
 
 
 
 
 
คําสั่งผู้อํานวยการโครงการศกึษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีด ี

ท่ี       / ๒๕60 
เรื่อง การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน (กป.) หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 35 

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

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

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓ แห่งประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้
แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 35 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
ออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป. ดังต่อไปนี ้

 ๑. กป.๑ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีม่วงประกอบด้วย 
1.1 นายกลยุทธ   กลิ่นจําปา นิติกรปฏิบัติการ สป. 
1.2 น.ส.นูรีซัน มะแซ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.3 นายภานุวัฒน ์ ราษฎร์มณี เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
1.4 นางสุริสา   อินทะกนก นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
1.5 นายมัชฌิมา   จําปา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
1.6 นายกริดชัย   ชัยวงค์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัตกิาร สถ. 
1.7 น.ส.จิราพร  รุ่งมี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ยธ. 
1.8 น.ส.ศิรัส มะสัน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.9 น.ส.ฉัตราภรณ์  วิสาละ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.10 นายนักสิทธ ์ แก้วตรีวงษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.11 น.ส.นภสัวรรณ มิตรคุณ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.12 นายการัณยภาส  ต่อตรงนิสาร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.13 น.ส.วรรณวสิา เฉลิมวัย นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๒. กป.๒ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําเงินประกอบด้วย 
2.1 นายชนินทร ์  ธนาสุนทรารัตน ์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
2.2 นายสุริยัน โฉมงาม เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
2.3 น.ส.อาฉะ ดํากระบี่ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
2.4 น.ส.รวมพร  อินทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถ. 
2.5 น.ส.วารุณี   สุขสุวรรณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
2.6 นายธีรวุฒ ิ  เหมือนขาว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
2.7 นายพงศ์ศิริ รุกิจเจริญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยธ. 
2.8 น.ส.ชื่นจิต สันป่าแก้ว นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.9 นายศิวกร  ศรีบุระ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
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2.10 น.ส.รัตติกาล  เตชะสวัสดิพงศ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.11 น.ส.ศิรินันท์ สนั่นก้อง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.12 นายวโรดม จูกระจ่าง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.13 น.ส.ณัฐนิชา เสาวอน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๓. กป.๓ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง  ประกอบด้วย 
3.1 นายวิรุฬห ์  โพธิ์ทอง นิติกรปฏิบัติการ สป. 
3.2 น.ส.ปรัศยาภรณ์ สายเพ็ชร เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.3 น.ส.ณภัทรภิชา สกุลรัตน ์ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.4 นายบุรีย ์ บรรดา เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
3.5 น.ส.สุภิกาณ์   ไชยธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถ. 
3.6 น.ส.พิมพ์มาดา   ไชยสุนีย ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
3.7 นายธีรชัย   วันมงคลเจริญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
3.8 นายวสุชา ทัศนียพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ วท. 
3.9 น.ส.สุชญา  ปยิะพุทธิชัย นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.10 น.ส.นิโลบล วงค์ปินตา นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.11 นายชิตพล  โพธิ์น่วม นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.12 น.ส.เบญญทิพย์ ทองผอม นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.13 นายวรวีร ์ เนตรกูล นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๔. กป.๔ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีส้ม  ประกอบด้วย 
4.1 นายนราวิชญ ์  พรมดี นิติกรปฏิบัติการ สป. 
4.2 น.ส.กรรภิรมย ์ มณีโชต ิ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.3 น.ส.รัตนภรณ์ นิลวิสุทธ ิ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.4 นายศุภกร มีศิลป์ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
4.5 น.ส.มาลัยพร   ตั้งมณี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สถ. 
4.6 นางลินดา   ไผ่ล้อม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
4.7 นายนิติพงศ์   เดือนเพ็ญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
4.8 นายป้องนภา พ่ึงทอง นิติกรปฏิบัติการ วท. 
4.9 น.ส.ทักข์ธนภรณ์ ศุภวิวัฒนพงษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.10 น.ส.ธนาทิพย ์  คํารัตน์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.11 นายอนนต์  ศรีรักษา นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.12 น.ส.พชรพรรณ เฉลิมแสน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัตกิาร ทด. 
4.13 นายธนพงศ์ เกษรบัว นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๕. กป.๕ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีแดง  ประกอบด้วย 
5.1 นายวรเทพ ทองนิ่ม เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.2 น.ส.สิริภัทร หนูนิ่ม เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.3 น.ส.ซาบารียะห ์ อาลานาวอ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
5.4 นายต่วนโซเฟียน โต๊ะกูบาฮา เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
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5.5 น.ส.ดาวใจ   สวัสด ี นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
5.6 นายสําราญ  มหาทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
5.7 น.ส.สุนีย์พร โพธิ์แก้ว นักวทิยาศาตร์ปฏิบัติการ วท. 
5.8 นายอิศม์เนตร รามรังสฤษฎิ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.9 น.ส.ณฐมน แสงทองสุข นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.10 น.ส.วรรษมน  หมวกไสว นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.11 นายอนุรักษ์ ทองแก้ว นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.12 น.ส.ศิริรัตน ์ ธิอิน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๖. กป.๖ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวเข้ม  ประกอบด้วย  
6.1 นายธนิส สงกลิ่น เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.2 นางฝาตีย๊ะ สามารถ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.3 น.ส.นูรีซัน อิสอ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.4 นายจรุง ใจห้าว เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
6.5 นางจุลินทิพย์ บรรจง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
6.6 นายณรงค์กร   บุญเรือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
6.7 น.ส.ปัทมา พลอยสว่าง นักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัติการ วท. 
6.8 นายกฤษณ์พงศ์ รัตนชงค์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.9 น.ส.สิตานัน โพธิกุล นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.10 น.ส.ณัฐกานต ์ ไชยประเสริฐ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.11 นายณรงค์ศักดิ์  สุขวรรณโรจน ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.12 น.ส.ณัฐสุดา อินทรชัยศรี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๗. กป.๗ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีฟ้า  ประกอบด้วย 
7.1 น.ส.จริญญา   พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สป. 
7.2 น.ส.วรมน นฤมาณนลินี เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.3 นายยศพนธ์ พิสุทธิ ์ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.4 น.ส.ไพรัตน ์ จันทร์สุย เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.5 นายกรวิทย์ เชื้อเต๊อะ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
7.6 น.ส.สมพิศ บุญกอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
7.7 นายภูดิส   ถิระผะลิกะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
7.8 นายภูริวัจน ์ เบญจกุล นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.9 ว่าท่ี ร.ต.หญิงวัลยาภรณ์ รังสิมากุล นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.10 น.ส.วลัยลักษณ์ สิงหพล นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.11 นายกิตติพันธ ์ มูลสิต ิ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.12 น.ส.ดลดา เพชรอาภา นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๘. กป.๘ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีชมพู  ประกอบด้วย 
8.1 น.ส.หทัยภัทร   ทนันไชย นิติกรปฏิบัติการ สป. 
8.2 น.ส.พจนีย ์ สุจริตธรรม เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
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8.3 นายฮิลมีย์ แวดือเร๊ะ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.4 น.ส.แสงรุจ ี อ่อนละมุล เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.5 นายขจรศักดิ์  รุ่งเรือง เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
8.6 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กมลทิพย์ สุขทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
8.7 นายธวัช   แสนบัว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
8.8 นายกิตติภักดิ์ ศิริชื่นวิจิตร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.9 น.ส.กรกนก   อุตมะวงศ์วรรณ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.10 น.ส.ศิรกาญจน ์ นุ่นแก้ว นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.11 นายอธิพัชร์  พิสทุธิ์ชวรัฐ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.12 น.ส.สภุัสสรา พ่ึงแตง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๙. กป.๙ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําตาล  ประกอบด้วย 
9.1 นายกิติศักดิ์   พร้อมมูล นิติกรปฏิบัติการ สป. 
9.2 นายจักรพันธ์ จันทร์แจ้ง เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.3 น.ส.ฐิติมา แซ่ลิ่ม เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.4 น.ส.อุไรวรรณ สารทอง เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
9.5 น.ส.วรัญญา สีลาสม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
9.6 นายอนุรักษ์  ป้องญาติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
9.7 นายพลวัต   วะสุขันธ ์ นักสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
9.8 ว่าท่ี ร.ต.วรายุทธ วงศ์อรินทร์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.9 น.ส.ทิวาพร เพ็ชรเอ่ียม นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.10 น.ส.จารุพร   การัยภูมิ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.11 นายศิวกร  จิโรจน์วณิชชากร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.12 น.ส.เมรญา  บางบน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 

 ๑๐. กป.๑๐ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวอ่อน  ประกอบด้วย 
10.1 นายสุบัณฑิต   หลวงศร ี นิติกรปฏิบัติการ สป. 
10.2 นายนพรัตน์ รัตนขวัญ เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.3 น.ส.ธนพร ขวัญอ่อน เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ปค. 
10.4 น.ส.ชุติมา  รัตนโนรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถ. 
10.5 นายโพธิรัตน  รัตนพันธ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถ. 
10.6 น.ส.นันทวัน บัวคํา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
10.7 นายนิตายูสศุบกี   มุสตาฟา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถ. 
10.8 นายเข็มทิศ  ฤทธิวงค์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.9 น.ส.ขวัญสุดา บิลหรีม นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.10 น.ส.ศิริพร  ศรีวุทธานันท์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.11 นายชเนวิน โพธิ์ราม นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.12 น.ส.รุ่งเรือง  วงค์อินอยู่ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 



 

 

๕

โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ ข้อ ๔ กลุ่มปฏิบัติการ
ประจําวัน (กป.) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๑) - (๕)  ให้ กป. ผลัดเปลี่ยนหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละวัน ดังนี ้

  1) ประสานงานในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาอบรมกับเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
  2) กํากับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางฝึกอบรม ระเบียบและกฎเกณฑ์
ท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังตามคําแนะนําของวิทยาลัยมหาดไทยและเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
  3) ต้อนรับและอํานวยความสะดวกวิทยากร 
  4) มอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมบัญชีลงเวลาในการเข้าอบรมประจําวัน 
  5) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีผู้อํานวยการมอบหมาย 

 ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี   มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

(นายบัญชา เชาวรินทร)์ 
ผู้อํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

ผู้อํานวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี 
 


