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ชือ่ -นามสกุล
กฤช พรหมสุทธิ
กฤติน รดีสจุ ริตกุล
กัญญ์วรา คงเพิม่ โกศล
จิรติ เพ็ชรฤทธิ ์
ชมพูนุท จุฑาวรากุล
ชารีฟ ทองคาวงศ์
ชีรณัฐ ยูสานนท์
ฐิตพิ งศ์ พุคยาภรณ์
ตวรรณณา เธียรตระวัน
ทัตชณา มัสยวาณิช
ธีรธัช อารยะการกุล
นันทินี เกล็ดมณี
ปรางฉาย จรรโลงบุตร
พชรพล วิมลเฉลา
พริษฐ์ จิตตโรภาส
ภัคธดา จารุพรพาณิช
ภัทรพล ชัยสถาพร
ภัทรวรรณ สุขสวี
ภูมิ พัฒนะเอนก
วรินทร อยู่วมิ ลชัย
วาสิตา ทังสกุ
่ ลทอง
วีรววรณ เทพเจริญ
ศราวุฒ ิ รัชนกูล

บริษทั
Trend Estate
Quality Report Co., Ltd.
บริษทั ครัวไทยมีเนียม จากัด
บริษทั จาเริญเเพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด
บริษทั คลาสสิก โกลด์ จากัด
บริษทั ชารีฟ1400 (ไทยแลนด์) จากัด
บริษทั แร้ด คอสเมติก จากัด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Thai Mee Co., Ltd.
บริษทั โมเดไทย จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด อีสบอนน์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
บริษทั เทคโนเมดิคลั จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามพิวรรธน์ จากัด
K P CON Co., Ltd.
Pace Development Corporation
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
DMED Hearing Co., Ltd.
Thai KK Co., Ltd.
บริษทั ไลท์ตง้ิ เฮ้าส์ (ทองหล่อ) จากัด
DNA Skin Clinic
JBP International Paint Co., Ltd.
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ชือ่ -นามสกุล
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

บริษทั

ศิตา ชุตภิ าวรกานต์
ศิรลิ กั ษณ์ ปฏิภทั รานนท์
หรรษา ไกรโกศล
อชิรญา ประสุตานนท์
อมาตชัย วิเศษศักดิสั์ นติ
อวัช อัชวงศ์
อัญอารยา วาจาวุทธ

Bchu Group
FABLAB GASTRONOMY
Park and Garden Co., Ltd.
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
Poteam Builder Co., Ltd.
บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
บริษทั พี.วี. สทีล รีไซเคิล จากัด

ผูท้ ี่ได้รบั สิ ทธิ์ เข้าอบรม หลักสูตร ABC Talent #4 เมื่อครบเงื่อนไขตามที่สถาบันฯ กาหนด
ทางสถาบันฯ จะติ ดต่อยืนยันการเข้าอบรม และการชาระค่าธรรมเนี ยมการอบรมอีกครัง้
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ ผูป้ ระสานงานหลักสูตร
คุณอมรรัตน์ อยู่สถิตย์ (ข่อย)
คุณรัศมี กลางท่าไค่ (ชมพู่)
คุณสุวารี ศารทประภา (เป็ด)

Tel. 061 596 9310
Tel. 095 905 6855
Tel. 081 507 7191

abcbyspu@spu.ac.th
abcbyspu@spu.ac.th
suwaree.payment.abc@gmail.com

