
 

 

ประกาศรายช่ือผูเ้ข้าอบรม หลกัสตูร ABC Talent #3 

สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ  
(Academy of Business Creativity)  

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

ล าดบั   ชือ่-นามสกุล บรษิทั 

1 คุณ กรรณุมา เกยีรตทิรงศกัดิ ์ บรษิทั ทรูโฟรย์ู จ ากดั 
2 คุณ กรวชิ คุณวเิศษพงษ์ บรษิทั อาศา เฟอรน์ิเจอร ์จ ากดั 
3 คุณ กฤตย ์เธยีรนุกุล บรษิทั เพรสทจิ กฟิท ์แอนด ์พรเีมีย่ม จ ากดั 

4 ร.ต.ท. กฤตย ์โอสถานุเคราะห ์ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค , 
ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

5 คุณ กฤตวฒัน์ เตชะอุบล บรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) 
6 คุณ กฤษดา กฤษราลมัณ์ A.K. Capital. Co., Ltd. 
7 คุณ กุณฑกิา ปญัญาวฒุไิกร บรษิทั แสงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 
8 คุณ คมพล อศัวรตันาภรณ์ C A Construction Form Co., Ltd. 
9 ร.ต.ท. คุณากร ขจรบุญถาวร บรษิทั ประจวบอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 
10 คุณ จกัรกฤต ิสายสมบูรณ์ Spyder Auto Import Co., Ltd. 
11 คุณ จนัทนารกัษ์ ถอืแกว้ บรษิทั ดสิรปัท ์เทคโนโลย ีเวนเจอร ์จ ากดั 
12 คุณ จารยิา แซ่เจยีง JFB KITCHEN Co., Ltd. 
13 คุณ จุฑานุช วงศศ์ริเิดช MIM Holding Co., Ltd. 
14 คุณ ชญาภา จูตระกูล บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 
15 คุณ ชนานิกานต ์วฒันพงษ์วานิช บรษิทั สริทิรพัยไ์รซ์ จ ากดั,บรษิทั โรงสเีตยีใจฮ้ง จ ากดั 
16 คุณ ชนิกา ลิม้เลศิวาท ี Bangmod Orthodontic Clinic 
17 คุณ ชนิดา ผาณติพเิชฐวงศ ์ Phet Hotel Co., Ltd. 
18 คุณ ชนิสรา บูรณะบุญวงศ ์ บรษิทั เกยีรตไิพศาลโลจสิตกิ จ ากดั 
19 คุณ ชมพูพนัธุท์พิย ์สุนทรชยั Rabbit Digital Group Co., Ltd. 
20 คุณ ชาลสิา พูลวรลกัษณ์ Top Sales International Co., Ltd. 
21 คุณ ชนิชยั ลนีะบรรจง บรษิทั เดอะ เกรท ล ีจ ากดั 
22 คุณ ชนิโชต ิลอืชยัขจรพนัธ ์ หา้งหน้ส่วนจ ากดั พพิฒันกจิเทรดดิง้ 
23 คุณ ชนิภทัร น าไพศาล บรษิทั ทรพัยไ์พศาล โดโลไมท ์จ ากดั 
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ล าดบั   ชือ่-นามสกุล บรษิทั 

24 คุณ โชต เชษฐโชต ิ RS Public Company Limited 
25 คุณ ฐติ ิสริโิชตคิุณากร Modern Home Products Co., Ltd. 
26 คุณ ฐติมิา ถริกจิพงศ ์ P&B Rachada Hotel Co., Ltd. 
27 คุณ ณพรรษธส์รฌ ์เสมสนัต ์ นกัเขยีนอสิระ 
28 คุณ ณรลั ววิรรธนไกร บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
29 คุณ ณฏัฐพงศ ์นนัทธเนศ รา้นเอสเอไอ ออโตพ้ารท์ 
30 คุณ ณฏัฐารตัน์ พฒันพชียั Make it better 
31 คุณ ณฐัณชิา วรีะเมธกีุล M. Thai Group Co., Ltd. 
32 คุณ ณฐัเศรษฐ ์ไตรทพิยเ์จรญิชยั บรษิทั เจโนไซส ์จ ากดั 
33 คุณ ดนยา นิธธินภทัร บรษิทั เกรยีงกมล 2009 จ ากดั 
34 คุณ ทรงยศ คงกจิถาวร Nana Flora  Co., Ltd.  

35 คุณ เทดิพงศ ์จงัศริวิฒันธ ารง บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 
36 คุณ ธนธร เอือ้ชเูกยีรต ิ Esses Advertising Agency Co., Ltd. 
37 คุณ ธนพรรณ ปรชีาตัง้กจิ Precision Master Corporation Co., Ltd. 
38 คุณ ธนพล วริะเทพสุภรณ์ บรษิทั ปญัจลกัษณ์พาสขุ จ ากดั 

39 คุณ ธนพล สแีสงทอง A S Gems (1996) Co., Ltd. 
40 คุณ ธนรตัน์ รกัอรยิะพงศ ์ บรษิทั เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) 
41 คุณ ธเนศ ลลีาภรณ์ Legacy Co., Ltd. 
42 คุณ ธรรศ ทรพัยท์วพีร บรษิทั ภูฟ้าองิน ้า จ ากดั 
43 คุณ ธฤต ภูวนตัตรยั บรษิทั โตโยตา้ ธนบุร ีจ ากดั 
44 คุณ ธวชัชยั เหลอืงวรพนัธ ์ บรษิทั ไทยนครพาราวูด้ จ ากดั 

45 คุณ ธารรีตัน์ ไววทิยล์ขิติ Makita, Karcher, Ebara, WD-40, Jasic, Polo, Marathon 
46 คุณ ธรีธร โสภณพนิิจ ASAP Inter Group Co., Ltd./ TKU Travel Co., Ltd. 
47 คุณ ธรีะพทัธ ์นยิมทรพัย ์ บรษิทั เก๊ท แอลอดี ีจ ากดั 
48 คุณ นพพร รจติรตันายิง่ บรษิทั ซูบารุ นครนิทร ์จ ากดั 

49 คุณ นภทัร ชยัธราโชต ิ บรษิทั โกลเดน้เกรน เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 
50 คุณ นรภทัร สนัตกิุล บรษิทั ทเวลฟ์ วคิทอรี ่เอก็เชน จ ากดั 
51 คุณ นวลนภา นิ่มละออ บรษิทั โอเรยีลตอลการเ์มนท ์จ ากดั, บรษิทั เจนิม สปอรต์ จ ากดั 
52 คุณ นิธ ิสจัจทพิวรรณ My Cloud Fulfillment 
53 คุณ นิสา ลิม้เลศิเจรญิวนิช หา้งหุน้ส่วน ทรปิเป้ิลเอน็ ดเีวลลอปเมน้ท ์

https://www.google.co.th/search?biw=1536&bih=759&q=Nana+Flora+Co.LTD.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwik-926vr7XAhXIN48KHVklCL8QvwUIIigA
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ล าดบั   ชือ่-นามสกุล บรษิทั 

54 คุณ ปกรณ์ มนสัประกลัภ ์ Saha Stainless Steel Co., Ltd. 
55 คุณ ปพน มนสัภากร THONG WORLD TIME 
56 คุณ ปราณ ีนวกุลกาญจนภาส PAN TRADDER, MSS RICH,MR ENTERPRISE 
57 คุณ ปรมิมติา เชาวนนัทกุล   

58 คุณ ปรชีญา ทฆีาสุรตัน์ Excellence Sport Co., Ltd. 
59 คุณ ปารดา ทรพัยป์ระเสรฐิ 500 TukTuks 
60 คุณ ปิตพิล นุกูลพานิชยว์พิฒัน์ บรษิทั รายาบุร ีกรุ๊ป จ ากดั 
61 คุณ ปณุณตัถ ์ปุณศร ี E.B. International Co., Ltd. 
62 คุณ ปณุยวรรณ ศกุนตนาค ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
63 คุณ ปณุยวรี ์พงศพ์นัธุร์ดา บรษิทั กวงถาวรการช่าง จ ากดั และ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ป.พงศ์พนัธุ์ 

64 คุณ เปรมวรนิทร ์จตัุโรจน์ฤทธิ ์ PN Beauty Supply 
65 คุณ พจรตัน์ หมื่นวณชิกูล J.S.Industry Plastics 
66 คุณ พรพธู พศิาลสงคราม บรษิทั อนิดสัเทรยีล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั 
67 คุณ พลอยชมพู อมัพุช The Mall Group Co., Ltd. 
68 คุณ พชัรนนัท ์ตัง้เกยีรตอิมรกุล Alyssa Clinic 
69 คุณ พชิชา ธนาลงกรณ์ Sabina Fareast Co., Ltd. 
70 คุณ พชิญา งามพูนสุข SDS International group Co., Ltd. 
71 คุณ พชิญา ภูมจิติร Interpol Thailand, The Royal Thai Police 
72 คุณ พมิพน์รนิทร ์ศลิปรกัษ์ SMART TTC Co., Ltd. 

73 คุณ พมิพอ์ร อศัวทวโีชคชยั ASSAWA GROUP DEVELOPMENT Co., Ltd. 
74 คุณ พศิทุธา พฒันวมิล S M P INDUSTRY Co., Ltd. 
75 คุณ พสิฐิ โชตจิุฬางกูร เสรกีอลฟ์ 
76 คุณ พคี หงษ์ปาน MAISON GREEN Co., Ltd. 
77 คุณ พรีดา ศภุรพนัธ ์ For Your Imagination Co., Ltd. 
78 คุณ พรีะพงษ์ วอูนิทรานนท ์ Precision Master Corporation Co., Ltd. 
79 คุณ พรีะวฒัน์ อรยิขจร Vitaboost (Thailand) Co., Ltd. 
80 คุณ แพร เตชานุรกัษ ์ JET SETTER Co., Ltd. 

81 คุณ ไพสษิฐ ์ตลอดสุข บรษิทั เวอรค์กิง้ แอนด ์แพลนนิ่ง จ ากดั 
82 คุณ ฟ้าฉาย ด ารงชยัธรรม บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 
83 คุณ ภทัรดนยั มาสมาน บรษิทั อทีทโิก (ประเทศไทย) จ ากดั 
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ล าดบั   ชือ่-นามสกุล บรษิทั 

84 คุณ ภทัรนนัท ์ศริเิจรญิแสง The A-List International Co., Ltd. 
85 คุณ ภทัรสิา เจรญิชยัพงศ ์ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
86 คุณ ภาณุภคั จารุสมบตั ิ บรษิทั โตโยตา้พาวลิเลีย่น ระยอง (2005) จ ากดั 
87 คุณ ภาวสั จงึทรพัยไ์พศาล Cody Factory Co., Ltd. 
88 คุณ ภมี ภาณุพฒันพงศ ์ บรษิทั สนิแพทย ์จ ากดั 
89 คุณ มนญัญา ลิม่เสถยีร บรษิทั อาร ์เอส จ ากดั (มหาชน) 
90 คุณ มญัชตุา สนุกพงศธร DHL Express International (Thailand) Ltd. 
91 คุณ มิง่ขวญั พคุยาภรณ์ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
92 คุณ มญิชยา บูรณะเศรษฐกุล บรษิทั หมื่นแสนน ้า จ ากดั 
93 คุณ เมธณิ ีภาคเจรญิ บรษิทั ไทยแหลมทอง ซพัพลาย แอนดเ์ซอรว์สิ จ ากดั 
94 คุณ รฐา อรุณานนทช์ยั PNP GROCERY(THAILAND) Co., Ltd. 
95 คุณ รมดิา จรีวรากุล Wintech Manufacturing Co., Ltd. 

96 คุณ รวพีร ควรทรงธรรม C.R.C. WHARF Co., Ltd. 

97 คุณ รออสิ อลันะหด์ ี บรษิทั กาโนเอก็เซล เอน็เตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
98 คุณ รสัรนิทร ์ธนชยัวฒันะโภคนิ Skin Revolution Co., Ltd. 
99 คุณ วรญัญา อุตรภทัรยิากูล EIC MARKETING Co., Ltd. 
100 คุณ วสุพล สุนทรวส ุ Similar Co., Ltd. 

101 คุณ วสุพล อทิธโิรจนกุล Watson Faucet Co., Ltd. , PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED 

102 คุณ วชัรพล วมิลเฉลา บรษิทั อุตสาหกรรม วนิิลเทค จ ากดั 

103 คุณ วภิาดา สุภาพร Info Corp. 
104 คุณ วริวรรณ ยรรยงเกษมสุข Thai Metal Import Co., Ltd. 
105 คุณ วสิา สารสาส บรษิทั สามลม จ ากดั  
106 คุณ วรีดา ส่งทวผีล PENTA MEDIA Co., Ltd. 
107 คุณ ศรณัย ์ชนิสุวพลา CHIN HOLDING Co., Ltd. 
108 คุณ ศรนิรา ตณัฑะยานนท ์ บรษิทั ทพีซี ีฟาสเทนเนอร ์จ ากดั 
109 คุณ ศศวิมิล วงศส์ุรไกร บรษิทั เอราวณัอนิเตอรฟู์ด จ ากดั 

110 คุณ ศวิาพร มากมาสนิ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอม็ แอล เค วูด้ซพัพลาย(2009) 
111 คุณ ศภุธดิา รตันจามร บรษิทั มหาคอนเทนเนอร ์จ ากดั 

112 คุณ เศรษฐวนิท ์สจัจะพรเทพ Millenium Bangkok Co., Ltd. 
113 คุณ สรวศิ ววิฒัน์สถาพร WiFi Corporation Co., Ltd. 
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114 คุณ สโรจ เลาหศริ ิ Rabbit Digital Group Co., Ltd. 
115 คุณ สาธติา วทิยากร Principal Capital Public Company Limited 
116 คุณ สุขจติต ์เตชะสมติ World Knitting Textiles Co., Ltd. 
117 คุณ สุธาทพิย ์ตุลยานนัต ์ บรษิทั ฟู้ด อคีวปิเมน้ท ์จ ากดั 
118 คุณ สุธาสนิี ลขิติลญัฉกร บรษิทั กนิ ดื่ม ชวิ จ ากดั 
119 คุณ สุธดิา แซ่เตีย๋ว บรษิทั เชยีงใหม่รายวนั จ ากดั 
120 คุณ สุบรรพต รกัชอบสนัต ิ บรษิทั คอนเวอรเ์จนท ์อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั 
121 คุณ สุพศิลย ์กนกวลวีงศ ์ Sport Bill T Company 
122 คุณ อดริาภ ์เองตระกูล บรษิทั ทศภาค จ ากดั (ภายใต้ บรษิทั ไทยเบเวอเรจ จ ากดั มหาชน) 

123 คุณ อธปิพร ศวิะกุล Wannsorn Education 
124 คุณ อนิศา กรีตวิรนนัท ์ Dymon Asia Private Equity 
125 คุณ อภวิชิญ์ เอกธาราวงศ ์ Starvingtime Co., Ltd. 
126 คุณ อรฉตัร เลาหพล Circle run 

127 คุณ อรธชิา ตัง้ใจเชดิชธูรรม บรษิทั อสร. ฟู้ดส ์จ ากดั 
128 คุณ อรสริณิ กจิดาวรุ่ง โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา 
129 คุณ อรยิะ เตชะไพบูลย ์ KIIZE 
130 คุณ อรสิา อศัวณชิยช์ากร Ramindra Garment Co., Ltd. 
131 คุณ อญัรนิทร ์เชษฐว์ไิชยกุล The Royal Residence Co., Ltd. 
132 คุณ อาคโีกะ โอเซก ิ Amuse 
133 คุณ อาทมิา ยศะทตัต ์ Aivory Group Co., Ltd. 
134 คุณ อารตร ีศรนีวล บรษิทั การบนิไทย จ ากดั 

135 คุณ อทิธชิยั พูลวรลกัษณ์ Lock Box Co., Ltd. 
136 คุณ อุกฤษพงศ ์คงธนธรรม บรษิทั ธนธรรม พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
137 คุณ เอกบุร ีจงึประเสรฐิศร ี บรษิทั สยามฟู้ด เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั 
138   ตวัแทน มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

 

ส าหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องติดต่อยืนยัน การเข้าอบรมกับทางสถาบันฯ และช าระ

ค่าธรรมเนียมการอบรม ระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน - 15 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอยีดการช าระ

ค่าธรรมเนียมตามเอกสารแนบทา้ยนี้  หากผูเ้ขา้อบรมทีผ่า่นการคดัเลอืกไม่สามารถยนืยนัและช าระเงนิตามวนั

และเวลาดงักล่าว สถาบนัฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะท าการติดต่อผูท้ี่ผ่านการคดัเลือกในรายชื่อส ารอง

ต่อไป 
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เร่ิมอบรม : วนัท่ี 25 มกราคม  2561 ถึง วนัท่ี 8 มิถนุายน  2561 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ผูป้ระสานงานหลกัสตูร 

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

คุณรศัม ีกลางท่าไค ่(ชมพู่)  Tel. 095 905 6855  abcbyspu@spu.ac.th     

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

 
รายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม 
หลกัสตูร “ABC Talent #3” 
 
สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ (Academy of Business Creativity: ABC)  
โดยมหาวทิยาลยัศรปีทุม ขอแจง้รายละเอยีดการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม ดงันี้ 
 
1. ขอใหท้่านด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน 175,000 บาท (หน่ึงแสนเจด็หมื่นห้าพนับาท

ถ้วน) ระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน - 15 ธนัวาคม 2560  (หากพ้นก าหนด สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การพจิารณาผูส้มคัรท่านอื่นต่อไป) โดยท่านสามารถช าระค่าธรรมเนียมการอบรมได ้ดงันี้ 

1.1. ช าระโดยการโอนเงินสดเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี  SPU : ABC TALENT  ธนาคาร กรุงเทพ บัญช ี       
สะสมทรพัย ์ สาขา มหาวิทยาลยัศรีปทุม บญัชเีลขที ่006-803588-0 

1.2. ช าระโดยการสัง่จ่ายเชค็ในนาม SPU : ABC TALENT  โดยน าเชค็เขา้บญัช ีตามขอ้ 1.1  
 

2. กรุณาแจง้ขอ้มูล / ชือ่ – ที่อยู่ ที่ประสงค์จะให้สถาบนัฯ ออกใบเสรจ็รบัเงนิ (ตามแบบฟอร์ม) พร้อมทัง้ส่ง
เอกสารหลกัฐานการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม มาที ่  
E-mails: suwaree.payment.abc@gmail.com  
ทัง้นี้สถาบนัฯ จะด าเนินการจดัส่งใบเสร็จรบัเงินให้กบัท่าน ภายใน 15 วนัท าการ (นับจากวนัที่ได้รับ
เอกสารการช าระเงนิ)  

 
หมายเหตุ   ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านตอ้งช าระเงนิเตม็จ านวน เนื่องจากมหาวทิยาลยัมฐีานะเป็นนิตบิุคคล 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญัตสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ.2546 ไม่เขา้ลกัษณะเป็น “บริษทัหรือห้าง
หุน้ส่วนนิตบิุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร ไม่มหีน้าที่ต้องเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลตามประมวล
รษัฎากร เมือ่มีผูจ้่ายเงินจึงไม่อยู่ในบงัคบัต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย 
   
 
 
 

mailto:abcbyspu@spu.ac.th
mailto:abcbyspu@spu.ac.th
mailto:suwaree.payment.abc@gmail.com
mailto:suwaree.payment.abc@gmail.com
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แบบฟอรม์การออกใบเสรจ็รบัเงิน (กรณุาเขียนตวับรรจง) 

ช่ือส าหรบัการออก 

ใบเสรจ็รบัเงิน : 

 

ท่ีอยู่ส าหรบัการออก

ใบเสรจ็รบัเงิน : 

 

ช่ือผูส้มคัร :  

เบอรโ์ทรศพัท ์:  

อีเมล ์:  

ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัส่ง

ใบเสรจ็รบัเงิน : 

 

 
 

 

 

 

 

 
กรณุาส่งหลกัฐานการช าระเงิน พร้อมข้อมูลส าหรบัการออกใบเสรจ็รบัเงิน  

ไดท้ี ่ มหาวิทยาลยัศรีปทุม สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธรุกิจ หลกัสตูร “ABC Talent#3” 
E-mails:  suwaree.payment.abc@gmail.com 
ผูป้ระสานงาน: คุณสุวาร ี ศารทประภา (เป็ด) Tel.081 507 7191 E-mails: suwaree.payment.abc@gmail.com 

คุณรศัม ีกลางท่าไค ่(ชมพู่)    Tel.095 905 6855   
www.abcbyspu.com  

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

