
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมมนา "การลงทุน หุ้น และหลกัทรัพย์" 
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

(ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.) 
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

   
 

เอกสารประกอบการอบรม 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม link หรือ QR code ด้านล่างค่ะ  

 
 

ชุดที่ 1 “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์”  โดย นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล 
 

https://qrco.de/bbiBYY 

 

 

ชุดที่ 2 “การเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์” โดย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ 
 

https://qrco.de/bbhYbe 

 
 
 
 
 
 
 
 

   รายชื่อหน้าต่อไปค่ะ 

 

 

https://qrco.de/bbiBYY
https://qrco.de/bbhYbe


 

ก ำหนดกำรสัมมนำ เรื่อง กำรลงทุน หุ้น และหลักทรัพย์ 
วันที่ 14 กันยำยน 2563 

ณ ห้องม่วงมงคล  ชั้น 6  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
 

สถำนที่/เวลำ กำรบรรยำย วิทยำกร 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรยายในหัวข้อ “ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์" 
- บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 
2535 
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2562 
- พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  พ.ศ. 
2561 
- ท าความรู้จัก “กองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน (CMDF)” 
- วิเคราะห์ทิศทางด้านการเงิน การลงทุนในอนาคต 
 

นำงสำวสำริกำ  อภิวรรธกกุล 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้
ตลาดทุนและศูนย์ประสานงาน
ต่างจังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

13.00-16.00 น. บรรยายในหัวข้อ “กำรเตรียมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำด
หลักทรัพย์” 
-  บทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
 - ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และ ตลาดหลักทรัพย์ (SET) เหมือน
หรือต่างกันอย่างไร 
 - ขั้นตอนและการเตรียมพร้อมในการเข้าจดทะเบียน 

นำยแมนพงศ์  เสนำณรงค์ 
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงาน  
ผู้ออกหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
หมำยเหตุ  :    ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

         พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.00 น. – 10.15 น. และเวลา 14.30 น. – 14.45 น. 
                  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. 
 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 
เร่ือง “การลงทุน หุ้น และหลักทรัพย์”  

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องม่วงมงคล ช้ัน 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล 

1 นางสาว กาญจนา  รัชพงษ์ไทย 

2 นาง จงกล  จารุจันทร์นุกูล 

3 นาง จินตนา  กิตติวัชราพงษ์ 

4 นาง ชมภัสสร ธีรวาณิชย์ผล 

5 นางสาว ณภัทร  ตรัยรัตนทวี 

6 นาง ดัชนี  ศรีสมบัติ 

7 นาย ธนะวัธ  สุขเนตร 

8 นาง ธนันพัชญ์  สงวนสินธุ ์

9 นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี 

10 นาย ธราพงษ์ ลายชีว 

11 นาย ธีรภพ ยั่งยืนสุข 

12 ว่าที่ร้อยตรี นฤพล เรืองสังข์ 

13 นางสาว นฤมล  อริยปิติพันธ์ 

14 นางสาว นันท์ธนสม  ศิษฎ์องอาจ 

15 นาย บุญเจือ เอ่ียมกุลวรพงษ์ 

16 นาย บุญชัย จินตกวีวัฒน์ 

17 นาย บุญสรรค์ สินพรชัย 

18 นาย ประทิน กิจจารุวรรณกุล 

19 นาย ประวิทย์ ประไพกรเกียรติ 

20 นาย ปรัชญา บุษยพันธ์ 

21 นาย พรชัย วัฒนะไพบูลย์กุล 



ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล 

22 นางสาว พัฒน์ณิชานนท์  ลาภประเสริฐล ้า 

23 นางสาว พัทธนันท์  พรรณา 

24 นางสาว เพชรรัตน์  สุวรรณโอภาสกุล 

25 นาง ภาพร  ภิยโยดิลกชัย 

26 นาง มณีกาญจน์  สุนทรสุข 

27 นางสาว มณีรัตน์ เตชะภักดีวงศ์ 

28 นาง รัตนา  ติระวัฒนประเสริฐ 

29 นาง รุ่งฤดี  ค้าแหง 

30 นางสาว วิไล ศุภประชากร 

31 นาย วีระชัย กิจเกื อโกศล 

32 นาย วีระพงษ์ สินธุธาน 

33 นาย สมชาย กลึงพงษ์ 

34 นาย สุคนธศักดิ์ เจริญจิตร 

35 นาง สุธิน ี สุธรรมโชต ิ

36 นางสาว สุพิชญา  สุขวัฒนาวิทย์ 

37 นาย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง 

38 นาย อดุลย์ เปี่ยมมนัส 

39 ว่าที่ร้อยโท อภิชัย รัชตรุ่งโรจน์กุล 

40 นาย อรรถชัย บุญชะลักษี 

41 นางสาว อัมพา  ธนไพศาลกิจ 

42 นาย อธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล 

43 นางสาว วราพรรณ เลิศกังวาลไกล 

44 นาย มงคล เหล่าวรพงษ์ 
 


