
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
หลักสูตร “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
(ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.45 น.) 

เอกสารประกอบการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นาง กชพร วงษ์ศิริ 

2 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณมาโจ 

3 นางสาว กมลทิพย์ วงค์ก าแหง 

4 นางสาว กมลวรรณ เชาว์ชะตา 

5 นาง กฤษณา ใสสอาด 

6 นางสาว กัญจน์ชญา เนินหาด 

7 นางสาว กัญญา พงษ์ทิม 

8 นางสาว กัณณ์ณณัฏฐ์ ไกรษี 

9 นาง กัลยา ณัฐรณวรณัณ 

10 นางสาว กาญจนา ไชยรัตน์ 

11 นางสาว กุลชลี  ด่านกิตติ 

12 นาง กุสุมา  อิทธิพูนธนกร 

13 นางสาว เกศกาญจน์ บุษปะเกศ 

14 นางสาว เกศา จันทร์ภา 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

15 นางสาว เกศินี มณีศรี 

16 นางสาว เกสร เพาะผล 

17 นาย โกวิท เทียนทองนุกูล 

18 นาย จตุรฉัตร ปิตุเตชะ 

19 นาง จันทิมา บุญฤทธิ์ 

20 นาง จิณณณัฏฐ์ จันทร์ฉาย 

21 นางสาว จิณห์จุฑา อมรทิพย์สกุล 

22 นางสาว จิราพร ชูสกุล 

23 นาง จิราภรณ์ กระลาม 

24 นางสาว จุฑาภรณ์ ประครองญาติ 

25 นาย เฉลิมชัย รวมต่อกิจ 

26 นางสาว ชญานิศวร์ อธิธัญวิวัฒน์ 

27 นาง ชมพูนุท ร่วมกุลกิจ 

28 นาย ชัชวาล งามละเมียด 

29 นาย ชาญชัย ชูกลิ่น 

30 นาย ชาญยุทธ ณ รังษี 

31 นางสาว ชิวารัตน์ ปวโรภาส 

32 นางสาว ชื่นกมล ดอกแขมกลาง 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

33 นาย เชิดชาย ศรีวะสุทธิ์ 

34 นางสาว ญฐาสุดา ตาเสือ 

35 นางสาว ญาณิชศา ผ่องผล 

36 นางสาว ณภัสสร สินนะจิตร์ 

37 นางสาว ณัชชา บูรณะวิทย์ 

38 นาย ณัชปสิทธิ์ ลิขิตชัยพันธ์ 

39 นาง ณัฏฐนิช บุญรักศรพิทักษ์ 

40 นาง ณัฐภาสรณ ์ ภรณ์ไพศาลสกุล 

41 นางสาว ดวงนภา  พงษ์สมบู 

42 นางสาว ทรรศนีย์ หอมหวล 

43 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์ 

44 นางสาว ทัศนีย์ เลิศบุญยะรัตน์ 

45 นาง ทิพย์วรินทร์ ภิญญศริริ 

46 นางสาว ทิพรดา ช่างไชย์ 

47 นางสาว ทิพวรรณ์   มีสวัสดิ์ 

48 นาย ธนพัฒน์ ช่างไชย์ 

49 นางสาว ธนิตาภรณ์ พฤกษา 

50 นางสาว ธัญญวดี โสธายะเพชร 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

51 นางสาว ธัญญาวดี นพเวช 

52 นาง ธิดารัตน์ วิเศษหลง 

53 นาย ธีรเมธ ทับทิม 

54 นาง นงพงา นครพัฒน์ 

55 นางสาว นงลัก สุภางค์รัตน์ 

56 นาง นภาวรรณ สกุลพิทักษ์ 

57 นาง นันทนา เพียรชอบ 

58 นางสาว นารินทร์ ลาภบุญ 

59 นางสาว น  าฝน  ผาติเสนะ 

60 นางสาว นิภารัตน์ อินทรีย์ 

61 นาง นุชนาฏ มีรุ่งเรือง 

62 นาง เนตรนภา รักดี 

63 นางสาว บ าเพ็ญ ศิริเศรษฐ์ 

64 นางสาว ปฐมพร ณ ล าพูน 

65 นางสาว ประภา ม่วงอยู่ 

66 นาย ประเสริฐ บุญศรี 

67 นางสาว ปราณี บุญวัง 

68 ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย ์ สุขดี 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

69 นาง ปัญจพร ช านาญการ 

70 นางสาว ปัทมา สุขแจ่มใส 

71 นางสาว ปัทมา พันธรักษ์ 

72 นางสาว ปาริชาติ สัตย์ดี 

73 นางสาว ปิญานันท์  ลิ มอ านวยลาภ 

74 นางสาว ปุญญิสา ย่านมัทรี 

75 นางสาว เปียทิพย์ จันทภัย 

76 นางสาว ผกามาศ สุตาลังกา 

77 นาย พันธกาณร์ จันดีทม 

78 นางสาว พันธิภา ทวีสุข 

79 นางสาว พิกุล ใจหาญ 

80 นางสาว พิชชาภัค พันธะศรี 

81 นาง พิมพ์ฉวี สุขพิบูลย์ 

82 นางสาว พิมพ์นรี เรืองทวีมีลาภ 

83 นางสาว พิศมัย รัสม ี

84 นาง เพ็ญสิริ รสศิริ 

85 นาย ไพฑูรย์ พร้อมรุ่งเรือง 

86 นาย ไพบูลย์ นนท์ชะสิริ 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

87 นางสาว ภัทรวรรณ ทองธานี 

88 นางสาว ภัทรา เตชะเศรษฐ์ 

89 นางสาว ภัทรีญา อัญชนะ 

90 นาย ภาคย ์ แซ่เอ๊ียบ 

91 นางสาว ภาวิณี พูลน้อย 

92 นาง ภิญญามาศ เจริญชะนะ 

93 นาย มงคล ดีชั่วกัลป์ 

94 นางสาว มณฑารีย์ ยิ มเจริญ 

95 นาง มยุเรศ โทบิอัส 

96 นาง มินตรา พิมพ์แป 

97 นางสาว ยุวเรศน์ พลทะมิฬ 

98 นางสาว รพีพรรณ แผนดี 

99 นาง รมย์รพี เชียงเงิน 

100 นาง รัตติกาล เกตรา 

101 นางสาว รัตนภรณ์ พรมนาค 

102 นางสาว รัศมิ์ดารา ใยสวัสดิ์ 

103 นาง รุ่งณภา หอมระรื่น 

104 นางสาว รุ่งนภา เจิมขุนทด 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

105 นางสาว รุ่งอรุณ หมอสัมฤทธิ์ 

106 นาง เรวดี วิสารทกุล 

107 นาง ลลิดา ผูกศิริ 

108 นางสาว ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์ 

109 นาง ลักขณา วิวัฒน์วานิช 

110 นางสาว ลิณี มีคาม 

111 นางสาว วชิรญาณ์ อินผล 

112 นาย วรกร ธัญกุลโกวิท 

113 นาย วรกฤต พนัสสารกุล 

114 นางสาว วริศรา สิงห์โตทอง 

115 นางสาว วารุณี แสงอุทัย 

116 นาย วิชิต เอียงอ่อน 

117 นางสาว วิชุดา สารพัตร 

118 นางสาว วิภาวศร ี ชุมแสงพันธ์ 

119 นางสาว วิไลลักษณ์ เกตุพงษ์ 

120 นางสาว ศรัญญา ตุ้มพระ 

121 นางสาว ศรุดา   พรหมพูล 

122 นาง ศศิธร หลิมสกุล 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

123   ศิริพรรณ โสธายะเพชร 

124 นางสาว ศิริภรณ ์ เรืองคณารักษ์ 

125 นางสาว ศิริวรรณ กลิ่นจันทร์ 

126 นาง ศิริวรรณ วงศ์มูล 

127 นางสาว ศุภวรรณ ส่องสกาวฟ้า 

128 นาง โศภิษฐ์ ปุณยภัทร 

129 นางสาว สมพร ดิษคุ้ม 

130 นาย สันติ อาดูลยศักดิ์ 

131 นาง สายฝน ศรีวะสุทธิ์ 

132 นางสาว สายรุ้ง เชียงพฤกษ์ 

133 นางสาว สารกิจ สิงห์แก้ว 

134 นางสาว สิริกร นนท์ธนพร 

135 นางสาว สุกฤตา วิริยะ 

136 นาง สุกัญญา อินทรโกเมร 

137 นางสาว สุกัญญา จั่นจ ารัส 

138 นางสาว สุขุมาล์ ชูสกุล 

139 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ เขียวขจี 

140 นางสาว สุจิตรา  พลเที่ยง 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

141 นาง สุธาดา สวัสดิ์ล้น 

142 นางสาว สุนิสา ใจหนักแน่น  

143 นางสาว สุปราณี มณีกิจ 

144 นางสาว สุพรทิพย์ ลิ มศิริเลิศ 

145 นางสาว สุพัตรา วงษ์ไทย 

146 นางสาว สุพัทชา สุภวัฒนะคุณ 

147 นางสาว สุภาพร บ ารุงกุล 

148 นางสาว สุภาวรรณ พระชัย 

149 นางสาว สุภิญญา คงจา 

150 นางสาว สุมาลี ตระการจันทร์ 

151 นาย สุเมธ รักดี 

152 นาง สุรีย์พร เลขะวรรณ 

153 นางสาว สุวดี สังข์ทอง 

154 นาง เสาวภา สังข์สุข 

155 นาง เสาวลักษณ์ ไพจิตรานนท์ 

156 นางสาว โสภิตนภา สัพโส 

157 นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณกุล 

158 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญมี 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

159 นางสาว อภิชญา ยะแสง 

160 นาย อภิชาติ จ้อยสระคู 

161 นาง อมินตา นาคนิกร 

162 นางสาว อรณี การุญบริรักษ์ 

163 นาย อรรถพล ทรัพย์ลาน 

164 นางสาว อรัญญา เอ่ียมอารีรัตน์ 

165 นางสาว อรัญรัตน์ วรมิตร 

166 นางสาว อริสรา ต่วนเครือ 

167 นางสาว อริสา ตันศิริ 

168 นาง อรุณี วุฒิมากูล 

169 นางสาว อัจฉราภรณ์ ค าไสย 

170 นาง อัฐฐาณิศ พันธ์เจริญ 

171 นางสาว อัมมิกา ชนาชน 

172 นาง อารีรัตน์ ยินดีพจน์ 

173 นาง อ าภา วรมิตร 

174 นางสาว อุไรพร ลือชา 

175 นาง อุสา ดวงพรหม 

 
  



เอกสารประกอบการอบรม 
หลักสูตร “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

“ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย” 

 
“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองหุ้นส่วนบริษัท” 

 
การน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing 

 


