
         
 
 
 
 

ค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรโครงกำรศกึษำอบรมหลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
ที่       / ๒๕60 

เรื่อง กำรแบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรประจ ำวัน (กป.) หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี รุ่นที่ 34 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 

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

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓ แห่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้
แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 34 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการประจ าวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป. ดังต่อไปนี้ 

 ๑. กป.๑ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีม่วง  ประกอบด้วย 
1.1 น.ส.สิริมา โสภา นิติกรปฏิบัติการ สป. 
1.2 น.ส.ทิตยา วงษ์ไกร เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.3 น.ส.เพ็ญนภา ผกามาต เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.4 น.ส.นุชรัตน ์ วงศ์อนุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
1.5 น.ส.สาริณ ี สุดาชม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
1.6 น.ส.นุชดา ดอนนันชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
1.7 น.ส.วรายุภา   ภูรีวงศ ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.8 น.ส.วารุณ ี  ใจประเสริฐ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.9 น.ส.ธนาวด ี  หนูสีคง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.10 นางพิมพ์พร เบิกบาน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.11 นางรานี  ปิติสันต์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.12 นายทรงพล ลูกอินทร์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
1.13 นายฟิตทรง ศรีบุตตา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.14 นายปราบ โพธิ์ศรีงาม เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.15 นายปิยะดล  เจิมแหล่ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.16 นายศราวุธ   พรหมอินทร์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.17 นายจักรภัทร   เอติยัติ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.18 นายสุธายุทธ   ชาญสมร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.19 ว่าที ่ร.ต.หญิงกมลทิพย์ สุขทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 

 ๒. กป.๒ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีน  ำเงิน ประกอบด้วย 
2.1 น.ส.นววรรณ สิงห์อุบล นิติกรปฏิบัติการ สป. 
2.2 น.ส.ทิพย์กร ทีด ี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
2.3 น.ส.นภาพร สาเกตุ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
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2.4 น.ส.รัตปราณี ตรีกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
2.5 น.ส.สุจิตรา  อินทร์จันทร์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.6 น.ส.สุนธรา   รักษ์ขันธ์แสง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.7 น.ส.ชาลิน ี  เรืององอาจ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.8 น.ส.ณิชชา   แสงประดับ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.9 น.ส.วราภรณ์   สุนันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถ. 
2.10 นางปทุมวรรณ ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
2.11 นางจุลินทิพย์ บรรจง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
2.12 นายวงศกร วุฒิคุณาภรณ์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
2.13 นายอนิวัฒน์ หาญธงชัย เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
2.14 นายชณพัฒน์ พิชญาภัควังโฉม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
2.15 นายปัฐม์พงศ์ เฟสูงเนิน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.16 นายชุติพนธ์   บุญทา นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.17 นายสิทธิชัย   ผสมทรัพย์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.18 นายรัตนศักดิ์  สุล านาจ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.19 มว.ต.นนทวัฒนา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 

 ๓. กป.๓ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง   ประกอบด้วย 
3.1 น.ส.ปริญญาพร สุวรรณศิลป์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
3.2 น.ส.มะลิวัลย ์ ชนัฐสุวัตรศร ี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.3 น.ส.สุดารัตน ์ วาไทย เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.4 น.ส.นุไอนี ยามา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.5 น.ส.จรีพร ริดจูงพืช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
3.6 น.ส.กณฑอร   มูลตามา นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.7 น.ส.อรวรรณ   บุญมี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.8 น.ส.ฐิติชญาน ์  เพชรรัตน์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.9 น.ส.ศิริลักษณ์   เสริมสุข นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.10 น.ส.วนิดา   บุญรอดรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถ. 
3.11 นางจิราภรณ์ เทพปินตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
3.12 นายกฤษกร หงษ์วิไล นิติกรปฏิบัติการ สป. 
3.13 นายคมคิด โสภานิช เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.14 นายเตชทัต นุกูลเตชะศิริ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.15 นายสมชาย   นิลวัชราภรณ ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.16 นายจิรัต   บูชาพันธ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.17 นายอิทธิพล   จ าปามี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.18 นายวิทวัส   มูลสุธน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.19 นายฉัตรชัย   แก้วมณี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
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  ๔. กป.๔ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีส้ม   ประกอบด้วย 
4.1 น.ส.อาริษา ดอกบุญนาค เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.2 น.ส.ไอรดา ชันอุไร เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.3 น.ส.วาสนา ชัยบุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
4.4 น.ส.หนึ่งฤทัย ใจหงอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
4.5 น.ส.ปฐมพร   รัตนาคณหุตานนท์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.6 น.ส.สุวาร ี  ภิรมย์ศิริพรรณ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.7 น.ส.พิชชาภรณ ์  บุญคุ้ม นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.8 น.ส.ใหม่   วงศ์สร้างทรัพย์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.9 น.ส.วันเพ็ญ   วังหอม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถ. 
4.10 น.ส.วชิชุดา  พ่อนุ้ย นิติกรปฏิบัติการ สป. 
4.11 นางอทิดาพร ธรรมเจริญ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.12 นายอัศวเดช พิยวัฒนตระกูล นิติกรปฏิบัติการ สป. 
4.13 นายพีระวัฒน์ สีลาบุตร เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.14 นายสันติ อ่องดา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.15 นายพัชรพล   ธงศร ี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.16 นายเกียรติศักดิ์   ทุมรัตน์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.17 นายกิจจารักษ์   วงษ์ไพศาล นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.18 นายอุดมพงษ์   เพชรแท้ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.19 ว่าที ่ร.ต.ชวลิต   ศิริวรรณดี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๕. กป.๕ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีแดง   ประกอบด้วย 
5.1 น.ส.ศริญญา ชูพินิจสกุลวงค์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.2 น.ส.สุรัสวด ี ศรีหย่อง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.3 น.ส.ธีราภรณ์ ขอดเมชัย เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.4 น.ส.ววิรรณ์  โสมากุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
5.5 น.ส.ฐิติมณฑ ์ ปานแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
5.6 น.ส.ภัทรนิษฐ ์ ค าสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
5.7 น.ส.ณิษชาภัศร์  มุทุมณ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.8 น.ส.ปทุมทิพย์   สีริด นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.9 น.ส.ปิยนุช   ทุ่มกระเดื่อง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.10 น.ส.ปิยนุช   พ่ึงพิณ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.11 น.ส.ไพรัตน์ ศรีชัยนาท นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ วศ. 
5.12 นายสรัช ควรสนธ ิ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
5.13 นายอานันท์ เพ็ญพักตร์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.14 นายวาฮิดล ตะเหลบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.15 นายนายชัชวาล   แก้วรัตน์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.16 นายธิติภัทร   สุขัมศรี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.17 นายพิชัย   สุโขมีทรัพย์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.18 นายธงธาดา   วิบูลกิจ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
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5.19 นายพงศ์ปณต   ตระกูลพิชยะชัย นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.20 นายพงศ์สรรค์   ประดับรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถ. 

 ๖. กป.๖ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีเขียวเข้ม   ประกอบด้วย  
6.1 น.ส.เมษยา เกตุจันทึก เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.2 น.ส.ปาริชาต ิ สุวรรณฉิม เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.3 น.ส.ศุภัชฌากรณ์ กึกก้อง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.4 น.ส.ปราณี ตรีจิตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
6.5 น.ส.ฐิติมา  สุทธิวาศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
6.6 น.ส.นุชรัตน ์ ป้อมฟู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
6.7 น.ส.สัจจานร ี  มานะกล้า นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.8 น.ส.กมลลักษณ์   ค าโท นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.9 น.ส.ฐิติมา   เผ่าทหาร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.10 น.ส.ภัทรานิษฐ ์  รุณแสง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.11 น.ส.วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์ นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ วศ. 
6.12 นายกฤศ เธียรธีรดา นิติกรปฏิบัติการ สป. 
6.13 นายชาญณรงค์ กองแก้ว เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.14 นายอิสมาน ยูโซะ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.15 นายโดม   สุปรินายก นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.16 นายพงษ์ศักดิ์   ช่วยรักษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.17 นายธนภูมิ   ศรีโพนทอง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.18 นายศุภนิติ   ศรีโบราณ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.19 นายจีระศักดิ์   ผิวทว ี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถ. 
6.20 พ.อ.อ.วัชราวุธ   หาญอยู่ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๗. กป.๗ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีฟ้ำ   ประกอบด้วย 
7.1 น.ส.วภิารัตน์ พรหมจิต เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.2 น.ส.วิลาวัณย์ อ่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.3 น.ส.อุมาภรณ์ คณะวาปี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
7.4 น.ส.สุภาพร   กาฬภักดี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.5 น.ส.ณัฏฐริดา   สรสมุทร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.6 น.ส.ทัศดี   นาทอง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.7 น.ส.ชญาน ี บาตรโพธิ์ นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ วศ. 
7.8 นางน้ าอ้อย จันทร์ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.9 นางกิตติวรา จินดาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
7.10 นางเพชรรัตน์ อมรพลัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
7.11 น.ส.ศิรดา เผือกสุวรรณ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.12 นายวีรชาติ   หวินค า นิติกรปฏิบัติการ สป. 
7.13 นายธีรเทพ ศรีทองช่วย เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.14 นายคเชนทร์ ปัญจเทพ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 



 
 

๕ 

7.15 นายสุริยา   แม้นสุข นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.16 นายบดินทร์   ศรีพิทักษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.17 นายศิครินทร์  เชื้อกุลา นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.18 นายสุรพงศ์   จินตาคม นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.19 นายอุดมศักดิ์  มงคลทิพย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยธ. 
7.20 ว่าที ่ร.ต.พชรพล   หาญเมือง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

     ๘. กป.๘ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีชมพู   ประกอบด้วย 
8.1 น.ส.สุภาวดี มุสิกสาร เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.2 น.ส.อัญชิษฐา ศรีจันตา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.3 น.ส.สองเมือง สิทธิประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.4 น.ส.สุวภาพ ภูงอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
8.5 น.ส.วลัยรัตน ์ สงย้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
8.6 น.ส.รัตติการณ์   พามาตร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.7 น.ส.อนงค์นาถ   ชัยเพชร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.8 น.ส.อัจฉรา   เหล่าสะพาน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.9 น.ส.เจนจิรา   อินนุรักษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.10 น.ส.ศิรินารถ ปรีชา นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ วศ. 
8.11 นางกฤติญา สีดาวงษ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
8.12 นายปรเมฏฐ์   ทศชนะ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
8.13 นายเกียรติภูมิ โภคผล เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.14 นายชูเกียรติ ทองกับศรี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.15 นายศิวะ   เจริญรัตนวัฒน์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.16 นายวรภพ   อัศเวศน์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.17 นายอานนท์   นุ่มไทย นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.18 นายสมชาติ   ริพิมพ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.19 นายนุชิต   ปัญญะพงษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.20 นายอิศรา  วงษ์นิกร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยธ. 

 ๙. กป.๙ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีน  ำตำล   ประกอบด้วย 
9.1 น.ส.ลักขณา นามจันโท เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.2 น.ส.อังสุมาลี ขวัญแก้ว เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.3 น.ส.นันทนีย์ ทิมาทา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
9.4 น.ส.รวด ี พลายด้วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
9.5 น.ส.วภิาณี   ปานประดิษฐ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.6 น.ส.สุพัตรา   มาตรา นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.7 น.ส.ชนิดาภา   สิงห์โคกกรวด นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.8 น.ส.ณิทชาภัทร   เทพพิทักษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.9 นางจิราพร จารุเสนีย์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.10 นางทวีรัตน์ นิลวัชราภรณ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 



 
 

๖ 

9.11 นายอรรถพงค์  คชศักดิ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.12 นายชินพรรธน์ ธีระขจรพจน์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.13 นายชุมพล เลิศจันทึก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
9.14 นายพีรพงศ์   เหลืองอ่อน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.15 นายประกอบ   ศรีมอย นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.16 นายฐิติพงษ์   ขันติธรรมโชติ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.17 นายชวพล   ศรีภักดี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.18 นายเจษฎา   วิมลสกุลตรา นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.19 นายสุทธิสาร แก้วคราม นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ วศ. 

 ๑๐. กป.๑๐ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีเขียวอ่อน   ประกอบด้วย 
10.1 นายฮารง วาโด เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.2 น.ส.ปิยะนันท์ แสนน าปน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.3 น.ส.อมรรัตน์ สังข์ทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
10.4 น.ส.มะลิวัลย ์ พิมพ์ทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
10.5 น.ส.อรุณกมล   แดงไฟ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.6 น.ส.ปัญชลีย ์  ฉัตรธีระอรุณพร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.7 น.ส.กันยกร   นึกรักษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.8 น.ส.ณัฐภรณ ์  ลัพเสถียร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.9 นางสุพัฒตา สวัสด ี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.10 นางสายชล สิงห์ซอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
10.11 นายสุริยา ค าดวง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.12 นายจิรวุฒิ มีพร้อม เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.13 นายวิญญู หลวงชนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
10.14 นายอนุสรณ์   พรมอินทร์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.15 นายนคเรศ   ชิดเชื้อ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.16 นายนิธิพงศ์   คงวัชนะ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.17 นายมานิตย์  ปัญญะพงษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.18 นายสกลวรรณ   พันเพ็ชร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.19 นายไกรศักดิ์ ยืนยั่ง นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ วศ. 

  

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

  1) ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมกับเจ้าหน้าที่โครงการ 
  2) ก ากับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางฝึกอบรม ระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งตามค าแนะน าของวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  3) ต้อนรับและอ านวยความสะดวกวิทยากร 



 
 

๗ 

  4) มอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมบัญชีลงเวลาในการเข้าอบรมประจ าวัน 
  5) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่  19  ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่            ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

(นายบัญชา เชาวรินทร์) 
ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ 

ผู้อ านวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
 

ผอ.วมท............................................/................/............... 
ผอ.รร……......................................./................/............... 
จนท................................................../................/................. 


