
 
 
 
 
 

ค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรโครงกำรศกึษำอบรมหลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
ที่          /๒๕60 

เรื่อง กำรแบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรประจ ำวัน (กป.) หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี รุ่นที่ 43 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 

------------------------------- 
 ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันด ารงราชานุภาพ นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓ แห่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้แบ่งกลุ่ม              
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 43 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ออกเป็น
กลุ่มปฏิบัติการประจ าวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป. ดังต่อไปนี้ 

 ๑. กป.๑ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีม่วง ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวกัญญ์กุลณัช  ง่วนทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
1.2 นางสาวประกายดาว   อ่อนบัวขาว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
1.3 นางอภิญญา   ไชยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
1.4 นางสาวกิติยา   จันทร์ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
1.5 นายวุฒิชัย ใจเย็น เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ทด. 
1.6 นางสาวศุภานัน   ศรีบุญลือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
1.7 นางสาวปวริศา   แซงวงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
1.8 นางสาวสาววรรณี นารินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
1.9 นางสาวรุ่งนภา ขอนจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
1.10 นางสาวจิรพรรณ โรมา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วท. 
1.11 นายมงคล  ค าทวี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
1.12 นายธิติพงศ์  ชาญธีระวิทย์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๒. กป.๒ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีน  ำเงิน ประกอบด้วย 
2.1 นางสาวสุชาดา   ช้างเปีย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.2 นางสาวอทัยรัตน์   เลียนยงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.3 นางณัฐนีภรณ์   ฉัตรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.4 นางสาวสามีเราะห์   แวกาเดร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.5 นางสาวรอฮานี   เดมิง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.6 นางสาวธนพร   พิมหานาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.7 นางภควรรณ   พรหมพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.8 นางสาวสุนันทภรณ์ พรหมบัว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
2.9 นางสาวอรญา เชื้อค าฮด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
2.10 นางสาวพะยอม จันทร์ลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ วท. 
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2.11 นายคณิต  โอนรัมย์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
2.12 นายอนุชา  ค าภิระวงศ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๓. กป.๓ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวสุวรรณา   หงษ์บุญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.2 นางรุ่งทิพย์   บุญภักดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.3 นางสาวจิตรานุช   กรมโยธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.4 นางสาวนูรียะฮ์   หลีมานัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.5 นางสาวภัสรา  ทองราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.6 นางสาวพัชรินทร์   จันทนิตร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.7 นางสาวพร้อมเดือน   กฤตาธีรกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.8 นางสาวดวงพร ใจเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
3.9 นางสาวอรพรรณ เปรมสุริยนันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
3.10 นางสาวนันทภรณ์ มณีจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ วท. 
3.11 นายพิษณุ  พิริยะกุล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.12 นายประสบชัย  ดงจ าปา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๔. กป.๔ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีส้ม ประกอบด้วย 
4.1 นางสาวสุนิสา   คงยิ่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.2 นางสาววีรยา   ค าก่ิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.3 นางสาวศุภลักษณ์   เจ๊ะมามะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.4 นางสาวอาภาภรณ์   พลายละหาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.5 นางสาววรรณี   ติเสด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.6 นางสาวปริณดา บรรดาศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.7 นางสาวเพ็ญแข   ตานสานสินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
4.8 นางสาวดวงพร ปันศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
4.9 นางสาวศันสนีย์ วิริยะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
4.10 นางสาวราตรี ทองประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วท. 
4.11 นายนิรุจน์  อินเทพ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
4.12 นายพิชิตชัย มาทวงศ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 

 ๕. กป.๕ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีแดง ประกอบด้วย 
5.1 นางสาวสุวภาพ   ภูงอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.2 นางสาวขวัญตา   เนาว์นนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.3 นางสาวอิสริยา   ติเศษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.4 นางวราภรณ์   สวนม่วง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.5 นางอัญญากร   คุ้มธนกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.6 นางสาวฐานิตา   นาทราย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.7 นางเกศรา   สุภาพิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.8 นางสาววรรณภา ค ามูล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
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5.9 นางสาววรรษมล คนดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
5.10 นายดนัย  ชัยวัฒนธีรากร นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
5.11 นายอิมรอน  เจะมะ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
5.12 นายพิภพ สิงห์ชู เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 

 ๖. กป.๖ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีเขียวเข้ม ประกอบด้วย  
6.1 ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ วรกระโทก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.2 นางสาวสุวิพร   จรสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.3 นางสาวสุรัตนา   ทิพย์มงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.4 นางสาวภูชิษา   วัชรเลิศธนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.5 นางสาวดลยพร   แสนสบาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.6 นางสาวอติญา   เขียวมณีย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.7 นางศิริพร   ค าเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.8 นางสาววิไลวรรณ ศรีค า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
6.9 นางสาววิภา ชูผล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
6.10 นายภาณุพงศ์   ดีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ทด. 
6.11 นายธวัชชัย  หน่อค าบุตร นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
6.12 นายจักรโรจน์ ทวีรัตน์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 

 ๗. กป.๗ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีฟ้ำ ประกอบด้วย 
7.1 นางสาวอัญชลี   ดุษฎี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
7.2 นางสาวณัฐภรณ์   วงษ์รักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
7.3 นางอมือหล๊ะ  มาหะมะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
7.4 นางสาวภารัศมิ์   เลิศล่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
7.5 นางสาวปภิญญพัทธ์   แก่นจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
7.6 นางนวลจันทร์   มณีอินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
7.7 นางกมลทิพย์  เกิดศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สป. 
7.8 นางสาวปิ่นฤทัย สว่างวงษ ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
7.9 นางสาววันทนีย์ พรมขัดดุก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
7.10 นายศราวุธ  ธูปเมือง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
7.11 นายจักรกฤษณ์  ดีธรรมมา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
7.12 นายพิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 

 ๘. กป.๘ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีชมพู ประกอบด้วย 
8.1 นางสาวสุวรรณา   บุญคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
8.2 นางสาวจุฑามาศ   จันทรวิบูลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
8.3 นางณัฎฐ์สิริ   เค็กมายล์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
8.4 นางสาวธนวรรณ   ผึ้งทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
8.5 นางพรทิพย์   ประดับมุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
8.6 นางสาวอภิญญา   โทขนาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
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8.7 นางสาวอรอนงค์ ใจกลา้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สป. 
8.8 นางสาวรัชนี ฤทธิคง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
8.9 นางสาวธนวรรณ  มงคลหมู่ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ยผ. 
8.10 นายสิโรชา  ชิงชัย เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ทด. 
8.11 นายยุทธชัย  สุวรรณรัตน์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
8.12 นายสุริยัน สมะบุบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 

 ๙. กป.๙ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีน  ำตำล ประกอบด้วย 
9.1 นางสาวประภาพร  ใคร่นุ่นนา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
9.2 นางสาวปารีณา   กันทะลึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
9.3 นางสาวเนตรนภา   คล้ายนาค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
9.4 นางวัลภา   จันทวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
9.5 นางสาวนิภาพร   พระภิเภก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
9.6 นายกิตติกร ยศน้อย  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ทด. 
9.7 นางสาวยารอด๊ะ บาเหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
9.8 นางสาวทิพย์วรรณ หอมกลิ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
9.9 นางสาวสุภลักษณ์  ฉายแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ยผ. 
9.10 นายยุทธนา  กาละสีรัมย์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
9.11 นายภาณุพงศ์  อุ่นทะยา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
9.12 นายธนกฤต  จันทะสีลา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ยผ. 

 ๑๐. กป.๑๐ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีเขียวอ่อน ประกอบด้วย 
10.1 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ จันทรสอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.2 นางสริญญา   มูลฟู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.3 นางสาวศรีพินิจ  มีชนะ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
10.4 นางสาววราพร   ค าสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.5 นางซูซาน่า   ยุมคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.6 นางสาวเสาวลักษณ์   ลุสมบัต ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.7 นางธารญา เรือนติปิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
10.8 นางสาววนิดา บุญรอดรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
10.9 นางสาวนันทรัตน์ เนียมปาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วท. 
10.10 นายบรรณสรณ์  ริทาสี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
10.11 นายกิตตินันต์   ทองบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.12 นายประสิทธิ์  ร้องหาญแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันด ารงราชานุภาพ ข้อ ๔ กลุ่มปฏิบัติการประจ าวัน (กป.) 
ปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) - (๕) ให้ กป. ผลัดเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวัน ดังนี้ 

 



 
 

๕ 

  ๑) ประสานงานในเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งกับการศึกษาอบรมกับเจ้าหน้าที่โครงการ 
  ๒) ก ากับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางฝึกอบรม ระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งตามค าแนะน าของวิทยาลัยมหาดไทยและเจ้าหน้าที่โครงการ 

๓) ต้อนรับและอ านวยความสะดวกวิทยากร 
  ๔) มอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมบัญชีลงเวลาในการเข้าอบรมประจ าวัน 
  ๕) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่     กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

                          สั่ง ณ วนัที่     กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

 

(นายบัญชา  เชาวรินทร์) 
ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ 

ผู้อ านวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
 

ผอ.วมท............................................../................/............... 
จนท................................................../................/................ 


