
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรสัมมนำเรื่อง “กลยทุธ์ในกำรพิจำรณำทรพัยห์ลักประกนัและกำรบงัคับหลกัประกัน” 

วันศกุรท์ี่ 2 เมษำยน 2564  เวลำ 8.30 - 16.30 น.  
ณ ศูนย์ฝกึอบรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ ชัน้ 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย ์

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

 
เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร  

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน  

08.45  -  9.00 น.  พิธีเปิดการสัมมนา  

  • กล่าวเปิดงาน 

นายทศพล ทังสุบุตร 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

09.00 – 12.15 น. • การพิจารณาทรัพย์แต่ละประเภท 
• การบังคับทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 

นายวสันต์  เอกนุ่ม 
วิทยากรภาคเอกชนอิสระ 
 

13.00 - 14.30 น. • ประสบการณ์ในการบังคับทรัพย์
ประเภท “กิจกำร” 

นายเฉลิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน ์
ผู้บังคับหลักประกัน เลขที่ 417 
 

14.45 – 16.30 น. • ทรัพย์ประเภท “ไม้ยืนต้น”และวิธีการ
ประเมินมูลค่าต้นไม้   

นายอดิเรก  วงษ์คงค า 
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

  
 
หมายเหตุ      1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 -14.45 น.  

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 - 13.00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ
1 นาย กนก สินธ์ุ ทนงศักด์ิ
2 นางสาว กาญจนา รัชพงษ์ไทย
3 นางสาว กาญจนากร วิมุตติยานนท์
4 นาย กิตต์ิภูชิค ใครอุบล
5 นางสาว กุลมาศ รัตนสุนทรากุล
6 นางสาว ขวัญชนก ห่อหุ้ม
7 นาย ขวัญชัย วรรณมณีโรจน์
8 นาย จรุงวัฒน์ จรัสด ารงนิตย์
9 นาย จักรี ฤทธ์ิประเสริฐ
10 นาย จิรศักด์ิ พูลโสภา
11 นาย จิรัฎฐ์ พิพิธธราศักด์ิ
12 นางสาว จิราภา อัครประถมพงศ์
13 นาย ฉัตรชัย เล่งอ้ี
14 นาย ช้ชพงษ์ เตียวเจริญโสภา
15 นาง ชมภัสสร  ธีรวาณิชย์ผล
16 นาย ณถิร ธนะโสธร
17 นางสาว ณัฐพร  นาคมหาชลาสินธ์ุ
18 นาง ดวงพร ดวงทองพูล
19 นาย ดามาพันธ์ุ ชุณหดุลยพันธ์ุ
20 นาย เดช คติวรเวช
21 นางสาว ทัศนีย์ บุษบา
22 นาย ธงชัย ค ายัง
23 นาย ธงทอง แย้มย้ิม
24 นาย ธนกร รักชุม
25 นาง ธนันพัชญ สงวนสินธ์ุ
26 นาย ธนาคม อุบลเพ็ง
27 นางสาว ธนิตา ทังปรีดานันท์ วงศ์สว่างศิริ
28 นาย ธนิสร ช่ืนตะโก
29 นาย ธรรมนูญ ตุลข า
30 นาย ธรรมพร สมสุข

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเร่ือง 
“กลยุทธ์ในกำรพิจำรณำทรัพย์หลักประกันและกำรบังคับหลักประกัน”

วันศุกร์ท่ี 2 เมษำยน 2564  เวลำ 8.30 - 16.30 น. 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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31 นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี
32 นาย นพรัตน์ คณาวิวัฒน์
33 นางสาว นลิน ธีรประทีป
34 นางสาว นัดดา มหาวนา
35 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ
36 นางสาว นันทรัตน์ วงศ์ขจิตร
37 นาง นิจรินทร แพร่แสงเอ่ียม
38 นาย นิธิโรจน์ ไชยวราสินธ์
39 นาย นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล
40 นางสาว บงกชกันย์ ชุมสาย ณ อยุธยา
41 นาย บวรสิทธ์ิ ศรศิลป
42 นาย บุญเจือ เอ่ียมกุลวรพงษ์
43 นาย บุญชัย จินตกวีวัฒน์
44 นางสาว บุศรา เหรียญเลิศเจษฎา
45 นาย บูรพงศ์ วรรักษ์ธารา
46 นาย ประทิน กิจจารุวรรณกุล
47 นางสาว ประภาพร สุนทรวิเศษ
48 นางสาว ประภาพรรณ สุนทรวิเศษ
49 นาย ประวิทย์ ประไพกรเกัยรติ
50 นางสาว ปารณัท จิตต์ส าเริง
51 นางสาว ป่ินอนงค์ ศิริยรรเทิง
52 นาย ปิยะพงษ์ ชลวีระวงศ์
53 นาย ปิยะศักด์ิ พงศ์อัมพรศักดา
54 นางสาว ฝอยฝา ทาระพันธ์
55 นาย พรรฒนพงศ์ วงศ์ปิยะบวร
56 นางสาว พัชญา แทนบุญ
57 นางสาว พัณณ์ชิตา ภัทรณัฐเศรษฐ์
58 นางสาว พัทธนันท์ พรรณา
59 นาย พิษณุ เปรมบัญญัติ
60 นาย ภัทรพล วงค์วิรากร
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61 นางสาว ภัทรลภา ขาวข า
62 นางสาว ภัทรวรรณ เวียร่า
63 นาย ภาคภูมิ เวทย์วิทยานุวัฒน์
64 นาง ภาพร ภิยโยดิลกชัย
65 นางสาว มณีรัตน์ เตชะภักดีวงศ์
66 นาย มารุต อุทัยนา
67 ว่าท่ีร.ต ไมตรี บุญโสธรสถิตย์
68 นาย รักณรงค์ เทพวาริน
69 นาย รังสรรค์ วังน้ าเย็น
70 นาง รุ่งฤดี ค าแหง
71 นาย วงศกร เจริญวิภาดา
72 นาย วชิระ โรจน์ทิพยรัก
73 นาย วรวิทย เสทีวิสัย
74 นางสาว วราพรรณ เลิศกังวาลไกล
75 นาง วัชริน เต็มภูวภัทร
76 นาย วิชัย นวชัย
77 นางสาว วิภา พรสมพลทวีชัย
78 นาย วิษณุ เจริญลาภ
79 นางสาว วีธณา สินศิริ
80 นาย วีระชัย พิพัฒน์วนิชกุล
81 นาย วุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์
82 นางสาว ศรัญญา นวลอ้ึง
83 นางสาว ศรุดา แพพิพัฒน์
84 นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริพูนเกียรติ
85 นางสาว ศิริวรรณ แช่ล้ี
86 นางสาว ศิวพร ตรีหิรัญ
87 นางสาว ศุภินทร์ ปีติเปรมชัย
88 นาย สรศักด์ิ ชัยรัฐภาส
89 นาย สราวุธ สมบูรณ์ทรัพย์
90 นาย สวัสด์ิวิทย์ ท าเลดี
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91 นาย สาธิต สุวรรณโสภา
92 นางสาว สิริยุพา สาระโท
93 นาย สุรพล เมฆะอ านวยชัย
94 นาย สุริยนันท์ ชาญประโคน
95 นาย โสภณวิชญ์ มีพร้อม
96  นาย หริพันธ์ุ ศุภสุทธิเวช
97 นาย อธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล
98 นางสาว อรดี จึงเปรมปรี
99 นาง อรพินท์ ศรีสังคม
100 นาย อรรถชัย บุญชะลักษี
101 นางสาว อังคณา ไชยโย
102 นาง อัชญนา วชิรตรังสฤษด์ิ
103 นางสาว อัมพา ธนไพศาลกิจ
104 นางสาว อัยวริญ เกศทับทิม
105 นางสาว อาภานันท์ สุวรรณรอ
106 นาง อุบลรัตน์ โพธ์ิกมลวงศ์
107 นางสาว อุไรวรรณ โอภาพ
108 นางสาว เอ็นดู กระจ่างน า
109 นาย โอม ทวีทรัพย์
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