
 
 
 
 
 

คําสั่งผู้อํานวยการโครงการศกึษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีด ี
ท่ี            /๒๕๖๐ 

เรื่อง การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน (กป.) หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี ๔๘ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------- 
 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติ
เก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓ แห่งประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้แบ่งกลุ่ม              
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นที่ ๔๘ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกเป็น
กลุ่มปฏิบัติการประจําวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป. ดังต่อไปนี ้

 ๑. กป.๑ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีม่วง ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนดีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
1.2 นางสาวสุภาวรรณ นิ่มเงิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สป. 
1.3 นางสาวศิริรัตน์   วงษ์เนียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
1.4 นางสาวสุพัตรา   ปัญญาดง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
1.5 นางสาวอําพรรัตน์ ลพเกตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
1.6 นางสาวศศิประภา ศิริเลิศชีวกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
1.7 นางสาวนันทนัจช ์ ลิ้มกมลทิพย์ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ยผ. 
1.8 นางสาวภัทรษา   พัดพา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
1.9 นางสาวเสาวนีย ์ ถ่ินคง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ วท. 
1.10 นายปฐว ี ไชยเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 

 ๒. กป.๒ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําเงิน ประกอบด้วย 
2.1 นางสาวกัญชนา ทรัพย์หล่ํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
2.2 นางกาญจนา   มะลาหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
2.3 นางสาวชุมนุมพร   เพ็ชรรัตน ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
2.4 นางลัดดาวรรณ   ลําแขก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
2.5 นางสาวกมลพร เดชะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
2.6 นางสาวสุธาพร โลหะการก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
2.7 นางสาวฐิตาพรรณ  ฉันทโชต ิ วศิวกรโยธาปฏิบัติการ ยผ. 
2.8 นางสาวศุภิสรารัตน ์  รชากุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
2.9 นางสาวปวีณ์นุช พรหมอ่อน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วท. 
2.10 นายปิติพงษ์ บุญช่วง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 

 ๓. กป.๓ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวณิชากร ปาวะรีย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
3.2 นางสาววรุณกาญจน์   โกมาก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
3.3 นางสาวปวีณา   สาธุจรัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
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3.4 นางสาวธนัชพร   อินกองงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
3.5 นางปราณี ทองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
3.6 นางสาวนาฏยา นิลดํา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
3.7 นางสาวอรณิชา  รองวิริยะพานิช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ยผ. 
3.8 นางสาวพัณณิตา   สมหนองบัว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
3.9 นางสาวกัญญากานต์ ต่วนชื่น นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วท. 
3.10 นายอิศรา พันธุ์รัตน ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 

 ๔. กป.๔ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีส้ม ประกอบด้วย 
4.1 นางสาวปัทมนันท์ โชติกิจเรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
4.2 นางศรีสุดา   นาชัยเพ่ิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
4.3 นางสาวชนาภา   ดีบุญมี ณ ชุมแพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
4.4 นางมลิกา   เรืององอาจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
4.5 นางสาวศิริวรรณ สันทว ี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
4.6 นางสาวสุกัญญา จับใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
4.7 นางสาวกนกวรรณ  คําสวรรค์ นักผังเมืองปฏิบัติการ ยผ. 
4.8 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   เจริญสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
4.9 นางสาวจุรีพร เสือเดช นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ วท. 
4.10 นายปริญญารัฐ  อยู่คง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปค. 

 ๕. กป.๕ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีแดง ประกอบด้วย 
5.1 นางสาวเนตรนภา ลําดับพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
5.2 นางสาวสินีนุช   กําเหนิดทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
5.3 นางสาวอรสา   บุตรแสนคม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ปค. 
5.4 นางสาวพยอม   ตุ้นพุดซา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
5.5 นางสาวศิริพร จรไกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
5.6 นางสาวชนิภา บุญกิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
5.7 นางสาวกมลทิพย์  ประคํามินทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
5.8 นางสาวหัสนีย ์  ยั่งยืน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
5.9 นายกิตตินันท์ จั่นศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
5.10 นายวสุธารา   จันทร์มา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 

 ๖. กป.๖ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวเข้ม ประกอบด้วย  
6.1 นางสาววศิน ี วิรานันท์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
6.2 นางสาวเพชรรัตน ์  อริยะวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
6.3 นางสาวภัทราภรณ์   โคตมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
6.4 นางสาวสุรีย ์  ชูละออง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
6.5 นางสาวนฤมล ศรีสอาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
6.6 นางฐณมน หลวงใน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
6.7 นางวิลาวัลย ์  นิลคูหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถ. 
6.8 นางสาวปลิดา   ฟองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
6.9 นายชลวีร ์ ขจรบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
6.10 นายวิเชียร  แก้วดอนรี นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ยผ. 
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 ๗. กป.๗ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีฟ้า ประกอบด้วย 
7.1 นางสาวชมพู่ เอ่ียมสอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
7.2 นางสาวปรมทพร   คชกฤษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
7.3 นางสาวทรายขวัญ   เหล็งเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
7.4 นางสาวภัทราภรณ์   ศรีปินตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
7.5 นางสาวทิพวรรณ แดนคําสี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
7.6 นางสาวปริศนา แก้วแพร่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
7.7 นางสาวสุธารัตน ์  อ่อนฉาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถ. 
7.8 นางวิชุดา   สนโตแจ้ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
7.9 นายคมสันต์ คงอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
7.10 นายณัฐวุฒ ิ สายราช นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 

 ๘. กป.๘ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีชมพู ประกอบด้วย 
8.1 นางสาววรากรณ์ ก้านเหลือง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
8.2 นางสาวพัฒนา   ศรีเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
8.3 นางสาวมาลาตี   แก้วอู๋ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
8.4 นางพนิดา   สมภักด ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
8.5 นางสาวน้ําฝน ทิพย์ดาลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
8.6 นางสุพัตรา ดําเอียด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
8.7 นางสาวมุทิตา   ฤทธิทิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถ. 
8.8 นางสาววภาภรณ์   ปอยทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
8.9 นายณฐชน วงษ์ขํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
8.10 นายวิษณุ  รุ่งรัตน ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 

 ๙. กป.๙ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําตาล ประกอบด้วย 
9.1 นางสาวสุกัญญา โพธิจาทุม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
9.2 นางสาวนราภรณ์   สานตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
9.3 นางสาวรุ่งนภา   สะราคํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
9.4 นางสาวชญานุศภัฒค์   ชูสิงแค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
9.5 นางสาวรัตติกาล ซุยใจทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน พช. 
9.6 นางวันเพ็ญ  เทียนสว่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ยผ. 
9.7 นางสาวศิริพร   จรไกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
9.8 นางรัตติยา   ภูผิวเดือน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
9.9 นายอานุภาพ จักรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
9.10 นายชนะพล ศิริวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 

 ๑๐. กป.๑๐ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวอ่อน ประกอบด้วย 
10.1 นางสาวธัญลักษณ์ บุญมาก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
10.2 นางสาวภัทรา   เรืองเท่ียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
10.3 นางสาวหนึ่งฤทัย   เตชะสาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
10.4 นางสาวรัตนาภรณ์   แซ่อุ่ย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
10.5 นางสาวศิร ิ ลือมงคล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
10.6 นางสาวกมลฉัตร  ฉัตรไพฑูรย์ ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ ยผ. 
10.7 นางสาวฐายิกา   จานสิบส ี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
10.8 นางทิพย์สิตา สุขเจริญสรร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วท. 



 

 

๔

10.9 นายอัครเดช คล้อยบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
10.10 นายสุวรรณ์ ตะเคียนเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 

 

โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ ข้อ ๔ กลุ่มปฏิบัติการประจําวัน (กป.) 
ปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๑) - (๕) ให้ กป. ผลัดเปลี่ยนหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละวัน ดังนี ้
  ๑) ประสานงานในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาอบรมกับเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
  ๒) กํากับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางฝึกอบรม ระเบียบ และกฎเกณฑ์
ท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังตามคําแนะนําของวิทยาลัยมหาดไทยและเจ้าหน้าท่ีโครงการ 

๓) ต้อนรับและอํานวยความสะดวกวทิยากร 
  ๔) มอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมบัญชีลงเวลาในการเข้าอบรมประจําวัน 
  ๕) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีผู้อํานวยการมอบหมาย 

 ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

                          สั่ง ณ วนัท่ี          พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐       
 
 
 
 

(นายบัญชา  เชาวรินทร์) 
ผู้อํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

ผู้อํานวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี 
 


