
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล
1 นางสาว กนกพร ชินาภิรมย์
2 นาง กษิรา ศรีลอยเมือง
3 นางสาว กัญญณัชย์ พุมมาลามงคลเลิศ
4 นางสาว กัลยา แสนวัฒนา
5 นาย กิตติ สุขสว่างรุ่งโรจน์
6 นาย กิตติคุณ ศิริไชยยากุล
7 นาง กิตตินี สมศิริ
8 นางสาว กุลกริยา เปล่ียนสกุลวงศ์
9 นางสาว กุลชลี ด่านกิตติ
10 นาย กุลยุทธ เรืองเดช
11 นาง แก้วตา ชัยงาม
12 นาย โกศล เสนาเก่า
13 นาง ขจิตา มนเทียรวิเชียรฉาย
14 นาง ขนิษฐา จูฑาวัฒนานนท์
15 นาง ฃุลี เทศวิศาล
16 นางสาว จงกล จารุจันทร์นุกูล
17 นางสาว จงจิตร เชื้อแก้ว
18 นางสาว จรีพรรณ จิรแพศยสุข
19 นาย จักรี ฤทธิป์ระเสริฐ
20 นางสาว จันทนา กิตติอภินันท์
21 นางสาว จันทร์วิมล รักอนันตชัย
22 นางสาว จิรพร นันทรังสรรค์
23 นาย จิรสิน นิติคุณธรรม
24 นางสาว จุฑามณี ยอดแสง
25 นาง จุพารัตนื อินทุประภา

ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิเข้ำอบรมพัฒนำศักยภำพผู้บังคับหลักประกัน
เรื่อง "ต้นไม้มีมูลค่ำ  ประเมินรำคำอยำ่งไร" ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 09.00 – 16.30 น.
ณ ศูนยฝึ์กอบรมพพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชัน้ 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

(ลงทะเบียนเวลำ 08.30 - 09.00 น.)
*** ผู้ท าบัญชีและสอบบัญชีรับอนุญาต ทีน่ับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ***

*** โปรดเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน ***
*** ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามรายชื่อด้านล่างนี้ หากไม่เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานทีท่ีก่ าหนด ***

*** กรมฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาไม่ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ในคร้ังต่อไป ***



2

ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล
26 นาย เจริญพร ฤทธิเ์นติกุล
27 นาย ชนินทร์ ภูวิชยสัมฤทธิ์
28 นาย ชนินทร์ ร่มแก้ว
29 นางสาว ชนิพร ภิรมย์โสภา
30 นางสาว ชมพูนุท เตชเจริญ
31 นาย ชรัณ จินตานนท์
32 นาย ชวิศผ่อง โสภณสิริ
33 นาย ชัชพงษ์ เตียวเจริญโสภา
34 นาย ชัชพล จริโมภาส
35 นาย ชัชวาล สุนทร
36 นาย ชัยสิทธิ์ ธรรมอมรพงศ์
37 นาย ชาติชาย อังอรุณกร
38 นาย ชาตินัย อาวัชนาการ
39 นาย เชาวินทร์ กองผา
40 นาง ฐิติภรณ์ สีมันตร
41 นางสาว ฐิติยา คิมสกุลเวช
42 นาย ฑัฬห์ณธร อยู่เกิด
43 นางสาว ณภัทรกาญ วรปรัชชัยกุล
44 นางสาว ณัฏฐิมาธรณ์ จันทนฤมาน
45 นางสาว ณัฐชุลี โสตถิวัฒน์
46 นาย ณัฐศักด์ิ สุขศรี
47 นางสาว ดวงจันทร์ ว่องไวตระการ
48 นางสาว ถนอมวงศ์ ถนอมกุบุตร
49 นาย ถวัลย์ ลาภสมิทธิ์
50 นาย ทรนง มหาวีระรัตน์
51 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์
52 นาย ทศพล พยุงวงษ์
53 นาย ทศพล  จึงทวีสูตร
54 นางสาว ทิพรัตน์ ค าน าลาภ
55 นาย ธนโชติ ขวัญเจริญ
56 นาย ธนภัทร สู่แสวงสุข
57 นาย ธนะชัย องค์ธนะสุข
58 นาย ธนะวัธ สุขเนตร
59 นางสาว ธนัชชา กิจสุวรรณ
60 นาย ธนากร ลิมปิวรรณ
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ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล
61 นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี
62 นาย ธวลธรรม บุญยฤทธิ์
63 นาย ธวัช ท้าวเมือง
64 นาย ธวัชชัย ราศรี
65 นางสาว ธีรนุช กิจพูนวงศ์
66 นาย ธีระพงษ์ ทิพยวัฒน์
67 นาย ธีระศักด์ิ ค าสอน
68 นาย นพดล ประเสริฐศุภปัญญา
69 นาย นราธิป ผลิตวานนท์
70 นางสาว นารี แซ่ล้ี
71 นาย นาวี แก้วสุข
72 นางสาว นิตยา วงศ์ธัญลักษณ์
73 นาย นิพนธ์ โกโก้น
74 นาย นิพันธ์ ต้ังก่อเจริญ
75 นาง นิภาภัทร ผ้าเจริญ
76 นาย บุญเจือ เอี่ยมกุลวรพงษ์
77 นาย บุญชัย อัศวพิเชษฐ
78 นางสาว บุญญา ศุภวโรดม
79 นางสาว บุปผา เมธีชุติกุล
80 นางสาว เบญญาณรินทร์ จิรทีปต์ธนชาติ
81 นางสาว เบญญาภา พุทธวารินทร์
82 นาง ปทิตตา ประสมพล
83 นาย ปภณภัท กฤตบุญนุวัฒน์
84 นางสาว ประทุม นวลแขกุล
85 นางสาว ประนอม นวลแขกุล
86 นางสาว ประนอม โอวาททัศนีย์
87 นาย ประพนธ์ บุณย์เกียรติ
88 นางสาว ประภัสสร สมบูรณ์ประเสริฐ
89 นาง ประภาวดี โรจนาวรรณ
90 นาย ประเสริฐ บุญศรี
91 นางสาว ปรางค์เพชร นิยมพงศ์
92 นาง ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า
93 นาย ปารินทร์ โรจนาวรรณ
94 นาง ปิยเนตร ธีรวิชยางกูร
95 นางสาว ปิยรัตน์ ธรรมปาโล
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ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล
96 นางสาว ปิยะกุล ล้อปิยะกุล
97 นางสาว ปิยาภรณ์ วิริยะธนวิโรจน์
98 นาย ปีติ เห็นสุข
99 นางสาว ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
100 นาย พงษ์พิสิฐ วุฑฒิกรรมรักษา
101 นาย พรชัย ท้วมชุมพร
102 นางสาว พรพัชรนันท์ ศรีเนียม
103 นาง พรรณิภา วรคุณาภรณ์
104 นาย พฤทธิ์ อติชาติวาณิช
105 นาย พลวิทย์ หิรัญประดิษฐ์
106 ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
107 นางสาว พัชรา แสงสี
108 นางสาว พัชราภรณ์ เพิม่อริยะ
109 นาย พัฒนพงษ์ ประทีปะเสน
110 นาย พัลลภ กฤตยานวัช
111 นาย พิเชฐ ธีรานุสนธิ์
112 นาย พิพัฒน์ อิสริยะพฤทธิ์
113 นาง พุฒิพร ศราธนะชัย
114 นาง เพียงใจ ชินวิภาส
115 นาย ไพรัช เศวตกิติธรรม
116 นาย ภาคิน รุ่งโรจน์ 
117 นาย ภาคิน เจนวิทยายศ
118 นางสาว มนัสนันท์ อัจฉริยพฤกษ์
119 นางสาว มยุรี ชัยประเสริฐ
120 นาย มีชัย ต่อกิจไพศาล
121 นาง ยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา
122 นางสาว ยุพา ประเสริฐวินิจกุล
123 นางสาว ยุพาวดี วรรณเลิศ
124 นางสาว ยุวดี ศรีทวีสินทรัพย์
125 นาง เยาวภา แสงปรีชารัตน์
126 นาย ระพินทร์  เทีย่งธรรม
127 นางสาว รัชนี สายพานิชย์
128 นาย รัตนพรชัย กิจไพบูลทวี
129 นางสาว รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล
130 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคเจริ
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ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล
131 นางสาว ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์
132 นาง รุ่งฤดี ค าแหง
133 นางสาว เรียม ค าป้อม
134 นาง เลขา มุกโชควัฒนา
135 นาง วรรณวนัช ดีสมโชค
136 นางสาว วรรณี ล้ิมธนะวิวัฒน์
137 นางสาว วรรัตน์ พัฒนพล
138 นางสาว วราพร มุ่งรักษาธรรม
139 นางสาว วรินทร์ทิพย์ โชติภิวงศ์
140 นางสาว วลีภ ใจร่ืน
141 นาง วัชรี วัชระสีมานันท์
142 นาย วันชัย สุเสถียร
143 นางสาว วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์
144 นางสาว วิกานดา หมั่นเรียน
145 นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
146 นาย วิจิตร กิจถาวรกุล
147 นาย วิชัย สุธิราธิกุล
148 นาย วิเชียร โมไนยกุล 
149 นาย วิทยา ปานศิริ
150 นางสาว วิมล เจียมจิตต์ตรง
151 นาง วิมล มาลีเวช
152 นางสาว วิริยา สุขีอัตตะ
153 นางสาว วิริยา  ทับทอง
154 นางสาว วิไลพร วงษ์โพธิข์อม
155 นาย วิเศษ ศราธนะชัย
156 นาย วิสิฐศักด์ิ สิทธิศิรประพันธ์
157 นาย วุฒิภัทร กันธะมูล
158 นางสาว ศศิธร ด ารงสินสวัสด์ิ
159 นางสาว ศศิธร สุนพาณิชย์
160 นางสาว ศิริกันยา พรรณรักษ์
161 นางสาว ศิรินันท์ ผจญอริพ่าย
162 นาย ศิริพงษ์ เลิศรัตนไพศาล
163 นางสาว ศิริพร พนาเกษม
164 นาง ศิริวิมล บุญญศิริวัฒน์
165 นาย ศุภฤกษ์ อัครกิจกุลชัย
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ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล
166 นางสาว ศุภวรรณ ส่องสกาวฟ้า
167 นางสาว ศุภวรรณ ส่องสกาวฟ้า
168 นางสาว สมจิตร ต้ังบริบูรณ์รัตน์
169 นาย สมชาติ ถาวรรัตนวณิช
170 นาย สมพร ธรรมบูชิต
171 นางสาว สมภัค พยอมหอม
172 นาง สมศรี วิกสิตพณิช
173 นาย สมิทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
174 นาย สรณะ วงษาแก้ว
175 นางสาว สวรรค์ ยอดดี
176 นาย สวัสด์ิวิทย์ ท าเลดี
177 นาย สังคม อุ่นธง
178 นาง สาธิตา เธียรโอภาส
179 นางสาว สายพิณ สุวรรณพุม่
180 นาย สาโรช ล้ าเลิศประเสริฐกุล
181 นาง สิริพร เกียรติยิ่งประชา
182 นางสาว สุธาสี ตระการฤกษ์
183 นาง สุนทรี จั่นหนู
184 นางสาว สุภัชญา เดชนิรัติศัย
185 นาง สุภาพร รุ่งร าพรรณ
186 นาง สุภาพร บุญแทน
187 นาง สุภาศรี เศวตกิติธรรม
188 นาง สุมาลี จุนเสนี
189 นางสาว สุมาลี พูพ่ันธ์พานิช
190 นางสาว สุวรรณา บุญมีลาภประเสริฐ
191 นาง สุวรรณี สุนทร
192 นาย สุวัชร บุญนิกรวรวิทย์
193 นาย สุวิช เติมพรเลิศ
194 นาย เสกสรรค์ ศิริอุดมพงค์
195 นาง เสาวนีย์ ล่ีด ารงวัฒนากุล
196 นางสาว เสาวรส ชื่นศิริพงษ์
197 นางสาว โสมรัตน์ พัฒนวงศ์ไพศาล
198 นางสาว หนูเกียรติ สินขุนทด
199 นาย อภิชาต ศรีเพิม่พันธ์
200 นาย อภิภัต อิทธิชัยชาญ
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ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล
201 นางสาว อรพินท์ ประเสริฐวินิจกุล
202 นางสาว อรวรรณ ศรีไพโรจน์ธิกูล
203 นางสาว อรุณี สุจินัย
204 นาย อัครเดช ทิมฤกษ์
205 นาย อัครพัชร์ ภัทรวุฒิพิชัย
206 นางสาว อัจฉรา ต้ังศรีวิริยะกุล
207 นางสาว อัจฉรา ศรีสันต์
208 นางสาว อัจฉรา ศรีสันต์
209 นาย อัตชัย มุ่งรักษาธรรม
210 นางสาว อ าภา ธนโอภาส
211 นางสาว อิสริยาศิริ พยัตติกุล
212 นางสาว อุษณีย์ เหมเชษฐ



เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน  

เรื่อง “ต้นไม้มีมูลคา ประเมินราคาอย่างไร” ครั้งที่ 2  

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

ชุดที่ 1 การประเมินมูลค่าต้นไม้...แนวคิดทางด้านป่า 

      https://goo.gl/sUaVzy 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ชุดที ่2 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม้ยืนต้น [Compatibility Mode] 

https://goo.gl/i36hg8 
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