
ล ำดับ

1 นางสาว กวิสรา เกตุระหงษ์

2 นาย คชาชาญ พงศ์พลกิจ

3 นางสาว จุฑามาส จู่ตันซ่วน

4 นางสาว ชฎาภรณ์ นาประดิษฐ

5 นาย ชัยสิทธ์ิ เตชะธเนศ

6 นางสาว ชุติมา ด าน้อย

7 นางสาว ญาดา ลีรัตนเลิศ

8 นาย ณัฐภกร กานต์ณภาพิต

9 นางสาว ทวิธิดา ผิวเกล้ียง

10 นาย ธนทัต ม่วงสวย

11 นางสาว ธัญวลัย บวรโรจนนันท์

12 นาย ธีรพงษ์ ภาษี

13 นางสาว นัฐวรรณ จันทร์เพ็ญสุริยา

14 นางสาว นันณฉัตร์ บัวผัน

15 นาย นิธิพล เช้ือแสดง

16 นางสาว นิรดา วงศ์สายสุวรรณ

17 นางสาว ปฐมาวดี แย้มประยูร

18 นางสาว พิชญา วิสุทธ์ิเมธางกูร

19 นางสาว พิรานันท์ ใหมอ่อน

20 นางสาว พิไลพรรณ พร้ิมเพราะ

“อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ”

วันอังคำรท่ี 13 กันยำยน 2565  เวลำ 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ช้ัน 11  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-สกุล

ส ำหรับผู้รับหลักประกัน รุ่นที่ 1



ล ำดับ

“อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ”

วันอังคำรท่ี 13 กันยำยน 2565  เวลำ 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ช้ัน 11  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-สกุล

ส ำหรับผู้รับหลักประกัน รุ่นที่ 1

21 นาย ภูวเดช เจริญผล

22 นางสาว มัลลิกา ทุมกิจจ์

23 นาย ยุทธนา แก้วเขียว

24 นางสาว ยุวลักษณ์ อาจสัญจร

25 นาง วัชริน เต็มภูวภัทร

26 นางสาว วันธนี อุดมชัยพัฒนากิจ

27 นาย วีระยุทธ ศรีสุพล

28 นาย วุฒินันท์ ศรีหานนท์

29 นางสาว ศรัณย์ลภัส คล้ิงเนียม

30 นางสาว ศศิวิมล รุ่งศรี

31 นาย ศิริโรจน์ โรจน์วรพร

32 นาย สุภาพ ระดาเขต

33 นางสาว หัถยา บุญมาดี

34 นางสาว อัจจิมา ปุ่นศรี

35 นาย อ านาจ ศรีสมบัติ



ล ำดับ

1 นาย กัมพล พลหาญ

2 นางสาว กาญจนากร วิมุตติยานนท์

3 นางสาว เกศเพชร ฐิติวิทยาภรณ์

4 นางสาว ขจีวรรณ แสงพิมพ์

5 นาย เขมทัต ศรทัตต์

6 นาย คณัสพิสิษฐ์ ราชสิงห์

7 นาย จิระวัฒน์ เรืองเขตรการณ์

8 นาย ชัชลิต สุธรรมวงศ์

9 นางสาว ดวงสมร เจียมวิจิตร

10 นางสาว เดือนเต็ม ลิมธงชัย

11 นาย ธนชิต นกจันทร์

12 นาย ธนวรรธน์ ธาราธ ารงค์เกียรติ

13 นาง ปณิตา วินิจนัยภาค

14 นางสาว ปนัดดา เตาวโต

15 นางสาว ปาณิตา วินิจนัยภาค

16 นางสาว พรพิมล สุขสราญ

17 นาง พิไลวรรณ อ่อนละออ

18 นาย มาโนช หนูหมาด

19 นางสาว รุจิรดา สุขสุโส

20 นางสาว เลอศิริ ศรีทองสม

“อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ”
ส ำหรับผู้รับหลักประกัน

วันพุธท่ี 14 กันยำยน 2565  เวลำ 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ช้ัน 11  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-สกุล

รุ่นที่ 2



ล ำดับ

“อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ”
ส ำหรับผู้รับหลักประกัน

วันพุธท่ี 14 กันยำยน 2565  เวลำ 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ช้ัน 11  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-สกุล

รุ่นที่ 2

21 นาย วัชรพงษ์ พ่วงพงษ์

22 นาย วุฒิ กิตติวาณิชยกุล

23 นาย ศราวุธ อ่อนส าลี

24 นางสาว ศศิชา ศรีโชละ

25 นางสาว ศิรินภา จ าปาศรี

26 นางสาว ศิริวรรณ โสพันธ์

27 นางสาว สมทรง ร่ืนรมย์

28 นาย สรจักร สาธิตอภิวันท์

29 นางสาว สุทธิรักษ์ เน่ืองมัจฉา

30 นางสาว สุปราณี ค าสถิตย์

31 นางสาว สุวัชรีภรณ์ สีพลลา

32 นาย อนิรุท วอร์วิค

33 นางสาว อนุสรา เฮ้าจ านงค์

34 นางสาว อภิญญา นันทนาวุฒิ

35 นางสาว อุบล จันทาพูล

36 นาย เอกราช ว่องวิญญู



ล ำดับ

1 นาย กรกฎ ประเสริฐศิลป์

2 นางสาว กรกมล กิจคงชีพ

3 นางสาว กรภัทร ฮวดปากน ้า

4 นาย กฤษฎา ปัทมคัมภ์

5 นาย กวิน ตียาคม

6 นางสาว กัญญสร ธรฤทธ์ิ

7 นางสาว เกศินี ยุกตานนท์

8 นางสาว จรรยา ฟูตระกูลชัย

9 นางสาว จิตภัสสร กุญพินิจ

10 นางสาว จีราพร พิบูลย์สุขย่ิง

11 นางสาว จุฑาทิพย์ พรหมแพทย์

12 นางสาว ฉัฎฐวีณ์ สุวรรณพงษ์

13 นางสาว ชนิกานต์ โสมติด

14 นาย ณัฐพล ป่ินโสภา

15 นางสาว ณิชกมล อิทธิวณิชย์

16 นาย เทพฤทธ์ิ มณีวงศ์

17 นาย พรเทพ เด่นอุดมทรัพย์

18 นาง พรรณพิจิตร สุวรรณกาโร

19 นางสาว ภัสสร พะวงษ์

20 นางสาว วนัสนันท์ สร้วงชู

“อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ”
ส ำหรับผู้รับหลักประกัน

วันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยำยน 2565  เวลำ 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ช้ัน 11  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-สกุล

รุ่นที่ 3



ล ำดับ

“อบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ”
ส ำหรับผู้รับหลักประกัน

วันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยำยน 2565  เวลำ 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ช้ัน 11  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-สกุล

รุ่นที่ 3

21 นาย วสุ ร้าพึงจิตร

22 นางสาว ศุทธินี เต็มเจริญ

23 นางสาว ศุภาพิชญ์ สุขจะ

24 นาง สมฤทัย นิลวงศ์

25 นางสาว สุดสวาท พรประสิทธ์ิ

26 นางสาว สุนิศา นิพวงลา

27 นาย สุพจน์ มาดะมัน

28 นางสาว สุพรรณิการ์ มรรคาสกุล

29 นาย สุวัฒน์ ทองอาบ

30 นางสาว อัจฉรา คงค้าลี

31 นางสาว อุมา โพธ์ินาน

32 นางสาว Nipapat Petsiri

33 นาง Oeungkarn Boonyasurat


