
 

 

ประกาศรายช่ือส ารอง หลกัสตูร ABC#13 และยืนยนัใน ABC#14 

สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ  
(Academy of Business Creativity)  

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

  ช่ือ-นามสกลุ บริษทั 

คุณ กชกมล ธีราวทิยากูร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย จ ากดั มหาชน  
คุณ กชกร บุศปพงศ ์ 54 Groups Co., Ltd. 
คุณ กฤติน รดีสุจริตกุล Quality Report Co., Ltd. 
คุณ กฤษณะ ลีลากุศลวงศ ์ Kennyestate 
คุณ กวนิ กลองกระโทก บริษทั ลอนด้ี ย ูจ  ากดั 
คุณ กววีฒัน์ สินเจริญ บริษทั สยามพวิรรธน์ จ  ากดั 
คุณ กญัญารัตน์ วรรณอาภา บริษทั ซาลอน แมเนจเมน้ท ์กรุ๊ป จ ากดั 
คุณ กณัฐมณี จรัลรัตน์ Pegasus Autohaus Co., Ltd. 
คุณ กิตต์ิยาใจ ตรีเอกวจิิตร บริษทั เอ็มพจีี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ เกรียงศกัด์ิ  เห้ียมโท ้ บริษทั แอสเซทไวส์ จ  ากดั (มหาชน) 

คุณ โกมล วงศพ์รเพญ็ภาพ บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 
คุณ จนัทนา จนัทร์จกัร์ บริษทั บางกอกเฮลทก์รุ๊ป จ ากดั 
คุณ จารุวตัร จีระมานะพงศ ์ บริษทั จีระธนา ก่อสร้าง จ  ากดั 
คุณ จินตจุ์ฑา ดารารัตนโรจน์ บริษทั ซี เอ เอส เปเปอร์ จ  ากดั 
คุณ ฉตัรพงษ ์เลิศสิริมงคลชยั บริษทั แอล ซี อินทชั จ  ากดั 
คุณ ชไมมาศ บรรพพงศ ์ Parexel International (Thailand) Co., Ltd. 
คุณ ชยธร เมฆทนัต ์ บริษทั ทีเอที คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ ชินพงษ ์สกุลรัตนรักษ ์ บริษทั ฟอร์ เรสท ์บูทิค เฮา้ส์ จ  ากดั 
ดร. ชินพล จงประเสริฐ บริษทั คริสตลั ซิลด ์โปรเฟสชัน่นอล คาร์ โคท้ต้ิง จ  ากดั 
คุณ ญาณิกา จูรณาลกัษณ์ Veneta 
คุณ ฐานวฒัน์ ฉตัรวริิยานนท ์ VL&M Apparel Co., Ltd. 
คุณ ณรงคฤ์ทธ์ิ จิวราช หา้งขายยาเอาร์อาร์ 
คุณ ณัชชา เลิศประพนัธ์ 659 Group Co., Ltd. 
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คุณ ณัฏฐกรณ์ ทวรัีกษา บริษทั ไทย แอ็กโกร อินเตอร์เทรด จ ากดั 
คุณ ณัฐกมลธชัสร กานตไ์กรศรี บริษทั รูมดิโอ โปรดกัชัน่ จ  ากดั 

คุณ ณัฐชา อศัวถาวรวานิช SCI Electric Public Company Limited 
คุณ ณัฐเศษ ศิรินนัทธ์นานนท ์ บริษทั ซีแมนทิค ทชั จ  ากดั 
คุณ ดลหทยั หวงัมงคลเลิศ V K Box Co., Ltd. 
คุณ ดาวพมิพท์อง อมาตยกุล บริษทั พิง้ค ์พีโอ จ  ากดั 
คุณ เดชสุนทร แสงคลอ้ย Y COMMUNICATION Co., Ltd. 
คุณ เตม็สุข รักษาวงศ ์ บริษทั สุขเตม็เตม็ จ  ากดั 
คุณ ทรงยศ คงกิจถาวร Nanaflora Co., Ltd. 
คุณ ทานตะวนั ธีระโกเมน MK Restaurant Group Public Company Limited 
คุณ ทิพยรั์ตน์ สิทธิมนตอ์ านวย GIVE Education 
ดร. เทอดศกัด์ิ บุญทศ บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
คุณ ธนโชติ บุญมีโชติ Thai Union Seafood Co., Ltd. 
คุณ ธนวรรณ ไชยกุลงามดี บริษทั งามดีคอตตอน จ ากดั 
คุณ ธนวฒิุ ลีรุ่งไพศาล Lee.C.T.Steel LTD., Part. 
คุณ ธนา ชยัชาญพานิช บริษทั มัน่คงสตีล จ ากดั 
คุณ ธนานิษฐ ์สิริไอยราวชัร บริษทั อินโนเวท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
คุณ ธนิศร คล่องประมง บริษทั ลคัก้ีสตาร์โลจิสติกส์ จ  ากดั 
คุณ ธาดา โอฬาริก บริษทั ดิจิตอล แอสโซซิเอาทส์ จ  ากดั 
คุณ ธิติพงศ ์ไววทิยลิ์ขิต บริษทั เกรียงกมล 2009 จ ากดั 
คุณ ธีรนยั ตรีเพิม่ทรัพย ์ Treepermsub Corporation Co., Ltd. 
คุณ ธีรภทัร เอ้ืออารีวรกุล กลุ่มบริษทัเจริญเคเบิลทีวี 
คุณ ธีระฑตั หนูด า บริษทั แจ่มวา้ว อินเตอร์ เทรดดัิง จ  ากดั 
คุณ นปภชั ล้ิมวรากุล มูนแรบบิท 
คุณ นภสัวรรณ กาญจนเมธากุล บริษทั สหกาญจน์ปาลม์อินดสัทรี จ ากดั 
คุณ นรินทร์ ลีลาภรณ์ Lazada 
คุณ นรุตม ์เลิศวทิยากรณ์ SMART HOME (THAILAND) Co., Ltd. 
คุณ นวนิดา โชติวรรณ บริษทั ช.พานิช หลานหลวง จ ากดั 
คุณ น าพล ตนัติมาสกลุ บริษทั สยาม รับเบอร์ อินดรัสทรี จ  ากดั 
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คุณ เบญจพร ประสิทธ์ิพนัธ์ F.A. Flavors Co., Ltd. 
คุณ ปราชญว์ชัร์ มุลฑา บริษทั ไทแทน โลจิสติกส์ จ  ากดั 
คุณ ปัทมาภรณ์ ประยรูหงษ ์ บา้นฟ้าพราวฝน 
คุณ ปารณีย ์ครองบุญยิง่ บริษทั โทนิก โฮมแอนดแ์อพพลิเอนซ์ จ  ากดั 

คุณ ปิยรัชต ์เจริญลาภ บริษทั เอพ1ี68 พาร์ทเนอร์ จ  ากดั 
คุณ ปิยว์รา สิริจิตราภรณ์ บริษทั ตั้งหง่วงเซง้ ไทยโฮมมาร์ท จ ากดั 
คุณ พงศพ์ล เมฆะวรากุล บริษทั ไมคช์อปปิงมิลล ์จ  ากดั 
คุณ พนชักร บุญยิง่สถิตย ์ บริษทั กรบุญ จ ากดั 
คุณ พรทิพย ์เหลืองก าธร บริษทั พ.ีซี.สยาม ปิโตรเลียม จ ากดั 
คุณ พรพมิ นาคสวสัด์ิ dtac, business group 

คุณ พรรณรังสี เตม็แสวงเลิศ Creful Interior Company Limited  
คุณ พรศกัด์ิ ฐิติพทิยา บริษทั สุวรรณภูมิบูรพา จ  ากดั 
คุณ พรอภิญญา ธนสันีกุล ทีเอฟซี ออยล ์
คุณ พลภทัร ทรงธมัจิตติ  GetLinks Inc. 
คุณ พลอย จินดาโชติ บริษทั โรงงานแสงเทพไทย จ ากดั 
คุณ พลอยนภสั บุญสงเคราะห์ บริษทัโมชิ โมชิ เจแปน จ ากดั 
คุณ พสุวนิทร์ ปฏิมาสุนทร บริษทั 100 ปี พฒันาแลนด ์จ ากดั 
คุณ พชัญณิ์ษา เหอล้ีไพศาล บริษทั เชียงใหม่ ซี.ดี.ซพัพลาย จ ากดั 
คุณ พชัมณฑ ์เพยีรไพศาลลิขิต ดาวเงิน 
คุณ พานิช มณีรัตนะพร บริษทั แลนด้ี โฮม (ประเทศไทย) จ  ากดั 
คุณ พชิชา ธนาลงกรณ์ บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ  ากดั 
คุณ พมิพช์นก เก้ือรอด บริษทั เก้ือสกุล กลาส จ ากดั 

ทพญ. พมิพธ์าดา กิตติพบิูลย ์ - 
คุณ พรีะศกัด์ิ บุญเปล้ือง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ช.บรรจุภณัฑ ์เซ็นเตอร์ 
คุณ ภคัชนญั เริงประเสริฐวทิย ์ Adami Co., Ltd. 

ร.ต.อ. ภทัร์ พละศกัด์ิ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
คุณ ภทัรมน เกิดลาภผล บริษทั สวทีวอเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ  ากดั 
คุณ ภาสวชิ วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ Rich Sport Public Company Limited 
คุณ มงคล เกริกพพิฒัน์สกุล บริษทั โมบาย ทู แมชชีน คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 



4 | P a g e  

 

  ช่ือ-นามสกลุ บริษทั 

คุณ มานิต ฉตัรสุวรรณวไิล บริษทั พฒันไชยนฤนารถ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
คุณ รวนิท ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
คุณ รสสุคนธ ์ประสิทธ์ิภาคย ์ บริษทั พรสมุทร จ ากดั 
คุณ รออิส อลันะห์ด ั Gano Excel Enterprise Thailand Co., Ltd. 
ดร. ริกาณ์ ปุญทริกา - 
คุณ รุ่งโรจน์ หวนระลึก High Solution of Television Network 
คุณ ลิลิต คมธรรม Media Prime Co., Ltd. 
คุณ วรรณี ควรสถาพร บริษทั สถาพร มาเก็ตต้ิง จ  ากดั 
คุณ วรรัตน์ หวงัพึ่งกนั บริษทั โปรเอ็น คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 
คุณ วรากรณ์ กริตยอานนท ์ กริตยทรัพย ์
คุณ วรารัตน์  นารังค ์ บริษทั คิงส์ คอลเลคชัน่ส์ (1989) จ  ากดั 
คุณ วริศ แจ่มวฒิุปรีชา Bays Engineering 
คุณ วศุมา คณาธนะวนิชย ์ บริษทั เดอะรีเจน้ทช์ะอ าโฮเตล็ จ  ากดั 
คุณ วสนัต ์ติรางกูร Full Advantage Co., Ltd. 
คุณ วชัรพงศ ์คูวจิิตรสุวรรณ กระทรวงสาธารณสุข/ส านกัรัฐมนตรี 

น.สพ. วชัระ ปานวุน่ บริษทั โอสแควร์ ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
คุณ วฒัน์ชานนท ์พลงัอิสระ บริษทั เฮอริเทจ ไพร์ม จ ากดั 
คุณ วกิรม เจนเนติสิน โรงพยาบาลพญาไท 1 
คุณ วชิเรศ บุญจิตตพ์มิล บริษทั มีนบุรีการแพทย ์จ  ากดั 
คุณ วภิาพร จิระพฒัน์พศิาล Haute Couture Experience Co., Ltd. 
คุณ ศรัณย ์กอ้นทรัพย ์ บริษทั คิดเยอะ ครีเอทีฟ จ ากดั 
คุณ ศรัล ดุรงคเ์ดช  บริษทั มาซูม่า (ประเทศไทย) จ  ากดั 
คุณ ศศกมล นนัทธเนศ SAI Autopart Company 
คุณ ศิโรธร ไพฑูรยม์ณีรัชกุล Fuchsia Xclusive 
คุณ สถาปัตย ์วรวทิยว์ฒันะ Secretohm Eyebrow 
คุณ สมบตัิ งามเฉลิมศกัด์ิ Paperspace Co., Ltd. 
คุณ สมิทธ์ิ ล าดบัชั้น KnoxboxBangkok 
คุณ สรร ก่อนนัทวฒัน์ Kudsun global group 
คุณ สรายทุธ์ิ พศิลพลู บริษทั อิมเมจสตีลเฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 
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คุณ สวติตา นาคะนคร บริษทั ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั 
คุณ สนัต ์สินธุฉตัร หา้งทองเยาวราชกรุงเทพ 
คุณ สุเนตร คุณานนัทกุล Siam Eastern Industrial Park Co., Ltd. 
คุณ สุพชิชา ล้ิมทองค า Beeline Tours & Travel 
คุณ สุพศิลย ์เมฆอาภรณ์ The Ampersand 
คุณ สุรีย ์ศิริวจันางกูร บริษทั เพชรสโตร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
คุณ สุวฒัน์ ปฐมภควนัต ์ Skootar Co., Ltd. 
คุณ สุวฒัน์ รักทองสุข บริษทั เลิศ โกลบอล กรุ๊ป จ ากดั (Lert Global group Co., Ltd.) 
คุณ อดิเทพ สจัจเทพ Magnum Corporation 
คุณ อมรเทพ มีสุข โครงการบา้น ณยฎา 
คุณ อรชุมา จกักะพาก LDI LEADERSHIP DEVERLOPMENT 
คุณ อรรว ีพพิฒัน์ศิริขจร บริษทั ลิฟวิง่ กราส จ ากดั 
คุณ อรอนงค ์ภู่เจริญ Good time Property Co,. Ltd. 
คุณ อลิสา พฤฒารัตน ์ บริษทั น าไทอีควปิเมน้ท ์จ  ากดั,ร้านชงเจริญ 
คุณ อญัญชิ์สา วรีภทัรศิริกุล AMH Group 
คุณ อาทิตย ์เจนวริิยะ บริษทั เจน แมเนจเมน้ท ์กรุ๊ป จ ากดั 
คุณ อิทธิ นิตยาพร Marriott 
คุณ อินทชัพงค ์รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ส านกังาน กสทช. 
คุณ อินทุอร ชีวธนัยภ์าธร บริษทั ธนาวนิ จ  ากดั 
คุณ เอกลกัษณ์ ทองค าวงศ ์ บริษทั ชารีฟ1400 (ประเทศไทย) จ  ากดั 
คุณ เอกวจัน์ สหกิจ บริษทั เดอร์มา อินโนเวชัน่ จ  ากดั 

 

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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