รำยชื่อผู้เข้ ำร่ วมโครงกำร MITR UP รุ่ นที่ 1
MITR ACADEMY สมำคมนิสิตเก่ ำคณะสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
4 ตุลำคม - 28 พฤศจิกำยน 2563
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ ง
องค์ กร
1 คุณกรชนก เกื ้อรอด
Estimate
บริ ษัท เกื ้อสกุลกลาส จากัด
2 คุณจักรกฤษณ์ วัฒนมณีวรรณ Business Develop Director
บจก. เวอร์ ซาไทล์ ฮาวส์
3 ดร.จิราพร ตรี วเิ ศษศร
อาจารย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4 คุณเจนนินทร์ เสริ มไสย
Account Manager
Innity Digital Media (Thailand)
5 คุณชญาน์นนั ท์ สาครสกลพัฒน์ เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
6 คุณชาญวิทย์ ลิ ้มวรรัตน์
7 คุณชื่นชีวนั วงษ์ เสรี
8 คุณณดี มีเสถียร
9 คุณณภัฎพงศ์ จิวอัครศานต์

CEO
ผู้ร่วมก่อตั ้ง
Board of Director
ผู้จดั การบัญชีและการเงิน

GG.land
โกลบิช อคาเดเมีย(ไทยแลนด์)
บริ ษัท บทด จากัด
บริ ษัท อริ ยชน จากัด

10 คุณณัชชา โรจน์วโิ รจน์

ผู้ก่อตั ้ง และ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ BLIX POP Co., Ltd.

11 ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
12 คุณธีรานุช รุ่งเรื องพัฒนา

อาจารย์
เจ้ าของธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ธุรกิจส่วนตัว

13 ผศ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
14 ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศริ ิ รัตน์

อาจารย์
อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

15 คุณปาลินนา กองจันทร์
16 คุณปิ ตพิ งศ์ ศิริเกียรติโยธิน

เจ้ าของธุรกิจ
ผู้แนะนาทางการลงทุน

ธุรกิจส่วนตัว
บล.GLOBLEX

17 คุณพงศธร ธนบดีภทั ร
18 คุณพรหมพิไร เอี่ยมภู่

Content Creator
บริ ษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด มหาชน
Reginal Trade Marketing (SEA) BIC

19 คุณพีรเมธ นิมากร

ผู้อานวยการ

Grand Sport Group Co.,Ltd

คณะกรรมการบริ หารฝ่ ายประเมิน
20 คุณภัทนะริ นทร์ สิริภทั ร์ นนทชัย และตรวจคุณภาพ
Pattaya Aviation
21 คุณภาสกรณ์ รุ่งเรื องเดชาภัทร์ ศิลปิ น
ช่อง One 31
22 คุณรวิษฎา จิวสถิรวัฒน์
23 คุณวิรินทร์ ภร มูลละ

Committee and Program
Coordinator

สมาคมนิสติ เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ

Business Partnership Manager True Digital Park

24 คุณวิศรุ ตา ผลนิยม

Senior Supervisor

บริ ษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้ นท์ จากัด

25 คุณวุฒิพงศ์ งามเมฆฉาย

รองประธานบริ ษัท

บริ ษัท ชลิตเทรดดิ ้ง จากัด

26 คุณศุทธิมน อุนนาภิรักษ์
27 คุณโศจินนั ท์ อวิรุทธ์ วรกุล
28 คุณสุจิตรคุณ แพ่งผ่องใส

Graphic Designer
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

Thumb Tshirt
บริ ษัท รสชาติดี ฟู๊ ด แอนด์ เบเวอเรจ จากัด
บจก. เอส91

29 คุณสุธิดา เสถียรมาศ
30 คุณอมลวรรณ พาทัน

Key Account Moderntrade
Manager

HFC Prestige Manufacturing Thailand Ltd.,
บริ ษัท รักษาความปลอดภัย ซีควิ โซลูชนั่ ส์ จากัด

