
         
 
 
 
 
คําสั่งผู้อํานวยการโครงการศกึษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีด ี

ท่ี       / ๒๕60 
เรื่อง การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน (กป.) หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 32 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
------------------------------- 

 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติ
เก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓ แห่งประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้
แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 32 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป. ดังต่อไปนี ้

 ๑. กป.๑ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีม่วง  ประกอบด้วย 
 1.1 น.ส.ชนินาถ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
 1.2 นางจินตนา ม่วงน้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 

1.3 น.ส.สุพินชา ค้าแกว่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
1.4 น.ส.ชญาภา โกสินทรานนท์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.5 น.ส.รจติราพร คําทู เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.6 น.ส.พัทธยา กับรัมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
1.7 น.ส.เบญจร ี ถาวรสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
1.8 น.ส.รัตนาพร ประยุทธรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
1.9 น.ส.วารุณี แพงศรี เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
1.10 น.ส.พรรณทิพา ชีพอุดม เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
1.11 น.ส.กัลยา ศิลปนันท์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
1.12 น.ส.เพ็ญศร ี ฉิมพลี เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
1.13 ว่าที ่ร.ต.สิทธิธรรม กุลอารยะสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
1.14 นายจิตติวัฒน ์ งอกคํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
1.15 นายกิจสุวัฒน ์ นวลสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
1.16 นายทศพร พรหมโสภา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
1.17 นายคมสันต์ แต้มสีคาม เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.18 นายจักรพงษ์ พุทธสอน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.19 สิบเอกอนุรักษ์ ขําชัยภูมิ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๒. กป.๒ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําเงิน ประกอบด้วย 
2.1 น.ส.ณัฐกานต ์ วงศ์สถิตพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
2.2 น.ส.ปิยะวรรณ กลางเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
2.3 น.ส.สุจิตรา สิงห์หันต์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
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2.4 น.ส.สุณัฎฐา บารมีวุฒ ิ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
2.5 น.ส.ปัทมา รอดศรี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
2.6 น.ส.กาญจนา ชาญณรงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.7 น.ส.สายฟ้า ชอบเลื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
2.8 น.ส.อินธิรา ริมคํา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
2.9 น.ส.มนัสว ี มานาง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
2.10 น.ส.ตีรณา จําปาทอง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
2.11 น.ส.พรพรรณ จันทะพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
2.12 น.ส.วรันณ์พร นิลจันทร ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
2.13 นายธนกฤษณ์ ตันเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
2.14 นายศุภโชค มีสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
2.15 นายวัชรศักดิ ์ กิตติรุจิโรจน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
2.16 นายนิรุธ ชัยธงรัตน ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
2.17 นายมานิต เกษมสินธุ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
2.18 นายพรพจน์ สมพงษ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
2.19 นายนธิ ิ พังคะ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๓. กป.๓ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง   ประกอบด้วย 
3.1 น.ส.แคทราย จันทรากา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
3.2 น.ส.มาริสา หนูนุ้ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
3.3 น.ส.ฟ้าฤด ี ทรงลักษณ์ นิติกรปฏิบัติการ ปค. 
3.4 น.ส.จันทร์เพ็ญ เพชรกรด เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.5 น.ส.ยุพาพร จันทร เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.6 น.ส.ณัฏฐิยา เจาะจง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.7 นางณัฐณิชา เกตุแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
3.8 นายอดิศร   ประดิษฐ์พงศ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.9 น.ส.กุลฉัตร เจริญรูป เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
3.10 น.ส.วารุณี เตชะนา เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
3.11 น.ส.ชาลสิา เถาว์เบา เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
3.12 นางคัทลิยา วงค์ฝั้น เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
3.13 นายนพดล แก้วพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
3.14 นายสิทธิพงษ์ รัตน์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
3.15 นายอภิพล คชสังข์สีห ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
3.16 นายอนุรักษ์ อําภาผิว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
3.17 นายประมุข ภิรมย์ทอง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.18 นายสุทธิพงษ์ มาตจรุง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
3.19 นายชินวัฒน ์ ตรีธารทิพย์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
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  ๔. กป.๔ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีส้ม   ประกอบด้วย 
4.1 น.ส.ณัฏฐ์นร ี สัจจานันท ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
4.2 น.ส.ประกายแก้ว ใจเดียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
4.3 น.ส.ขนิษฐา ถาวรวรกุล นิติกรปฏิบัติการ ปค. 
4.4 น.ส.กรกนก แสงจันทร ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.5 น.ส.เปมิกา คงกระพันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.6 น.ส.ชัญญานุช พิณพงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.7 น.ส.วรรณิศา ไกยะฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
4.8 น.ส.สุพัตรา แสงทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
4.9 น.ส.อุษา สิทธิ์ศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
4.10 นางอมรรัตน์ โพธิ์กระสัง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
4.11 นางปนัดดา นาคประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
4.12 นางณัฏฐณิชา เทียมกลาง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
4.13 นายจิรภัทร พัดวิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
4.14 นายธนากร ชื่นวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
4.15 นายเกียรติพงษ์ ทองเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
4.16 นายวิชากร จําปาดวง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
4.17 นายจีระศักดิ์ ไชยวรณ ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.18 นายวัชรินทร ์ เกิดกุญชร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
4.19 นายสุรพันธ ์ เผ่าเต็ม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๕. กป.๕ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีแดง   ประกอบด้วย 
5.1 น.ส.ขนิษฐา จันทร์ธิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
5.2 น.ส.กนกกร จีนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
5.3 น.ส.วนิดา อุ่นทวง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.4 นางทิพวรรณ ศรีทองกุล เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.5 น.ส.จริยา จําป ี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.6 น.ส.สุนิสา ศรชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.7 น.ส.ดาวเรือง กันเวียน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
5.8 น.ส.สุภาพรรณ  ยอดเข่ือน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
5.9 น.ส.สุภาลักษณ ์ พิลาออน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
5.10 น.ส.วนิดา ศิลชาต ิ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
5.11 น.ส.กวีพัฑฒ ์ ศิลป์วิจารณ ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
5.12 นางชลิดา สายน้ําน่าน เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
5.13 นายนุพล ศรีสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
5.14 นายสุทธิชาต ิ เจริญศรีปราการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
5.15 นายกิตติพงษ์ ตั้งธนะวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
5.16 นายศุภชัย หมีนสัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
5.17 นายประทีป ดวงคํา เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
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5.18 นายธนิวัฒน ์ พุ่มพวง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
5.19 นายผดุงศักดิ์ ขอผดุง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๖. กป.๖ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวเข้ม   ประกอบด้วย  
6.1 น.ส.เสาวลักษณ ์ ตุแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
6.2 น.ส.นลิน ี รุกขวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
6.3 น.ส.เพ็ญศร ี ช่วยขุน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.4 น.ส.ผกามาส ไพจิตจินดา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.5 น.ส.ก่ิงกาญจน์ ตั้งสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.6 น.ส.ธนิษฐา แสงสง่า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
6.7 นางผุสด ี พัฒน์เชียร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
6.8 น.ส.วรลักษณ ์ วัดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
6.9 น.ส.นิตา บุญประคอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
6.10 นางจุรีพร นฤมิตร เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
6.11 น.ส.ระวิวรรณ เกตุระหงษ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
6.12 น.ส.สาวิตร ี มีชัย เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
6.13 นายธนธรณ ์ หมื่นรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
6.14 นายธํารงศักดิ์ สุนทรภัค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
6.15 นายรุจิภาส รุ่งดํารงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
6.16 นายราชัน แก้วจรูญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
6.17 นายโยธิน หอมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.18 นายอนุชา ธ.น.กลม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
6.19 นายกิตติพงษ์ เทศน์ไธสง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๗. กป.๗ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีฟ้า   ประกอบด้วย 
7.1 น.ส.วัฒนา อินอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
7.2 น.ส.กมลพร สุขาทิพยพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
7.3 น.ส.สิริลักษณ ์ กรดแก้ว เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.4 นางวรรณศิริ คําวงค์ทิน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.5 น.ส.อมราภรณ ์ นวลจันทร ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.6 น.ส.ปริญาภรณ ์ เพียรสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
7.7 นายชัยมงคล  คงปิ่น นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
7.8 นางรติยา นิโรธ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
7.9 น.ส.สกุณาวัล กิจวิชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
7.10 น.ส.จันทร์จิรา บุญมี เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
7.11 นางรัตนาภรณ์ มุขวัฒน ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
7.12 น.ส.ผกาวล ี แท่งหอม เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
7.13 นายศรัญยู งามตะคุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
7.14 นายกฤตภาส ปัญจวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
7.15 นายวรรธนะ ผิวพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
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7.16 นายสุรศักดิ์ ศรีเทพ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
7.17 นายสุรชัย เกือกรัมย์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.18 นายสายันต ์ ตะเนาว์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
7.19 นายภาณุวัฒน ์ คฤหานนท์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

     ๘. กป.๘ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีชมพู   ประกอบด้วย 
8.1 นางสุนิยากร พลอาจทัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
8.2 น.ส.ณัฐกว ี เทพนารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
8.3 น.ส.ชมพุนุท ไชยวงษา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.4 นางรัตติกาล นิวัติยะกุล เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.5 น.ส.พัทธนันท ์ พรหมบังเกิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
8.6 นางนงคราญ ยอดปทุม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
8.7 น.ส.ปุญณิศา ภูษาทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
8.8 น.ส.ปวีณา ดีพูน เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
8.9 นางทัศนีย์ ไพรนรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
8.10 น.ส.สธุาทิพย์ หนูจีนจิตต ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
8.11 นางเสาวณีย ์ จุ๋มพระสิงห์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
8.12 น.ส.สธุาสิน ี พิลึกเรือง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
8.13 นายธีระศักดิ์ เก้ือวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
8.14 นายพัฒระ บรรณาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
8.15 นายจอมพล ภัยลี ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
8.16 นายปฐว ี บุตรพรม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
8.17 นายศักดิ์ชัย ชื่นสมบัต ิ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.18 นายอภิชัย เรืองคม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
8.19 นายญาณเกียรติ  ชูมาก นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๙. กป.๙ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําตาล   ประกอบด้วย 
9.1 น.ส.มยุรา จาร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
9.2 น.ส.ภัทร์ธีนันท ์ ศิริวรรณ ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
9.3 น.ส.จารุณี มธุรพจน ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.4 นางนุชจิรา พัฒน์ช่วย เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.5 น.ส.เกษรินทร ์ ทับกรุง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
9.6 น.ส.วราพร จอมดวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
9.7 นางณภัทร ปลาดปาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
9.8 น.ส.สุพรรณ ี เพียคําเมือง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
9.9 น.ส.พรพิมล พลธีระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
9.10 น.ส.สุนิษา ทองหล่อ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
9.11 น.ส.สงบ โสภา เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
9.12 น.ส.ดุษฎ ี แก้วมณี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
9.13 นายธนกร วงค์วิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
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9.14 นายสิตมา เพ็ชรประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
9.15 นายไปรวิทย์ ปาริน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
9.16 นายพิชิต ขวัญชัยนนท ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
9.17 นายเกรียงศักดิ์ แสงอนันตการ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.18 นายเฉลิมพล เยี่ยนทรง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
9.19 นายธีรภัทร แซ่ฉ่ัว นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

 ๑๐. กป.๑๐ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวอ่อน   ประกอบด้วย 
10.1 น.ส.ณัฏฐา ไชยภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
10.2 น.ส.สายฝน พลพิมพ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
10.3 น.ส.ยุพา ชัยมั่น เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.4 น.ส.ปราณ ี เครือหอคํา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.5 น.ส.นัยนา เจริญยศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.6 น.ส.ดนยา ดําสงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
10.7 น.ส.ภาวิณี งอยแพง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
10.8 น.ส.วสิา ชะทินทร เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
10.9 น.ส.อุทัยทิพย์ คงเจริญ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
10.10 น.ส.กาญจนา เจริญราช เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
10.11 น.ส.หนึ่งฤทัย โสดามรรค เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
10.12 นายกษิต เสน่ห์ภักด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
10.13 นายธนิก วิไลลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
10.14 นายณุพัฒน์ ศรีชาต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
10.15 นายนพดล เนาว์ชมภ ู นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
10.16 นายฐานันดร ์ พรหมบุญแก้ว เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.17 นายฐิติวุฒ ิ ดีธรรมมา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.18 นายนนทะชัย เสียวสุข เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ทด. 
10.19 นายเฉลิมพล วงษ์มา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 

  

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ ข้อ ๔ กลุ่มปฏิบัติการประจําวัน 
(กป.) ปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) - (๕)  ให้ กป. ผลัดเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวัน ดังนี ้

  1) ประสานงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการศึกษาอบรมกับเจ้าหน้าที่โครงการ 
  2) กํากับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางฝึกอบรม ระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ รวมทั้งตามคําแนะนําของวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  3) ต้อนรับและอํานวยความสะดวกวิทยากร 
  4) มอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมบัญชีลงเวลาในการเข้าอบรมประจําวัน 
  5) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 

 ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
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สั่ง  ณ  วันที่            พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

(นายบัญชา เชาวรินทร)์ 
ผู้อํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

ผู้อํานวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
 


