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มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 
คุณ กชมน ตุลาธรรมธร บรษิทั เวริค์ไวซ ์จ ากดั 
คุณ กนกพร ณ ระนอง The Blacktie Service 
คุณ กรวชิ คุณวเิศษพงษ ์ บรษิทั อาศา เฟอรน์ิเจอร ์จ ากดั 
คุณ กฤตยา เลีย้งตระกูล toscana kohtao, lagoon de pai 
คุณ กณัฐกิา ตระกูลโรจน์ บรษิทั เอส.เค.วาย.คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 
คุณ กนัตก์ว ีลกัษณวศิษิฏ ์ VIH GROUP 
คุณ กานตมิา เจรญิประเสรฐิ บรษิทั สริมิงคลไรซ ์จ ากดั 
คุณ การนัต ์ศรกีาลรา บรษิทั โปรปลัก๊อนิ จ ากดั 
คุณ กาวดิา อยัศริ ิ บรษิทั บเีอ วนั จ ากดั 
คุณ กรีต ิบุญยกาญจนพล บรษิทั พญาศรตีรวีโร จ ากดั 
คุณ กรีต ิประสงคด์ ี บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
คุณ เกรยีงศกัดิ ์บวันุ่ม บรษิทั เวล เกรด เอน็จเินียริง่ จ ากดั 
ดร. เกยีรตศิกัดิ ์ตัง้รุง่เรอืงอยู่ บรษิทั เซจ แมเนอร ์จ ากดั 
คุณ โกศล โควสิุทธิ ์ Royal House Co., Ltd. 
คุณ ขจรพฒัน์ ชยัประภา FABLAB GASTRONOMY Co., Ltd. 

ร.ต.อ. คุณากร ขจรบุญถาวร บรษิทั บเีอเค ขจรบุญถาวร จ ากดั 
คุณ จนัทนารกัษ์ ถอืแกว้ Disrupt Technology Venture 
คุณ จารทุรรศน์ จ านงค ์ บรษิทั จ านงคช์ยัวศิวกรรม จ ากดั 
คุณ จริะวรรณ ไชยพงศผ์าต ิ Lazada Thailand 
คุณ จรีธดิา นฤมติเลศิ บรษิทั เกษตรพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
คุณ จฑุาพร โมกขะสมติ MONOG 
คุณ เจษฎาภรณ์ เพชรเฟ่ืองฟ้า หา้งขายทองเมอืงพลอย 
คุณ ฉตัรพล ไกรกงัวาร หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเทยีนกวงกระจก 
คุณ ชไมมาศ บรรพพงศ์ Parexel International (Thailand) Co., Ltd. 
คุณ ชลมัพร ปัณฑยุากร Alla Plc 
คุณ ชโลทร เจรญิรตัน์ปัญญา Combine Thai Foods Co., Ltd. 
คุณ ชวณฐั ตนัวชัรพนัธ ์ บรษิทั องคอ์ร จ ากดั 
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ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 
คุณ ชญัญา สุภคัศษิฐ ์ บรษิทั ซเีอม็ซ ีครเีอชัน่ส์ จ ากดั 
คุณ ชยัพร บูรณบุรวีาสน์ CHAVALIT OPTIC 
คุณ ชาญเดช สจัจาไชยนนท์ Sing Heng Seng Co., Ltd. 
คุณ ชามา คงอุดม บรษิทั คงอุดม จ ากดั 
คุณ ชนิพงษ์ สกุลรตันรกัษ์ บรษิทั ฟอร ์เรสท ์บทูคิ เฮา้ส ์จ ากดั 
คุณ ชนิภทัร น าไพศาล บรษิทั ทรพัยไพศาล (โดโลไมท)์ จ ากดั 
คุณ ชษิณุพงศ ์ตัง้คุณาพพิฒัน์ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เพริล์ จ ากดั 
คุณ ชุตนินัท ์เลีย่วไพรตัน์ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
คุณ ชุน เกยีรต ิบุญ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
คุณ ญาณนิท ์กาญจนาป่ินโชต ิ หา้งหุน้ส่วนจ ากดักงัวานพานิช 
คุณ ฐปพล จงรกัศกัดิ ์ บรษิทั จวิเวลรี ่เมดคิอล กรุป๊ จ ากดั 
คุณ ฐานวฒัน์ ฉตัรวริยิานนท์ VL&M Apparel Co., Ltd. 
คุณ ฐติาภา ไพโรจน์กจิจา Phairojkijja. Co., Ltd. 

พลเอก ฐติวิจัน์ ก าลงัเอก MCS Steel Public Company Limited 
คุณ ณฐปกรณ์ ตัง้สุกจิจากรณ์ Airport of Thailand PLC. / LNN Inter Food Company 
คุณ ณฏัฐญิาณ์ สุขสถาน NadynJadyn Artisans 
คุณ ณฐับดนิทร ์ไชยศร ี Haewon Co., Ltd. 
คุณ ณฐัพร พงษ์ชาญชวลติ Skin Laboratory Co., Ltd. 
คุณ ณฐัพล มะนะสุทธิ ์ บรษิทั โตโยตา้เมอืงตรงั จ ากดั 
คุณ ณฐัวุฒ ิตรเีพช็ร ์ บรษิทั เตม็ค า168 จ ากดั 
คุณ ณฐัสุดา อศัวโนดม บรษิทั บา้นใบชา จ ากดั 
คุณ ดลหทยั หวงัมงคลเลศิ VK Box 
คุณ ธนวรรณ ศริวิฒันอกัษร บรษิทั ว ีเอน็ ท ีอนิเตอรพ์ริน๊ท ์จ ากดั 
คุณ ธนวฒัน์ ปัญญาสกุลวงศ์ บรษิทั นิรนัดร ์แอสเซท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
คุณ ธนะบด ีวชัรเสถยีร Total Biz Connect 
คุณ ธนทัว์รตุม ์ลิม้ทรงพรต บรษิทั ศรสีมบรูณ์ ธุรกจิ เซนเตอร ์จ ากดั 
คุณ ธนาวนิ เจรญิรชัต์ภาคย ์ บรษิทั รชัต์ภาคย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
คุณ ธติพิงศ ์อภธิโนทยั Siam Pro Dyechem Group / Mixt Chatchak 
คุณ นงนภสั ลิม้นันทรกัษ์ Toyota mahanakorn Co., Ltd. 
คุณ นรภทัร สนัตกุิล Twelve Victory Co., Ltd. 
คุณ นรฐั คุณะวฒันากรณ์ บรษิทั ดบัเบิล้ พโีอพ ีจ ากดั 
คุณ นฤมล พฒันะไพบลูย ์ บรษิทั อรยิะอคีวปิเมน้ท์ จ ากดั 
คุณ นวลนภา นิ่มละออ บรษิทั โอเรยีลตอลการเ์มนท ์จ ากดั 
คุณ นชัชา เหตระกูล อนิทรนิซกิ กรุ๊ป 
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ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 
คุณ นนัทช์นก เจรญิศรสีมัพนัธ์ บรษิทั 108 เทคโนฟารม์ จ ากดั 
คุณ นนัทชยั ศรกาญจน์ บรษิทั มาวนิ พลาสตกิ จ ากดั 
คุณ นนัทวฒัน์ ชยัพรแกว้ NAWIN consultant Co., Ltd. 
คุณ นีรมัพร จารุมณโีรจน์ บรษิทั อโีก ้สปอรต์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
คุณ นุศรา ธนาด ารงศกัดิ ์ Fortune parts industry Public Company Limited 
คุณ บุษรนิทร ์เสรโียธนิ KKF International Group Co., Ltd. 
คุณ ปณธิ ิกอบกุลสุวรรณ THAISAKOL ESTATE Co., Ltd. 
คุณ ปภสัษร ธมัมะประสทิธิ ์ PPS Construction Co., Ltd. 
คุณ ประดษิฐ ์ศรสีุขจร บรษิทั แสงชยัโชค จ ากดั 
คุณ ปิยนาถ งามเจรญิ บรษิทั เดอะไนน์ไดมอนด ์888 จ ากดั 
คุณ ปิยวรรณ ภทัรอจัฉรยิกุล บรษิทั ไทยทองธานี กรุ๊ป จ ากดั 
คุณ ปิยะนุช ยนิดสีุข บรษิทั ฟ้าสางเมอืงย่าโม2008ขนส่ง จ ากดั 
คุณ ปิยะภาพ เลศิธนไพบลูย ์ Mahakit International Holdongs Limited 
คุณ เปรมวรนิทร ์จตุัโรจน์ฤทธิ ์ PN Beauty Supply Co., Ltd. 
คุณ พงษกรณ์ คอวณชิ AIS 
คุณ พรรณพชัร วธันเวคนิ Foodie Bangna Co., Ltd. 
คุณ พรมิ ทยานุวฒัน์ GrandHomeMart Co., Ltd. 
คุณ พฤทธิ ์จารเุกษมรตันะ Altotech Co., Ltd. 
คุณ พลภทัร ทรงธมัจติต ิ GetLinks Inc. 
คุณ พลอย สุขศรกีาร บรษิทั ด ิอฟิินิท คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 
คุณ พชัรนันท ์ตัง้เกยีรตอิมรกุล Beauty Society Group 
คุณ พชัรนิทร ไววทิยล์ขิติ เกรยีงไทยวฒันา กรุ๊ป 
คุณ พาเมฎร์ดา จวิะวศิษิฎน์นท์ บรษิทั โอเชยีน วงิ จ ากดั 
คุณ พชิญา งามพนูสุข SDS internation group Co., Ltd. 
คุณ พชิญา พงษ์ชพี บรษิทั เกาะกูด พาราไดซ ์บชี จ ากดั 
คุณ พศุิทธา พฒันวมิล SMP Industry Co., Ltd. 
คุณ พรีพล อุรพพีล บรษิทั ไพโร เอนเนอรย์ี ่จ ากดั 
คุณ ภคณฏัฐ ์กุลชยัธนาวฒัน์ บรษิทั ทอ็ป โพรไวเดอร ์ซสิเตม็ส ์แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 
คุณ ภรณ์พชัระ อสิระวริยิะกุล Pillars Group 
คุณ ภชัพชิชา มาตรม์งคล บรษิทั พรพรหมมา จ ากดั 
คุณ ภณัฑริา ว่องไววทิย ์ บรษิทั ว่องไววทิย ์จ ากดั 
คุณ ภสัสราดา วงศอ์รณุนิยม นกัลงทุนอสิระ 
คุณ ภาคภมู ิเรอืงชยัศวิเวท ALL IN TRAVEL 
คุณ ภาวดิา พทิยาพฤกษ์ บรษิทั เดอะเน็กซ ์เรยีลเอสเตท จ ากดั 
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ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 
คุณ ภญิญาพชัญ ์มะโนค า Jenosize Digital Group 
คุณ ภมูรนิทร ์รุง่รศัมพีฒัน์ บรษิทั สยาม ควอลติี ้เวริค ์จ ากดั 
คุณ มณรีตัน์ หล่อรุง่เรอืงกุล บรษิทั ดนิทองพรอ๊พเพอร ์จ ากดั 
คุณ เมลดา มณฑารพ บรษิทั ประสทิธิค์า้ขา้ว จ ากดั 
คุณ โยทะกา แสงเสรมิญาต ิ บรษิทั ดรมี แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั 
คุณ รชต ธนัยาวุฒ ิ O.N.E. Asia (Orbit to New Earth Co., Ltd.) 
คุณ รฐา อรณุานนทช์ยั PNP GROCERY(THAILAND) Co., Ltd. 
คุณ รวโิรจน์ อมัพลเสถยีร บรษิทั มงคลโรจนทรพัย ์จ ากดั 
คุณ เรอืงวทิย ์ดุษฎสีุรพจน์ บรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั  (มหาชน) 
คุณ วรผานิตย ์ก าเนิดสทิธเิสร ี บรษิทั ศริเิวช ฟารม์า่ จ ากดั 
คุณ วรพล นิธปิิตกิาญจน์ Marine Resources Development Co., Ltd. 
คุณ วรรณพร มรรคดวงแกว้ Vacharin Dental Co., Ltd. 
คุณ วรรษมน โขนแจม่ บรษิทั บา้นอ าเภอเทรดดิง้ จ ากดั 
คุณ วรวรรณ ลลีาภรณ์ Livity Aesthetic Co., Ltd. 
คุณ วราภรณ์ จาวโกนันท์ บรษิทั แอสเซทไวส ์จ ากดั 
คุณ วรษิฐา ธรีดษิฐากุล Qualified Essence Supplier and Tracer Co., Ltd. 
คุณ วรตุม ์แกว้ทพิย ์ Yes Exchange Holding Co., Ltd. 
คุณ วศธร พลไพศาล Heritage Snacks & Food Co., Ltd. 
คุณ วชัรพล วมิลเฉลา Siamrajathanee Co., Ltd. 
คุณ วชัรวชิญ ์ชื่นธรีะวงศ์ บรษิทั เพยีว สถาปนิก จ ากดั 
คุณ วชัระ เอมวฒัน์ SIX Network (Thailand) Co., Ltd. 
คุณ วฒันา โกวฒันาภรณ์ abalance interior design Co., Ltd. 
คุณ วนัปิต ิวฒันพานิช Wellness Park Residences Co., Ltd. 
คุณ วานิตา ศรเีฟ่ืองฟุ้ง PARKPLUS Co., Ltd. 
คุณ วกินัต ์จริะวฒัน์พงศา Factomart Co., Ltd. 
คุณ วุฒนินัท ์สงัขอ่์อง Cloud Commerce Co., Ltd. 
คุณ ศริเมศร ์อคัรวชัรเกยีรต ิ บรษิทั อารสิโต อาโรม่า จ ากดั 
คุณ ศวิจัน์ จารกุจิไพศาล The Happy Hours Company Limited 
คุณ สรินิทร เจรญิกจิววิฒัน์ บรษิทั สรินิทราทรานสปอรต์ จ ากดั 
คุณ สุขเทพ จนัทรศ์รชีวาลา บรษิทั มติรแทป้ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ญ. สุดา เยน็บ ารงุ โรงพยาบาล มงกุฎวฒันะ 
คุณ สุทธดา รชัตวทิยกุล Thai Progress Steel Co., Ltd. 
คุณ สุพชิช ์องัศวานนท์ Universal Communication Systems Co., Ltd. 
คุณ สุพชิชา รตันประเสรฐิ บรษิทั ม.อมร กรุ๊ป จ ากดั 
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คุณ สุภวชิ วงศว์วิฒัน์ Smiling Mad Dog Co., Ltd. 
คุณ สุภศิรา กติตพิรหมวงศ์ Global Assets Co., Ltd. 
คุณ สุมติา จนัทโร บรษิทั อยูสุ่ขเพลส จ ากดั 
คุณ สุวฒัน์ ปฐมภควนัต์ Skootar Co., Ltd. 
คุณ เสถยีร ทนัตเ์จรญิกจิ DMASSTECH Co., Ltd. 
คุณ เสาวลกัษณ์ พชิญะธนาพร บรษิทั สุนทร ีซโีพรดกัส ์จ ากดั 
คุณ อชริญา เฉลมิสวสัดิว์งศ ์ บรษิทั พพีเีอส.ออโตเ้ทรด จ ากดั 
คุณ อดศิร อาศริกานต์ บรษิทั พกิเซอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
คุณ อธพิล เมธาวกิูล Hakuhodo Bangkok 
คุณ อธศิกติติ ์ทรพัยท์วพีร ส านกัพมิพป์ระสานมติร 
คุณ อนุพงศ ์มทุราอศิ บรษิทั เอนเนอรจ์ ีแอนด ์เอนไวรอนเมนท ์คอนซลัติง้ กรุ๊ป จ ากดั 
คุณ อภชินม ์ชโยภาส Raja Ferry Port PCL 
คุณ อภชิา วรีชาตยิานุกูล บรษิทั อุดร พลาซ่า จ ากดั 
คุณ อภชิาต ิสมรพทิกัษ์กุล บรษิทั เอ เอม็ จ ีออโต ้จ ากดั 
คุณ อภสิรา นิ่มนวลกุล บรษิทั คาซ่า อสัรา จ ากดั 
คุณ อมัฤทธิ ์ศรคีุรวุาฬ บรษิทั เอเค พรอ๊พเพอรต์ี้ จ ากดั 
คุณ อาภาณฐัย ์ทรพัยว์รา บรษิทั ทรพัยว์รา จ ากดั 
คุณ เอกบุร ีจงึประเสรฐิศร ี Mahasal Chemical Co., Ltd. 
คุณ เอกภาพ ธนาด ารงศกัดิ ์ Boonnisa Co., Ltd. 
คุณ เอกรฐั สมนัตรฐั บรษิทั เอกธดิา จ ากดั 

 

1) ส าหรบัท่านทีผ่่านการคดัเลอืกจะตอ้งตดิต่อยนืยนัการเขา้อบรมกบัทางสถาบนัฯ และช าระ
ค่าธรรมเนียมการอบรม ซ่ึงทางสถาบนัจะแจ้งก าหนดเวลาอีกครัง้ 

2) ค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน 215,000 บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นห้าพนับาทถ้วน)  
3) หากผูเ้ขา้อบรมทีผ่่านการคดัเลอืกไมส่ามารถยนืยนัและช าระเงนิตามวนัและเวลาดงักล่าว สถาบนัฯ 

จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะท าการตดิต่อผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกในรายชื่อส ารองต่อไป 
 
เร่ิมอบรม : กรกฎาคม – พฤศจิกายน  2563 

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 
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