
 

เอกสารประกอบการสัมมนา 

เรื่อง“ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย”  

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     

ชุดที่ 1 เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562” 
(คุณปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์) 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนกฎหมำยกำรเงิน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
https://bit.ly/2NK9fVz 

 

 ชุดที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “การก่อตั้งและจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ” 
(คุณศิริรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน ส านักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน 
https://bit.ly/2LpFs1P 

 

ชุดที่ 3 เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “การก่อตั้งและจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ” 
(คุณวัชระ มาลัยมาตร) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกหนังสือส าคัญ ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ กรมท่ีดิน 
https://bit.ly/2PKAlyG 

                      

https://bit.ly/310Zhm1


ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมประกาศน้ี
** ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมมนาตามรายช่ือด้านล่างน้ี หากไม่เข้ารับฟังสัมมนาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด **

ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ
1 นางสาว กนกรักษ์ สินทรัพย์เพ่ิม
2 นางสาว กนกรัตน์ พรหมแก้ว
3 นางสาว กนกวรรณ ปฐมวารี
4 นาย กรัณย์พล สุวรรณมะโน
5 นาย กฤษณะ แก้วแจ้ง
6 นาย กฤษณะ บุญวิทยา
7 นาย กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข
8 นาย ก้องเกียรติ ยาน้อย
9 นางสาว กัญญาศร สุรอารีกุล

10 นาง กัลยวีร์  วิริยะยศ
11 นางสาว กัลยา แซ่ล้ิม
12 นางสาว กีรติ บุญญานุสนธ์ิ
13 นาย กีรบดี อัครปรีดี
14 นาย ขวัญชัย ต้ังพิรุฬห์ธรรม
15 นางสาว เขมจิรา ตันด ารงพงษ์
16 นางสาว จงกล จารุจันทร์นุกูล
17 นาย จักรี ฤทธ์ิประเสริฐ
18 นาย จิตติ วิจิตรบรรจง
19 นาง จินตนา กิตติวัชราพงษ์
20 นางสาว จิราภรณ์ อังกินันทน์
21 นาย ฉัตรทอง สุนทรโอภาส
22 นาย ฉันท าวัฒน์ วัฒนาวงศ์ศิริ
23 นางสาว ชฎานันท์ สุขเอม
24 นางสาว ชมพูนุท เตชเจริญ
25 นาง ชมภัสสร ธีรวาณิชย์ผล
26 นาย ชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมสัมมนา
เร่ือง “ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย” 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
(ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.)

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    

*** กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสัมมนาหลักสูตรน้ีในคร้ังต่อไป ***

ช่ือ - นามสกุล



ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ
27 นางสาว ชัญญากร ลีลาจารุพงศ์
28 นาย ชัยยศ พจน์กุด่ัน
29 นาย ชูวงศ์ พิทยรังสิยานนท์
30 นาย ณถิร ธนะโสธร
31 นางสาว ณภัทร ตรัยรัตนทวี
32 นางสาว ณภัทร์วรัญญ์ แสงจันทร์
33 นาย ณรงค์ สกิดขวา
34 นาย ณัฏฐพล ธนธรรมรัตน์
35 นาย ณัฐชนนท์ ก่ิงแก้ว
36 นาย ณัฐดนัย วงศ์หิรัญเดชา
37 ดร. ณัฐพัชร จันทรสูตร
38 นาย ณัทกร รุ่งเรือง
39 นาย ณิฐิกรณ์ วงศ์พิรชัย
40 นาง ดวงเดือน เขมกวัฒน์
41 นาง ดัชนี ศรีสมบัติ
42 นางสาว ดารารัตน์ สุวุฒิ
43 นาย ตะวัน  เกิดบุญศักด์ิ วรชาติพิทักษ์
44 นางสาว ถนอมทรัพย์ เจริญคุณวิวัฏ
45 นาย ทรงพล ผลวุฒิ
46 นางสาว ทาริกา ขันทา
47 นาย ธงไชย มหาตรีมูรติ
48 นางสาว ธนภรณ์ แสนสมบัติสกุล
49 นาย ธนา ธนมิตรามณี
50 นาง ธนิตา ทังปรีดานันท์ วงศ์สว่างศิริ
51 นาย ธรรมนูญ ตุลข า
52 นางสาว ธันยพร อัจฉริยวงศ์
53 นางสาว ธันยมัย ธนิสสรานนท์
54 นาย ธีรทัศน์ อัศวปานทิพย์
55 นาย ธีระพล สุทธินันท์
56 นางสาว นมิตา ต้ังพิทักษ์ไพบูลย์
57 นางสาว นฤมล อริยปิติพันธ์
58 นางสาว นัจกร ชัยนิตย์
59 นางสาว นันทพร กีรตินวนันท์
60 นางสาว นันทรัตน์ วงศ์ขจิตร
61 นาง นาถพิมพ์ กาญจนกนก
62 นาย นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล

ช่ือ - นามสกุล



ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ
63 นาย นิวัฒน์ พัฒนถิรพันธ์
64 นาย บรรดาศักด์ิ ชูสาย
65 นาย บุญชัย จินตกวีวัฒน์
66 นาย บุญรักษา ทิมดี
67 นางสาว บุศรินทร์ ต้ังอารยกมล
68 นางสาว บุษบา สืบเนียม
69 นางสาว เบญจรัตน์ กนกวัฒนเลิศ
70 นางสาว เบ็ญจวรรณ สุริยาพันธ์
71 นาย ประทิน กิจจารุวรรณกุล
72 นาย ประสิทธ์ิ  ม่ิงอารี วาณิช
73 นาย ประสิทธิชัย แจ่มใจ
74 นางสาว ปรางค์ ประกอบไวทยกิจ
75 นาย ปรีดา สุขสมเนตร์
76 นางสาว ปวริศา ธรรมสนอง
77 นางสาว ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล
78 นาย ปิลันธน์ คล่ีสกุล
79 นางสาว ผกากรอง ส าเนียงแจ่ม
80 นาง ผกายมาศ สุขขี
81 นางสาว ฝอยฝา ทาระพันธ์
82 นาย พงศธร ศิริจิรกาญจน์
83 นาย พงศ์บวร ควะชาติ
84 นางสาว พนิดา ปัญญาแก้ว
85 นางสาว พรพิชญา ปากกล้า
86 นาง พรพิเศษ ป้ันศักด์ิ
87 นางสาว พัชรภรณ์ มุสิกราษฎร์
88 นางสาว พันธ์ุทิพา ปัญจพลากรกุล
89 นาย พัลลภ แซ่ล้ี
90 นาย พัลลภ รุ่งมิตรจรัสแสง
91 นาย พิทยา อินทรสูต
92 นางสาว พินิตา สุทธภักติ
93 นาย พีรดนย์ พูลพิพัฒน์
94 นาย พุธปพจน์ เน่ืองจ านงค์
95 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภาสกุล
96 นาย ภมร หิรัญรุจิพงศ์
97 นางสาว ภัทรวรรณ เวียร่า
98 นาย ภาคภูมิ ขอมปรางค์

ช่ือ - นามสกุล



ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ
99 นางสาว ภาวินี ชลานนท์นิวัฒน์

100 นาง มณีกาญจน์ สุนทรสุข
101 นางสาว มณีรัตน์ เตชะภักดีวงศ์
102 นางสาว มนฑกานต์ ช านาญศรี
103 นาย มนตรี วีระศร
104 นาย มหัทธน พูลน้อย
105 นางสาว เมธาวี เอ่ียมจรูญ
106 ว่าท่ีร.ต. ไมตรี บุญโสธรสถิตย์
107 นาย ยูยู โคมิเนะ
108 นางสาว รังสิยา โคกโต
109 นาย รัฐพงศ์ สิริจัตุรภุช
110 นาง ลลิดา ก าเหนิดงาม
111 นาย ล าพูล มาลาวรรณ์
112 นางสาว วรรธณา สินศิริ
113 นางสาว วราพรรณ เลิศกังวาลไกล
114 นางสาว วราภรณ์ อารีราษฎร์
115 นางสาว วราภรณ์ บุญศิริ
116 นางสาว วริฐา เกตุทอง
117 นาย วสันต์ ติถิน
118 นาง วัชริน เต็มภูวภัทร
119 นาย วิชิต จันทะคูณ
120 นาย วินัย พิบูลย์ปรีชา
121 นาย วิรัช ทองเกล้ียงเกตุ
122 นาย วีรชัย ช่ืนชมพูนุท
123 นาย วีระชัย กิจเก้ือโกศล
124 นาย ศรฒณัท สบายรูป 
125 นางสาว ศรัณย์พร ไชยอนันต์
126 นาย ศรัถ สกุลรัตน์
127 นางสาว ศรีวลี สุขศรี
128 นาง ศศิธร กัณหกุล
129 นาย ศุภโชค แสงอรุณ
130 นาย สมเกี มัณฑนาจารุ
131 นางสาว สมจิตร ต้ังบริบูรณ์รัตน์
132 นาย สมเจต รู้คุณ
133 นาย สมเจตน์ พงทะจิตร์
134 นาย สมชาย ยะสูงเนิน

ช่ือ - นามสกุล



ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ
135 นาย สาโรช กัณหกุล
136 นางสาว สิปางพร เกตุสิน
137 นางสาว สุปราณี อาจจิตต์
138 นางสาว สุพัตรา สถาพรนานนท์
139 นาย สุมิตร สุขอินทร์
140 นาย สุรพงศ์  แก้วบุดดี
141 นาย สุวิตต์ ศิริวงศ์ย่ิงเจริญ
142 นางสาว เสาวนีย์ เหมฤดี
143 นาย อดิศักด์ิ เบญจอารักษ์
144 นาย อนิรุท สุจริต
145 นางสาว อภิชญา สุขสุโชค
146 นาย อภิชาต ด ารงสันติสุข
147 นางสาว อภิญญา โพธิน
148 นางสาว อภิญญา มหธนพงศ์
149 นางสาว อมลรัตน์ กัลยาพักตร์
150 นางสาว อรนุช กนกสิริรัตน์
151 นาย อรรถชัย บุญชะลักษี
152 นาย อรรถนิตย์ ตรีโสภากุล
153 นาย อรรถสิทธ์ิ รัตนนัฏ
154 นางสาว อริสรา หวันสู
155 นางสาว อังคนา อินคง
156 นางสาว อัญชลี โตกระแสร์
157 นางสาว อัมพา ธนไพศาลกิจ
158 นางสาว อัยวริญ เกศทับทิม
159 นาย อิศเรศ ทองค า
160 นาย โอภาส ศรีพรกิจขจร
161 นาย ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์
162 นาย ณัฏฐพงศ์ นาควัชระ
163 นาย วิชัย นวชัย
164 นาย นรา บรรลิขิตกุล

ช่ือ - นามสกุล


