
 

 

รายช่ือผูท่ี้ได้รบัสิทธ์ิเข้าอบรม หลกัสตูร ABC Talent #4 

สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ  
(Academy of Business Creativity)  

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

ล าดบั   ชือ่-นามสกุล บรษิทั 

1 คุณ กฤช พรหมสุทธ ิ Trend Estate 
2 คุณ กฤตนิ รดสีจุรติกุล Quality Report Co., Ltd. 
3 คุณ กญัญ์วรา คงเพิม่โกศล บรษิทั ครวัไทยมเีนยีม จ ากดั 
4 คุณ จริต ิเพช็รฤทธิ ์ บรษิทั จ าเรญิเเพทยภ์ณัฑ ์จ ากดั 
5 คุณ ชมพูนุท จุฑาวรากุล บรษิทั คลาสสกิ โกลด ์จ ากดั 
6 คุณ ชารฟี ทองค าวงศ ์ บรษิทั ชารฟี1400 (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
7 คุณ ชรีณฐั ยูสานนท ์ บรษิทั แรด้ คอสเมตกิ จ ากดั 
8 คุณ ฐติพิงศ ์พุคยาภรณ์ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
9 คุณ ตวรรณณา เธยีรตระวนั Thai Mee Co., Ltd. 
10 คุณ ทตัชณา มสัยวาณชิ บรษิทั โมเดไทย จ ากดั 
11 คุณ ธรีธชั อารยะการกุล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อสีบอนน์ 
12 ร.ต.ท.หญงิ นนัทนิี เกลด็มณ ี ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
13 คุณ ปรางฉาย จรรโลงบุตร บรษิทั เทคโนเมดคิลั จ ากดั (มหาชน) 
14 คุณ พชรพล วมิลเฉลา บรษิทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
15 คุณ พรษิฐ ์จติตโรภาส บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั  
16 คุณ ภคัธดา จารพุรพาณชิ K P CON Co., Ltd. 
17 คุณ ภทัรพล ชยัสถาพร Pace Development Corporation 
18 คุณ ภทัรวรรณ สุขสว ี บรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จ ากดั 
19 คุณ ภูม ิพฒันะเอนก DMED Hearing Co., Ltd. 
20 คุณ วรนิทร อยู่วมิลชยั Thai KK Co., Ltd. 
21 คุณ วาสติา ทัง่สกุลทอง บรษิทั ไลทต์ิง้เฮา้ส ์(ทองหล่อ) จ ากดั 
22 คุณ วรีววรณ เทพเจรญิ DNA Skin Clinic 
23 คุณ ศราวฒุ ิรชันกูล JBP International Paint Co., Ltd. 
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ล าดบั   ชือ่-นามสกุล บรษิทั 

24 คุณ ศติา ชตุภิาวรกานต ์ Bchu Group 
25 คุณ ศริลิกัษณ์ ปฏภิทัรานนท ์ FABLAB GASTRONOMY 
26 คุณ หรรษา ไกรโกศล Park and Garden Co., Ltd. 
27 คุณ อชริญา ประสุตานนท ์ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
28 คุณ อมาตชยั วเิศษศกัดิส์นัต ิ Poteam Builder Co., Ltd. 
29 คุณ อวชั อชัวงศ ์ บรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
30 คุณ อญัอารยา วาจาวทุธ บรษิทั พ.ีว.ี สทลี รไีซเคลิ จ ากดั 

 

 

ผูท่ี้ได้รบัสิทธ์ิเข้าอบรม หลกัสตูร ABC Talent #4 เมื่อครบเง่ือนไขตามท่ีสถาบนัฯ ก าหนด  

ทางสถาบนัฯ จะติดต่อยืนยนัการเข้าอบรม และการช าระค่าธรรมเนียมการอบรมอีกครัง้ 

 

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 
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