
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
หลักสูตร “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.45 น.) 

เอกสารประกอบการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ทีแ่นบท้ายประกาศนี้ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นำง กณิศนันท์ กำหลง 

2 นำงสำว กนกวรรณ กันศิร ิ

3 นำงสำว กันตะวัน รักนิ่ม 

4 นำงสำว กำญจนำ ไชยรัตน์ 

5 นำย กำณฑ์ธีถ์เดช ปรีชำรตนศำสตร์ 

6 นำงสำว กำนต์พิชชำ ปัญญำ 

7 นำงสำว กำหลง เงินทอง 

8 นำงสำว เกศรินทร ์ ก ำหนด 

9 นำง โกสุม ส ำเร็จศิลป์ 

10 นำย ขัยวัฒน์ วงษำ 

11 นำงสำว เขมิกำ โตสิงห์ 

12 นำง คนึงนิตย์ สำเกตุ 

13 นำย คมกฤช กรับกังวำล 

14 นำงสำว จตุพร ไหวพริบ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

15 นำงสำว จรรยำพร เล็กรุ่งเรืองกิจ 

16 นำงสำว จันทิมำ ขยันงำน 

17 นำงสำว จำรุกุล  จั่นแก้ว 

18 นำย จ ำเริญ ซุ่ยฮะ 

19 นำงสำว จิตนงค์ สุขแก้ว 

20 นำง จินตนำ อำรยชัยชำญ 

21 นำงสำว จิรำภรณ ์ ชูบุญทอง 

22 นำง จิรำวรรณ จิรวุฒิวงศ์ชัย 

23 นำงสำว จุฑำมำศ อุดมคณะ 

24 นำง จุฬำรัตน์ นภำพิพัฒน์ 

25 นำงสำว จุฬำรัตน์ ปัญญำพิชิต 

26 นำย เจียดฉพร บุญรักศรพิทักษ์ 

27 นำง ชญำดำ แจ่มจ ำรัส 

28 นำงสำว ชนัชญ์ภัทร์ ปำนแก้ว 

29 นำงสำว ชมภูนุช กล้ำจิตร์ 

30 นำงสำว ชมภูนุช ยิ้มนิล 

31 นำง ชลำลัย สุขสถิตย์ 

32 นำย ชัยยศ พจน์กุดั่น 

33 นำย ชิต ฤทธิธรรม 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

34 นำงสำว ชุติมณฑน์ คล้ำยคลึง 

35 นำง ชุติมำพัฒน์ โตสุวรรณเพชร 

36 นำย ชุมพล งำมข ำ 

37 นำย ฐำนวัฒน์ พิริยะกรณ์เกษม 

38 นำงสำว ณภัทรำรัตน ์ ปริชญำนันท์นพิน 

39 นำย ณรงค์ แจ่มจิรำวรรณ 

40 นำง ณัฏฐนิช บุญรักศรพิทักษ์ 

41 นำงสำว ณัฏฐ์วิภำ โสดำนิล 

42 นำงสำว ณัฐชำนันท ์ กฤตติกำนนท์ 

43 นำงสำว ณัฐชุล ี โสตถิวัฒน์ 

44 นำงสำว ณัฐติยำ สุกกสังค์ 

45 นำงสำว ณัฐนันท ์ เศรษฐวิพัฒนชัย 

46 นำงสำว ณัฐรินีย ์ นิ่มพันธ์ 

47 นำงสำว ดรุณี สองเมือง 

48 นำง ดวงกมล วัฒนไพบูลย์ 

49 นำงสำว ดวงดำว เสือเสริมเม่น 

50 นำงสำว ดุษฎี เสริฐธิกุล 

51 นำงสำว ต้องตำ ยวงเกตุ 

52 นำงสำว ทรัพย์นำรี แก้วสวัสดิ์ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

53 นำง ทรำยทอง   ล้อสกุลทอง 

54 นำย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์ 

55 นำงสำว ทัศณี ดีผิว 

56 นำงสำว ทัศนีย ์ มำกุล 

57 นำงสำว ทิพย์ภำวรรณ วำวรรณวิบูลย์ 

58 นำงสำว ทิพย์วิมล จันทร์สุวรรณ์ 

59 นำงสำว ทิวำ วิธำนสรกิจ 

60 นำง ทิวำวรรณ ค ำบุญทำ 

61 นำง ธนพรรณ จงสีหำ 

62 นำย ธนำ ไพจิตรรุ่งเรือง 

63 นำงสำว ธัญญ์รวี  พรพัชระสิทธิ์ 

64 นำงสำว ธีรนุช กิจพูนวงศ์ 

65 นำย ธีรวัฒน์ สุวิริยะไพศำล 

66 นำงสำว นงลักษณ์ คงเสรีพงศ์ 

67 นำง นงลักษณ์ โพธิ์ศร ี

68 นำงสำว นพมณี พันธุ์ขะวงษ์ 

69 นำง นภำพร ฉิมปรำง 

70 นำงสำว นวพร อติวรกีรติ 

71 นำงสำว นวลพรรณ พันธุ์สุวรรณ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

72 นำงสำว นวลมัย นำรินทร ์

73 นำงสำว นันทนำ สุขวงค์ 

74 นำง นำงสุรีมำศ ภัทรพนำสกุล 

75 นำงสำว น้ ำฝน ผำติเสนะ 

76 นำย นิเชษ บุญแย้มวงษ์ 

77 นำงสำว นิภำพร ศรีอัดชำ 

78 นำย นิยม ค ำบุญทำ 

79 นำง นิรชรำ แบกซ์เทอร์ 

80 นำงสำว นิศำรัตน ์ ทองวิบูลย์ 

81 นำย บัญชำ ภวัครคุณ 

82 นำย บุญภำส กลบเกลือน 

83 นำย บูรณะสรรญจ์ หิรัญกิจรังษี 

84 นำง ปฐมนันทน์ พำนิชกุล 

85 นำง ปถมำ สุวรรณำภินันท์ 

86 นำงสำว ปทิตตำ จิตรเอื้อตระกูล 

87 นำงสำว ปนัดดำ สุกใส 

88 นำง ปนัดดำ วนิชจันทร์สกุล 

89 นำงสำว ปภัตชนันท์ ศิริภัทรวิรุฬห์ 

90 นำย ประจักษ์ วังกำนนท์ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

91 นำง ประทุมพร แก้วพริ้ง 

92 นำงสำว ประภัสสร   บอนสิทธิ์ 

93 นำงสำว ประภำพรรณ บุญรอด 

94 นำย ประเสริฐ บุญศรี 

95 นำย ประเสริฐ นภำพิพัฒน์ 

96 ว่ำที่ร้อยตรี  ปรำโมทย์  สุขดี 

97 นำงสำว ปัญจมำ เกียรตินิยม 

98 นำงสำว ปัญจำภรณ์ ไตรแป้นมะดัน 

99 นำย ปัณณกุนท์ วัฒนำอุดม 

100 นำงสำว ปัทมำ ไกรกำญจน์ 

101 นำงสำว ปำนิสรำ    พุฒิกรวิกรม 

102 นำงสำว ปำรณีย ์ อนันต์มงคลศีล 

103 นำงสำว ปิยรัตน์ ถึงพร้อม 

104 นำย พรชัย สุชำตำนนท์ 

105 นำย พรชัย พุทธำนุรักษ์ 

106 นำงสำว พรทิพย์ ขิมโพธิ์กลำง 

107 นำงสำว พรทิพย์ ปิยะภัทรกุล 

108 นำงสำว พรรณฉวี ชัยศรี 

109 นำงสำว พรรณี กุลบก 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

110 นำงสำว พวงทิพย์ ธรรมคุณ 

111 นำงสำว พัชรำพร ชัยอ ำนำจ 

112 นำงสำว พัชรำพรรณ สุทธิประภำ 

113 นำงสำว พัชร ี วงษ์วำนิช 

114 นำงสำว พัชร ี นทีรัตนก ำจำย 

115 นำง พรนิภำ จันทร 

116 นำย พัสกร  ปึงพงศำกุล 

117 นำย พิเชฐ แซ่ตั้ง 

118 นำง พิทยำ รอดเสียงล้ ำ 

119 นำงสำว พิมพ์ชนก กองเงิน 

120 นำงสำว พิมพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว 

121 นำงสำว เพ็ญนภำ พูลศิริ 

122 นำงสำว เพ็ญพิมล ชื่นสงวน 

123 นำงสำว เพ็ญวชิรำ คณฑำ 

124 นำย ไพฑูรย์ พร้อมรุ่งเรือง 

125 นำย ไพฑูรย์ ทิพย์พงศ์ 

126 นำย ไพบูลย์ วำริพินทุ 

127 นำงสำว ฟองกำญจน์ กำวิน 

128 นำงสำว ภณิดำ อุดมทรัพย์ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

129 นำงสำว ภักนภำพร วงค์ค ำภำ 

130 นำงสำว ภัทรวรรณ  พงษ์ทองหล่อ 

131 นำงสำว ภัทรำญรินทร์ สุขส ำรำญ 

132 นำย ภำคิน รุ่งโรจน ์ 

133 นำงสำว ภำนุมำศ โกมุท 

134 นำงสำว ภำรด ี ลลิตวจีวงศ์ 

135 นำงสำว ภำวศุทธิ เศรษฐวิพัฒนชัย 

136 นำง ภิญญนันท์ แสงจิตร 

137 นำงสำว มำริสำ ละมุดเทศ 

138 นำงสำว มุกดำ มหำวรรณ์ 

139 นำงสำว รพีพรรณ  ศุภรัตนเมธำ 

140 นำง รักชนก ไผ่สุข 

141 นำงสำว รัชดำ   ดวงฤทัย 

142 นำงสำว รัชนีวรรณ หงษำวดี 

143 นำง รัชนีวรรณ เฉลิมรุ่งโรจน์ 

144 นำง รัตนำ   ปำนสิน 

145 นำงสำว รัตนำพร เกตุป่ำกะพี้ 

146 นำงสำว รัตนำพร จันทำนะ 

147 นำงสำว รัตนำพร วิลำวรรณ์ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

148 นำงสำว รัตนำภรณ ์ เฉลิมรุ่งโรจน์ 

149 นำงสำว รัศมี อุทัยเนตร 

150 นำง เรณ ู ดรไชย 

151 นำงสำว เรือนแพ  แสงมีสี 

152 นำง ลักขณำ ทิพย์อำรักษ์วงศ์ 

153 นำงสำว ลักษมณ โพธิ์ศร ี

154 นำงสำว ลัดดำภรณ ์ พลมณี 

155 นำงสำว วนิดำ เหลี่ยมศรีจันทร์ 

156 นำย วรชัย สุวรรณะ 

157 นำย วรรคย์ภัทร พำนิชกุล 

158 นำงสำว วรำภรณ์ ปิ่นวิเศษ 

159 นำง วรินทร์ธร ปรัชญำวัฒนศิริ 

160 นำงสำว วริย์ บัวรำช 

161 นำงสำว วรีรัตน์ มณีอินทร์ 

162 ร้อยเอก วัชรินทร์ แดงมณี 

163 นำง วัลลภำ จันทร์รัศมี 

164 นำงสำว วำริกำ ลิขิต 

165 นำงสำว วำรุณี อินทสิทธิ์ 

166 นำงสำว วิจิตรำ แช่มเกษม 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

167 นำงสำว วิจิตรำ วรรณุวำศ 

168 นำงสำว วิภำ รุ่งรุจิรัตน์ 

169 นำง วิมล ศรีอ ำไพ 

170 นำงสำว วิลำวันย์ เหลืองเถลิงพงษ์ 

171 นำย วิวัฒน์  สีลำเขตต์ 

172 นำย วีรยุทธ ยะรังวงค์ 

173 นำงสำว วีรวัลย์ เชำว์คงคำ 

174 นำย วีระชำย โพธิ์ทองดี 

175 นำงสำว ศรีนวล เสือข้ำม 

176 นำง ศรีสุวรรณ สัชชำพงษ์ 

177 นำงสำว ศศิพงษ์ โกมุท 

178 นำงสำว ศิริพร สุขจันทร์ 

179 นำงสำว ศิริพร วัดเล็ก 

180 นำงสำว ศิริรัตน ์ กำญจนพิทักษ์ 

181 นำงสำว ศิริลักษณ์ สมจิตร์ 

182 นำงสำว ศิริลักษณ์ ประทุมมำศ 

183 นำง ศิวรัตน์ นะวันดี 

184 นำย เศวตฉัตร เวชสำร 

185 นำง สนธยำ สุขตระกูล 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

186 นำงสำว สมควร   ทวีกุล 

187 นำย สมชำย ยะสูงเนิน 

188 นำย สมชำย พรสุทธิโกมล 

189 นำย สมบุญ ชัยอ ำนำจ 

190 นำงสำว สมพร อัศวสถำพรผล 

191 นำง สมพร ฤทธิธรรม 

192 นำงสำว สมพร สุขกิจ 

193 นำง สมสิริ สำมำรถ 

194 นำงสำว สำยทอง สุกระนำค 

195 นำงสำว สินีนำถ สมหมำย 

196 นำง สิริญญำ พุ่มพวง 

197 ว่ำที่ร้อยตรีหญิง สิริญำนีย ์ หน่อแก้ว 

198 นำงสำว สิริภัทร สุวรรณำภินันท์ 

199 นำง สิริวรรณ จันทรเวทิน 

200 นำงสำว สุกัญญำ  ศรีชำย 

201 นำงสำว สุชำดำ จ่ำยพัฒน์ 

202 นำงสำว สุฑำมำศ ธะนะเลิศ 

203 นำง สุดำรัช กรอุไร 

204 นำย สุธีร์ สำรำช 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

205 นำงสำว สุนิสำ ปัญญำทิพย์ 

206 นำง สุนิสำ เขียวประชุม 

207 นำงสำว สุนีรัตน์ อุดมพรสวัสดิ์ 

208 นำงสำว สุพักตรำ แป้นทอง 

209 นำงสำว สุภำพร บ ำรุงกุล 

210 นำง สุภำภรณ ์ พรมทัณ 

211 นำงสำว สุมำภร เครือหงษ์ 

212 นำย สุรศิษฏ์ เหลืองอรัญนภำ 

213 นำงสำว สุรีย์ลักษณ์ คุ้มภัย 

214 นำงสำว สุวรรณ์ดี อนิวัฒนำนนท์ 

215 นำย สุวิทย์ ภัทรพนำสกุล 

216 นำงสำว แสงเดือน รูปเหมำะ 

217 นำย โสภณ จงสงวนประดับ 

218 นำง อนงค์ ฮีมมำนะ 

219 นำง อมรำ ครองแก้ว 

220 นำงสำว อรณิชำ ชัยวิเศษ 

221 นำงสำว อรุณรัตน์ เขียวบัว 

222 นำงสำว อรุณี ปัญโญ 

223 นำงสำว อังค์วรำ หลีทศรัตน์ 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

224 นำงสำว อังสุมำ ป้องค ำ 

225 นำง อัญชล ไทรสำขำ 

226 นำย อัศนัย นิลพฤกษ์ 

227 นำงสำว อำรียำ  อำรียำเรืองสิริ 

228 นำงสำว อุดมวรรณ พิศำลมงคล 

229 นำย เอกภำพ ธนำสกุลเจริญ 
 
 

  



เอกสำรประกอบกำรอบรม 
หลักสูตร “ข้ำรำชกำรมีมำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนปรำศจำกทุจริต” 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหำคม 2562 
เวลำ 08.30 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมคลำสสิค คำมโิอ อยุธยำ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
 
 

หัวข้อเรื่อง “เตรียมควำมพร้อมในกำรออกงบกำรเงิน และประเด็นทำงภำษีอำกรที่พึงระวัง” 

 
 
 

หัวข้อเรื่อง  “ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่ำด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท” 

 
 

  



ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต 
หลักสูตร “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

วัน/เวลา หัวข้อ  ชั่วโมง วิทยากร 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน   
08.45 - 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ   
09.00 - 12.15 น. หัวข้อเรื่อง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน 

และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง” 
 ประเด็นส าคัญที่ต้องระวังในการจัดท างบการเงิน 
 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
และภาษีอากร 
 ประเมินความแตกต่างด้านบัญชีและภาษีอากร 
 

3 นายถนอม  เกตุเอม 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และเจ้าของบล็อกภาษี
ข้างถนน 
(TAX.Bugnoms.com)  
และเจ้ าของแฟนเพจ 
TAXBugnoms 
- TAXGURU ประจ า
เว็บไซต์ 
AomMoney.com  
 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.15 - 16.00 น. หัวข้อเรื่อง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน 

และประเด็นทางภาษีอากร ที่พึงระวัง” (ต่อ) 
 ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงก าไรสุทธิทางบัญชี 
 
การบรรยายมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ ข้อดีของการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล การจดทะเบียนนิติบุคคลท าอย่างไร 
และหน้าที่ตามกฎหมายของนิติบุคล 

2.30 นายถนอม  เกตุเอม และ 
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
 
 

หมายเหตุ:    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น. 
               รับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. 


