
 
 
 
 
 

คําสั่งผู้อํานวยการโครงการศกึษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีด ี
ท่ี            /๒๕๖๐ 

เรื่อง การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน (กป.) หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี ๔๙ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓ แห่งประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้แบ่งกลุ่ม              
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นที่ ๔๙ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกเป็น
กลุ่มปฏิบัติการประจําวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป. ดังต่อไปนี ้

 ๑. กป.๑ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีม่วง ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวณัฐฐิญา   ไชยบรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
1.2 นางสาวพนิดา   สิทธิรส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
1.3 นางสาวนรีรัตน ์  สิงห์พานิชย ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
1.4 นางสาวจีรนันท์   หวันชิตนาย นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.5 นางสาวนิศารัตน์ จงใจเทศ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
1.6 นางสาวฐิมาพร ศรียาเทพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พช. 
1.7 นางสาวดวงพร   ใจเรือง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สถ. 
1.8 นายวัชรินทร ์ สินเพ็ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
1.9 นายทศพร   ท้าวจันทร ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
1.10 นายวริศนันท์ วริศธนสมบัต ิ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ยผ. 

 ๒. กป.๒ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําเงิน ประกอบด้วย 
2.1 นางสาวฐิติรัตน ์  ชุมทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
2.2 นางสาวจุฑารัตน์  บุญเก้ือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.3 นางสาวกรวิชญ ์  พันนาเหนือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.4 นางสาวภัทรินทร ์ นุเคราะห์วัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
2.5 นางสาวสุภาวด ี จันทร์ฉ้ิน นิติกรปฏิบัติการ สป. 
2.6 นางสาวจิตตราภรณ์ ทักคุ้ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
2.7 นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอ้ียง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วท. 
2.8 นายประสิทธิ์  ชุมตะคุ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
2.9 นายรัฐพล   ภูโอบ  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ทด. 
2.10 นายนฤเบศ บุญอ่อน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ยผ. 

 ๓. กป.๓ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวเกวรินทร์   ป้อมฟู เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
3.2 นางสาวชนันธร   วิชัยจันทร ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.3 นางสาวดอกไม้   นามสิงห ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
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3.4 นางสาวรัตนาพร   โกอินต๊ะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
3.5 นางสาวปาริชาต ิ สุริยะฉาย นิติกรปฏิบัติการ สป. 
3.6 นางสาววาสนา นพคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
3.7 นางสาววันทสาฟ์ ชุ่มมิ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ วท. 
3.8 นายรัตนพล   รุ้งรามา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.9 นายบัญญัติ   สัตย์ธรรม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.10 นายวุฒินันท์ ตั้งมณี นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ยผ. 

 ๔. กป.๔ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีส้ม ประกอบด้วย 
4.1 นางสาวรัตนภร   จันทาม่วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทด. 
4.2 นางสาวณิชารัศม์   สิงห์พรหม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.3 นางสาวจิตติยา   อารีฟอง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.4 นางสาวพณิชยา  คําพันธ์ยิ้ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.5 นางสาวจันทร์จิรา  ศืริอาภรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.6 นางสาวอัญชล ี ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตัิงาน พช. 
4.7 ว่าท่ี ร.ต.หญิงขนิษฐา   สาริปา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
4.8 นายอาคม   สุขณา    นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
4.9 นายบุริมพักตร์ ศักดิ์โกมลศรี นิติกรปฏิบัติการ สป. 
4.10 นายปรมินทร์ ตันเสนา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 

 ๕. กป.๕ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีแดง ประกอบด้วย 
5.1 นางสาวเพ็ญทิวา  อ่วมคํา  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ทด. 
5.2 นางสาวอมรรัตน์  สินยัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.3 นางสาวสุชารัตน ์  วัฒนกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.4 นางสาวพัฒน์นรี   ชากะจะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.5 นางสาวณัฎฐณิชา   สุขแจ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
5.6 นางสาวลีลาวด ี ประมวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
5.7 นายสรโชต ิ  โสตขวัญฟ้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ทด. 
5.8 นายกนก  แสนสุภา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
5.9 นายสถาพร ราชสาวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
5.10 นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน ์ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ยผ. 

 ๖. กป.๖ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวเข้ม ประกอบด้วย  
6.1 นางสาวกาญจนา  ดาวทอง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ทด. 
6.2 นางสาวสกาวเดือน   คําวงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.3 นางสาวเสาวลักษณ์   ใจกาศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.4 นางสาวสุภัสร ี  ทิพย์แก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
6.5 นางสาวกัลยา   ทอนกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
6.6 นางสาวอุไรวรรณ ผันโพธิ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
6.7 นายธาน ี  ทองบ่อ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ทด. 
6.8 นายนรากร  จันทร์ยิ้ม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
6.9 นายจิรัสพันธ ์ อินทวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
6.10 นายมณฑล เพ็งจันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
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 ๗. กป.๗ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีฟ้า ประกอบด้วย 
7.1 นางสุวีณา   ธงภักดิ ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทด. 
7.2 นางสาวณัฐรภัฎ   พิเรนคําพูนสิน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
7.3 นางสาวรสรินทร ์  พรมหล่อ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
7.4 นางสาวปรัชญาน ี ใจบุญ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
7.5 น.ส.ชนากานต ์ คําแก้ว นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ยผ. 
7.6 นางสาวลัดดา ผิวนางงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พช. 
7.7 นายธเนศ  ถิระพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทด. 
7.8 นายธนรัตน ์ ทิพย์รัตน์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
7.9 นายศานต์ เศกใจเสือ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปค. 
7.10 นายวีระยุทธ หยุดรัตน ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปค. 

 ๘. กป.๘ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีชมพู ประกอบด้วย 
8.1 นางสาวเจนจิรา  ต้นวงศ์แก้ว นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทด. 
8.2 นางสาวนาถตยา  สําเร็จ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
8.3 นางวนิดา  โกษาแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
8.4 นางสาวลมสงบ หอมเศรษฐ ี นิติกรปฏิบัติการ สป. 
8.5 น.ส.นงนาฎ พูลสมบัติ นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ ยผ. 
8.6 นางจินตนา จันทร์เหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วท. 
8.7 นายประดิษฐ์   อินต๊ะปะกูล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
8.8 นายปิยะพล   ทนันชัย นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
8.9 นายเอกลักษณ์ เรไร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปค. 
8.10 นายรพีพัฒน์    วงศ์รกัรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 

 ๙. กป.๙ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําตาล ประกอบด้วย 
9.1 นางสาวเอรินทร์  ทาโล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทด. 
9.2 นางสาวกนกนุช  พูลผล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
9.3 นางพิณฑ์สุดา   พุทธช ู เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
9.4 นางสาวทัศไนย มะปะเท นิติกรปฏิบัติการ สป. 
9.5 น.ส.ชิสาพร วิลาวรรณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
9.6 นางสาวอุทัยวรรณ รักผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วท. 
9.7 นายวีระชัย  เถินมงคล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
9.8 นายวรท  คงชูขัย วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ทด. 
9.9 นายอุดม แป้นแหลม นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปค. 
9.10 นายกิตติคุณ   เกิดวงศ์หงส์ นิติกรปฏิบัติการ สถ. 

 ๑๐. กป.๑๐ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวอ่อน ประกอบด้วย 
10.1 นางสาวสุจิตรา   สืบบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.2 นางสาวธัญชนก   วัชฒันต ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.3 นางสาวเขมิกา  พูลสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด. 
10.4 นางสาวเบญจวรรณ ทองเพ็ง นิติกรปฏิบัติการ สป. 
10.5 น.ส.แพรชมพู พัฒนาวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
10.6 นางสาวมุทิตา   ฤทธิทิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถ. 
10.7 นายโยธิน  สุรินทร ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
10.8 นายปกป้อง  โอดพิมพ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
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10.9 นายนันทชาต ิ เข็ดคม นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปค. 
10.10 นายกฤตนัย        เกียรก้องแก้ว นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ วท. 

 

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) ต้อนรับและอํานวยความสะดวกวิทยากร 
  ๔) มอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมบัญชีลงเวลาในการเข้าอบรมประจําวัน 
  ๕) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีผู้อํานวยการมอบหมาย 

 ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

                          สั่ง ณ วนัท่ี          ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐       
 
 
 
 

(นายบัญชา  เชาวรินทร์) 
ผู้อํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

ผู้อํานวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี 
 


