
 

เอกสารประกอบการสัมมนา และรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 
การสัมมนา “การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ” 

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม  2562 เวลา 9.00 - 16.15 น.  
ณ ศูนยฝ์ึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธรุกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี 

 ขอให้ผู้เข้าร่วมสมัมนา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายมาเอง 
เอกสารประกอบการสมัมนาหัวข้อ 

“การบังคับหลักประกันทรัพย์สินท่ีน ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ” 
วิทยากร นายวสันต ์เอกนุ่ม  

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 
เอกสารประกอบการสมัมนาหัวข้อ  

“การพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” 
วิทยากร นายไพร ประหลาดเนตร  

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ กองทะเบยีนหลักประกันทางธรุกิจ 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรียงตามตัวอักษร >>> 



 

ก ำหนดกำรสัมมนำ  
ผู้รับหลักประกัน “กำรบังคับหลกัประกันทรัพย์สินที่น ำมำเป็นหลักประกันทำงธุรกิจ” 

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม  2562 เวลา 9.00 - 16.15 น.  
ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี  

 
--------------------------------------- 

 
เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

08.45 น.–9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00 น. – 9.15 น.  กล่าวเปิดการสัมมนา   
9.15 น. – 12.30 น.  การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่น ามาเป็น

หลักประกันทางธุรกิจ 
นายวสันต์  เอกนุ่ม  
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

13.30 น.–16.15 น.  การพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ  

นายไพร   ประหลาดเนตร  
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 

 
 

 
หมายเหตุ       1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.45 – 15.00 น 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา   12.30 - 13.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ล ำดับ
1 นาง กนกธร ภักดีปิยกุล
2 นาย กนกสินธ์ุ ทนงศักด์ิ
3 นาย กมล ตันตินุชวงศ์
4 นางสาว กมลวรรณ วนิชพันธ์ุ
5 นางสาว กรกนก พงษ์ไทย
6 นางสาว กรองทอง วังตะลาการ
7 นาย กฤตตฤณ อัครวัฒนสกุล
8 นางสาว กฤติกา ปฐมกสิกุล
9 นาย กฤษ จรัสเสถียร

10 นาย กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข
11 นาง กฤษยาณี รัตนชัยชาญ
12 นาย กล้า บุญเรือง
13 นาย กอบเกียรติ ผดุงกิตติมาลย์
14 นางสาว กัญญ์พิชญา อัศวโนดม
15 นาง กัญญา ทองคงหาญ
16 นางสาว กัลยาวัชญ์ อาชวุฒิกุลวงศ์
17 คุณ กาญจนา ช่ืนฤาดี
18 นางสาว กาญจนากร วิมุตติยา นนท์
19 นาง กิจรา จิตติมิต
20 นาย กิตติพงศ์ เรืองภักด์ิ
21 นาย กิตติพล เก่งกล้า
22 นาย กิตติศักด์ิ โกมลวิทยาธร
23 นางสาว กุลมาศ รัตนสุนทรากุล
24 นางสาว เกตุสุดา  คู้จ้อย
25 นาย คมกร พงศ์ชาคร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ

วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม  2562 เวลา 9.00 - 16.15 น. 
ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี 

ช่ือ - สกุล

“กำรบังคับหลักประกันทรัพย์สินท่ีน ำมำเป็นหลักประกันทำงธุรกิจ”

1/11



ล ำดับ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ
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26 นางสาว คมเนตร เกรียงไกรลิบ
27 คุณ ค านวณ วงษ์ตา
28 นางสาว จรัสพร จินดาสงวน
29 นาง จรินทร สุขสงวน
30 นาย จักกฤษณ์ ระมัดตน
31 นาง จันทรา พรสุวรรณวงศ์
32 นางสาว จาชญา หมวดทองกีรวี
33 นางสาว จาระไน อิศรางกูร
34 นาย จิตติ วิจิตรบรรจง
35 นางสาว จินตนาถ วงศ์สกุลไพศาล
36 นาย จิรภัทร เหมันต์
37 นาย จิรัฏฐ์ เหล่าเทพาวัฒน์
38 นางสาว จีระนันท์ ยมานันท์
39 นาง จุฑามศ นวลพร้ิง
40 นางสาว จุฑารัตน์ พูลสวัสด์ิ
41 นางสาว จุฑาวรรณ สังวรณ์
42 นาย จุมพล ศรีตระกูล
43 นาย จุมพล สุพรรณคง
44 นาย จุลวิทย์ จุลหริก
45 นางสาว เจนจิรา ศรีตระกูล
46 นาย เจริญชัย สังข์สุทธ์ิ
47 นาย เฉลิมเกียรติ วรรณศิริ
48 นางสาว ชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ
49 นาย ชรินทร์ พรมรักษา
50 นาย ชัชณุพงศ์ กายะชาติ
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ล ำดับ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ
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51 นาง ชัชนันท์ สอ้ิงทอง
52 นาย ชัชพงษ์ เตียวเจริญโสภา
53 นาย ชัยณะวรรฒน์ ค าจริง
54 นาย ชัยพร โรจนะสิริ
55 นาย ชาคร ชุณหศาสตร์
56 นาย ชาญยุทธ ศรีผ่องงาม
57 นาย ชานัญญ์ จันทร์ศิริ
58 นาย ชิษณุพงศ์ แสนกมล
59 นาย ชูเกียรติ ศรีจะบก
60 นาย ชูชาติ พันธ์ดารา
61 นาย ชูวงศ์ พิทยรังสิยานนท์
62 นาย ไชยวัฒน์ อึงสวัสด์ิ
63 นาย ฐาปกร ผลธรรมปาลิต
64 นาย ณรงค์ เข่ือนเพชร
65 นาย ณศภณ คลังสิน
66 นาย ณัฏฐ์ ม่ันตรง
67 นาย ณัฏวุฒ รอดอ่อน
68 นาย ณัฐธพงษ์ เพ่ิมทรัพย์
69 นาย ณัฐพล ทัศนียกุล
70 นาย ณัฐพล คันธเสน
71 นาย ณัฐวรรธน์ ทิพทอง
72 นาย ณัฐวุฒิ สงวนพงษ์
73 นาย ณิฐิกรณ์ วงศ์พิรชัย
74 นาง ดลฤดี อุดมเจตจ านง
75 นางสาว ดวงใจ แก้วบุตตา
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ล ำดับ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ
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76 นาย เดชา หนูพริบตา
77 นางสาว ตะวัน อัศวพัฒนากูล
78 นาย ตะวัน เจริญกิจภัณฑ์
79 นางสาว เตือนตา อินทคุณจินดา
80 นาย ทวิชา บุญเทียมทัด
81 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์
82 นาย ทัศน์พล ค้ าชู
83 นางสาว ทิชา สุวรรณแสง
84 นาย ทินกร มีทิพย์กิจ
85 นาย ธงชัย อินทสงค์
86 นาย ธนกร รักชุม
87 นาย ธนะพล เรืองเศรษฐการ
88 นาย ธนากร จันคง
89 นาย ธัชกร ธรรมศิริ
90 นางสาว ธัญวรัตน์ ทัศนพิมล
91 นาย นพภณ ศรีรัตน์
92 นางสาว นพรัตน์ สุธรรมา
93 นาย นฤดล ฐานทิตย์
94 นางสาว นฤมล อนันตวงษ์
95 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ
96 นาง นันทวรรณ คีลาวัฒน์
97 นางสาว นันทิยา อินทวงศ์
98 นางสาว นิชาภา เหมือนชาติ
99 นางสาว นิธินันท์ เกียรติกิตติสรณ์

100 นางสาว นุชนาฎ พุ่มวิเศษ
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ
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101 นาย บพิตร ดุลยพจน์เทวา
102 นาย บริรักษ์ เจริญกิจทวี
103 นาย บัญชา สีตะระโส
104 นาย บัญชา  แก้วต่าย
105 นาย บุญยเกียรติ วรรณศิริ
106 นาย บุญรักษา ทิมดี
107 นาย บุญลือ พวงงาม
108 นางสาว บุษกร กงแก้ว
109 นาย ปฐมพงศ์ จ าปาศักด์ิ
110 นางสาว ปณิตา เชาว์เพ็ชร
111 นาย ประทวน ค าพระ
112 นาย ประยูร ปลอดสุทธ์ิ
113 นาย ประวีณพันธ์ สุวรรณภูมิ
114 นาย ประสงค์ จันทร์วุฒิคุณ
115 นาย ประสพ ย่ิงสูง
116 นาย ประเสริฐ บุญศรี
117 นางสาว ปราณี สัมพันธ์
118 นาย ปราโมช ธรรมโชติ
119 นาย ปริญดิษฐ์ วีณะคุปต์
120 นางสาว ปลิดา สิมะพิเชฐ
121 นางสาว ป่ินหทัย ศรชัย
122 นางสาว ปิยนันท์ มงคล
123 นางสาว ปิยรัตน์ โรจน์นครินทร์
124 นางสาว ปิยะวรรณ ธนากรพัฒนา
125 นาย เป่ียมศักด์ิ  ศรีสุวัฒนานันท์
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126 นางสาว ผุสดีวรรณ มีศีล
127 นาย พงศธร ศิริจิรกาญจน์
128 นางสาว พนิตนาฏ ฉันทกิจ
129 นางสาว พรพิมล อัสนี
130 นาง พรพิเศษ ป้ันศักด์ิ
131 นางสาว พรรษวดี ตระการไทย
132 นาย พสิษฐ์ แก้วศรีงาม
133 นาย พัฒนะ ภูมิสถาน
134 นางสาว พัทธนันท์ พรรณวิริยะ
135 นาย พันธ์ศักด์ิ อนุวัตธรรม
136 นางสาว พันธ์ุวดี ศุขเขษม
137 นาย พิชัย สรรพตานนท์
138 นาย พิเชษฐ์ เรืองทิพย์
139 นางสาว พินมณี ธเนศานนท์
140 นางสาว พิมพา สกุลบงกช
141 นาย พีรยุทธ สมจิตต์
142 นาย พุฒิพงศ์ อัครปรีดี
143 นาง เพ็ญศรี จารุก าเนิดกนก
144 นางสาว เพทาย ศรีจันทรากูล
145 นาง ภนิดา มโนรส
146 นางสาว ภรภัทร เธียรจรัสวงศ์
147 นางสาว ภัทรลภา ขาวข า
148 นางสาว ภัทรสุดา อุปรวัฒน์
149 นาย ภาคภูมิ บุญประวัติ
150 นาย ภูมิรัตน์ ธรรมพัฒน์พงศ์
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151 นาย ภูวดล สุขสกุลบุญทา
152 นาย มงคล ไวปรีชี
153 นาง มนต์ชัย พงศ์พยุหะ
154 นางสาว มนัชนันท์ กลัดกลีบ
155 นางสาว ยุพดี กาญจนรังษี 
156 นางสาว รัชฎาพันธ์ สร้อยสลับ
157 นางสาว รัชนีกร ประทุมศรี
158 นางสาว รัตน์ติยา เมืองพวน
159 นาง รัตยา เพรามธุรส
160 นางสาว รุจิรัตน์ สุนนทรา
161 นางสาว ลินดา มณีบู่
162 นาย วงศกร เจริญวิภาดา
163 นาย วรกฤต  ศิระเมธาเดช
164 นาย วรกิจ ต้ังใจ
165 นาง วรดา อึงสวัสด์ิ
166 นางสาว วรพรรณ อธิกพันธ์ุ
167 นางสาว วรรณวิมล พุทธสุวรรณ
168 นางสาว วรรษวรรณ ธนกรชัยมงคล
169 นางสาว วรวรรณ หงษ์เทียมทอง
170 นาย วรัฐ รัตนนาวิน
171 นางสาว วรางคณา รังหอม
172 นาย วราวุธ ทองมี
173 นางสาว วริษา เจริญสุข
174 นาย วศิน มาสง่า
175 นาย วัชรชัย นิลประพันธ์
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176 นางสาว วัชราพร โยธานา
177 นาง วัชริน เต็มภูวภัทร
178 นางสาว วาทิณี คุมมาริยะ
179 นาง วารุณี ชุณหโสภาค
180 นางสาว วารุณี รัตติธรรม
181 นางสาว วาสนา บัวบ ารุง
182 นาย วิจารณ์ สุรวัฒนาวรรณ
183 นาย วิชช รุ่งสุตะวิทย์
184 นาย วิชิต จันทะคูณ
185 นาย วิทยา ใคร่นุ่นภา
186 นาย วิธวิทย์ สุธารัตน์
187 นางสาว วิภาดา ด่านนภา
188 นางสาว วิภาวดี ไชยศิริ
189 นาง วิรัสนา บุญญาสัย
190 นางสาว วิรินทร ศรีรวีวิลาส
191 นาย วิริยะ วิริยาเสถียร
192 นาย วิโรจน์ พรหมฮวบ
193 นาง วิลาสินี ขยายวงษ์
194 นาง วิไล โกศัลวิตร
195 นาง วิไลวรรณ เรืองภักด์ิ
196 นาย วิวัฒน์ แซ่ต้ัง
197 นางสาว วีรกานต์ กล่องแก้ว
198 นาย วีรพัฒน์ เดชาวิริยารมย์
199 นางสาว ศรัญยา เพ็ญจันทร์ 
200 นางสาว ศศิประภา ผ่องอ าพันธ์
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201 นางสาว ศิริพร วิริยะบัญชา
202 นางสาว ศิริวรรณ แซ่ล้ี
203 นางสาว ศิริวาสน์ มังกรชัย
204 นางสาว ศิวพร ตรีหิรัญ
205 นาย ศุภกร รุณรุทธ์ิ
206 นาย ศุภชัย สุทาพักษ์
207 นาย ศุภฤกษ์ ชนะบางแก้ว
208 นาง ศุภาศิริ จิรภากรณ์
209 นาย สมเกียรติ มัฎฐาพันธ์
210 นาย สมชาติ ฉัตรชัยด ารง
211 นาย สมบัติ ลดาวดี
212 นางสาว สมปรารถนา จันทรกูล
213 นาย สมพร ม่วงสีตอง
214 นาย สมภพ เจริญรักษ์
215 นาย สรจักร สาธิตอภิวันท์
216 นาง สรินทร์รัชต์  เกตุขาว
217 นาย สัญญา กลับกลาย
218 นาย สันติ ท านุราศี
219 นาย สาธิต สุวรรณโสภา
220 นางสาว สาวิตรี เอ่ียมศรีรักษ์
221 นาย สิทธา สง่ากุล
222 นาย สิทธิโชค ภูริธีร์
223 นาง สินีนาฎย์ ผิวผ่อง
224 นางสาว สุณิสา เทพสุขทรัพย์
225 ว่าท่ีร้อยตรี สุนทร อัฐมี
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226 นางสาว สุนทรารักษ์ สุทธิจันทร์
227 นางสาว สุนันทา วงษ์วันทนีย์
228 นาย สุพัฒน์กิจ ปิลันธนดิลก
229 นาง สุภาภรณ์ ศรีตระกูล
230 นางสาว สุมน เข็มแข็งปรีชานนท์
231 นาย สุรศักด์ิ ธนกาญจนพิทักษ์
232 นาย สุรศักด์ิ นัยสงวนศรี
233 นาย สุระชัย เหล่าศรี
234 นาย สุริยนันท์  ชาญประโคน
235 นาง สุวดี แสงสุทธิ
236 นาง สุวพิชญ์ ธเนศสิริพงศ์
237 นางสาว สุวัชรีภรณ์ สีพลลา
238 นาย สุวิทย์ เต็มสุขย่ิง
239 นาย โสภณ มูลจวง
240 นางสาว หทัยภัทร หงษ์ไพลิน
241 นาย หริพันธ์ุ ศุภสุทธิเวช
242 นางสาว เหมือนฝัน แซ่ห่าน
243 นาย อดิเรก ชูสวัสด์ิ
244 นาย อดิสรณ์ สุจีรกุลไกร
245 นาย อนุพันธ์ วีระณรงค์
246 นาย อภิชาติ จงสงวนประดับ
247 นาย อภิชาติ เรืองพชร
248 นาย อภิชาติ สุภาเดช
249 นาย อภิวัฒน์ อุดมศักด์ิพิบูลย์
250 นางสาว อภิวันท์ โกวิท
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251 นาย อภิสฤษฎ์ิ อภิวิชญ์ชลชาติ
252 นาย อรรคพล อาจชัยชาญ
253 นาย อรรถวิทย์ ธนอารักษ์
254 นาง อรสา โอทนาวาทกิจ
255 นาง อรอุมา นุชวงศ์
256 นาย อลงกต บุญชู
257 นางสาว อสมาภรณ์ รังณเรนทร์
258 นาย อัครพัชร์ ภัทรวุฒิพิชัย
259 นาย อัครวิทย์ จงสวัสด์ิวรกุล
260 นาง อัญชนา   วชิรตรังสฤษด์ิ
261 นาง อัญมณี วิริยะสมบัติ
262 นางสาว อัยวริญ เกศทับทิม
263 นาย อาทิตย์ สุวรรณเสวตร
264 นาย อานนท์ อินอภัยพงษ์
265 นางสาว อาภานันท์ สุวรรณรอ
266 นาง อารยา ยมนา
267 นางสาว อิงหทัย ทาระมัด
268 นาย อิศเรศ บินกาซัน
269 นาย อุกฤษณ์ พิทักษ์ประชา
270 นางสาว อุณากร รัตนเสถียร
271 นางสาว Bhusa Bhusa
272 นางสาว Phattranij Pleeraphichaiwut
273 นาย Suttinun Chantara
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