
 

 

ประกาศรายช่ือผูเ้ข้าอบรม หลกัสตูร ABC#8 
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มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 

คุณ กฤตย ์กงัวานพณิชย ์ เมอืงทองแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์
คุณ กษมา ศลิาชยั บรษิทั มาดามกสักา้ จ ากดั 
คุณ กอบพงษ์ ตรสีขุ ี EcoCool Saves Energy Co., Ltd. 
คุณ กญัญฉชัฌ ์เลศิธนไพบลูย ์ Maison Royal Co., Ltd. 
คุณ กณัธมิา แจง้วนัสขุ บรษิทั สยามราชธานี จ ากดั 
คุณ กานตส์นิี ฉตัรวริยิานนท ์ MMX APPAREL Co., Ltd. 
คุณ เกรกิพล  มสัยวาณิช FAB creation Co., Ltd./ B HIP Thailand Co., Ltd. 
คุณ เกวลนิ ศลีพพิฒัน์ KAN Property 
คุณ ไกลตา คุณาทรกุล บรษิทั เบตา้ แคปปิตอล จ ากดั 
คุณ เขรกิา โชตวิจิติร บรษิทั สริารตัน์ พรอ้ตเพอรต์ี ้จ ากดั 
คุณ เครน เจรญิรชัเดช บรษิทั เอกเครน โลจสิตคิส ์จ ากดั 

ดร. แคทลนี มาลนีนท ์ บรษิทั ไทยโซล่ารเ์อน็เนอรย์ี ่จ ากดั(มหาชน) 
คุณ งามภา ฐติพิรรณกุล บรษิทั ซนิเซยีลีย่วัส ์คอมมนูิเคชัน่ส ์จ ากดั 
คุณ จารุณี แซ่ก๊วย บรษิทั ไทยเอทานอล พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
คุณ จริโรจน์ พจนาวราพนัธุ ์ บรษิทั แสงเจรญิแกรนด ์จ ากดั 
คุณ จริสหี ์เตชาชาญ บรษิทั อสีเทริน์ เอเนอรจ์ี ้พลสั จ ากดั 
คุณ จุต ิทรงไท โรงพยาบาล สนิแพทย ์เทพารกัษ์ 
คุณ จุตพินัธ ์ มงคลสธุ ี Prism Solutions Co., Ltd. 
คุณ เจนวทิย ์รุ่งกจิวรเสถยีร AIRA Securities Public Company Limited 
คุณ ฉตัรเฉลมิ นิพนธเ์จรญิศร ี Delight Residence 
คุณ ฉตัรชนก มงคลกจิงาม บรษิทั วรวสิฏิฐ ์จ ากดั 
คุณ เฉลมิศกัดิด์า ขนัตวิงศ ์ Saysaath Pharma Co., Ltd. 
คุณ ชนาพรรณ จงึรุง่เรอืงกจิ กลุ่มบรษิทัไทยซมัมทิ  
คุณ ชนินทร ์เตรตันชยั บรษิทั ธรีชยัไพศาล เอน็จเินียริง่ จ ากดั 
คุณ ชชัรสัย ์ศรอีรุณ Maguro Group Co., Ltd. 

ร.ต.อ.หญงิ ชาดา เสสะเวช ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
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คุณ ชานนท ์โตวกิกยั บรษิทั เอสพซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั 
ร.ต.อ.  ชานนัท ์ชยัจนิดา ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

คุณ โชคชยั เอีย่มฤทธไิกร บรษิทั บอีซี ีเทโร เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ,บรษิทั บุญโชต ิเทรดดิง้ จ ากดั 

คุณ ญาดา รุ่งวฒันภกัดิ ์ บรษิทั บา้นราชประสงค ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ฐณส ลสีวรรค ์ บรษิทั เอฟ เอ ดบับลวิ ประเทศไทย จ ากดั 

คุณ ฐติพินัธุ ์นิตสิาครนิทร ์ บรษิทั ฟอรเ์วริด์9 จ ากดั 

คุณ ณญาดา วรรณวไิชย Minor International Public Company Limited 

คุณ ณวรรษ แต่งตัง้  บรษิทั บิก๊เวส็ท ์เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 

คุณ ณฐักติติ ์มหาวเิศษศลิป์ Task Interior Co., Ltd. 

คุณ ณฐันนท ์เศรษฐวรวจิติร บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ณฐัพงษ์ จกัรไพศาล บรษิทั จกัรไพศาล กรุ๊ป จ ากดั 

คุณ ณฐัพร สมุติรชัตานนท ์ บรษิทั เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสตกิ จ ากดั 

คุณ ณฐัภทัร ภทัรธรีานนท ์ บรษิทั แอด็วานซ ์สเตนเลสสตลี จ ากดั 

คุณ ดารารตัต ์พชืมงคล บรษิทั ธรรมนิต ิจ ากดั(มหาชน) 

คุณ ดติถพงษ ์บุญอ าพล บรษิทั เอน็. พ.ี เมดคิอล จ ากดั 

คุณ ไตรเทพ ศรกีาลรา ProPlugin Co., Ltd. 
คุณ ทรงวฒุ ิศกัดิช์ลาธร บรษิทั อนิเตอรฟ์ารม์า กรุ๊ป จ ากดั 

คุณ ธนกร สแีสงทอง Trusteecar Co., Ltd. 

คุณ ธนทตั ชยัปาณ ี ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

คุณ ธนะ ศริธินชยั บรษิทั ศริกิารกรุ๊ป 90 จ ากดั 

คุณ ธนากร ธนวรทิธิ ์ บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ธนานนัท ์เอือ้อารกัษ์ บรษิทั บ ีแอนด ์ท ีเจอเนอรลั จ ากดั 

คุณ ธนิก ภูวนตัตรยั บรษิทั บเีอสพ ีโกลบอล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คุณ ธนิดา เจมิประไพ บรษิทั แจม่จนัทร ์จ ากกั 

คุณ ธารณีิ ก่อวริยิกมล โรงพยาบาลผวิหนงั อโศก 

คุณ ธติดิา ลลีาปญัญาเลศิ Prep Montessori International Kindergarten 

ร.ท. นนท ์พนูธเนศ กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั 

คุณ นนทร์ดา กฤษณาวารนิทร ์ บรษิทั ไทยน าโพลแีพค จ ากดั 

คุณ นพนาร ีพวัรตันอรุณกร บรษิทั สมใจคา้หนงัสอืเครื่องเขยีน จ ากดั 

คุณ นพพร วฑิรชูาต ิ บรษิทั สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณ นิสา ทัง่ทอง SLC Group (Siam Laser Clinic) 

คุณ เนาวรตัน์ วมิลเฉลา บรษิทั สยามราชธานี จ ากดั 

คุณ บรูพา สงวนวงศ ์ บรษิทั บรูพาทศัน์ (1999) จ ากดั 

คุณ เบญจวรรณ รงัษธีนานนท ์ บรษิทั ไบรทท์วี ีจ ากดั 
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คุณ ประภาส ทองสขุ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ประเสรฐิ ทองเรอืงโรจน์ บรษิทั เวลิด ์คลู แอร ์จ ากดั 

คุณ ปรญิ สทิรพัย ์ โรงแรม พาราดโิซ ่เจเค ดไีซค ์โฮเทล 

คุณ ปาณิสรา กฤตสนิ PRT Eucawood Co., Ltd. , โรงรบัจ าน า ต. เจรญิ 

คุณ ปานรดา ปณัฑุรอมัพร บรษิทั นามยง เทอรม์นิลั จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ปารว ีวาสกิะสนิ ไทยแอรเ์อเชยี 

คุณ ปาวา นาคาศยั บรษิทั ว.ีเอส.เอส ดเิวลอปเปอร ์จ ากดั 

คุณ ปิตพิงศ ์เตม็เจรญิ บรษิทั สริพิงศพ์รรณคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คุณ ปิตพิงษ์ ชาตเิมธกีุล Diageo Moet Hennessy (Thailand) Co., Ltd. 

คุณ ปิตพิฒัน์ ปรดีานนท ์ บรษิทั ปรดีาโฮลดิง้ จ ากดั 

คุณ พงศศ์ริ ิหริณัยเ์ตชะ บรษิทั แอนเนส เอสเตท จ ากดั 

คุณ พงษ์กฤตย ์องคศ์ริวิฒันา Praram 9 Network Co., Ltd. 

คุณ พงษ์ศกัดิ ์มหทัธนสกุล WM Imagineer Co., Ltd. , Pace Interior Services Co., Ltd. 

คุณ พลอยวารนิทร ์ทรงปกรณ์ Siam Winery Trading Plus Co., Ltd. 
พ.ต.ท.หญงิ พชัรา วงษ์สวุรรณ ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

คุณ พฒัพงษ์ ฤาษ ี บรษิทั พเีอสเค คอนซลัแทนส ์จ ากดั 

ดร. พนัธศ์กัดิ ์จนัทรป์ญัญา 
ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

คุณ พชิชานนัท ์ณวฒัน์นธิชิยั บรษิทั เดอะทชั กรุงเทพ จ ากดั, บรษิทั บวิตี ้โซไซตี ้กรุ๊ป จ ากดั 

คุณ พชิญ ์เทวอกัษร บรษิทั อกัษร เอด็ดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

คุณ พริุณ ชนิวตัร GRT Ecosystem Co., Ltd. 

คุณ พชีนา เอกชยั บรษิทั พมิพลสั พอีาร ์จ ากดั 
คุณ ภทัรส์ริยิ ์กรณ์หริญั บรษิทั บญุนิสา จ ากดั, บรษิทั วนิน์เอนเทอไพรส ์จ ากดั , บรษิทั เวลลอ์นิโนเทค จ ากดั 

คุณ ภทัรยีา เลศิเรอืงศุภกุล บรษิทั สมารท์ แอนด ์ไบรท ์จ ากดั 

คุณ ภาคนี วริยิะรงัสฤษฎ ์ Media Associated Co., Ltd. 

คุณ ภานุวฒัน์ กาญจะโนสถ Korn Ferry Hay Group 

คุณ ภาสวฒัก ์บุลสขุ CCC Business Development Co., Ltd. 

คุณ ภูมพินัธ ์บุญญาปะมยั บรษิทั ทเีคไอ เพอรเ์พชชวล จ ากดั, บรษิทั ทเีคไอ เทรดดิง้ จ ากดั 

คุณ มณีสดุา ศลิาอ่อน บรษิทั เอสแอนดพ์ ีซนิดเิคท จ ากดั(มหาชน) 

คุณ มนตม์ณี ตนันาภยั บรษิทั เอส ไทรอมัพ ์เเลนด ์จ ากดั (โรงเเรมเเกรยด ์เมอรเ์คยีว ภเูกต็ ปา่ตอง) 

คุณ มยุร ีฤทธจิกัร บรษิทั โช12 อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

คุณ มลวภิา เตชาวฒันากลู บรษิทั ไอ.ท.ีโซลชูัน่ คอมพวิเตอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

คุณ มชัณิมา เจษฏาวนิชกุล Poise Technology Co., Ltd. 
คุณ มญัฑติา จนิดา บรษิทั เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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คุณ มารก์ารติ ลนิดา ดาลาล Exergy Global Co., Ltd. 

คุณ มาศฤด ีภู่สวาสดิ ์ BOX EFFECT Co., Ltd. 

คุณ ยงยุทธ ์ทองพทิกัษถ์าวร AirXparks Co., Ltd. 

คุณ ยศสยา วานชิยเ์สน ี Advanced Info Services Public Company Limited 

คุณ รณวชิญ ์จุลชาต ิ บรษิทั เอส็เตลล่า จ ากดั 

คุณ รชัวนิ วงศว์ริยิะ นกัแสดงอสิระ 

คุณ รนิทรล์ภสั  ภูวรตัน์วราธรณ์ V Brother Industry Co., Ltd. 

คุณ ลลิติ  กมัมารงักรู บรษิทั นาวาอนิแลนดท์รานสปอรต์ จ ากดั 

คุณ วารทิ โปษยานนท ์ บรษิทั ไทย ทจีเีค อนิดสัทรี ่จ ากดั 

คุณ วาสนา ทวแีสงสกุลไทย  บรษิทั ช.ทว ีดอลลาเซยีน จ ากดั (มหาชน) 

คุณ วภิวานี วทิยานนท ์ เครอืบรษิทั สมใจ 

คุณ วริยิา ทว้มประถม Idealouge Group 

คุณ วไิลวร พยบัเดชาชยั บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

คุณ วสิารตัน์ ชุณหะวตั INDEX LIVING MALL 

คุณ ศราวุธ อนรรฆธรรม นกัลงทุนอสิระ 

คุณ ศรรีติา้ เจนเซ่น บรษิทั ออกานิกา้ เฮา้ส ์จ ากดั 

คุณ ศศพินิทุ ์จนัทรศกัดิ ์ Yum Restaurant International (Thailand) 

คุณ ศรินิ หอวงั นกัแสดงอสิระ 

คุณ ศุภฤกษ์ ทองสขุ Fair House Group 

คุณ สมใจ เทศศรเีมอืง บรษิทั ออโต ้สมารท์ โบรกเกอร ์จ ากดั 

คุณ สมาชกิ หาญจติตเ์กษม MK Restaurent Group Public Company Limited 

คุณ สรสชิ เนตรนิล บรษิทั บุญน าพา (ประเทศไทย) จ ากดั 

คุณ สรานี สงวนเรอืง Flourish Digital Co., Ltd. 
คุณ สริงัรอง โชวว์วิฒันา บรษิทั ช.ทวกี่อสรา้ง จ ากดั 

คุณ สลิาพร เจรญิสาธติ บรษิทั หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) 

คุณ สชุาดา คงปิยาจารย ์ บรษิทั ฮงเสง็การทอ จ ากกั 

คุณ สทุธดิา จงึสรุะ อมรพนัธว์ลิล่า รสีอรท์  
คุณ สธุรรม เพช็รเกตุ ศาลาว่าการเมอืงพทัยา 

คุณ สภุาสนา สริแิสงทกัษณิ บรษิทั ด-ีเวล ดไีซน์แอนดค์อนสตรคัชนั จ ากดั / รา้นขนม Thaigashi 

ภญ. โสภา พมิพส์ริพิานิชย ์ บรษิทั แอลพเีอน็กรุ๊ป จ ากดั 

คุณ อนุฤทธิ ์เกดิสนิธิช์ยั บรษิทั วงษ์สยามก่อสรา้ง จ ากดั 

คุณ อภชิญา ธนัยาวฒุ ิ Siriraj Hospital, Mahidol University 

คุณ อภศิรา  รุ่งแสง บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเอม็เอฟซ ีจ ากดั(มหาชน) 

คุณ อมร ลิม่อตบิลูย ์ Thai Offset Co., Ltd. 



5 | P a g e  

 

ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 

คุณ อมรรตัน์ ตนัตโิชต ิ บรษิทั บางกอกเมทลัคอยลเ์ซน็เตอร ์จ ากดั 

คุณ อรพรรณ มุกุระ บรษิทั เสน่หามนตร ีกรุ๊ป จ ากดั 

คุณ อรพรรณ เหล่าประภสัสร บรษิทั วไิลลกัษณ์ดเีวลลอผเมนท ์จ ากดั 
คุณ อรศศพิชัร ์ศริวิรรณพร ECG-RESERACH Co., Ltd. 

คุณ อรุณรตัน์ หวลถนอม THN Network Co., Ltd. 

คุณ อรุณรุ่ง ศรวีฒันประภา King Power Group 

คุณ อสิรยิะ คหูาเปรมกจิ Prestige Selection Co., Ltd. 

คุณ อุกฤษณ์ ไกรโกศล Park & Garden Co., Ltd. 

 

เร่ิมอบรม : วนัท่ี 8 สิงหาคม  ถึง วนัท่ี 30  พฤศจิกายน  2561 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ผูป้ระสานงานหลกัสตูร 

คุณณฐันนัท ์อยูส่ถติย ์(ขอ่ย)  Tel. 061 596 9310   abcbyspu@spu.ac.th 

คุณสุวาร ีศารทประภา (เป็ด)  Tel. 081 507 7191      suwaree.payment.abc@gmail.com 
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