
ล ำดับ

1 นางสาว กมลวรรณ บ ารุงสุข 

2 นาย กฤช มณีนิล

3 นาย กฤษดากร หินันท์ชัย

4 นางสาว กาญจนากร วิมุตติยานนท์

5 นาย กิตติ ชูเทพทิพย์

6 นางสาว กุณนิศา ศรีสงคราม

7 นาง คัคนัมพร พูลสวัสด์ิ

8 นาย จารึก โรจนวงศ์

9 นางสาว ฉอัอน งามเลิศไพจิตร

10 นางสาว ชมพูนุท พราหมณโชติ

11 นาง ชมภัสสร ธีรวาณิชย์ผล

12 นางสาว ชัญญากร ลีลาจารุพงศ์

13 นางสาว ญาดา ชวพัฒนากุล

14 นาง ฑริชา วงศ์ถาวรม่ัน

15 นาย ณรงค์ชัย ฤทธิโรจน์

16 นางสาว เตือนตา อินทคุณจินดา

17 นาย ทศยวรวัฒน์ วัฒนวินิน

18 นางสาว ทักษพร นวลศรี

19 นางสาว ทิตยาภรณ์ ธนังทอง

20 นางสาว ทิศมณฑ์ ไตรวิเชียร

21 นาย ธรรมรัตน์ มีธรรม

22 นาย ธวัช โชติช่วง

23 นาย ธานี วัฒนเสถียร

24 นางสาว นงลักษณ์  วิชางาม

25 นางสาว นวลละออง ศรีชุมพล

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมสัมมนำ“กำรเข้ำถึงสินเช่ือ SME ด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ"
วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563

ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
เวลำ 08.30 - 16.30 น.



ล ำดับ ช่ือ - สกุล

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมสัมมนำ“กำรเข้ำถึงสินเช่ือ SME ด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ"
วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563

ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
เวลำ 08.30 - 16.30 น.

26 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ

27 นางสาว น  าฝน ฤทธิณรงค์

28 นาง บัวไล แก้วแดง

29 นางสาว ปณิดา อุดมธนะทรัพย์

30 นาย ประเสริฐ บุญศรี

31 นางสาว ปวรรณพัสตร์ กลีบสมุทร

32 นาง ปาณิสรา เหล่าแก้ว

33 นางสาว ปิยรัตน์ เหล่าม่ิงศรี

34 นาย เปรมอานันท์ ศิลาทะ

35 นาย พิศาล เตชะวัฒนานันท์

36 นาง เพ็ญพรรณ แซ่ผ้าง

37 นาย ไพบูลย์ นนท์ชะสิริ

38 นางสาว ภัทรีดา รัตนผุสดีกุล

39 นาย ภิเศก เสริฐประสาร

40 นาย ภูชิสส์ ทาบโลหะ

41 นางสาว มณฑาทิพย์ ยอดสุวรรณ

42 นางสาว มธุวดี เลิศวัลลภาชัย

43 นาง ยุพา รอตฤดี

44 นางสาว ยุพาภรณ์ เดชะศิริ

45 นางสาว เยินยอ สาระนาค

46 นางสาว รัดใจ จรีรัตนประกร

47 นางสาว ริญญรัตน์ ปิยะวุฒิไพศาล

48 นางสาว รุ่งฤดี สมถวนิช

49 นาง วรพนิต จันทร์ศรีสุริยวงศ์

50 นาง วัลยา สุวรรณาภิรมย์



ล ำดับ ช่ือ - สกุล
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ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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51 นาย วิมล อุ่นจิตร

52 นาง วิมล มาลีเวช

53 นาย วิศิษฏ์ แซ่นิ ม

54 นาย วีรยุทธ   สีดา

55 นาง ศรีนวน สมนาค

56 นางสาว ศศิธร สุนทรพาณิชย์

57 นางสาว ศิริกัลยา จืวะตระกูลธรรม

58 นางสาว สมลักษณ์ ไกรทัศน์

59 นาย สรณะ วงษาแก้ว

60 นาง สายใจ ช่วยเวช

61 นาง สุชาดา รามัญอุดม

62 นาย สุธิย์สินทร มหิธรวงศ์

63 นางสาว สุรณี ชัยวัฒนพงษ์

64 นางสาว สุวิชญา เตชะวัฒนานันท์

65 นาย อนุสรณ์ เผือกยอด

66 นางสาว อรัญญานีย์ พิมจักษิณ

67 นางสาว อุไรวรรณ กล่ินห้าวหาญ

68 นางสาว ไอยเรศ เกษโกมล



หมายเหตุ : 1. รายชื่อเรียงล าดับตามตัวอักษร   
 2. โปรดจ าล าดับที่ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
 3. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ หลักประกันทางธุรกิจทรัพย์สินที่ SME น ามาใช้เป็นหลักประกันได้ จะจัดส่ง
ไฟล์เอกสารให้ทาง email ที่ท่านลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 พ.ย. 63 ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ
บรรยายด้วยตนเอง 
 4. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ เทคนิคการขอสินเชื่ออย่างไรให้ได้เงินทุน ส าหรับ SME มีแจกให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนา ณ จุดลงทะเบียน 
 5. เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีที่จอดรถจ ากัด จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสัมมนาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ  
  การเดินทาง -รถเมล์สาย 69 อนุสาวรีย์ชัย – ท่าอิฐ(ลงป้ายหน้ากระทรวงพาณิชย์)  
    -รถเมล์สาย 191 การเคหะคลองจั่น - กระทรวงพาณิชย์ (ลงป้ายหน้า กระทรวงพาณิชย์)  
    - รถเมล์สาย 134 หมอชิต - บางบัวทอง (ลงป้ายสะพานพระนั่งเกล้า ต่อรถสองแถว)  
    - รถไฟฟ้าสายสีม่วง (ลงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ต่อรถสองแถว) 
 “ขออภัยในความไม่สะดวก” 

 



 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรสัมมนำ “กำรเข้ำถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ”   

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 8.30 -16.30 น.  
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

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

เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 น. เปิดงานสัมมนา  
09.00 – 11.00 น. หลักประกันทางธุรกิจ ทรัพย์สินที่ SME 

น ามาใช้เป็นหลักประกันได้   

นำยไพร   ประหลำดเนตร  
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 

11.15 – 12.15 น. เทคนิคการขอสินเชื่อ SME 
 

นำยคมสัน  วัฒนวนำพงษ์   
ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

13.15 – 16.30 น. เทคนิคการขอสินเชื่อ SME (ต่อ) 
  

  
 

 
หมายเหตุ       1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 11.00 - 11.15 น. และ 15.00 – 15.15 น 

2. พกัรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา  12.15 - 13.15 น.  
 
 

 
 


