
         
 
 
 
 
คําสั่งผู้อํานวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 

        ที่       / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน (กป.) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ด ีรุ่นที่ 28 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
------------------------------- 

 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา
อบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ นั้น 

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๓ แห่งประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 28 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการ
ประจําวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป. ดังต่อไปนี ้

 ๑. กป.๑ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีม่วง   ประกอบด้วย 
1.1 นายคมสันต์ แต้มสีคาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
1.2 นายฐิติกานต์ ศรีโพธิ ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
1.3 นายศราวุฒิ เทพชุม นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
1.4 นายมานิต สังเจียม นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
1.5 นายภาณุวัฒน์ วไิลลักษณ ์ นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
1.6 นายสุรเดช คันทรง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
1.7 นายสมมาตร ดาแลหมัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศอ.บต. 
1.8 นางสาวสุดารัตน์ จอวัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
1.9 นางสาวกาญจนา ชมโลก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
1.10 นางรัตนา ยืนยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
1.11 นางสาวธนชัภัค วิบูลย์โภคไพบูลย ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
1.12 นางมลิวรรณ โรจนรัต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ทด. 
1.13 นางสาวนาฎอนงค์ พรวรรณะศิริเวช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
1.14 นางสาวสรินทร์ทิพย ์รงคปราณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัตงิาน ปค. 
1.15 นางสาวปวีณา เณรตาก้อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
1.16 นางสาวรุ่งทิพย์ นาเมือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
1.17 นางสาวนุชรินทร์ ลาดโฮม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
1.18 นางสาวลลลิทิพย์ ทองด ี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
1.19 นางสาวรัตติภรณ์ บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี สป. 

 ๒. กป.๒ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีนํ้าเงิน   ประกอบด้วย 
2.1 นายวฑิูรย์ ชัยพรโภคิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
2.2 นายสิทธิราช หลังยาหน่าย นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
2.3 นายธนาฒย์ พลอาวธุ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
2.4 ว่าท่ีร้อยตรีเมฆา กุลคง นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
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2.5 นายบุญส่ง อนุศรี นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
2.6 นายพรรษฤทธิ์ รังดิษฐ ์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
2.7 นายภวัต จารุเดชาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศอ.บต. 
2.8 นางสาวดารุณี ใจสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
2.9 นางสาวกัลยาณี ภูผารถ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
2.10 นางสาวผกากรอง ณรงค์พันธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
2.11 นางสาวศิริวรรณ วรกรรณ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
2.12 นางสาวอนงนุช พรโสม นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
2.13 นางสาวศิริประภา บุตรดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
2.14 นางสาวอุไร ทาสะโก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
2.15 นางวีนัสนันท์ อ่อนศิระ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
2.16 นางสาวซูรีนา บือราเฮง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
2.17 นางสาวสิราวรรณ ชูทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
2.18 นางสาวนพวรรณ การสมบัต ิ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
2.19 นางสาวศศิกานต์ จิมาภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สป. 

 ๓. กป.๓ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง   ประกอบด้วย 
3.1 นายกฤษณภัทร โกตถา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
3.2 นายธีรนันท์ ค้าขาย นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
3.3 นายวาทิศ ผาปาน นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
3.4 นายพรหมมาตร์ สร้อยสุวรรณ นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.5 นายธีรวฒัน์ เสนาคํา นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.6 นายอภิรัฐ ปัดเป่า นิติกรปฏิบัติการ สป. 
3.7 นางสาวปิติมา ทางทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ทด. 
3.8 นางสาวประภัสสร ภูมิลําเนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
3.9 นางสาวจินตนา ทองโสม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
3.10 นางสาวกนกวรรณ กมัณฑา นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
3.11 นางสาวบุญญวีร์ บุญรัตน ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
3.12 นางสาวยลดา สาใจ นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.13 นางสาวพนิดา กล่ินบุปผา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
3.14 นางสาวพรกมล กันทะธง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
3.15 นางสาวศิวปรียา เอ่ียมสอาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
3.16 นางสาวฐริญชญาภัชก์ เจริญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
3.17 นางสาวณฐปณีย์ เวียงสิมา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
3.18 นางสาวรัชดาพร คะเชนทร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
3.19 นางสาวเกศรา สถานชยั นักวิชาการเงินและบัญชี สป. 

  ๔. กป.๔ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีส้ม   ประกอบด้วย 
4.1 นายอินธิกุล หนองงู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
4.2 นายสุรพงษ์ ทับทอง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
4.3 นายบุญธรรม ชึรัมย ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
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4.4 นายวุฒิชัย หนูแก้ว นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
4.5 นายสกรณ์ แสงไพรวรรณ นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
4.6 นายสันธวัช รอดชีพ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
4.7 นางณภัสรากรณ์ กําลังหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ทด. 
4.8 นางคินทร์ ภูถาดงา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
4.9 นางสาวลัดดาวรรณ มณีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
4.10 นางสาวจิรารัตน์ สวา่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
4.11 นางสาวอัญญา บุญธรรม นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
4.12 นางสาวนิตยา จันทร์ชืน่ นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
4.13 นางสาววรวรรณ จิตมั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
4.14 นางสาวกรรัช กุณรินทร ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
4.15 นางสาวสวุรรณา หงษบ์ุญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
4.16 นางสาวนูร์อาเซียน ยโูซะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
4.17 นางจันฑา สมรูป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
4.18 นางสาวเวณิกา กุลณาวงค ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน สป. 
4.19 นางสาวศิริวรรณ เดชาวงศ ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศอ.บต. 

 ๕. กป.๕ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีแดง   ประกอบด้วย 
5.1 นายชาคริต จะแบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
5.2 นายครรชิต อุทะจันทร์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
5.3 นายจิรายุ คงเลข นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
5.4 นายภาคภูมิ วันชมภู นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
5.5 นายคงศักดิ์ คําภูษา นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
5.6 นายชัดภูมิ สายบุญม ี นิติกรปฏิบัติการ สป. 
5.7 นางสาวสุรวีัลย์ วรรณสิงห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ทด. 
5.8 นางสาวคงกูล บุปผาทาโน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
5.9 นางสาวรุ่งทิพย์ เวียงทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
5.10 นางสาวนารี คาํมุงคุณ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
5.11 นางสาวนิศารัตน์ ทวีทรัพย ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
5.12 นางสาวโสธยา ชโูชต ิ นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
5.13 นางสาวปารมาภรณ์ โพธิ์เอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
5.14 นางสาวอริสรา สิทธิเสนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
5.15 นางสาวกนกวรรณ ตาคํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
5.16 นางสาวณิชากร คงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
5.17 นางสาวพชัชา สระแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
5.18 นางสาวพิณนภา อบเชย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน สป. 

 ๖. กป.๖ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวเข้ม   ประกอบด้วย  
6.1 นายเอกพล สืบศรีทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
6.2 นายไพรัตน์ รักษ์งาม นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
6.3 นายชิตพล บุณยไวโรจน์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
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6.4 นายชาญวิทย์ วารนิช นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
6.5 นายสุนทร ทองสัมฤทธิ์ นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
6.6 นายพชรพงศ์ ว่องธัญญการ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
6.7 นางสาวอมรรัตน์ ชูชิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ทด. 
6.8 นางสาวสินีนาฏ เขตบํารงุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
6.9 นางสาวรุ่งเรือง นนท์ศิริ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
6.10 นางสาวสุดธิดา พลหลา นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
6.11 นางสาวศุภิสรา สิงห์คูณ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
6.12 น.ส.ขวัญตา เนาว์นนท ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ยผ. 
6.13 นางสาวชนิดา อันนอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
6.14 นางสาวฉัตรชฎา มา้อุตส่าห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
6.15 นางสาวเปมิกา แจ้งพลอย นิติกรปฏิบัติการ สป. 
6.16 นางสาวธชชธรรม์ หมอนทอง นกัจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
6.17 นางสาววันวิสาข์ คงสมแสวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
6.18 นางสาวรัชน ีมณีวงษ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน สป. 

 ๗. กป.๗ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีฟ้า   ประกอบด้วย 
7.1 นายวิทยา สุนชาต ิ นายชา่งเทคนิคปฏิบัติงาน  ทด. 
7.2 นายศุภษิต รอดสิน นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
7.3 นายจักรพงษ์ ธรรมไชย เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ทด. 
7.4 นายณัฐพล ยอดสุรินทร์ นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
7.5 นายเอกรัตน์ มุ่งทุ่งกลาง นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
7.6 นายวิทวัฒชัย แสงศิริ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
7.7 นางสาวสุรีรัตน์ เจ๊ะหล ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ทด. 
7.8 นางสาวรุ่งฤดี มุ่งซ้อนกลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
7.9 นางสาวปุณยาภรณ์ แสงภู่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
7.10 นางสาวอังคณา มรรคถาวร นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
7.11 นางสาวปนัดดา พึ่งสุยะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
7.12 น.ส.รัตน์สุพร ไชยรัตน์ นักผังเมืองปฏิบัติการ ยผ. 
7.13 นางสาวดนิตา มงคลวิทย ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
7.14 นางสาววิยะดา ตันยะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
7.15 นางสาวรววิรรณ ทองแพ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
7.16 นางสาวกุญช์ญาณ ์ทองดอนใหม่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
7.17 นางสาวนฤมล นิลศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
7.18 นางสาวมาลินี ทาฟุ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน สป. 

       ๘. กป.๘ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีชมพ ู  ประกอบด้วย 
8.1 นายจิรายุส ธสิาร นายชา่งเทคนิคปฏิบัติงาน  ทด. 
8.2 นายพงษ์พิพัฒน ์เทียมสระค ู นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
8.3 นายอุดมศักด์ิ แม็ง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ทด. 
8.4 นายนิยุต พลการณ ์ นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
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8.5 นายชรินทร์ นวลแก้ว นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
8.6 นายทศพล คงทน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
8.7 นางสาวโซเฟีย การี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ทด. 
8.8 นางสาวอภิญญา โทกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
8.9 นางสาวศิรมิาส เผ่าพงษ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
8.10 นางสาวภวรัญชน์ ดวงประภา นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
8.11 นางสาวปัทมา เถิงนํามา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
8.12 นางสาวศิริรัตน์ แซ่ตั๋น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
8.13 นางสาวกาญจนา วงศ์น้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
8.14 นางกนกอร จันทรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
8.15 นางสาวศิริพร เพ็ญเพยีร นิติกรปฏิบัติการ สป. 
8.16 นางสาวสุทิศา คืนดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
8.17 นางสาวปิยะธิดา ปวนปินตา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
8.18 นางสาวดวงรัตน์ สมวงศ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน สป. 

 ๙. กป.๙ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีนํ้าตาล   ประกอบด้วย 
9.1 นายยุทธภูมิ กล้าวิกย์กรรม นายชา่งเทคนิคปฏิบัติงาน  ทด. 
9.2 นายปรีชา บินหมูด นักวิชาการที่ดินปฏิบตัิการ ทด. 
9.3 นายกรกช กรกชงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ทด. 
9.4 นายทัศนะ ชายแก้ว นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
9.5 นายธนบดี ชวูิมลหิรัญ นักผังเมืองปฏิบัติการ ยผ. 
9.6 นายขจร ทองคํา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
9.7 นางสาวภัทราภรณ์ ทองคุปต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ทด. 
9.8 นางสาวพรรณทิพย์ คาํฝัน้ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
9.9 นางสาวนารี ภูมิโคกรักษ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
9.10 นางสาวอนิษา ยิ้มแย้ม นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
9.11 นางสาวมลธิรา อินทโกศร ี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน ทด. 
9.12 นางสาวทิพวลัย์ แท่งทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
9.13 นางสาวชญานี ทานอุทิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
9.14 นางสาวพิมพิกา ลักษณะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
9.15 นางสาวแพรพรรษา อังครําไพสกุล นิติกรปฏิบัติการ สป. 
9.16 นางสาวสาวิตรี วงศ์ฝั้น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
9.17 นางณัชรวาดา บุญเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
9.18 นางสาวปราณี สุธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน สป. 

 ๑๐. กป.๑๐ สีประจาํกลุ่ม ได้แก่ สีเขียวอ่อน   ประกอบด้วย 
10.1 นายจิรพงษ์ เตปินใจ นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ทด. 
10.2 นายวีรศักดิ์ สาวิสิทธิ ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
10.3 สิบตรีชัยพัทธ์ คงสมลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ทด. 
10.4 นายอมร ชาตยาภา นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
10.5 นายจันทร์มู ยุวโรจน์อมร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
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10.6 นายทรงพล ผดุงนึก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
10.7 นางสาวศิริพร บุตตโคตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
10.8 นางสาวธัญญวดี ชารีจติร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
10.9 นางสาวชนาพร อินชัยวงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
10.10 นางสาวจฑุาภรณ์ กองธรรม นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทด. 
10.11 นางสาวพิมพ์ใจ พรหมเสนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
10.12 นางณิชาภา เทศธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
10.13 นางสาววิไลลักษณ์ สงูทรง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
10.14 นางสาวจารุวรรณ ยะอนันต ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ปค. 
10.15 นางสาวขวัญฤดี บุญน้อย นิติกรปฏิบัติการ สป. 
10.16 นางสาวกนกวรรณ บุญยงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป. 
10.17 นางสาวสกุนตลา ตันบุญยืน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สป. 
10.18 นางสาวโชติกา แก้วเมฆ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน สป. 

    

 โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามทีกํ่าหนดไว้ในประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เร่ือง การปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ ข้อ ๔ กลุ่มปฏิบัติการประจําวัน (กป.) 
ปฏิบัติหน้าทีต่าม (๑) - (๕)  ให้ กป. ผลัดเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวัน ดังน้ี 

  1) ประสานงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการศึกษาอบรมกับเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
  2) กํากับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางฝกึอบรม ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
รวมทั้งตามคําแนะนําของวิทยาลัยและเจา้หน้าที่โครงการ 
  3) ต้อนรับและอํานวยความสะดวกวิทยากร 
  4) มอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมบัญชีลงเวลาในการเข้าอบรมประจําวัน 
  5) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีผู้อํานวยการมอบหมาย 

 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่   12    กันยายน 2559  เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่            กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 

 
(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) 

ผู้อํานวยการสถาบันดาํรงราชานุภาพ 
 ผู้อํานวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ด ี


