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มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 

ร.ต.หญงิ กติยิา ถาวร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย 

คุณ กร วจันะภมู ิ สามารถ คอมเทค 

คุณ กรกนก สว่างรวมโชค SHU GLOBAL Co., Ltd. 

คุณ กรภทัร พทิกัษ์ธรีะบณัฑติ Analytical and Control Technology 2000 Co., Ltd. 

คุณ กติตศิกัดิ ์ชนกมาตุ บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั 

คุณ กุลสิร ์จติตโรภาส บรษิทั เท เอกมยั จ ากดั 

คุณ เกศรนิ อุดมชาญ บรษิทั โธมสัเมด จ ากดั 

คุณ เกศรนิทร ์เหล่าศริริตัน์ River engineering Co., Ltd. 

คุณ เกษมศกัดิ ์ศริริกัษ์ บรษิทั มฟูฟ์ มเีดยี กรุป๊ จ ากดั 

คุณ ขยล ตนัตชิาตวิฒัน์ Bangkok Citismart Co., Ltd. 

คุณ คทัลยีา ฟินเชอร ์ AES Group Co., Ltd. 

คุณ จกัรกฤษณ์ ทฬัหชาตโิยธนิ SIX Network pte. Co., Ltd. 

คุณ จกัรพนัธ ์จารธุรีศานต์ TMB Bank 

คุณ จกัรพนัธ ์ประสทิธิว์รนันท ์ บรษิทั ซโีก ้ทราเวล จ ากดั 

คุณ จกัรนิทร ์ตนัตวินิชกุล บรษิทั เดอะ วกีรุป๊ 2020 จ ากดั 

คุณ จฑุารตัน์ สงิหกุ์ล กรมปศุสตัว ์

คุณ เจตุบญัชา อ ารงุจติชยั บรษิทั ลกูชิน้จงั ดสิทรบิวิเตอร ์จ ากดั 

คุณ เจนจริา เลก็วจิติรธาดา บรษิทั สยาม อลัฟา แคปปิตอล จ ากดั  

คุณ ฉฐัมงคล องัคสกุลเกยีรต ิ เทศบาลเมอืงศรสีะเกษ 

คุณ ฉตัรทพิย ์แมน้หมาย บรษิทั ขายดมีกี าไร 999 จ ากดั 

คุณ เฉลมิ องักาทพิย ์ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) 

คุณ ชนกานต ์สุตณัฑวบิลูย ์ บรษิทั นรสิสร กรุป๊ จ ากดั 

คุณ ชนิสรา บรูณะบุญวงศ ์ บรษิทั เกยีรตไิพศาลโลจสิตกิ จ ากดั 
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คุณ ชนิสา งามอภชิน คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดร. ชเนศวร ์แสงอารยะกุล บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ชมกมล พุ่มพนัธุม์ว่ง บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ชวศิฐานิต ชยัชาต ิ บรษิทั วนัสามสบิเอด็ จ ากดั 

คุณ ชาลนิี เจรญิสุข CENTURY THE MOVIE PLAZA Co., Ltd. 

คุณ ชติพิทัธ ์เลศิศริขิจร บรษิทั ช.รุ่งแสงไลทต์ิง้ จ ากดั 

คุณ ชื่นจติร ์โชตวิทิยะกุล Hadyai Premium Property Co., Ltd. 

คุณ ชื่นชวีนั วงษ์เสร ี Globish Academia (Thailand) Co., Ltd. 

คุณ ชุตกิร บุญเรอืง Calibration Laboratory Co., Ltd. 

คุณ ชุตมิา จนันาป่า บรษิทั อนิสสา จ ากดั 

คุณ ณพดล มหาพรีาภรณ์ Ttotravel Co., Ltd. 

คุณ ณลนิพร ลิม้คุณธรรม บรษิทั พรเีมีย่มแพค็ กรุป๊ จ ากดั 

คุณ ณฏัฐ ์วศิาลเวทย ์ โรงพยาบาลสมติเิวช 

คุณ ณฐัจกัร ์หาญจติตเ์กษม NH Garage 

คุณ ณฐัณชิา วรีะเมธกุีล M. Thai Group Co., Ltd. 

คุณ ณฐันนัท ์ประสงคช์ยักุล Bangkok Dec-Con PCL 

คุณ ณฐัปวณ์ี งามพรอ้มสกุล บรษิทั โอ.เอม็.แคน แอนด ์พริน้ติง้ จ ากดั 

คุณ ณฐัพชัร ์ศริเิอีย่มแสง บรษิทั ศริเิอีย่มแสง ฟารม์ จ ากดั 

คุณ ณฐัพนัธ ์พงษ์สุวรรณ Thai Samsung Electronics 

คุณ ณฐัวรรณ จริะเสวกุีล dindee-design 

คุณ ณฐัวรี ์ตนัตสิจัจธรรม STEPS 

คุณ ดวงฤทยั ชยารกัษ์ Sabuy Family Co., Ltd. 

คุณ ด ารงศกัดิ ์ก่อเกษมพร บรษิทั เอรชิ แลนด ์จ ากดั 

คุณ ตรรีตัน์ ศริจินัทโรภาส บรษิทั เปเปอรก์รนี จ ากดั 

คุณ ไตรรตัน์ วริยิะศริกุิล ส านกังาน กสทช. 

คุณ ถริวฒัน์ เรอืงสุวรรณ Mitchai Chaiyo Co., Ltd. 

คุณ ทศพล มนตอ์ารกัษ์ Green Cotton (Thailand) Co., Ltd. 

คุณ ทปีณชั ฐติพิลธ ารง East Sea Resort Co., Ltd. 

คุณ ธงชยั วชริโรจน์ไพศาล มลูนิธเิครอืขา่ยพฒันาศกัยภาพผูน้ าการสรา้งสุขภาวะ 

คุณ ธนชัญา มานะสมจติร บรษิทั แมนสุขภณัฑ(์1999) จ ากดั 
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คุณ ธนาพทัธ ์ตัง้สกุลนุรกัษ์ บรษิทั โรงเเรมครสิตลัหาดใหญ่ จ ากดั 

คุณ ธนิษฐา สญิจนาคม Thai Hua Real Estate Holding Co., Ltd. 

คุณ ธนัยา เลศิสนิธวานนท์ บรษิทั โมเอททร ีจ ากดั 

คุณ ธรีพล มัน่พริยิะกุล บรษิทั รชิคงิดอม จ ากดั 

คุณ ธรีวฒัน์ สุวรรณพนิิจ บรษิทั เอม็วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

คุณ นนท ์รุจริวงศ ์ บรษิทั สีพ่ระยาการพมิพ ์จ ากดั 

คุณ นภทัร ชยัธราโชต ิ บรษิทั โกลเดน้เกรน เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั 

คุณ นวนุช สกุลค ู Peace Plus Property Co., Ltd. 

คุณ นยัพงษ์ กองบุญมา บรษิทั จนัวาณชิย ์ซเีคยีวรติี้ พริน้ทต์ิง้ จ ากดั 

คุณ บุญเกยีรต ิศริวิจันางกูร Petchthailand Co., Ltd. 

คุณ ปฏญิญา เกีย่วขอ้ง NTEN Venture Co., Ltd. 

คุณ ประไพพรรณ พศบูรณนิทร ์ บรษิทั สวอน ซสิเตอรส์(ประเทศไทย) จ ากดั 

คุณ ปรญิญา สนิเกือ้กูล Google (Thailand) 

คุณ ปรยิะ วมิลโนช บรษิทั วมิลโนช จ ากดั 

คุณ ปรสิุทธิ ์รตันมหาวงศ์ บรษิทั สมารท์ผนิน์ โซลชูัน่ส ์จ ากดั 

คุณ ปวศิรฐัฐ ์ตยิะไพรชั บรษิทั เชยีงรายยไูนเตด็ คลบั จ ากดั 

คุณ ปวณีา ชยัสถาพร บรษิทั สยามฟู้ดส ์อนิดสัทรี ้จ ากดั 

คุณ ปวณีา ปัญญาภรบด ี Cosmo Group Public Company Limited 

คุณ ปาลดิา จยิารมณ์ MANDOM Co., Ltd. 

คุณ ปิยะกานต ์ศรสีมบรูณ์ บรษิทั เค.แอล.คลูลิง่เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

คุณ ปิยะลกัษณ์ ศุกลรตัน์ บรษิทั ธารณ์สั จ ากดั 

คุณ ปิยะวฒัน์ ปฐมวาณิชย ์ Slap Group Co., Ltd. 

คุณ ปณุยวรี ์พงศพ์นัธุร์ดา Silasakol Pattana Co.,Ltd.  

คุณ พจน์ หะรณิสุต บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

คุณ พชรดนัย นิยมธรรม บรษิทั ท ีย ูเอม็ เซลล ์เซอรว์สิ จ ากดั 

คุณ พทภทัร รมณยีก์ชกร  Pacificwood Co., Ltd. 

คุณ พรเพญ็ศริ ิชิน้ศริ ิ บรษิทั สยามคอมเมอรเ์ชยีลซพีอรท์ จ ากดั 

คุณ พฤณ พาณชิพาพบิลู The Cassette Co., Ltd. 

คุณ พลนชชา จกัรเพช็ร KTF Holding Co., Ltd.. 

คุณ พสธร อศัวเรอืงชยั Factory Depot Supply Co., Ltd. 
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คุณ พชัรนิทร ์อทิธภิทัร KARAT Jewelry Co., Ltd. 

คุณ พจิติรา ตนัตยิวรงค์ บรษิทั ประสงค ์ป. จ ากดั 

คุณ พชิญุตม ์นนัทธเนศ Sai Autoparts Co., Ltd. 

คุณ พมิพชนิ ภคัพฒัน์ชนม ์ JW Real estate Co., Ltd. 

คุณ พมิพน์ารา เมธริา Dd sub import export Co., Ltd. 

คุณ พมิพศ์า วรรณะเอีย่มพกุิล บรษิทั ไพลนิ เลเซอร ์เมทเทลิ จ ากดั 

คุณ พมิพอุ์มา จกัราจุฑาธบิดิ ์ JKN GLOBAL MEDIA PLC 

คุณ พมิภทัรา เลยีวไพโรจน์ Practika Co., Ltd. 

คุณ พริยิา เพิม่เพยีร บรษิทั พซิเิดยีไทยแลนด ์จ ากดั 

คุณ พรีะสทิธิ ์คุณเลศิอาภรณ์ KPH Glass Co., Ltd. 

คุณ พุทธพงศ ์เหลอืงรตัน์ บรษิทั ว ีเอก็คลซูฟี กรุป๊ จ ากดั 

คุณ เพช็ชร ีชาวนาแกว้ บรษิทั เดอะเบดรมู 101 จ ากดั 

คุณ ภรษิา ฉายาวสนัต์ บรษิทั ภรษิาสตูดโิอ จ ากดั 

คุณ ภารด ีตนัจติตสุวรรณ บรษิทั โอเซยีมจัว๊ จ ากดั 

คุณ ภญิญาพชัญ ์มะโนค า Jenosize Co., Ltd. 

คุณ ภมูภิทัร พรหมมา บรษิทั เอ พลสั เรยีลเอสเตท จ ากดั 

คุณ มนภาส ชชูยัศร ี บรษิทั ไอซก์ลาเซยีร ์จ ากดั 

คุณ มมีณิฌก์รณ์ อคัราเตชะสกุล บรษิทั ศรฟ้ีาโฟรเซนฟู้ด จ ากดั 

คุณ รวโีรจน์ องคศ์ริวิฒันา Mirage Caraudio Co., Ltd. 

คุณ รฐัธนินท ์ศกัดิด์ ารงรตัน์ Double B Media Co., Ltd. 

คุณ ราชา จนัทรศ์รชีวาลา บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้อนิโฟร ์จ ากดั 

คุณ รุง่ทพิย ์จารศุริพิพิฒัน์ AIS 

คุณ เลศิวรศิ เลศิวรปรชีา Degree Thailand Co., Ltd. 

คุณ วรรษมน อารยะการกุล Eastbourne Co., Ltd. 

คุณ วรวฒัน์ ชิน้ป่ินเกลยีว Thai Coconut Public Company Limited 

คุณ วรสัสรร มโนมยัสริกิูล บรษิทั เจเนอรลั เรคคอรด์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล อนิดสัตรี ้จ ากดั 

คุณ วรากร เตมิวฒันาภกัด ี Gratitude design Co., Ltd. 
คุณ วชิญน์วนิ ภาจติประพนัธ ์ บรษิทั เนเจอร ์เฮริบ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากดั 
คุณ วเิชยีร เจนตระกูลโรจน์ บรษิทั ศรฟ้ีาโฟรเซนฟู้ด จ ากดั 

คุณ วธิวทิย ์ฟูจตินิรนัดร ์ บรษิทั แพนดา้ คงิส ์กรุป๊ จ ากดั 
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คุณ วภิาวรรณ แววมณี QUAD ELECTRIC Co., Ltd. 

คุณ วริชั ตวงจารวุนิยั โรงพยาบาลสมติเิวช 

คุณ วรีดา ส่งทวผีล PENTA MEDIA Co., Ltd. 

คุณ วรีพนัธ ์วพินัธพ์งษ์ บรษิทั แอสเซทไวส ์จ ากดั 

คุณ วรีะชยั สุธรีชยั บรษิทั เอเชยีเมทลั จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ศรณัยก์มล เศรษฐะทตัต์ Prime of Life Co., Ltd. 

คุณ ศกัดา ศริวิชิญไ์มตร ี บรษิทั โมเดริน์ไลฟ์เอนจเินียรริง่ จ ากดั 

คุณ ศริธิร ธ ารงนาวาสวสัดิ ์ Singha Estate Co., Ltd. 

คุณ ศุภจติร ์เมฆกระจา่ง Maxpower technology Co., Ltd. 

คุณ ศุภมติร กจิจาพพืฒัน์ บรษิทั ทปีพพิฒัน์ ดเีวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั 

คุณ สมเจตต ์เดชาโภคนิ บรษิทั ศุภรชิ จ ากดั 

คุณ สมบรูณ์ เชีย่วชาญพพิฒัน์ ธนาคารกรงุเทพ 

คุณ สมรกั เลศิพสิฐิกุล Uihao International Education Co., Ltd. 

คุณ สริอิมร กติธิรีะกุล นกัลงทุนอสิระ 

คุณ สุดสวาท จริปัปภา Ag-gro (Thailand) Co.,Ltd. 

คุณ สุทธเิกยีรต ิกติตภิทัรากุล บรษิทั ชวัร ์ไพศาล จ ากดั 

คุณ สุธาสนิี ลขิติลญัฉกร บรษิทั สยามนิทรา บทูคี โฮเทล จ ากดั 

คุณ สุรกาญจน์ แสงสุขเอีย่ม บรษิทั ซวีคิฟู้ด อนิดสัตร ีจ ากดั 

คุณ สุรเดช ทศพลวเิศษ บรษิทั ธชัทวคีา้ไม ้จ ากดั 

คุณ สุษมา กติยิากร ณ อยธุยา United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

คุณ อชริญา องัคเศกวไิล Soul secret Co., Ltd. 

คุณ อธคิุณ วรกจิไพบลูย ์ บรษิทั ราชพฤกษ์ บา้นและทีด่นิ จ ากดั 

คุณ อนุรกัษ์ ฆอ้งวงษ์ Pheen Studio Co., Ltd. 

คุณ อภญิญา ชลสายพนัธ์ Bangkok Polyfoam Co.,Ltd. 

คุณ อรชุา ลมัมะทนต์ บรษิทั สาตะรปู จ ากดั 

คุณ องักูร เชยเอีย่ม บรษิทั ควนิน์ ดไีซน์ จ ากดั 

คุณ อนิทชัพงค ์รตันดลิก ณ ภเูกต็ ส านกังาน กสทช. 

คุณ อุกฤษฎ ์ตัง้สบืกุล MintedImages Co., Ltd. 

คุณ อุกฤษณ์ ไพโรจน์กจิจา Phairojkijja Co., Ltd. 

คุณ อุษณยี ์ฉตัรโชตกิวงศ ์ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 
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ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 

ภญ. ไอรนิทร ์ธรีะเศวตศกัดิ ์ บรษิทั แกรนดฟ์ารม์่า จ ากดั 
 

ส ำหรบัท่ำนทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกจะตอ้งตดิต่อยนืยนักำรเขำ้อบรมกบัทำงสถำบนัฯ ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2562 

และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรอบรม ระหว่างวนัท่ี 1 - 15 ตลุาคม 2562  โดยมรีำยละเอยีดกำรช ำระค่ำธรรมเนียมตำม
เอกสำรแนบทำ้ยนี้  หำกผูเ้ขำ้อบรมทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกไม่สำมำรถยนืยนัและช ำระเงนิตำมวนัและเวลำดงักล่ำว สถำบนัฯ จะถอื

ว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะท ำกำรตดิต่อผูท้ีผ่่ำนกำรคดัเลอืกในรำยชื่อส ำรองต่อไป 

 

เร่ิมอบรม : วนัท่ี 19  กมุภาพนัธ์ – 19 มิถนุายน 2563 (วนัอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม)  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ผูป้ระสานงานหลกัสูตร 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abcbyspu@spu.ac.th
mailto:suwaree.payment.abc@gmail.com
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รายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม 

หลกัสตูร “ABC#11” 
 

สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ (Academy of Business Creativity: ABC)  
โดยมหาวทิยาลยัศรปีทมุ ขอแจง้รายละเอยีดการช าระคา่ธรรมเนียมการอบรม ดงันี้ 
 
1. ขอใหท้่านด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน 215,000 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) 

ระหว่างวนัท่ี 1 – 15 ตลุาคม 2562  (หากพน้ก าหนด สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาผูส้มคัรท่าน
อืน่ต่อไป) โดยทา่นสามารถช าระคา่ธรรมเนียมการอบรมได ้ดงันี้ 

1.1. ช าระโดยการโอนเงนิสดเขา้บญัช ี ชื่อบญัชี  SPU : ABC (2015)  ธนาคาร กรุงเทพ บญัช ีสะสมทรพัย์  
สาขา มหาวิทยาลยัศรีปทุม บญัชเีลขที ่006-8-03466-9 

1.2. ช าระโดยการสัง่จ่ายเชค็ในนาม SPU : ABC (2015)  โดยน าเชค็เขา้บญัช ีตามขอ้ 1.1  
2. กรุณาแจง้ขอ้มลู / ชื่อ – ทีอ่ยู่ ทีป่ระสงคจ์ะใหส้ถาบนัฯ ออกใบเสรจ็รบัเงนิ (ตามแบบฟอรม์) พรอ้มทัง้ส่งเอกสาร

หลกัฐานการช าระคา่ธรรมเนียมการอบรม มาที ่ E-mails: suwaree.payment.abc@gmail.com  
ทัง้นี้สถาบนัฯ จะด าเนินการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงนิใหก้บัท่าน ภายใน 15 วนัท าการ (ภายหลงัจากการรบัเอกสารการ
ช าระเงนิ)  

 
หมายเหตุ   ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านต้องช าระเงนิเตม็จ านวน เนื่องจากมหาวทิยาลยัมฐีานะเป็นนิตบิุคคล ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ.2546 ไม่เขา้ลกัษณะเป็น “บรษิัทหรอืห้างหุน้ส่วนนิติ
บุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร ไม่มหีน้าทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลตามประมวลรษัฎากร เมื่อมผีู้
จ่ายเงนิจงึไมอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย 
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แบบฟอรม์ข้อมลูการออกใบเสรจ็รบัเงิน (กรณุาเขียนตวับรรจง) 

ช่ือ-ท่ีอยูส่ าหรบั 
ออกใบเสรจ็ฯ : 

 

ช่ือ-ท่ีอยูเ่พ่ือ

การจดัส่ง

ใบเสรจ็รบัเงิน: 

 

 

ช่ือผู้สมคัร :  

โทรศพัท์ :  

อีเมล ์:  

  

 

 

 

(แนบเอกสารการช าระเงนิ) 

 

 

 

 

 
กรณุาส่งหลกัฐานการช าระเงิน พร้อมข้อมลูส าหรบัการออกใบเสรจ็รบัเงิน  

ไดท้ี ่ มหาวิทยาลยัศรีปทุม สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธรุกิจ หลกัสตูร “ABC#11” 
E-mails: suwaree.payment.abc@gmail.com 
ผู้ประสานงาน:   คณุณฐันนัท ์อยูส่ถติย ์(ขอ่ย) Tel. 061 596 9310 E-mails: abcbyspu@spu.ac.th 

คณุสวุาร ี ศารทประภา (เป็ด) Tel. 081 507 7191 E-mails: suwaree.payment.abc@gmail.com 
www.abcbyspu.com  

 

mailto:suwaree.payment.abc@gmail.com
http://www.abcbyspu.com/

