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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทาง ความเปลี่ยน และการเตรียมพร้อม
ต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีทแี่ ก้ไขใหม่"
วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ลาดับ

ชือ่ - สกุล

๑ นางสาว อาธิชารีย์ ผลสุขขา
๒ นางสาว ณัชชา ผานดอยแดน

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม

นิติกร

สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม

๓ นาง

ยุพเรศ เปรมปรีดา

๔ นาย

ชนมภูมิ พรหมโยธิน

ทนายความ

สานักงานกฎหมายไชยรพี

๕ นาย

ณัฐปริญญ์ เจริญขา

ทนายความ

สานักงานกฎหมายไชยรพี

๖ นางสาว พิมพ์วิสา นาคทับทิม

ทนายความ

สานักงานกฎหมายไชยรพี

๗ นางสาว วรางคณา โรจน์อนนท์

นิติกร

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

๘ นางสาว มาลี เอี่ยมศริยารักษ์

นิติกร

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

๙ นางสาว กมลวรรณ ตันเรืองศรี

นิติกร

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

๑๐ นางสาว ลลิตสุดา ชัยวงษ์

นิติกร

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

๑๑ นางสาว อาภา กล่องชู

นิติกร

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

ทนายความ

สานักงานกิตยาภรณ์ ทนายความ

๑๒ นางสาว กิตยาภรณ์ วังคะฮาต
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๑๓ นาย

กฤษฎา สีหไกร

นักศึกษากฎหมาย

-

๑๔ นางสาว กุลิสรา สุขดง

นิติกร ๓

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(สานักกฎหมาย)

๑๕ นางสาว ษณัฐปภัส รุจนีติโพธิ์

นิติกร ๓

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(สานักกฎหมาย)

๑๖ นาง

สาวิตรี วงศ์วานิช

นิติกร ๓

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(สานักกฎหมาย)

๑๗ นาย

เกรียงไกร อ้นบู่

หัวหน้างานพัฒนากฎระเบียบ

การประปาส่วนภูมิภาค

๑๘ นาย

ธนเสฏฐ์ ธนภาคย์ประธิพ

นิติกร ๔

การประปาส่วนภูมิภาค

๑๙ นางสาว มัสยา ตองกิ่งแดง

นิติกร ๖

การประปาส่วนภูมิภาค

๒๐ นาย

ชินกฤต วิภาภรณ์

นิติกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาค

๒๑ นาย

ธนุพงศ์ แจ้งอักษร

นิติกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาค

๒๒ นางสาว ศิริพร พูพวก

นิติกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาค

๒๓ นางสาว อุดมลักษณ์ ศิริอ่อน

นิติกร ๗

การประปาส่วนภูมิภาค

๒๔ นางสาว มัลลิกา ค้าชู

นิติกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาค

๒๕ นางสาว สมฤดี ศิลา

นิติกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาค

๒๖ นาย

เกรียงไกร เบ็ญจสิริสรรค์

นิติกร ๕

การประปาส่วนภูมิภาค

๒๗ นาย

เข็มสิทธิ์ สุดเฉลียว

Assistance Vice President

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)
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Assistance Vice President

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)

๒๙ นางสาว ณัฐนิชา สิงห์สวัสดิ์

ทนายความ

สานักกฎหมายประวิณ อินเตอร์เนชั่นแนล

๓๐ นางสาว ณฐกันต์ ด้วงปาน

ทนายความ

สานักกฎหมายประวิณ อินเตอร์เนชั่นแนล

๓๑ นางสาว วิธิดา มานิตย์กุล

ทนายความ

สานักกฎหมายประวิณ อินเตอร์เนชั่นแนล

๓๒ นาย

ทนายความ

สานักกฎหมายประวิณ อินเตอร์เนชั่นแนล

เจ้าหน้าที่นิติการ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์
จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนิติการ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์
จากัด (มหาชน)

ทนายความอิสระ

สานักงานทนายความ

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ศาลปกครอง

ผู้ช่วยหัวหน้ากองนิติกร

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

นิติกร ๖

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

๓๙ นางสาว ชนาณิศ ศรีกิจการ

นิติกร ๖

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

๔๐ นางสาว ผการัตน์ หนูเกลี้ยง

นิติกร ๔

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

๔๑ นางสาว พิชญา อิทิยาภรณ์

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน)

๔๒ นาย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน)

๒๘ นาย

ฬียฤทธิ์ ศิริม่วง

ณัฐดนัย เลิศนิธิกุล

๓๓ นางสาว สุวิมล พสุไพบูลย์
๓๔ นาย

อรรถพงศ์ ทิพย์อักษร

๓๕ นางสาว มิรา แกล้วทนงค์
๓๖ นาย

สิรวิชญ์ ไชยนิคม

๓๗ นาย

ไกรวิทย์ เงามุข

๓๘ นาย

ธนกฤต ลีลาพงศธร

สุรศักดิ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
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๔๓ นางสาว รุจริ าภรณ์ ศรีมูล

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน)

๔๔ นางสาว อมรรัตน์ ศรีกรด

นิติกรชานาญการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

๔๖ นางสาว กันยรัตน์ บุนนาค

พนักงานกฎหมาย

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

๔๗ นางสาว ทิพย์สุดา ศรีรัตนา

พนักงานกฎหมาย

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

๔๘ นาย

ผู้อานวยการอาวุโส

กฎหมายและประเมินหลักทรัพย์

ผู้จัดการอาวุโส

กฎหมายและประเมินหลักทรัพย์

๔๕ นางสาว เครือมาศ แตงทองดี

สุมิตร์ เศรษพัฒนา

๔๙ นางสาว ลินดา วิชยานนท์
๕๐ นาย

สกนธ์ ศรีกฤษณรักษ์

ทนายความ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จากัด

๕๑ นาย

นาวิก อาจจันทร์

ทนายความ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จากัด

๕๒ นาย

สิทธิชัย สมบัติเปี่ยม

ทนายความ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จากัด

๕๓ นาย

ศุภชาญ ไตรวรานนท์

ทนายความ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จากัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย
จากัด (มหาชน)

๕๕ นางสาว นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ

นิติกร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด

๕๖ นางสาว กัลยา บัวทอง

นิติกร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด

ผู้จัดการบังคับคดี

บริษัท โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จากัด
สาขาอ่างทอง

๕๔ นางาสว กุมารี นวลจันทร์คง

๕๗ นางสาว วัญญ์สิตา ศุภสินศิริภรณ์
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๕๘ นางสาว ธีมาพร บุญปัญญาชน

ทนายความ

สานักกฎหมายกรีฑา บุญปัญยาชน

๕๙ นางสาว บุษยา ตาเมืองมูล

ทนายความ

บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จากัด

ทนายความอาวุโส

บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จากัด

กรรมการบริษัท

บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จากัด

๖๐ นาย

ปรีชา หยกทองวัฒนา

๖๑ นางสาว ศิริขวัญ นิลกรรณ์
๖๒ นาย

ไผ่กรุง เทียนดา

เสมียนทนายความ

บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จากัด

๖๓ นาย

อิทธิพล รัตนสุวรรณ

ทนายความอิสระ

-

๖๔ นาย

พิชัย โชติชัยพร

หัวหน้าสานักงาน/ทนายความ

สานักงานทนายความพิชัยและเพื่อน

ทนายความ

สานักงานทนายความพิชัยและเพื่อน

นักตรวจสอบภาษีชานาญการ

กรมสรรพากร

ทนายความ

สานักงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ทวิ

๖๘ นางสาว ณัฐชนิกานต์ เกตุคา

ทนายความ

สานักงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ทวิ

๖๙ นางสาว ราไพ ชานาญเพชร

ทนายความ

สานักงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ทวิ

๗๐ นางสาว ประภารัตน์ พิริยะอนันตกุล

ทนายความ

สานักงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ทวิ

๗๑ นางสาว ณัฐวิมล สมเจษ

ทนายความ

สานักงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ทวิ

นักศีกษาเนติบัณฑิต

-

๖๕ นางสาว ศิวาพร คารวนันท์
๖๖ นางสาว อุไรรัตน์ ซิบเข
๖๗ นาย

๗๒ นาย

ชัยวัฒน์ อุดมแสงทวิโรจน์

เฉลิมชัย เพชรกระจายแสง
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๗๓ นางสาว นงลักษณ์ เพชรกระจายแสง

นักศีกษาเนติบัณฑิต

-

ทนายความ

สานักกฎหมายประวิณ อินเตอร์เนชั่นแนล

๗๕ นางสาว พิชญา บุญวัฒนา

ผู้จัดการส่วนฯ
สานักกฎหมายกลุ่ม

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดรัสตรี

๗๖ นาย

กตัญญู ภูป่ ระเสริฐ

ผู้จัดการสานักฯ
สานักกฎหมายกลุ่ม

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดรัสตรี

๗๗ นาย

สุขเศรษฐ์ วงศ์จติ ตาโภค

นิติกร

บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)

๗๘ นาย

โกสินทร์ เด่นประยูรวงศ์

นิติกร

บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)

๗๙ นาย

ตะวัน กุลกาญจนาวรรณ

นิติกร

บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)

๘๐ นางสาว ณัฏฐ์ณริน ศิริวัฒน์

ทนายความ

สานักกฎหมาย ซีวีเอ ลอว์ จากัด

๘๑ นาย

คณิน วงศ์ใหญ่

ทนายความ

สานักกฎหมายคอลลีก แอทโวเลท

๘๒ นาย

ณรัณธร หาญวีรกุล

ทนายความ

สานักกฎหมายคอลลีก แอทโวเลท

๘๓ นาย

วัฒนา กรีพานิช

ทนายความ

สานักกฎหมายคอลลีก แอทโวเลท

๘๔ นาย

อภัย อัสวะวิสิทธิช์ ัย

ทนายความ

สานักกฎหมายคอลลีก แอทโวเลท

๘๕ นาย

กิตติศักดิ์ เมธีพิทยาภรณ์

ทนายความ

สานักกฎหมายคอลลีก แอทโวเลท

ทนายความ

สานักกฎหมายคอลลีก แอทโวเลท

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ

บริษัท เงินติดล้อ จากัด

๗๔ นาย

วิทวัส ผาเจริญ

๘๖ นางสาว เอมิกา ทับเพ็ชร
๘๗ นาย

ทิฆมั พร กฤตานุสรณ์
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๘๘ นางสาว วจีวรรณ สิงห์โพธิ์
๘๙ นางสาว มะลิวัลย์ ทองประเสริฐ

หัวหน้าหน่วยงานบริหารคดี

บริษัท เงินติดล้อ จากัด

เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส

บริษัท เงินติดล้อ จากัด

๙๐ นาย

สุพัฒน์ กนกชวาลชัย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

บริษัท เงินติดล้อ จากัด

๙๑ นาย

กฤษณะ การะวิโก

เจ้าหน้าที่บริหารคดี

บริษัท เงินติดล้อ จากัด

๙๒ นาย

สุวัฒน์ อวยพร

ทนายความอิสระ

-

๙๓ นาย

สนั่น พิสุทธไทรงาน

ทนายความอิสระ

-

๙๔ นาย

วัชรินทร์ นาคเนียม

ทนายความอิสระ

-

๙๕ นางสาว ชลาทิพย์ ศักดิ์ณรงค์

ทนายความอิสระ

-

๙๖ นาย

ทนายความอิสระ

-

๙๗ นางสาว วรวรรณ สาราญจิตติ์

ทนายความอิสระ

-

๙๘ นาง

ปิธานันท์ ฤทธิเ์ จริญ

ทนายความอิสระ

-

๙๙ นาย

สมชัย ถาวรพรชัย

รองผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด

๑๐๐ นาย

ปรมินทร์ ศรีเจริญ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม
สัญญา

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด

๑๐๑ นาย

เศรษฐวิทย์ ศิริภชุ งค์

ผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด

ผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด

สาธนัตว์ มาอิ่มใจ

๑๐๒ นางสาว อัจฉราวรรณ อุทกสินธุ์
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๑๐๓ นาย

ฐานิศร์ จิตมหาวงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด

๑๐๔ นางาสว วนิดา ไชยรบ

ผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด

๑๐๕ นางสาว เอมอร สวัสดี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด

๑๐๖ นางสาว พินิตา สุทภักติ

ผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด

๑๐๗ นางสาว ญาณิศา ตียพันธ์

ทนายความอิสระ

-

๑๐๘ นางสาว กุลวรางค์ ประกอบสุข

ทนายความอิสระ

-

๑๐๙ นางสาว ปุณรดา สายสุพรรณ

ทนายความอิสระ

-

๑๑๐ นางสาว วรรณวรา เสริมสัย

ทนายความอิสระ

-

๑๑๑ นางสาว พัชรา พีรพัฒน์กุล

ทนายความอิสระ

-

๑๑๒

ทนายความอิสระ

-

๑๑๓ นางสาว ฐิติพร บุญมี

บุคคลทั่วไป

-

๑๑๔ นาย

จุฑาวุธ ชอบชื่น

บุคคลทั่วไป

-

๑๑๕ นาย

ประสิทธิชัย ผู้วานิชย์

ทนายความ

บมจ.เทรเชอร์ ลีกัล เซอร์วิส

๑๑๖ นาย

สุธี คล่องมงคลกิจ

ทนายความ

บมจ.เทรเชอร์ ลีกัล เซอร์วิส

๑๑๗ นาย

เฉลิมพล หีตลาพูน

ทนายความ

บมจ.เทรเชอร์ ลีกัล เซอร์วิส

ว่าที่ร้อยตรี

ธีรภัทร์ สมวงศ์
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๑๑๘ นาย

กาญกฤติ์ กลิ่นประสาร

รองหัวหน้าบังคับคดี

บมจ.เทรเชอร์ ลีกัล เซอร์วิส

๑๑๙ นางสาว รักชนก เชียงทอง

ทนายความอิสระ

-

๑๒๐ นางสาว ลลิตา ถีระวัฒนาสวัสดิ์

ทนายความอิสระ

-

๑๒๑ นางสาว ภิรวรรณ กลางณรงค์

ทนายความ

สานักงานทนายความธวัชชัย เชิงทอง

๑๒๒ นาย

ธวัชชัย เชิงทอง

ทนายความ

สานักงานทนายความธวัชชัย เชิงทอง

๑๒๓ นาย

พงศ์ภทั ร สนั่นศิลป์

นิติกร

สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

๑๒๔ นาย

ดนุภทั ร วิสุทธิภกั ดี

นิติกร

สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

๑๒๕ นางสาว สุวรรณี หามนตรี

เจ้าพนักงานคดีชานาญการ

ศาลจังหวัดธัญบุรี

๑๒๖ นาย

ปราโมทช์ ชัยทัน

เจ้าพนักงานคดีชานาญการ

ศาลจังหวัดธัญบุรี

๑๒๗ นาย

วโรตม์ งามสุวรรณวานิช

ทนายความอิสระ

-

๑๒๘ นางสาว ภัทรวดี เลี้ยงฤทัย

ทนายความอิสระ

-

๑๒๙ นาย

ทนายความอิสระ

-

๑๓๐ นางสาว วาสนา ทาทอง

ทนายความอิสระ

-

๑๓๑ นางสาว อทิตยา กุดหอม

ทนายความอิสระ

-

ทนายความ

บริษัท วันสต๊อป เซอร์วิส
เอนเทอร์ไพร์ส จากัด

๑๓๒ นาย

ธรรมนูญ เจริญพิทนารักษ์

ทวีศักดิ์ ขวัญเดิน
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สรายุทธ ป้อมเด็ด

ทนายความ

บริษัท วันสต๊อป เซอร์วิส
เอนเทอร์ไพร์ส จากัด

๑๓๔ นางสาว นวพรรษ ขวัญไชย

ทนายความ

สานักงานทนายความมนูธรรม

๑๓๕ นาย

ธนพล สุขสว่าง

ทนายความ

บริษัท สานักกฎหมายธีรคุปต์ จากัด

๑๓๖ นาย

อนุชิต พูมทอง

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

บริษัท สานักกฎหมายธีรคุปต์ จากัด

๑๓๗ นาย

ชาญณรงค์ กิจรักษา

นิติกร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

๑๓๘ นาย

ภูชิสส์ อัครไพบูลย์

นิติกร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

๑๓๙ นาย

ฉัตรชัย วิศิษฏ์สรอรรถ

ทนายความ

สานักงานวิศิษฏ์สรอรรถ

๑๔๐ นาย

เกรียงชัย วิศิษฏ์สรอรรถ

ทนายความ

สานักงานวิศิษฏ์สรอรรถ

๑๔๑ นาย

สุระ พัฒนกุล

ทนายความ

สานักงานวิศิษฏ์สรอรรถ

๑๔๒ นางสาว พัชรพรรณ จันทร์พันธุ์

ทนายความ

สานักงานวิศิษฏ์สรอรรถ

๑๔๓ นางสาว ปิยะวดี วิศิษฏ์สรอรรถ

ทนายความ

สานักงานวิศิษฏ์สรอรรถ

๑๔๔ นาย

วิเชียร โควสุวัฒน์

ทนายความ

สานักงานวิศิษฏ์สรอรรถ

๑๔๕ นาย

สารินท์ มนต์อภิวันท์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด

๑๔๖ นาย

กิตติศักดิ์ นรติกานต์กุล

ทนายความ

สานักงานกฎหมายกิตติศักดิ์
ทนายความและการบัญชี

๑๔๗ นาง

สินี อรุณฉาย

เจ้าของสานักงาน

สานักงานกฎหมาย
ดนัย เปสลาพันธ์ ธุรกิจและนักสืบ

๑๓๓ นาย
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๑๔๘ นาย

อลงกรณ์ ทองมี

ทนายความ

บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

๑๔๙ นาย

ชิตชัย พันแสน

ทนายความ

บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

๑๕๐ นาย

ไพศิษฐ์ ตรีสรณาคม

ทนายความ

สานักงานทนายความไพศิษฐ์

๑๕๑ นาย

พงศ์ปกรณ์ คอศรีวรกุลชัย

ทนายความ

สานักงานทนายความพงศ์ปกรณ์

๑๕๒ นาย

สิทธิศักดิ์ พรหมจันทร์

ทนายความ

สานักงานสิทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ทนายความ

๑๕๓ นางสาว อรุณทิพย์ อุ่นทรัพย์เจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

๑๕๔ นางสาว สุนิสา ปานสอาด

นักวิชาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

ทนายความอิสระ

-

๑๕๖ นางสาว ประไพรัตน์ คงรัตน์

ทนายความอิสระ

-

๑๕๗ นาย

ธีรธัช อึ่งสกุล

ทนายความอิสระ

-

๑๕๘ นาย

กษาน ไชยนันทน์

ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จากัด

๑๕๙ นาย

สมบูรณ์ ถาวรไพบูลย์บุตร

ผู้จัดการบริหาร

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จากัด

๑๖๐ นาย

ธีระ มูลมาก

พนักงานอาวุโส

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จากัด

๑๖๑ นางสาว ภัชลภา กานดิศยกุล

ทนายความอิสระ

-

๑๖๒ นางาสว กฤตยา วงศ์อุสา

นักศึกษากฎหมาย

-

๑๕๕

ว่าที่
ศักดิ์ดา ศิระเลิศ
ร้อยเอก
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๑๖๓ นาย

ณัฐภูมิ แสงเลิศ

๑๖๔ นาง

ธัญญาภรณ์ ปกป้อง

๑๖๕ นาย

สุกิจ คุณวงศ์

นิติกร

สานักงานอัยการสูงสุด

นักศึกษากฎหมาย

-

ผู้จัดการส่วนกฎหมาย

บริษัท เอ็น เอฟ ซี

๑๖๖ นางสาว กาญจนภัสส์ เตชาพุฒิพงศ์

ทนายความ

สานักงานทนายความกาญจนภัสส์

๑๖๗ นาย

กรกิจ ก้องไพบูลย์

ทนายความ

สานักงานทนายความกาญจนภัสส์

๑๖๘ นาย

นพฎล มุกดาสนิท

ทนายความ

สานักงานทนายความกาญจนภัสส์

๑๖๙ นาย

วรยุทธ ศักดิ์กุลชน

ทนายความ

สานักงานทนายความกาญจนภัสส์

๑๗๐ นางสาว เบญจวรรณ ณ นคร

ทนายความ

สานักงานเบญจวรรณ
ณ นคร ทนายความ

๑๗๑ นางสาว ธัญลักษณ์ พานสร้อย

ทนายความ

บริษัท เอคิว เอสเตท จากัด (มหาชน)

นิติกร

บริษัท เอคิว เอสเตท จากัด (มหาชน)

๑๗๒ นาย

ธาวิน ชพานนท์

๑๗๓ นาย

ชเนศ พราวนิลมณี

ทนายความ

สานักงานทนายความรวินทร์แอนด์แอสโซซิเอทส์

๑๗๔ นาย

สุพจน์ จันทร์มา

ทนายความ

บริษัท อาร์ แอนด์ ที ประเทศไทย (จากัด)

๑๗๕ นางสาว กวินภัคย์ ดุษฎีสิมะรัตน์

ทนายความ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจากัด (มหาชน)

๑๗๖ นาย

ทนายความ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจากัด (มหาชน)

ทนายความ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจากัด (มหาชน)

แดนสวรรค์ ปีเลี่ยม

๑๗๗ นางสาว รุ่งทิพย์ เสือใหญ่
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๑๗๘ นาย

ศุภชัย ปานพรหมมาศ

ทนายความอิสระ

-

๑๗๙ นางสาว สิฐินี อุดมโชคไพบูลย์

ผู้ประนีประนอม

ศาลจังหวัดพระโขนง

๑๘๐ นาย

ประจักรา ไชยรักษ์

ทนายความอิสระ

-

๑๘๑ นาย

รัฐพล ปั้นทองพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการบริษัท

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จากัด (มหาชน)

๑๘๒ นางสาว นาฏอนงค์ ชมพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จากัด (มหาชน)

๑๘๓ นาย

ถนอมไชย สีหัวโทน

นิติกร

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จากัด

๑๘๔ นาย

ธันย์วิชญ์ นาคสวาท

นิติกร

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จากัด

๑๘๕ นาย

พยงค์ อินทรสาร

นิติกร

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จากัด

นิติกร

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จากัด

๑๘๖ นางสาว สุจนิ ดา เจษฎานุรักษ์
๑๘๗ นาย

สมมุติ ลูกอินทร์

ผู้อานวยการฝ่ายคดี

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

๑๘๘ นาย

รวี สุวรรณมณี

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

๑๘๙ นาย

วีรพล มโนรส

ผู้ช่วยผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

๑๙๐ นาย

ชวลิต มหาราช

รองผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายคดี

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

๑๙๑ นาย

วัฒนะ แก้วแพง

ผู้ชานาญงานฝ่ายคดี

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

๑๙๒ นาย

ธนภัทร์ วงษ์ศิริ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
แผนกฟ้องคดี

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ลิส จากัด (มหาชน)
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๑๙๓ นาย

ศุภชัย หนองช้าง

เจ้าหน้าที่แผนกดาเนินคดี

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ลิส จากัด (มหาชน)

๑๙๔ นาย

สมพร ขันโอฬาร

ผู้จัดการฝ่ายดาเนินคดี

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ลิส จากัด (มหาชน)

๑๙๕ นาย

พชร รุ่งพิทักษ์มานะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานคดี

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ลิส จากัด (มหาชน)

๑๙๖ นาย

จรัญ ถึงสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานคดี

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ลิส จากัด (มหาชน)

๑๙๗ นาย

ธนเดช อร่ามสุข

ทนายความอิสระ

-

๑๙๘ นาง

ชมภัสสร ธีรวานิชผล

ทนายความอิสระ

-

๑๙๙ นาย

ธนณัฏฐ์ เตชะวิจติ รไพศาล

ทนายความอิสระ

-

ทนายความอิสระ

-

๒๐๑ นางสาว เพ็ญแข ธิติปราการวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

บริษัท ยูแทคไทย จากัด

๒๐๒ นางสาว กาญจนา แสงศรีจนั ทร์

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

บริษัท ยูแทคไทย จากัด

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน)

๒๐๐ นางสาว มาลี จุฑาธวัช

๒๐๓ นาย

อรัญ ศรีว่องไทย

๒๐๔ นาย

บัลลังก์ แก้วปานกัน

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมาย

๒๐๕ นาย

อิฐฐิศักดิ์ เซ็นสว่าง

ผู้จัดการแผนกบังคับคดี

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมาย

๒๐๖ นาย

นิโรธ ทิพย์เลิศ

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมาย

๒๐๗ นาย

วรายุทธ อมรพงศ์ชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกิจการตัวแทน

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน)
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๒๐๘ นางสาว สมใจ บุญเรือง

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมายตัวแทน

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน)

นักศึกษากฎหมาย

-

นักศึกษากฎหมาย

-

๒๑๑ นางสาว วรางคณา พิพรรธวงศา

นิติกร

การเคหะแห่งชาติ

๒๑๒ นางสาว สสุคนธ์ ทองท่าชี

นิติกร

การเคหะแห่งชาติ

๒๑๓ นางสาว ภาสกร กมลกิตติสุข

นิติกร

การเคหะแห่งชาติ

๒๑๔ นางสาว นฤมล ขุนสวัสดิ์

นิติกร

การเคหะแห่งชาติ

๒๑๕ นาย

ศิลป์ แสงประทีป

นิติกร

การเคหะแห่งชาติ

๒๑๖ นาย

ฉัตรวิชญ์ รองเมือง

ทนายความอิสระ

-

๒๑๗ นางสาว อรนิติ เพชรทอง

ทนายความอิสระ

-

๒๑๘ นางสาว กัลย์ธนัท วิริยะเสริทสุข

ทนายความอิสระ

-

๒๑๙ นางสาว นภาพร ฟ้ากระจ่าง

ทนายความ

สานักงานทนายความ

๒๒๐ นาง

ภัทฑกร รื่นสายชล

ทนายความ

สานักงานทนายความ

๒๒๑ นาย

ทศพร เสกธีระ

ทนายความ

สานักงานทนายความ

๒๒๒ นาย

วสันต์ แตหละ

ฝ่ายกฎหมาย

โรงพยาบาลพยาไทย

๒๐๙ นาย

พงศกร กิมัง

๒๑๐ นางสาว ณหทัย ท้ายวัง
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๒๒๓ นางสาว สุภทั รา ผลสันต์

ฝ่ายกฎหมาย

โรงพยาบาลพยาไทย

หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน

สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

๒๒๕ นางสาว วริญญรัตน์ ศิริธนะภิรมย์

ทนายความ

สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

๒๒๖ นางสาว ปกรณ์ณภัฌ ชมเชย

ทนายความ

สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

๒๒๗ นาย

ปรีชากุล ปิ่นรอด

ทนายความ

สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

๒๒๘ นาย

สากล จิรวัฒน์กุล

ทนายความ

สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

๒๒๙ นาย

รณณวิทย์ ภัสสรารุจนิ ันท์

ทนายความ

สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

๒๓๐ นาย

พงศ์ภทั ร ชมเชย

ทนายความ

สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

๒๓๑ นาย

พีรธัช บัตรสมบูรณ์

ทนายความ

สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

ทนายความ

นายกสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมป์

๒๒๔ นาย

ชลวิทย์ คามะนา

๒๓๒ นางสาว ปิยรัตน์ คาอรรถ
๒๓๓ นาย

อธิพล อุ่นสมัย

๒๓๔ นาย

สุรพงษ์ สุวรรณเนตร

ทนายความอาวุโส

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

๒๓๕ นาย

พีรศักดิ์ สิทธิพิทักษ์

ทนายความอาวุโส

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

๒๓๖ นาย

นิติพนธ์ คาภิบาล

ทนายความอาวุโส

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

๒๓๗ นาย

เกรียงศักดิ์ เพชรวิสูตร

ทนายความอาวุโส

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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๒๓๘ นาย

บุญชอบ เลิศนิติวัฒนา

๒๓๙ นาง

ปนัดดา สุวรรณโชติ

๒๔๐ นาย

วรวิทย์ คุณสวัสดิ์

๒๔๑ นาย
๒๔๒ นาย

ทนายความอาวุโส

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายคดีและบังคับคดี

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

รองผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายคดีและบังคับคดี

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

วิวัฒน์ อาโพธิ์

ผู้จัดการฝ่ายคดีและบังคับคดี

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

สุรศักดิ์ อัศวโชคสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายคดีและบังคับคดี

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคดีและบังคับคดี

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

นิรุติ อาภรณ์ภมู ินันท์

นิติกร ๙

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)

๒๔๕ นางสาว พรรณราย สังวรโยธิน

นิติกร ๗

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)

๒๔๖ นาย

วิมาล บุญช่วยเหลือ

นิติกร ๘

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)

๒๔๗ นาย

บัญชา ยะสะกะ

นิติกร ๙

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)

๒๔๘ นาย

ธงชัย สระปะทอง

ผู้บริหาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)

๒๔๙ นางสาว ลัดดาวัลย์ ทองคา

ทนายความ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

๒๕๐ นาง

จรรยภรณ์ อุดม

ทนายความ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

๒๕๑ นาย

ชลธิศ ศรีไทย

ทนายความ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ทนายความ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

๒๔๓ นางสาว จิตรลดา ไชยสถิตย์
๒๔๔ นาย

๒๕๒ นางสาว อัญชลา มังคลัษเฐียร
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๒๕๓ นาย

พีรวิศว์ ขุทรานนท์

นิติกร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

๒๕๔ นางสาว เมธิยา วงศ์สิงห์

นิติกร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

๒๕๕ นาย

วราทิต ทิพย์ประภา

นิติกร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

๒๕๖ นาย

สุมิตร แก้วโกมล

นิติกรชานาญการ

สานักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายคดียาเสพติด ๑๐
สานักงานอัยการสูงสุด

๒๕๗ นาย

ซื่อตรง ริ้วชูศรี

ทนายความ

สานักที่ปรึกษากฎหมายปฏิญญาและธุรกิจ

๒๕๘ นาย

ณัฏฐ์ ธนภัทรจิรัฐ์

ทนายความ

-

๒๕๙ นาง

สุทธินันท์ คาสุข

หัวหน้าส่วนผู้จัดการ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

๒๖๐ นาย

สุชาติ มีวรรณ์

Senior Associate

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด

๒๖๑ นาย

คมสันต์ สันต์ธีรพร

Senior Associate

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด

๒๖๒ นาย

วุฒิพงษ์ วุฒิกุล

Senior Associate

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด

๒๖๓ นาย

นที ศีลาเจริญ

Senior Associate

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด

๒๖๔ นาย

วริศ อมรชัชวาลกุล

ทนายความ

สานักงานกฎหมาย
วริศและเพื่อน

๒๖๕ นาย

กิตติภมู ิ ฐานพงศ์พันธุ์

ทนายความ

สานักงานกฎหมาย
วริศและเพื่อน

๒๖๖ นาย

โกศล ชินะพงศ์ไพศาล

ผู้จัดการ

กองทุนบาเหน็จข้าราชการ

๒๖๗ นาย

สมใจ โล่ห์ประธาน

นักกฎหมายอิสระ

-
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๒๖๘ นาย

รุ้งตะวัน โล่ประธาน

นักกฎหมายอิสระ

-

๒๖๙ นางสาว นฤมล เลิศเมตตา

นิติกรปฏิบัติการ

สานักงานทางหลวง ๑๖ (นครศรีธรรมราช)

๒๗๐ อาจารย์ ปัณณวิช ทัพภวิมล

อาจารย์ประจาสาชาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

๒๗๑ อาจารย์ ตะวัน เดชภิรัตนะมงคล

อาจารย์ประจาสาชาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

๒๗๒ นางสาว นัชชาธรณ์ วงศ์สุรวัฒน์

ผู้อานวยการกฎหมายกองกากับดูแลกิจการ

บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

Legal Manager

บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (๑๙๙๑) จากัด (มหาชน)

๒๗๕ นางสาว พัชรี ชุมเสนา

Legal Officer

บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (๑๙๙๑) จากัด (มหาชน)

๒๗๖ นางสาว สุวลี โฆษิตสุนทรกุล

Legal Officer

บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (๑๙๙๑) จากัด (มหาชน)

๒๗๗ นาย

Legal Officer

บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (๑๙๙๑) จากัด (มหาชน)

๒๗๘ นางสาว นิชาภัทร โตปิติ

Legal Officer

บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (๑๙๙๑) จากัด (มหาชน)

๒๗๙ นางสาว อาจารีย์ มณีนุตร์

ทนายความ

-

ทนายความอิสระ

-

ทนายความอิสระ

-

นิติกร

บริษัท ซอตัน แอล แอล เอ็ม

๒๗๓ นางสาว นริศรา สมบูรณ์
๒๗๔ นาย

๒๘๐ นาย

บุญนา กลิ่นบุญเรือง

ชาญชัย บุญเรือง

ประภาศน์ เพชรเมืองปราย

๒๘๑ นางสาว วรัชดา เพชรเมืองปราย
๒๘๒ นาย

สราวุฒิ ช่วยวิเศษ
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๒๘๓ นางสาว ชลิตา หนูพลัด

เสมียนทนาย

บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จากัด

๒๘๔ นาย

ถิรวุฒิ ดีรักษา

เสมียนทนาย

บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จากัด

๒๘๕ นาง

พัณณ์ชยา ธนเศรษฐ์วนภัค

กรรมการผู้จัดการ

สานักงานกฎหมาย
บริษัท บางกอก อินเวสทิเกชั่น แอนด์ รีกัล จากัด

๒๘๖ นาย

รณชัย มงคลวงศ์

ยึดทรัพย์ บังคับคดี

สานักงานกฎหมาย
บริษัท บางกอก อินเวสทิเกชั่น แอนด์ รีกัล จากัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

สานักงานกฎหมาย
บริษัท บางกอก อินเวสทิเกชั่น แอนด์ รีกัล จากัด

๒๘๗ นางสาว เอื้ออัชฌา ธรเศรษฐ์วรภัค
๒๘๘ นาย

นรภัทร วีระโจง

ทนายความ

บริษัท ไพรซ์สานนท์ประภาสและวีนน์ จากัด

๒๘๙ นาย

อรรถศักดิ์ สุไลมาน

ทนายความ

บริษัท ไพรซ์สานนท์ประภาสและวีนน์ จากัด

๒๙๐ นางสาว สุวิตา กังวานสุระ

ทนายความ

สานักงานทนายความ

๒๙๑ นางสาว ล้าค่า ณ นครพนม

ทนายความ

สานักงานทนายความ

๒๙๒ นางสาว เบญจภา ธานีรัตน์

ทนายความ

สานักงานทนายความ

๒๙๓ นางสาว วรินทร วารี

ทนายความ

สานักงานทนายความ

๒๙๔ นางสาว สรัญญา พร้อมทวีสิทธิ์

ทนายความ

สานักงานทนายความ

Assistant Manager Retail Mortgege
Finance/Specialist Legal

AIA Company Limited. Investment
(Housing Loan)

๒๙๖ นางสาว พัชรินทร์ โพธิน์ ิ่มแดง

ผู้จัดการฝ่ายกากับและดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์
แคปปิตอล ลิ้งค์ จากัด

๒๙๗ นางสาว อรอนงค์ เหมือนวงษ์ญาติ

ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จัดการบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

-

๒๙๕ นาง

ช่อผกา โบว์สุวรรณ
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๒๙๘ นาย

โกวิทย์ ชื่นอุทัย

ทนายความอิสระ

-

๒๙๙ นาย

ธีระภัทร คาระหงษ์

ทนายความอิสระ

-

๓๐๐ นาย

สมเจนต์ เยอเมิน

นักศึกษาฝึกงาน

สานักงานไดมอนด์ลอว์ (๑๙๙๙)

๓๐๑ นาย

จิรกิตติ์ ทองอยู่ยง

นักศึกษาฝึกงาน

สานักงานไดมอนด์ลอว์ (๑๙๙๙)

พนักงานอัยการ

สานักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายบังคับคดี ๒
สานักงานอัยการสูงสุด

๓๐๓ นางสาว ปิยนารถ พรเฉลิมพงศ์

ทนายความอิสระ

-

๓๐๔ นางสาว นุจรี บุญทวี

ทนายความอิสระ

-

ผู้พิพากษา

ศาลจังหวัดนนทบุรี

นักศักษา

-

๓๐๗ นางสาว นิดาภัทร มิง่ มงคล

บุคคลทั่วไป

-

๓๐๘ นางสาว มนฑิรา หมอนทอง

บุคคลทั่วไป

-

ผู้จัดการส่วนคดี ๖๒

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมายและคดี

๓๑๐ นางสาว เธียรรัตน์ ภวัตธัญญ์นรี

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนคดี

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมายและคดี

๓๑๑ นางสาว จันทรา หล่อศรีจนั ทร์

ทนายอาวุโส

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมายและคดี

ทนาย

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมายและคดี

๓๐๒ นาย

๓๐๕ นาย

อัศม์เดช จุฬาโรจเนติธรรม

นคร มิง่ มงคล

๓๐๖ นางสาว กาญจนฉัตร มิง่ มงคล

๓๐๙ นาง

๓๑๒ นาย

กิ่งกมล พรหมมิตร

พงษ์สิทธิ์ อินทรทองแก้ว
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๓๑๓ นาย

ชินวัฒ เรืองรักษ์

ทนายความ

บริษัท มารุต บุนนาค
อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จากัด

๓๑๔ นาย

รุจริ ะ จันปฏิพัฒน์

นิติกร

สานักกฎหมาย กรมศุลกากร

๓๑๕ นาย

อาทิตย์ โบพานิชย์

นิติกร

สานักกฎหมาย กรมศุลกากร

นิติกรปฏิบัติการ

สานักกฎหมาย กรมศุลกากร

นิติกร

สานักกฎหมาย กรมศุลกากร

นิติกรปฏิบัติการ

สานักกฎหมาย กรมศุลกากร

๓๑๙ นางสาว เปี่ยมสุข ยับมันบริบูรณ์

ทนายความ

บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จากัด

๓๒๐ นางสาว ศิริรัตน์ จิตธรรมมา

ทนายความ

บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จากัด

ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกคดีบนทาง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)

๓๑๖ นางสาว สุภฎั ฎา บุญแก้วสุข
๓๑๗ นางสาว ปภัสรา ขามัน่
๓๑๘ นางสาว วลัยพรรณ เหล่ากอ

๓๒๑ นางสาว ประกายพิมพ์ ตันรังสรรค์
๓๒๒ นางสาว ปาริชาติ ผิวงาม
๓๒๓ นาย

ศิริพงษ์ ประสิทธิศ์ ักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินเตอร์เอเชียร์ เซอร์วิส
แอนด์ ลอว์ จากัด

๓๒๔ นาย

ณัฐรัตน์ รัตนวิบูลย์สม

นิติกรชานาญการพิเศษ

เทศบาลนครปากเกร็ด

๓๒๕ นาย

วราห์ เจริญสุข

ทนายความและ
ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เค.ดี.พี. เจริญธุรกิจลิสซิ่ง จากัด

๓๒๖ นาย

พิสิฏฐ์ ดีบ้านโสก

ทนายความ

สานักงาน พิสิฏฐ์ ทนายความ

๓๒๗ นาย

สาธิต สุวรรณโสภา

ผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
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๓๒๘ นางสาว ณัฐธินี เสรีเชษฐพงศ์

ทนายความ

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด

๓๒๙ นางสาว อาภานันท์ สุวรรณรง

ทนายความ

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด

ทนายความอิสระ

-

๓๓๑ นางสาว สิริมา วงศ์รัตนากรไกร

ทนายความ

บริษัท ธนเวอร์คกิ้งกรุ๊ป จากัด
(สานักงานกฎหมาย)

๓๓๒ นาย

อนนต์พัน ปาริฉัตร

ทนายความ

บริษัท ธนเวอร์คกิ้งกรุ๊ป จากัด
(สานักงานกฎหมาย)

๓๓๓ นาย

บุญชัย สุทธิรักษ์

ทนายความ

บริษัท ธนเวอร์คกิ้งกรุ๊ป จากัด
(สานักงานกฎหมาย)

๓๓๔ นางสาว เกศมณี ปาริฉัตร

ทนายความ

บริษัท ธนเวอร์คกิ้งกรุ๊ป จากัด
(สานักงานกฎหมาย)

๓๓๕ นาย

สิรภัทร ชัยสารเสรี

ทนายความ

Bolliger & Company Consulting
Limited

๓๓๖ นาย

ศีขริน ศรีเปารยะ

ทนายความ

Bolliger & Company Consulting
Limited

ทนายความ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ายกฎหมายและหลักทรัพย์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

ผู้จัดการ แผนกกฎหมาย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

นิติกร แผนกกฎหมาย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

ทนายความ

บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จากัด

๓๓๐ นางสาว พิชญนันท์ ทิพย์มณี

๓๓๗ นางสาว ธิดาเพ็ญ กฤดากร ณ อยุธยา
๓๓๘ นางสาว เยาวพา จาเนียรเงิน
๓๓๙ นาย

พิชัย หมูพ่ ุทธรักษ์

๓๔๐ นาย

กมล โพโสภา

๓๔๑ นาย

เกรียงไกร จิวะสมบูรณ์กุล

๓๔๒ นาย

อดิศักดิ์ ภูน่ ิเทศ
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๓๔๓ นาย

ชาตรี มณีสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๓๔๔ นาย

ไพโรจน์ รักเที่ยงธรรม

นิติกรอาวุโส (ควบ)
ฝ่ายกฎหมาย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๓๔๕ นาย

สมชาย โลห์ประธาน

กรรมการ

บริษัท เอส.กรุ๊ป แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ลอว์ จากัด

๓๔๖ นางสาว วรรณวิมล พุทธสุวรรณ

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย

๓๔๗ นางสาว วรุณกมล ประเสริฐศรี

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย

๓๔๘ นางสาว ศิริวาสน์ มังกรชัย

เจ้าหน้าที่

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย

๓๔๙ นางสาว ปาริสรา มูลสุภะ

เจ้าหน้าที่

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย

๓๕๐ นาง

ทนายความ

สานักงานกฎหมาย ภวิตา ทนายความ

ภวิตา จาปาทิพย์

