
 

 

ประกาศรายช่ือผู้เข้าอบรม หลกัสตูร ABC#13 

สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ  
(Academy of Business Creativity)  

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

  ชือ่-นามสกุล บรษิทั 
คุณ กฤษณ์ สกุลพานิช บรษิทั ดรมี เอกซ์เพรส (เดกซ์) จ ากดั 

คุณ กวนิ กลองกระโทก บรษิทั ลอนดรี ้ยู จ ากดั 

คุณ กนัทมิา วงศส์ถาปัตย ์ บรษิทั ทอมโก ้ออโตเมตกิ แมชชนิเนอรร์ี ่จ ากดั 

คุณ กานต ์ศรมีงคล บรษิทั เรยีวคุซงั เอเชยี จ ากดั 

คุณ กติตศิกัดิ ์โชคลาภทว ี BG Container Glass (Public) Company Limited 

ดร. เกรยีงไกร สจัจะหฤทยั มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

คุณ คณพล โกวฒันะ บรษิทั ดาราเพรส จ ากดั 

คุณ คณนิ วชิยัประเสรฐิศร ี BLUE CODER COMPANY LIMITED 

คุณ คมสนัต ์แซ่ล ี Flash Express  

คุณ จกัรกฤต ิสายสมบูรณ์ บรษิทั สไปเดอร ์ออโต ้อมิพอรท์ 2015 จ ากดั 

คุณ จนัทกานต ์จนัทรห์ลงัศร ี บรษิทั ทพีซี ีเพาเวอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั(มหาชน) 

คุณ จารยิา แซ่เจยีง JFB Kitchen Co., Ltd. 

คุณ จารุวตัร จรีะมานะพงศ ์ บรษิทั จรีะธนา ก่อสรา้ง จ ากดั 

คุณ จริะศกัดิ ์จนัทรร์ตันา บรษิทั หาดใหญ่ซาวดส์ตาร ์จ ากดั 

ทพ. เจมิพล ภูมติระกูล บรษิทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ฉฐัมงคล องัคสกุลเกยีรต ิ เทศบาลเมอืงศรสีะเกษ 

คุณ ชวศิา เวชชากุล บรษิทั อาร.์พ.ีเอม็.ฟารม์ แอนด ์ฟีด จ ากดั 

คุณ ชญัญา ลฬีหะสุวรรณ Primaya prima medical center 

คุณ ชยัพนธ ์ชวาลวณชิชยั บรษิทั มารเ์กต็ติง้สอ์นิแบลค็ จ ากดั 

คุณ ชานนท ์ตามไท บรษิทั ซมัตงิเบฟเวอเรจ จ ากดั 

คุณ ชนิภทัร น าไพศาล บรษิทั ทรพัยไพศาล (โดโลไมท)์ จ ากดั 

คุณ ชพูงค ์เหมะรกัษ์ TQM INSURANCE BROKER 

คุณ ณพวฒุ ิบุญศริ ิ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

https://www.jobthai.com/th/company/174288
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คุณ ณภาภชั หงสประภาส บรษิทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

ดร. ณรงค ์ปรางคเ์จรญิ วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

คุณ ณรลั ววิรรณธนไกร บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ณฏัฐกรณ์ ทวรีกัษา บรษิทั ไทย แอก็โกร อนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 

คุณ ณฐัชยา ชิน้ป่ินเกลยีว บรษิทั ไทย โคโคนทั จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ณฐัรยิา โคว้ไพโรจน์ บรษิทั ซติีพ้ารค์สตลี จ ากดั 

คุณ ณฐัเศษ ศรินินัทธ์นานนท ์ บรษิทั ซแีมนทคิ ทชั จ ากดั 

คุณ ดญิา อลันะหด์ ี บรษิทั กาโน เอก็เซล เอน็เตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

คุณ ตวงรตัน์ เกษะโกมล (จริาธวิฒัน์) Properties Investment Co., Ltd. 

คุณ ทศัน์พล ทพิยว์รีกุล บรษิทั แฮปป้ี เวล็ธ ์แพลนเนอร ์จ ากดั 

คุณ เทพฤทธิ ์มลัโฮตรา บรษิทั โกลเดน้ โลจสิเทค จ ากดั 

คุณ ธนโชต ิบุญมโีชต ิ Thai Union Seafood Co., Ltd. 

น.สพ. ธนะสทิธิ ์เลศิพงศน์ภิาส บรษิทั อควาตกิ ซพัพลาย โซลูช ัน่ จ ากดั 

คุณ ธนชัพร  จ าปาทพิยพ์งศ ์ บรษิทั ซเีอม็โอ จ ากดั (มหาชน)  

คุณ ธนสัสรณ์ เตชะอาภรณ์กุล บรษิทั เฮา้ส ์ออฟ อารท์สิต ์แอนด ์อารค์เิทคเจอร ์จ ากดั 

คุณ ธชัพนัธุ ์กองบุญมา RETAIL VENTURE Co., Ltd. 

คุณ ธญัญพทัธ ์เกษมฐติพินัธุ ์ THANYAPHAT PLACE / PAI TREEHOUSE 

คุณ ธญัญะ วงศพ์รเพญ็ภาพ บรษิทั ไซมสิ ควนีส ์จ ากดั 

คุณ ธณัธชา จนัทาภากุล Strong Solutions Co., Ltd. and Erawan Polybag Co., Ltd. 

คุณ ธาดา โอฬารกิ บรษิทั ดจิติอล แอสโซซเิอาทส ์จ ากดั 

คุณ ธธีชั เยื่องศรกีุล Modern Air Co., Ltd. 

คุณ ธรีนนัท ์ศรหีงส ์ ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

คุณ นรชันนัท ์ไกรโชค M Thai Industrial Co., Ltd. 

คุณ นรุตม ์ยอดวานิช บรษิทั เสรชียัยุทธภณัฑ ์จ ากดั 

คุณ นฤมล พฒันะไพบูลย ์ บรษิทั อรยิะอคีวปิเมน้ท ์จ ากดั 

คุณ นวรตัน์ วงศฐ์ติริตัน์ บรษิทั อเีอม็ซเีอส ไทย จ ากดั 

คุณ นชัรนัต ์รุง้จรสัแสง Gustav Agency Co., Ltd. 

คุณ นนัทพนัธ ์วรีภทัรศริกิุล WRP Group Co., Ltd. 

คุณ น าพล ตนัตมิาสกุล บรษิทั สยามรบัเบอรแ์อนดย์ูรเีทน จ ากดั 
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คุณ นิธวิชัร ์ทพิยอ์คัรยอด Bangkok Dec-Con Public Company Limited 

คุณ นิศา อมตานนท ์ บรษิทั ฟอรท์ อเีอม็เอส็ จ ากดั 

คุณ บนัฑติ ภู่ประเสรฐิ บรษิทั อนิโนเวท็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คุณ บุญชยั เทยีนวงั Stonehenge Inter Public Company Limited 

คุณ บุษกร จุลบรรยงค ์ บรษิทั ทแีซด เวลเนส กรุ๊ป จ ากดั 

คุณ บุษรนิทร ์เสรโียธนิ KKF International Group Co., Ltd. 

คุณ ปกรณ์ จนัโททยั บรษิทั ธร ีทร ีโปรเจค จ ากดั 

คุณ ปกรณ์ ชยัสถาพร บรษิทั สยามพลาสเทค โปรดกัส ์จ ากดั 

คุณ ปณธิาน เตมิรุ่งเรอืงเลศิ Mirage Music Bar by Mirage Audio Ratchapruek 

คุณ ปณธิ ิกอบกุลสุวรรณ THAISAKOL ESTATE Co., Ltd. 

คุณ ปภาพนิท ์วรีะภุชงค ์ บรษิทั ไทยนครพฒันา จ ากดั 

คุณ ปรารถนา ลขิติพฤกษ ์ Benz BKK Group Co., Ltd. 

คุณ ปิยฉตัร นวฉตัร บรษิทั แลบแก๊ส(ประเทศไทย) จ ากดั 

คุณ ปิยว์รา สริจิติราภรณ์ บรษิทั ตัง้หง่วงเซ้ง ไทยโฮมมารท์ จ ากดั 

คุณ พงศพ์ล เมฆะวรากุล บรษิทั ไมคช์อปปิงมลิล ์จ ากดั 

คุณ พงษ์ธรีะ เศรษฐน์าวรากุล Vincent Clinic 

คุณ พชร ประพนัธว์ฒันะ บรษิทั แอสเซทไวส ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณ พรทพิย ์เหลอืงก าธร บรษิทั พ.ีซ.ีสยาม ปิโตรเลยีม จ ากดั 

คุณ พรรสฐิฏ ์จติสอาดกุล บรษิทั เอม็พ ีซนิเนอรจ์ ีจ ากดั 

คุณ พรศกัดิ ์ฐติพิทิยา บรษิทั สุวรรณภูมบิูรพา  จ ากดั 

คุณ พลอยนภสั บุญสงเคราะห ์ บรษิทัโมช ิโมช ิเจแปน จ ากดั 

คุณ พลอยพชัชา บวันุ่ม บรษิทั เวล เกรด เอน็จเินียริง่ จ ากดั(มหาชน) 

คุณ พศนิ จารุทรรศนกุล Aegis care company limited 

คุณ พชัราภา รวริุจพินัธุ ์ Angtai Company Limited 

คุณ พณัณ์กร กริตวิราเสฎฐ ์ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณ พชิญดา พงษ์ชพี Koh Kood Paradise Beach 

คุณ พณิภธัมณ ลมิวณชิยร์ุ่งเรอืง บรษิทั ทองมงคล อนิดสัทร ีจ ากดั(มหาชน) 

คุณ พมิพพ์ชัร วชัรเสว ี SOS - Sense Of Style 

คุณ พมิพพ์สิุทธิ ์เจยีระนนัท ์ Gems Marketing Co., Ltd. 
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คุณ พริยิา เพิม่เพยีร บรษิทั พซิเิดยีไทยแลนด ์จ ากดั 

คุณ พษิณุ นวลหนูปลอ้ง บรษิทั สกายเพลน จ ากดั 

คุณ พรีพล สุวรรณนภาศร ี บรษิทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน)  

คุณ ภควตั แสงอรุณฉาย บรษิทั สบายคบั โกลด ์จ ากดั 

ร.ต.อ. ภทัร ์พละศกัดิ ์ ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

คุณ ภทัรพร ลมิะมาพา R.J. London Chemicals Industries Co., Ltd. 

คุณ ภทัรภร เมฆนิไกรลาศ บรษิทั พซีไีออุตสาหกรรมกระดาษ จ ากดั 

คุณ ภาคภูม ิอรรถกรศริโิพธิ ์ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

คุณ ภาษติา ฉายาวสนัต ์ บรษิทั ฉายาวสนัตก์รุ๊ป จ ากดั 

คุณ ภมีนดิา อุตสาหจติ บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ภูมรนิทร ์รุ่งรศัมพีฒัน์ บรษิทั สยาม ควอลติี ้เวริค ์จ ากดั 

คุณ ภูวดล มโนมยัพนัธุ ์ Tepa Transit Terminal Co., Ltd. 

คุณ มลธดิา ดารารตันสกุล บรษิทั Josh and jane (Thailand) จ ากดั 

คุณ เมทนิี ใจเทีย่ง ACCENTURE ED Co., Ltd. 

คุณ เมลดา ตนัตจิริสกุล Pena House Public Company Limited 

คุณ ใยธนา ทมิสุวรรณ บรษิทั ทรพัยไ์พวลัย ์การศลิา จ ากดั 

คุณ รวนิท ์ปัทมสงิห ์ณ อยุธยา โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

คุณ รวโิรจน์ อมัพลเสถยีร บรษิทั มงคลโรจนทรพัย ์จ ากดั 

คุณ ไรวนิทร ์อทิธพิชิติพงษ์ บรษิทั ไรวนิทร ์กรุ๊ป จ ากดั 

คุณ ฤดรีตัน์ กลัยาณภาคย ์ บรษิทั วสีไมล ์เดนทลั จ ากดั 

คุณ วรกร จรูญญาณาธาร Realist Estate Co., Ltd. ,Gmoji (Thailand) 

คุณ วรกร เดยีวสุทธชิาต ิ Chulicious Co., Ltd. 

คุณ วรพล จารุมลินิท บรษิทั อไีฟว ์เมท็ทอลนคิ จ ากดั 

คุณ วรภทัร เศรษฐสมภพ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

คุณ วรรณศริ ิเหล่าศริชิน Seawealth Frozen Food Co., Ltd. 

คุณ วรรตัน์ หวงัพึง่กนั   บรษิทั โปรเอน็ คอรป์ จ ากดั(มหาชน) 

คุณ วรญัญา ประภากมล Kerry Express (Thailand) Public Company Limited 

คุณ วรนัธร วนวทิย ์ Hatari Co., Ltd. 

คุณ วรา เจรญิสุข VT Move and Service Co., Ltd. 
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คุณ วราวธุ ยนัตเ์จรญิ บรษิทั แอโรอารม์ จ ากดั 

คุณ วรนิทร ์ศรมีหาโชตะ บรษิทั คอนสตรคัชัน่ ไลนส ์จ ากดั 

คุณ วชัรพงศ ์คูวจิติรสุวรรณ กระทรวงสาธารณสุข 

คุณ วนิิธา บุญลขิติชวีะ P.C.Takashima (Thailand) Co., Ltd. 

ดร. วริลัพชัร ฉตัรวริยิานนท ์ บรษิทั จเีอม็เอม็ทวี ีจ ากดั 

คุณ วรินิทรญ์า เลศิพฒันกติติ ์ VERY FAMOUS COMPANY LIMITED 

คุณ ศรณัย ์กอ้นทรพัย ์ บรษิทั คดิเยอะ ครเีอทฟี จ ากดั 

คุณ ศรุต นาคะรตันากร บรษิทั ฟู้ด สเป็ค เชยีลไลซ์ จ ากดั 

คุณ ศริวฒัน์ เทพเจรญิ Nusasiri Public Company Limited 

คุณ ศริเิพญ็ ชิน้ศริ ิ Siam Commercial Seaport Co., Ltd. 

คุณ สมบตั ิงามเฉลมิศกัดิ ์ Paperspace Co., Ltd. 

คุณ สมพร อ าไพสุทธพิงษ ์ บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

คุณ สมฤทยั สางชยัภูม ิ SF BRANDNAME 

คุณ สริ ิอษัฏาธร บรษิทั ไทยรุ่งเรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั 

คุณ สริภีทัร มหาด ารงคก์ุล I'm International Co., Ltd. 

คุณ สุจติตรา สวาทยานนท ์ บรษิทั ฟิลเตอรม์ารท์ จ ากดั 

คุณ สุวพชัญ์ อทิธพิหลภสัร ์ บรษิทั เทยีร่า คอสเมตกิส ์จ ากดั 

คุณ สุวฒัน์ รกัทองสุข บรษิทั เลศิ โกลบอล กรุ๊ป จ ากดั  

คุณ หทยัรตัน์ รตันศริวิไิล Thai Metal Aluminium Co., Ltd.  

คุณ หฤษฏ ์รตันปรญิญานนท ์ บรษิทั จนัทร2์9 จ ากดั 

คุณ อคริากร อกิติสิริ ิ PCCW OTT (Thailand) Co., Ltd. 

คุณ อคริาภ์ วงศว์รรณ SIAM TOBACCO EXPORT CORPORATION Co., Ltd. 

คุณ อดศิร อาศริกานต ์ บรษิทั พกิเซอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ดร. อนุพงศ ์อวริุทธา มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

คุณ อภริยา รตันอุบลชยั บรษิทั มลิเลีย่น ป๊อป จ ากดั 

คุณ อมรเทพ มสีขุ โครงการบา้น ณยฎา 

คุณ อรรถพล ตัง้คารวคุณ บรษิทั สเีดลตา้ จ ากดั (มหาชน) 

คุณ อรอุมา พนัธอ์ภวิฒัน์ บรษิทั อรอุมา คลนิิก จ ากดั 

คุณ อศัมส์ฐิ เลศิธนอารยี ์ GENIUS SA Co., Ltd. 
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  ชือ่-นามสกุล บรษิทั 

คุณ อศัวเมธ ีเหล่าวริยิภาพกุล บรษิทั โซลูแมท จ ากดั 

คุณ อานนัทป์ภา ศริวิรรณ Socius Co., Ltd. (Hakuhodo) 

คุณ เอกฤทธิ ์ธรรมสถติ Ken Corporation Co., Ltd. 

คุณ เอกวจัน์ สหกจิ บรษิทั เดอรม์า เฮลท ์จ ากดั 

คุณ ไอยรา อ่องฬะ บรษิทั บลูมเีดยีพลสั จ ากดั 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


