรศการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

พื้นที่กิจกรรม Activities 
 

  ASA Club พ้ืนท่ี Meeting Point และจุดพักผ่อนประจําของชาว ASA 
 
  ASA Shop  พ้ืนท่ีจําหน่ายหนังสือและของท่ีระลึกสมาคมฯ 
 
  Book Shop พ้ืนท่ีจําหน่ายหนังสือจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์   
 
  หมอบ้านอาษา   
พ้ืนท่ีให้คําปรึกษาทุกปัญหาจุกจิกกวนใจเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย และอาคารบ้านเรือน บ้านทรุด บ้านร่ัว บ้านร้าว ต่อเติม หรือสร้างใหม่
ก็ปรึกษาได้ท้ังหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยสถาปนิกอาษา 
 
  ลานกิจกรรมกลาง  พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ  
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งานสัมมนาวิชาการ  

 
 
  ASA Forum 2019 และ ASA Seminar 2019 งานสัมมนาวิชาการ โดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้าน 
สถาปัตยกรรมท้ังใน-ต่างประเทศ 
 
  อาษาไนท์ Circular Party  
วันเสาร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2562  ณ  ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี   
พบกับคอนเสิร์ตสุดมัน จาก ModernDog พร้อมอาหารและเคร่ืองด่ืมฟรี จัดเต็มตลอดท้ังงาน สําหรับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ  
พิเศษ 100 ท่านแรกท่ีนําแก้วเบียร์มาเอง หรือแต่งกายด้วยเคร่ืองแต่งกายท่ีมีสัญลกัษณ์ ASA รับของท่ีระลึกสุดกรีนหน้างาน 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
คุณรติรัตน์  จันทร  โทร. 0-2319-6555 ต่อ 113  โทรสาร 0-2319-6419   email. asa.ratirat@gmail.com   
ดูรายละเอียดได้ท่ี www.asa.or.th  | www.asaexpo.org  FB : asafanpage , ASAArchitectExposition 
หมายเหตุ  รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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คณะกรรมการจัดงานสถาปนิก’62 
 
 
 
1. นาย อัชชพล ดุสิตนานนท์  ท่ีปรึกษา 
2. นาย วิญญู วานิชศิริโรจน์  ท่ีปรึกษา 
3. นาย นันทพล จั่นเงิน   ท่ีปรึกษา 
4. ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์   ประธานจัดงาน 
5. ผศ.ดร. ชนิกานต์ ย้ิมประยูร  รองประธานจัดงาน 
6. นาย ทรงพจน์ สายสืบ   รองประธานจัดงาน  
7. ผศ.ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์   รองประธานจัดงาน 
8. นางสาว ปรัศณี  เมฆศรีสวัสด์ิ  รองประธานจัดงาน 
 
ฝ่ายพิธีการ 
9. นาย ยอดเย่ียม เทพธรานนท์  ท่ีปรึกษา 
10. ศ.กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์  ท่ีปรึกษา 
11. พลตรี ศยาม   จันทรวิโรจน์  ท่ีปรึกษา 
12. ร้อยเอก จิทัศ  ศรสงคราม  ท่ีปรึกษา 
13. นาย ทรงพจน์ สายสืบ   กรรมการ 
 
ฝ่ายงานออกแบบระบบเรขศิลป์ และสื่อประชาสัมพันธ์ 
14. นาย พุทธ   แสงกล้า   กรรมการ 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
15. ดร. กมล   จิราพงษ์   กรรมการ    
 
สัมมนาวิชาการ  
อาษาฟอรั่ม : ASA Forum 2019 
16. ดร. นรี   ภิญญาวัฒน์  กรรมการ 
อาษาสัมมนา : ASA Seminar 2019 
17. ผศ.ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์   กรรมการ 
  
ฝ่ายออกแบบ-ก่อสร้าง นิทรรศการสมาคมฯ 
18. นาย เอกวัฒน์ โอภาสพงษกร  กรรมการ 
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ฝ่ายนิทรรศการ : 
นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด (ASA International Design Competition 2019) 
19.  รศ.ดร. สิงห์   อินทรชูโต   กรรมการ 
 
นิทรรศการ Smart Cities 
20. ผศ.ดร. ธนะ  จีระพิวัฒน์  กรรมการ 
 
นิทรรศการ Zero Waste   
21. ผศ.ดร. ชนิกานต์ ย้ิมประยูร  กรรมการ 
 
นิทรรศการ Green Building Showcases  
22. นางสาว อมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์  กรรมการ 
 
นิทรรศการ ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจบุัน 
23. นาย ทรงพจน์  สายสืบ   กรรมการ 
24. รศ.ดร. ชูพงศ์  ทองคําสมุทร    กรรมการ 
25. นาย รุ่งโรจน์ อ่วมแก้ว   กรรมการ 
 
นิทรรศการ Innovative Green Product 
26. รศ.ดร.อรรจน์  เศรษฐบุตร  กรรมการ 
 
นิทรรศการนิสิต-นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (Student Exhibition) 
27. ผศ.ดร. ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ ์  กรรมการ 
 
นิทรรศการ ASA Workshop และกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา 
28. ดร. รัฐพงษ์   อังกสิทธ์ิ   กรรมการ  
 
นิทรรศการสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA Members 2019) 
29. ผศ. พิรัส   พัชรเศวต   กรรมการ 
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นิทรรศการผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ประจําปี 2562 (ASA Emerging Architecture Awards 2019) 
30. ดร. ดารณี  จารีมิตร    กรรมการ 
31. นาย กิตติคุณ   ยกทรัพย์    กรรมการ 
 
นิทรรศการอาษาครู (ASA Crew) 
32. ดร. กมล    จิราพงษ์    กรรมการ  
 
นิทรรศการสถาบันและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
33. ดร. ดารณี  จารีมิตร    กรรมการ 
34. นาย กิตติคุณ   ยกทรัพย์    กรรมการ 
 
พ้ืนท่ีกิจกรรมและการบริการ : 
หมอบ้านอาษา  
35. นาย ปิยะ  ดโนทัย     กรรมการ 
36. นาย สมศักด์ิ  จิตม่ัน     กรรมการ 
 
ลานกิจกรรมกลาง 
37. ผศ.ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์     กรรมการ 
 
 ASA SHOP | BOOK SHOP 
38. ผศ.ดร. ชนิกานต์ ย้ิมประยูร    กรรมการ 
 
 อาษาไนท์ (ASA NIGHT) 
39. ผศ.ดร. ชนิกานต์ ย้ิมประยูร    กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


