
 

 

ประกาศรายช่ือผู้เข้าอบรม หลกัสตูร ABC#9 

สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ  
(Academy of Business Creativity)  

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 

คุณ กฤตยา เลาหพงศช์นะ บรษิทั ธนเศรษฐ ์แอสเสท จ ากดั 

คุณ กฤษณ์ บุญญะรงั บรษิทั เดอะสกาฟิลม์ จ ากดั 

คุณ กฤษณ์ พทิกัษ์บูรณะพฒัน์ บรษิทั วงศช์่าง จ ากดั 

คุณ กลา้ ตัง้สุวรรณ บรษิทั ไวซไ์ซท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

คุณ กวนิ โตวงศศ์รเีจรญิ บรษิทั ซชูโิอ จ ากดั 

คุณ กอบเกยีรต ิธนญัชยะ บรษิทั อเีอส เคาน์เซล จ ากดั 

คุณ ก าพล เกยีรตเิชดิแสงสุข คา้ทอง โซวเซ่งเฮง 

คุณ กุดัน่ สุขุมานนท์ บรษิทั กุดัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

คุณ เกือ้กานต์ สายเชือ้ JIBSOFT, Co., Ltd./ JIBEX Co., Ltd. 

คุณ ขวญัตา สุดแสง THE PRODIGY (THAILAND) Co., Ltd. 

คุณ ของขวญั วนิธุพนัธ ์ บรษิทั ของขวญั คลนิีก เวชกรรม จ ากดั 

คุณ จกัรนิ บูรณพนัธุศ์ร ี MFC Asset Managment PCL 

คุณ จนัทรจ์รสั กลิน่ประทุม Only amy’s 

คุณ จริดา ด่านชยัวโิรจน์ บรษิทั คลองสวนพล ูจ ากดั 

คุณ จุฑารตัน์ สงิหกุ์ล กรมปศุสตัว ์

คุณ จุฬารตัน์ อรรถสารประสทิธิ ์ Bellitas (Thailand) Co., Ltd. 

คุณ เจนจริา พรชยัศกัดิอุ์ดม Gpp international 

คุณ ชนญัญา ระยามาศ True Corporation 

คุณ ชชันนัท ์จริงับุญกุล สีพ่ระยาก่อสรา้ง และ สีพ่ระยาเฟอรนิ์เจอร ์

คุณ ชยัรตัน์ ธรรมพรี บรษิทั บลิทแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณ ชาญ่า ณ นคร บรษิทั เมนยะ อติโต (ประเทศไทย) จ ากดั 

คุณ ชาลสิา พลูวรลกัษณ์ บรษิทั เมเจอรฮ์อลลวิด้ดรามค าแหง จ ากดั 

คุณ ชรีณฐั ยสูานนท ์ บจ.ชรีณัฐ โคลทติ้ง / บจ.แร้ด คอสเมตกิ / บจ.ชรีดศิ / บจ.บิว้ตี้ทเว่นตี้โฟร์ 

คุณ ชุตกิาญจน์ กาญจนพชัร บรษิทั สบู่ผลไมแ้อรี ่จ ากดั 

คุณ ชรูชัฏ์ ชาครกุล บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

คุณ โชตกิร ปญัจทรพัย ์ Adams real estate Co., Ltd. 
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คุณ ญาณิศา สนธจิริวงศ ์ The Signature Brand 

คุณ ฐติมิา ถริกจิพงศ ์ บรษิทั พ ีแอนด ์บ ีรชัดาโฮเตล็ จ ากดั 

คุณ ณครนิทร ์โรจนศกัดิช์ยั MAXLIGER 

คุณ ณภทัร ภทัรอารยสกุล บรษิทั ทรพัยร์ุ่งเรอืง พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

คุณ ณฎัฐวฒัน์ วุฒ ิ บรษิทั เอนเนอรจ์ ีแอนด ์เอนไวรอนเมนท ์คอนซลัติ้ง กรุ๊ป จ ากดั 

คุณ ณฐัธดิา พละศกัดิ ์ ในนามขีา้ว 

คุณ ณฐัพงศ ์ก าเหนิดงาม BCRM Co., Ltd. 

คุณ ณฐัพรรณ อศัววเิศษศวิะกุล Bank of America 

คุณ ณฐัเศรษฐ ์ไตรทพิยเ์จรญิชยั Jenosize Co., Ltd. 

คุณ ดนยา นิธธินภทัร Phisitchai Real Estate Co., Ltd. 

คุณ ดวงกมล อุดมกจิปญัญา บรษิทั พรเีซยีสไทม ์เทรดดิง้ จ ากดั 

คุณ ดฐิพล วศิวรากรู บรษิทั วศิวพลแลนดแ์อนเฮา้ส ์จ ากดั 

คุณ ดุจอธษิฐ ์ศรชี านิ ส านกัปลดักระทรวงกลาโหม 

คุณ ต้นตระกลู กมลวศิษิฎ์ บรษิทั สมบตัเิตมิตระกลู จ ากดั 

คุณ ตรยัลกัษณ์ วงศจ์ริฐัติกิาล บรษิทั ว ีพาวเวอร ์เซริฟ์ จ ากดั 

คุณ ธนวฒัน์ อมัพุนนัทน์ บรษิทั ทพี ีบซิ จ ากดั 

คุณ ธนญัญา สุธรีชยั Butterfly Corporation Co., Ltd. 

คุณ ธวชั อุยสุย บรษิทั ตรงัเอฟซ ีจ ากดั 

คุณ ธติญิา นิธปิิตกิาญจน์ บรษิทั โรงงานน ้าปลาไทย (ตราปลาหมกึ) จ ากดั 

คุณ นพนนัท ์สุวรรณจตุพร บรษิทั สุวรรณจตุพร จ ากดั 

คุณ นพวรรณ ฉายะบรรจงเลศิ Starlight Unifiorm Co., Ltd. 

คุณ นรุณา จวิงักรู บรษิทั แพทยจ์ดัฟนั จ ากดั 

คุณ นนัทวนั วงศว์รรณ บรษิทั ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 

คุณ นิตริุจน์ รตัน์กติตพิงษ ์ หา้งทอง เยาวราชกรุงเทพ 

คุณ นิทรา กติยิากร ณ อยุธยา Nitra Wellness/ ตรอีพารต์เมนต์/ 9face Clothing 

คุณ นิธ ิสจัจทพิวรรณ MyCloudFulfillment 

คุณ บูรพา โอภาสประไพ บรษิทั โอ จ ีเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

คุณ แบด็ สตีะประดษิฐ ์ Srisawad Finance Public Company Limited 

คุณ ประวณีา ฟูเฟ่ืองมงคลกจิ บรษิทั เบสท ์นาวนิ แอนด ์มารค์ จ ากดั 

คุณ ปรชีญา ทฆีาสุรตัน์ COGENCY Co., Ltd. 

คุณ ปณัญพสัตร ์ธรรมรตัน์ Vocalize Singing Academy 

คุณ ปุญชรศัมิ ์ก่อเกยีรตติระกลู Rocket Sound 

คุณ ปุณณม ีสจัจกมล The Sense Clinic 

คุณ พงพ ีลนีะวงศ ์ Zilhouette Thonglor 
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คุณ พชร วรีะพนัธ ์ ไอยราวาณิชย ์

คุณ พรเทพ ศริริตัน์อสัดร บรษิทั เตยีวฮงสลีม จ ากดั 

คุณ พรพรรณ นิธพิฒันปญัญา J-Plan Holiday 

คุณ พรพมิ สงิหส์มบุญ บรษิทั มาเดร่า โปรดกัส ์จ ากดั 

คุณ พรรษษิฐ ์ต่อสวุรรณ Sathorn Unique PCL. 

คุณ พรศกัดิ ์อรยิพงศไ์พโรจน์ บรษิทั ท ีอาร ์ดบับลวิ เอเชยีติก๊ จ ากดั 

คุณ พลอยจนัทร ์วฑิรูชาต ิ Dwell Grand Asset 

คุณ พศนิ ปิตธินฤทธิ ์ บรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั 

คุณ พชัรห์ทยั รตันไตรภพ Pioneer Logistics 

คุณ พชัราวลยั เรอืงกฤตยา บมจ.อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์

คุณ พชัรนิทร ์ตวงสทิธสิมบตั ิ NAN YANG TEXTILE GROUP 

คุณ พชินิตา ศศธินานนท์ P Asset Development 

คุณ พมิพพ์ชิา อุตสาหจติ Banlue Group 

คุณ พริดา องิคธ์เนศ Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd. 

พ.ญ. เพาพะงา ภูมสิถาน โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาสมุย 

คุณ แพร เตชานุรกัษ์ Blue hill Khaoyai Co., Ltd. 

คุณ ภคเวศย ์ทบัประยรู BT Group Corporation Co., Ltd. 

คุณ ภณษร นามเธยีร โรงเรยีนอนุบาลเซนต์แคเธอรนี 

คุณ ภทัรกร คุม้วานิช wealth enterprise27 

คุณ ภทัรษีา ทรพัยป์ระเสรฐิ Central Pattana Co., Ltd. (CPN) 

คุณ มงคล เจยีรพนัธุ ์ บรษิทั สมบูรณ์สุขบ้านและทีด่นิ จ ากดั 

คุณ มารษิา เยน็บ ารุง Northern Gulf Petroleum 

คุณ มนิทรฐ์ติา อคัรบุญญาพฒัน์ บรษิทั อทิธฤิทธิ ์อเิลคตรคิ จ ากดั 

คุณ ยลดา แสงเสรมิญาต ิ บรษิทั ดรมีแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั 

คุณ รงัสมินัตุ์ วชัรานนท ์ บรษิทั สงวนออโต้คาร ์จ ากดั 

คุณ รฐิกิา ดลีา Surface Food Industrial Co., Ltd. 

คุณ เรศรา ตณัฑะยานนท ์ บรษิทั ไทยไพศาลสลกัภณัฑ ์จ ากดั 

คุณ ฤทธพิงศ ์ดุรงคเ์ดช บรษิทั มาซมู่า (ประเทศไทย) จ ากดั 

คุณ วงศกร นิมมติ SCG Homesolution (แยกปกัธงชยั-ชลรุ่งเรอืง) 

คุณ วชริา จติศกัดานนท์ Unionpan Exhibition Co., Ltd. 

คุณ วรนนัท ์ถาวรนนัท ์ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

คุณ วรนิษฐ ์วรีวฒัน์วราธร บรษิทั เอเลนน่าเฮลทต์ี้ จ ากดั 

คุณ วรพล สขุวีฒันา Doctor Tony Clinic 

คุณ วรมน วกิรยานนท ์ บรษิทั ท ีเอส ว ีแวนด ์1990 จ ากดั 
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คุณ วรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสริช์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คุณ วรญัญ ูพรหมบนัดาลกุล มหาวทิยาลยักรุงเทพ หลกัสตูรนานาชาติ 

คุณ วรพีร แกว้สว่าง นกัลงทุน 

คุณ วชัร ีศริเิวชววิฒัน์ Good Thing Happwn Co., Ltd. 

คุณ วารญิญา ปรูานิธ ี บรษิทั สุนทรเมทลัอนิดสัทรสี์ จ ากดั 

คุณ วณิณ์ ผาณิตวงศ ์ บรษิทั น ้าตาล นครเพชร จ ากดั 

คุณ วภิาว ีหนูเนียม Natsu International Co., Ltd. 

คุณ ววิฒัน์ กวา้งคณานุรกัษ์ บรษิทั เซฟ เฟอรท์ลิติี้ เซน็เตอร ์จ ากดั 

คุณ วณีา ไชยวรรณ บรษิทั ว.ีวรรณ แอสเสท จ ากดั 

คุณ วรียา มานะผจญ Technic Enterprise & Technology 

คุณ วรีสทิธิ ์วมิลโลหการ OKP property 

คุณ วรีศิ สุทธกุิลพานิช หจก. พนัทว ีออโต้ มาสเตอร ์

คุณ วุฒไิกร ชยัเศวตกานนท์ บรษิทั มหากจิรบัเบอร ์จ ากดั 

คุณ ศนัสนะ ศศะนาวนิ Food Passion Co., Ltd. 

คุณ ศริกิาญจน์ บุญกาญจน์ Odinric-Thai 

คุณ ศริพิร อรยิพุทธรตัน์ KEEEN 

คุณ ศวิพร เพ่งผล AIS 

คุณ ศุภรนิทุ ์ด ารงรตัน์ CHAVANA Co., Ltd. 

คุณ ศุภจัฉร ีธนาไพศาล บรษิทั ภูสนัฟ้า รสีอรท์ จ ากดั 

คุณ โศภนา ปฐัพาณิชยโ์ชต ิ Pacifica Group 

คุณ ษุภภภา กุลวฒันโยธนิ บรษิทั โอเรยีนเตด็ไทย จ ากดั 

คุณ สาทร ชวนะเวสน์ บรษิทั เลศิชวนะ จ ากดั 

คุณ สทิธพิล วบิูลยธ์นากุล ABSMEDiQ Wellness Center 

คุณ สุกฤษณ์ คุณสวิะวงศ ์ ไวน์รพีลบับลคิ 

คุณ สุชาต ิบุญบรรเจดิศร ี Knight club capital AMC 

คุณ สุญาณี เชนยะวณิช ASA Furniture Co., Ltd. 

คุณ สุทธเิกยีรต ิวรีะกจิพานิช บรษิทั เจ.เอส.เอน็จเินียริง่ แอนด ์แมคคานิคอล จ ากดั 

คุณ สุธาทพิย ์ตุลยานนัต ์ บรษิทั ฟู้ด อคีวปิเมน้ท ์จ ากดั 

คุณ สุราศ ีอิม่ใจ โรงพยาบาลผวิหนงัอโศก 

คุณ สุรยีพชัร ์นวลปานวรชาต ิ Wiz Connection Co., Ltd. 

คุณ สุรรีตัน์ ลสีวสัดิต์ระกลู บรษิทั มลิลค์อนสตลี จ ากดั (มหาชน) 

คุณ เสาวลกัษณ์ ฉตัรลมยั บรษิทั รชิ เรสเตอรองค ์จ ากดั 

คุณ อนนัต์ อาศริเลศิสริ ิ SUN 168 CORPORATION 

คุณ อนิพทัย ์ศรรีุง่ธรรม Auora Design 



5 | P a g e  

 

ชื่อ-นามสกุล บรษิทั 

คุณ อภชิญา ยอดวานิช บรษิทั เอชซเีอน็ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ ากดั 

คุณ อภสิทิธิ ์โอภาสเอีย่มลขิติ กา้นคอคลบั 

คุณ อรรจมาภรณ์ เนาวสุวรรณ์ Woody World 

คุณ อรอนงค ์โฆษะครรชติ บรษิทั ยนิู-ทอ้ป เทรดดิง้ (1988) จ ากดั 

คุณ อวกิา เตชะรตันประเสรฐิ บรษิทั สหมงคลฟิลม์ อนิเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 

คุณ อคัรชั อทิธภิากร บรษิทั เด่นฟ้าการพมิพ ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

คุณ อจัฉรยี ์ตยีาภรณ์ บรษิทั ทอ็ปโซลเวน้ท ์จ ากดั 

คุณ อญัชล ีพรมอ่วม Smart ID Group 

คุณ อทิธ ิลมิสถายุรตัน์ บรษิทั โตโยตา้ชุมพร ผูจ้ าหน่ายโตโยตา้ จ ากดั, โรงแรมสมเกยีรตบุิรรีสีอรท์ จงัหวดักระบี ่

คุณ อทิธพิทัธ ์เศรษฐยุกานนท ์ บรษิทั มงิกาลาบา ซบัคอนแทรค็ เมเนจเมน้ จ ากดั 

คุณ อุมาพร ไววทิยล์ขิติ บรษิทั เกรยีงกมล 2009 จ ากดั 

คุณ เอกพงษ์ หริม่เจรญิ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

คุณ เอกฤกษ์ แสงเสรดี ารง บรษิทั แรบบทิ ออโต้ คราฟท ์จ ากดั 
 

ส ำหรบัท่ำนทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกจะต้องตดิต่อยนืยนักำรเขำ้อบรมกบัทำงสถำบนัฯ ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2561 

และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรอบรม ระหว่างวนัท่ี 1 – 30 ตุลาคม 2561  โดยมรีำยละเอยีดกำรช ำระค่ำธรรมเนียมตำม
เอกสำรแนบทำ้ยน้ี  หำกผูเ้ขำ้อบรมทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกไม่สำมำรถยนืยนัและช ำระเงนิตำมวนัและเวลำดงักล่ำว สถำบนัฯ จะ

ถอืว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะท ำกำรติดต่อผูท้ีผ่่ำนกำรคดัเลอืกในรำยชื่อส ำรองต่อไป 

 

เร่ิมอบรม : วนัท่ี 16  มกราคม – 24 พฤษภาคม 2562  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ผู้ประสานงานหลกัสตูร 

คุณณฐันนัท ์อยูส่ถติย ์(ข่อย)   Tel. 061 596 9310      abcbyspu@spu.ac.th 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:abcbyspu@spu.ac.th
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รายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม 

หลกัสตูร “ABC#9” 
 

สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ (Academy of Business Creativity: ABC)  
โดยมหาวทิยาลยัศรปีทมุ ขอแจง้รายละเอยีดการช าระคา่ธรรมเนยีมการอบรม ดงันี้ 
 
1. ขอใหท้่านด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน 215,000 บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นห้าพนับาท

ถ้วน) ระหว่างวนัท่ี 1 – 30 ตุลาคม 2561  (หากพน้ก าหนด สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณา
ผูส้มคัรทา่นอืน่ต่อไป) โดยทา่นสามารถช าระคา่ธรรมเนยีมการอบรมได ้ดงันี้ 

1.1. ช าระโดยการโอนเงนิสดเขา้บญัช ี ชือ่บญัช  ี SPU : ABC (2015)  ธนาคาร กรุงเทพ บญัช ีสะสมทรพัย ์ 
สาขา มหาวิทยาลยัศรีปทุม บญัชเีลขที ่006-8-03466-9 

1.2. ช าระโดยการสัง่จ่ายเชค็ในนาม SPU : ABC (2015)  โดยน าเชค็เขา้บญัช ีตามขอ้ 1.1  
2. กรุณาแจ้งข้อมูล / ชื่อ – ทีอ่ยู่ ทีป่ระสงค์จะให้สถาบันฯ ออกใบเสร็จรบัเงนิ (ตามแบบฟอร์ม) พร้อมทัง้ส่ง

เอกสารหลกัฐานการช าระคา่ธรรมเนยีมการอบรม มาที ่ E-mails: suwaree.payment.abc@gmail.com  
ทัง้นี้สถาบนัฯ จะด าเนนิการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงนิใหก้บัทา่น ภายใน 15 วนัท าการ (ภายหลงัจากการรบัเอกสาร
การช าระเงนิ)  

 
หมายเหตุ   คา่ธรรมเนยีมการอบรมทา่นตอ้งช าระเงนิเตม็จ านวน เนื่องจากมหาวทิยาลยัมฐีานะเป็นนิตบิุคคล ตาม
มาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ.2546 ไม่เขา้ลกัษณะเป็น “บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล” ตามมาตรา 39 แหง่ประมวลรษัฎากร ไมม่หีน้าทีต่อ้งเสยีภาษเีงนิได้นิตบิุคคลตามประมวลรษัฎากร เมือ่มผีู้
จ่ายเงนิจงึไมอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย 
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แบบฟอรม์ข้อมูลการออกใบเสรจ็รบัเงิน (กรณุาเขียนตวับรรจง) 

ช่ือ-ท่ีอยู่ส าหรบั 
ออกใบเสรจ็ฯ : 

 

ช่ือ-ท่ีอยู่เพื่อ

การจดัส่ง

ใบเสรจ็รบัเงิน: 

 

 

ช่ือผูส้มคัร :  

โทรศพัท์ :  

อีเมล์ :  

  

 

 

 

(แนบเอกสารการช าระเงนิ) 

 

 

 

 

 
กรณุาส่งหลกัฐานการช าระเงิน พร้อมข้อมูลส าหรบัการออกใบเสรจ็รบัเงิน  

ไดท้ี ่ มหาวิทยาลยัศรีปทุม สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ หลกัสูตร “ABC#9” 
E-mails: suwaree.payment.abc@gmail.com 
ผูป้ระสานงาน:   คณุณฐันันท ์อยู่สถติย์ (ขอ่ย) Tel. 061 596 9310 E-mails: abcbyspu@spu.ac.th 

คณุสุวาร ี ศารทประภา (เป็ด) Tel. 081 507 7191 E-mails: suwaree.payment.abc@gmail.com 
www.abcbyspu.com  

 

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

