
 

 

 

 

ประกาศรายช่ือผู้เข้าอบรม หลกัสตูร ABC#13 

สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ  
(Academy of Business Creativity)  

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

  ช่ือ-นามสกลุ บริษทั 

คุณ กฤษฎา ธนตระกูลวงศ ์ Double T smarttech Co., Ltd. 
คุณ กฤษณ์ สกุลพานิช บริษทั ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จ  ากดั 
คุณ กฤษณะ พคุยาภรณ์ บริษทั อุบลชาติ จ  ากดั 
คุณ กนัตก์ว ีลกัษณวศิิษฏ ์ บริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ กนัทิมา วงศส์ถาปัตย ์ บริษทั ทอมโก ้ออโตเมติก แมชชินเนอร์ร่ี จ  ากดั 
คุณ กานต ์ศรีมงคล เรียวคุซงั เอเชีย 
คุณ กานตน์ภสั อศัวเฉลิมพล Y communication Co., Ltd. 
คุณ กาวดิา อยัศิริ บริษทั บีเอ วนั จ  ากดั 
คุณ กิตติภณ ประเสริฐโสภา ขา้ราชการ 
คุณ กิตติศกัด์ิ โชคลาภทว ี BG Container Glass (Public) Company Limited 
คุณ กิตติศกัด์ิ เลิศขจรกิตติ บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จ ากดั 
คุณ เกษราภรณ์ กงัสมุทร บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ  ากดั 
คุณ เกิดชยั สุจิวโรดม บริษทั กิจเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง อีเลคทริค จ ากดั  
คุณ คณพล โกวฒันะ บริษทั ดาราเพรส จ ากดั 
คุณ จกัรกฤติ สายสมบูรณ์ บริษทั สไปเดอร์ ออโต ้อิมพอร์ท 2015 จ ากดั 
คุณ จาริยา แซ่เจียง JFB Kitchen Co., Ltd. 
คุณ จินดา มไหสวริยะ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

คุณ จิระศกัด์ิ จนัทร์รัตนา บริษทั หาดใหญ่ซาวดส์ตาร์ จ  ากดั 

คุณ ฉฐัมงคล องัคสกุลเกียรติ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
คุณ ชนิสา งามอภิชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
คุณ ชยตุ ผลประดบั A.G. Cars and Marine Co., Ltd. 
คุณ ชวศิา เวชชากุล บริษทั อาร์.พ.ีเอ็ม.ฟาร์ม แอนด ์ฟีด จ ากดั 
คุณ ชชัภณ ธรรมสุริยะ บริษทั คั้นก่ีน ้ าเตา้ทอง จ ากดั 

https://www.jobthai.com/th/company/174288
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พ.อ.หญิง รศ.ดร. ชญัญาพทัธ ์วพิฒันานนัทกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
คุณ ชยัชาญ ฟูเฟ่ืองมงคลกิจ Wdt Property Co., Ltd.  
คุณ ชยัพนธ ์ชวาลวณิชชยั บริษทั มาร์เก็ตต้ิงส์อินแบล็ค จ  ากดั 
คุณ ชาครินทรา รุจิเมทินีกุล True Space / True Digital Park 
คุณ ชานนท ์ตามไท บริษทั ซมัติงเบฟเวอเรจ จ ากดั 
คุณ ชินโชติ ลือชยัขจรพนัธ์ บริษทั พพิฒันกิจเทรดด้ิง จ ากดั 
คุณ ชินภทัร น าไพศาล บริษทั ทรัพยไพศาล (โดโลไมท)์ จ  ากดั 
คุณ ชิษณุพงศ ์ตั้งคุณาพพิฒัน์ บริษทั บริหารสินทรัพย ์เพิร์ล จ  ากดั 
คุณ ชุน เกียรติ บุญ บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
คุณ ชูพงค ์เหมะรักษ ์ TQM INSURANCE BROKER 
คุณ ญาณินท ์กาญจนาป่ินโชติ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กงัวานพานิช 
คุณ ณพวฒิุ บุญศิริ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ ณภาภชั หงสประภาส บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
คุณ ณัฐชยา ช้ินป่ินเกลียว บริษทั ไทย โคโคนทั จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ ณัฐวฒิุ ตรีเพช็ร์ บริษทั เตม็ค  า168 จ ากดั 
คุณ ณัฐสิษฐ ์วิจิตรวกิรม บริษทั พทัยาเมาทเ์ทนบีช โฮเตล็ จ  ากดั 
คุณ ธนยศ วงษโ์คเมท Thai Virawat Co., Ltd.  

คุณ ธนสัสรณ์ เตชะอาภรณ์กุล บริษทั เฮา้ส์ ออฟ อาร์ทิสต ์แอนด ์อาร์คิเทคเจอร์ จ ากดั 
คุณ ธเนศ ลีลาภรณ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โคลเวอร์กรุ๊ป เน็ทเวร์ิค  
คุณ ธชัมาพรรณ จนัทร์จ ารัสแสง Happy People Studio Co., Ltd. 
คุณ ธญัญพทัธ ์เกษมฐิติพนัธุ์ THANYAPHAT PLACE  
คุณ ธญัญะ วงศพ์รเพญ็ภาพ บริษทั ไซมิส ควนีส์ จ  ากดั 
คุณ ธณัธชา จนัทาภากุล Strong Solutions Co., Ltd. 
คุณ ธารีรัตน์ ไววทิยลิ์ขิต บริษทั เกรียงกมล 2009 จ ากดั 

คุณ ธีรนนัท ์ศรีหงส์ ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
คุณ นรัชนนัท ์ไกรโชค M Thai Industrial Co., Ltd. 
คุณ นรัฐ คุณะวฒันากรณ์ บริษทั ดบัเบิ้ล พีโอพ ีจ  ากดั 
คุณ นรุตม ์ยอดวานิช บริษทั เสรีชยัยทุธภณัฑ ์จ ากดั 
คุณ นฤมล พฒันะไพบลูย ์ บริษทั อริยะอีควปิเมน้ท ์จ  ากดั 

http://www.thaivirawat.com/frmSiteMap.Aspx?la=Thai
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คุณ นวรัตน์ วงศฐิ์ติรัตน์ บริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากดั 
คุณ นิธิวชัร์ ทิพยอ์คัรยอด Bangkok Dec-Con Public Company Limited 
คุณ บุญชยั เทียนวงั Stonehenge Inter Public Company Limited 
คุณ บุษกร จุลบรรยงค ์ บริษทั ทีแซด เวลเนส กรุ๊ป จ ากดั 
คุณ บุษรินทร์ เสรีโยธิน KKF International Group Co., Ltd. 
คุณ เบญจวรรณ เบอร์แมน บริษทั ครีเอทีฟ เอ จ  ากดั 
คุณ เบญญาภา รุ่งเรืองเนาวรัตน์ ASTA POWER Co., Ltd. 
คุณ ปกรณ์ ชยัสถาพร บริษทั สยามพลาสเทค โปรดกัส์ จ  ากดั 
คุณ ปฏิญญา เก่ียวขอ้ง Nten Venture Co., Ltd. 
คุณ ปณิธิ กอบกุลสุวรรณ THAISAKOL ESTATE 
คุณ ปภาพนิท ์วรีะภุชงค ์ บริษทั ไทยนครพฒันา จ ากดั 
คุณ ประดิษฐ ์ศรีสุขจร บริษทั แสงชยัโชค จ ากดั 
คุณ ปรารถนา ลิขิตพฤกษ ์ Benz BKK Group Co., Ltd. 

คุณ ปิยนาถ งามเจริญ บริษทั เดอะไนน์ไดมอนด ์888 จ ากดั 
คุณ พงศธร ฉตัรนะรัชต ์ บริษทั ซสัโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ พชร ประพนัธ์วฒันะ บริษทั แอสเซทไวส์ จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ พลอยพชร ตั้งปณิธานนท ์ T Asset 
คุณ พลอยริล วสุิทธ์ิอมัพร Oneness Creation Co., Ltd.  

คุณ พศิน จารุทรรศนกุล Aegis care company limited 
คุณ พณัณิตา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ALIST Corporate Public Company Limited. 
คุณ พชิญา อภิวฒันกุล POSH Home Decor (Thailand) Co., Ltd. 
คุณ พชิาวร์ี วรพทัธ์โภคิน Cisco Systems 
คุณ พมิพพ์ชัร วชัรเสวี SOS - Sense Of Style 
คุณ พมิพพ์สุิทธ์ิ เจียระนนัท  ์ Gems Marketing Co., Ltd. 

คุณ พริิยา เพิม่เพยีร บริษทั พซิิเดียไทยแลนด ์จ ากดั 

คุณ พษิณุ นวลหนูปลอ้ง บริษทั สกายเพลน จ ากดั 
คุณ พรีดา ศุภรพนัธ์ บริษทั เทสเตด็ เบต็เตอร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
คุณ พรีพล สุวรรณนภาศรี บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)  
คุณ เพชรลดา ศรอากาศ บริษทั เพชรลดาขนส่ง (2001) จ ากดั 

http://www.onenesscreation.com/
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คุณ ภชัพชิชา มาตร์มงคล บริษทั พรพรหมมา จ ากดั 
คุณ ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธ์ิ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
คุณ ภานรี รัตนวชิช์ Nongnuch International Co., Ltd. 
คุณ ภาษิตา ฉายาวสนัต ์ บริษทั ฉายาวสนัตก์รุ๊ป จ  ากดั 
คุณ ภีมนิดา อุตสาหจิต CYBERPRINT GROUP Co., Ltd. 
คุณ ภูมรินทร์ รุ่งรัศมีพฒัน์ บริษทั สยาม ควอลิต้ี เวิรค ์จ  ากดั 
คุณ โภคิน อุทยัทรัพย ์ บริษทั เวลลดี์เสิร์ฟด ์จ  ากดั 
คุณ มณี โรจน์กนก AES Group Ltd. 
คุณ มณีรัตน์ หล่อรุ่งเรืองกุล บริษทัแผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
คุณ มลธิดา ดารารัตนสกุล บริษทั Josh and jane (Thailand) จ ากดั 
คุณ เมทินี เก้ือวบิูลยว์ณิชย ์ บริษทัหลกัทรัพย ์แอลจีที ประเทศไทย จ ากดั 
คุณ เมทินี ใจเที่ยง ACCENTURE ED Co., Ltd. 
คุณ รวโิรจน์ อมัพลเสถียร บริษทั มงคลโรจนทรัพย ์จ ากดั 

คุณ ฤดีรัตน์ กลัยาณภาคย ์ บริษทั วสีไมล ์เดนทลั จ  ากดั 
คุณ ฤทยัพรรธน์ เมฆวรวฒิุ บริษทั แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ  ากดั 
คุณ วรกร จรูญญาณาธาร Realist Estate Co., Ltd.  
คุณ วรภทัร เศรษฐสมภพ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
คุณ วรา เจริญสุข VT Move and Service Co., Ltd. 
คุณ วราภรณ์ กุลสวสัด์ิภกัดี บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั 
คุณ วราวธุ ยนัตเ์จริญ บริษทั แอโรอาร์ม จ ากดั 
คุณ วรุต ตนัติพภิพ บริษทั วีรันดา รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
คุณ วนิิธา บุญลิขิตชีวะ P.C.Takashima (Thailand) Co., Ltd. 
คุณ วภิทัรดา ขนอม The metropolitan waterworks authorities 
คุณ วริินทร์ญา เลิศพฒันกิตต์ิ VERY FAMOUS COMPANY LIMITED 
คุณ ศรุต นาคะรัตนากร บริษทั ฟู้ด สเป็ค เชียลไลซ์ จ ากดั 
คุณ ศิริเพญ็ ช้ินศิริ Siam Commercial Seaport Co., Ltd. 
คุณ ศิวจัน์ จารุกิจไพศาล The Happy Hours Company Limited 
คุณ ศุภิสรา เเซ่เฉิน Far East Marble & Granite Co., Ltd. 
คุณ สมิตดา สงัขะโพธ์ิ สมิตดาสหคลินิก 
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คุณ สรธร วฒันามาลาชยั บริษทั สร้างสรรคเ์ติบโต จ ากดั  

คุณ สิรีภทัร มหาด ารงคก์ุล I'm International Co., Ltd. 
คุณ สุมิตา จนัทโร บริษทั อยูสุ่ขเพลส จ ากดั 
คุณ สุวรรณา เอ่ียมพกิุล Bertram (1958) Co., Ltd. 
คุณ สุวสิาข ์จกักะพาก - 
คุณ หทยัรัตน์ รัตนศิริวไิล Thai Metal Aluminium Co., Ltd.  
คุณ อคิรากร อิกิติสิริ PCCW OTT (Thailand) Co., Ltd. 
คุณ อคิราภ ์วงศว์รรณ Siam Tobacco Export Corporation 
คุณ อดิศร อาศิรกานต ์ บริษทั พกิเซอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
คุณ อธิคุณ วรกิจไพบูลย ์ บริษทั ราชพฤกษ ์บา้นและที่ดิน จ  ากดั 
คุณ อธิศกิตต์ิ ทรัพยท์วีพร ส านกัพมิพป์ระสานมิตร 
คุณ อนีตา ศรีสกุลชวาลา บริษทั เอ.เอส.ซี.อินทีเรีย จ ากดั 
คุณ อโนชา เอ้ือวฒันสกุล บริษทั พารา สเตนเลส เวร์ิค จ  ากดั 
คุณ อภิชาติ สมรพทิกัษก์ุล บริษทั เอ เอ็ม จี ออโต ้จ  ากดั 
คุณ อภิรยา รัตนอุบลชยั บริษทั มิลเล่ียน ป๊อป จ ากดั 
คุณ อรรถพล ตั้งคารวคุณ บริษทั สีเดลตา้ จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ อรอุมา พนัธอ์ภิวฒัน ์ บริษทั อรอุมา คลินิก จ  ากดั 
คุณ อญัชลี อมรรุ่งมีธรรม Anjali Clinic 
คุณ อญัอารยา วาจาวทุธ บริษทั พ.ีวี. สตีล รีไซเคิล จ  ากดั 
คุณ อศัมสิ์ฐ เลิศธนอารีย ์ Genius SA 
คุณ อาณาจกัร์ พมิสาร Funky Grill 
คุณ อานนัทป์ภา ศิริวรรณ Socius Hakuhodo 
คุณ เอกบุรี จึงประเสริฐศรี บริษทั มหาศาลเคมีคอล จ ากดั 
คุณ เอกฤทธ์ิ ธรรมสถิต Ken Corporation Co., Ltd. 
คุณ เอกสุวชัร์ กิรติวราเสฎฐ์ บริษทั ซีพอีอลล ์จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ แอมม่ี ทววีงศท์รัพย ์ อมตะ ป่าตอง 
คุณ ไอยรา อ่องฬะ บริษทั บลูมีเดียพลสั จ  ากดั 

 

 

https://th-th.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/101715744562255
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เร่ิมอบรม : วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 – 28 มกราคม 2565 (วนัอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม) 

1) ทางสถาบนัฯ เรยีงล าดบัชือ่ตามตวัอกัษรเท่านัน้  
2) ทางสถาบนัฯ จะแจง้ก าหนดการช าระเงนิอกีครัง้ 
3) หากผูเ้ขา้อบรมทีผ่า่นการคดัเลอืกไม่สามารถยนืยนัและช าระเงนิตามวนัและเวลาดงักล่าว สถาบนัฯ 

จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะท าการตดิตอ่ผูท้ีผ่า่นการคดัเลอืกในรายชือ่ส ารองต่อไป 
  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ผูป้ระสานงานหลกัสตูร 

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