รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2562
(คลินิกให้คาปรึกษาการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2562)
ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสานักงาน ก.พ.ร. ชั้น 9 สานักงาน ก.พ.ร. อาคารบี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ 14 มกราคม 2562
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ลาดับ
รายชื่อ
กาญจนา อาจชัยชาญ
1
กิจติพงษ์ จิญห์โณภาสกุล
2
กุศล ทองวัน
3
เกศกัญญา วงษ์กล้าหาญ
4
ครรชิต. ชิงจันทร์
5
จรรยาพร แสงนาค
6
จักรพงษ์ ทองคาสุก
7
จักรพันธ์ เรืองพานิช
8
จุฑาทิป อาชวะสมิต
9
10 ชรินทิพย์ กองศิลป์
11 ชุติมา เสียงลอย
12 โชติรัตน์ ขนอม
13 ญาณากร พิชญานิน
14 ณัฐวัชร์ วงษ์วชิรโชติ
15 ดรัณพร หยงสตาร์
16 ทรงภพ วารินสะอาด
17 ทวนทอง ศิริมงคลวิชย์
18 ทัศนีย์ คานึง
19 ธนกร วงค์วิเศษ
20 นวรัตน์ บุญช่วย
21 นันทกา ธรณีนิติญาณ
22 นิตย์ ทองเพชรศรี
23 นิภา คงเพชร
24 นิรุต มูลมงคล
25 นิลรัตน์ ทิพยทัศนัน
26 บุญรื่น ไชยชาญรมย์
27 บุปผาชาต อัศวพิทักษ์คีรี
28 ปุณณ์ภัสสร นิพิทวิทย์ ร.น.
29 พนารักษ์ คูณศิริปัญญา
30 พรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์
31 พรหมพร สกุลธนะ
32 พัชชา สระแก้ว
33 พัชรินทร์ วรรณุรักษ์
34 พิสิฐ ภูมิคง

วันจันทร์ 14 มกราคม 2562
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ลาดับ
รายชื่อ
35 รัชนี วชิรภูชัย
36 ราพึง นุ่มสารพัดนึก
37 วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์
38 วริน วัฒนมะโน
39 วลิตญา บัวตาปิน
40 วัชระ กุดกุง
41 วันวิสาข์ แก้วทอง
42 วิรัฐพร พันเทศ
43 ศราวดี ทวีทรัพย์
44 ศรีไพร บุญยะเดช
45 ศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล
46 สิริพรรณ อัชวสัจกุล
47 สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
48 สุรางคณา ผลภาษี
49 อรุณ อินทสะระ
50 อัญชลี พลอยเพ็ชร
51 อารยา ไสลเพชร
52 อารีย์ ธีระดารงตระกูล

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
เวลา 13.30 - 16.00 น.
รายชื่อ
กุลปราณี ชาลีวงศ์
เกรียงศักดิ์ ป้อมสูง
แขไข เจริญอาจ
จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์
จุฑามาศ วีระพงษ์
จุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร
ชมพูนุช ดลสุขเลิศ
ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพานิชย์
ชานนท์ ผูกรอด
ชุดา ลีประเสริฐสุข
ชุมพล นาครินทร์
โชคชัย ขวัญพิชิต
โชติมา ทองทา
ดวงกมล ปรุงวิทยา
ทนงศักดิ์ รัตนบุรี
เทพรัตน์ วิริโยธิน
ธงชัย มูลพันธ์
ธวัช หะหมาน
นฤมล นาคมี
นฤมล เวียงวัง
นวลวรรณ พุทธสุวรรณ
นัฐพร ภักดีเสนา
นันทพร พงศ์อิศวรานันท์
บรรยงค์ ชื่นคา
ปริทัศน์ นิระฉัตรสุวรรณ์
ปัจฉิมา ฟูกุล
ปิยะพร ปิตะฝ่าย
พัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์
พิมพ์พนิต พลพ์ทองคา
พุทธพล ชะโกทอง
ภาวี โพธิ์ยี่
มนต์ภัสสร เกตุศรี
วรรณวดี ชิ้นปิ่นเกลียว
วริตฐภรณ์. อนุหนายนน์

ลาดับ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
เวลา 13.30 - 16.00 น.
รายชื่อ
วลีรัตน์ นามปัญญา
วัฒนา ทองชัยยะ
วันทนีย์ บารุงรักษา
วาณิชย์ นิลประเสริฐ
สมพิศ ภักดีรักษ์
สรายุทธ อิ่มใจ
สราวุฒิ คุ้มพันธุ์
สุจิตรา รัตนวงศ์
สุพจน์ ศรีสงคราม
สุรัตน์ หงษ์จันทร์
สุวรรณา เจิรญสวรรค์
เสกสรร สังขวิสุทธิ์
อนุภาพ พรหมบุตร
อนุรักษ์ ทัศคร
อภิรัฐ ดีทองอ่อน
อรวีย์ บุญให้
อรุณรัตน์ การพานิช

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ลาดับ
รายชื่อ
กมลทิพย์ แซ่เล้า
1
กนกลดา ณ สงขลา
2
กมลรัตน์ จุลสุคนธ์
3
กิธิญา สุขประเสริฐ
4
เกสรี ศรีศิริสิทธิกุล
5
คัชชรินทร์ โค้วสมจีน
6
จันจีรา พรมงาม
7
จิตราภรณ์ ชิโนดม
8
จิรนันท์ อินทรกาเนิด
9
10 จิรวัตร์ มณีโชติ
11 จีระภา สอนสุภาพ
12 ชญาน์นันท์ แก่นจันทร์ธนกุล
13 ฐิติกานต์ สายหยุด
14 ณัชชภัทร ศรีชัย
15 เดชา สุพัฒนกิจกุล
16 ธนัญญา ตันฑุลวาณิช
17 นงนุช ธาดา
18 นันทิยา วรธงไชย
19 นิธิอร บุญญานุสิทธิ์
20 เนฑิต ฉายแก้ว
21 บุศรา เพ็งนุ่ม
22 ปิยะพงษ์ พารักษา
23 พจนันท์ กองมาก
24 พัชชานันท์ พันวา
25 พัทร์ธีรา ศรีคงเพชร
26 พาเพียร ศรีสวัสดิ์
27 พิณทิพย์ พลายองอาจ
28 พูนสุข ขันธาโรจน์
29 ไพรัตน์ โลหณุต
30 รัชดา อุดมมงคลกิจ
31 รับขวัญ อ่องประเสริฐ
32 วรรณฤทัย สงวนรักษ์
33 วัลลภ โพธิ์สังข์
34 วารี ปรีดาฤทธิ์

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ลาดับ
รายชื่อ
35 วิรัช จันทรโรทัย
36 ศศิมาภรณ์ พันธโคตร
37 ศิรดา มะลาสาย
38 ศิริวรรณ จันทร์ยุ้ย
39 ศุภลักษณ์ เปรมขา
40 สมคิด มะลิพวง
41 สาโรจน์ เกศนิบุตร
42 สิริพงษ์ ครบอุดม
43 สิริพร ม่วงขาว
44 สิริศักณ์ วงศ์แพทย์
45 สุธี นุ่มมีศรี
46 สุระภาคย์ ศัพทเสน
47 สุวภัทร อภิญญานนท์
48 โสภา รัตนา
49 อรวรรณ วัฒนยมนาพร
50 อริญญดา นุชสาย
51 อุมาภรณ์ สุกใส

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 13.30 - 16.00 น.
ลาดับ
รายชื่อ
เกษราภรณ์ สุขทรัพย์ศรี
1
ครรชิต ใจยงค์
2
จุฑามาศ ชัยวงค์
3
ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ
4
ณัฏฐวุฒิ วังกานนท์
5
ณุพัฒน์ ศรีชาติ
6
ดวงกมล นิไชยโยค
7
ตรีพร ชาติแสนปิง
8
ทิพย์วรรณ พรมรังกา
9
10 ธนวัน รัตนภานพ
11 ธารินี นพบุรี
12 ธิดารักษ์ ภูสีมา
13 ธิตินันทน์ วงษ์วาด
14 ธีรวุฒิ สืบเรือง
15 นราศักดิ์ ชุมแก้ว
16 นิสา แก้วแกมทอง
17 บวรศักดิ์ ชุตินทราศรี
18 บังอร พันนึก
19 ประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล
20 ปวีณา จายหลวง
21 พนมวัลย์ บุณยมานพ
22 พอชม ฉวีวัฒน์
23 พัชทรา ชัยพร
24 พัทยา ทองเสภี
25 พัสรี ศรีอุดร
26 พิสิษฐ สาราณียะพงษ์
27 ฟ้าสาง สีสรรพ์
28 ภวิษยา ศรีสุข
29 ภาวดี ใจเอื้อ
30 มงคล ธนะธาวานุกุล
31 รัชดา เกตุสุวรรณ์
32 ราชฎา เสรีรักษ์
33 รุ่งทิวา ยิ่งคงดี
34 ลักขณา สุขประเสริฐ

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 13.30 - 16.00 น.
ลาดับ
รายชื่อ
35 วลัยพรรณ กาเนิดมณี
36 วสันต์ จารุศังข์
37 วิทวัส แจ้งจิต
38 วิรุณภพ สุภาพ
39 สรัตน์ชัย ยิ้มสุข
40 สายสมาน ตั้งสิทธิศิลป์
41 สิริกุล พันธุ์วิชาติกุล
42 สุรพงษ์ แซ่แต้
43 โสมสิริ ไกรขาว
44 องอาจ นิ่มเป๋า
45 อภิชาต สะตะ
46 อรุณ สุขน่วม
47 อัครินทร์ สิทธาวาสวงศ์
48 อัญชลี ศุภโชคบรรดาล
49 อาพร สอนพ่วง
50 อารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ลาดับ
รายชื่อ
กมลา วัฒนพร
1
กรัณย์พล แสงทอง
2
กลอยใจ ไชยมหาวัน
3
กันตรัตน์ ภู่ศิริ
4
เกษราณี แสงตะคล้อ
5
ขวัญประภา สุวรรณคูหา
6
จิระวรรณ กันภูมิ
7
จีระภา นพไธสง
8
ฉัตรชัย พรพาณิชพันธุ์
9
10 ชนัญชิดา พรมแดง
11 ชรัติ อุ่นสัมฤทธิ์
12 ฐิติรัตน์ วังราษฎร์
13 ดวงใจ ยอดนารี
14 ดาราธร ภูไตรโสภณ
15 ถิรายุ เกลี้ยงสอาด
16 ธนันดา ทีปวัชระ
17 นิยุทธ์ สืบสาย
18 นุรไอนี ลาเตะ
19 ปวีณา เครือนิล
20 ปัทมา นพรัตน์
21 เปมิกา พูลทรัพย์
22 ผาณิต เตือนวีระเดช
23 เพ็ญนภา จรัสแสงกุลกิจ
24 ยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ
25 รณรณก คลังสมบัติ
26 รติรส นามประเสริฐ
27 รัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์
28 ลักษวรรณ โกมาสถิตย์
29 วรอร สงกะมิลินท์
30 วราลักษณ์ เป็นสุข
31 วไลลักษณ์ นุ่มคง
32 วารินทร์ สุดทรวง
33 วิชชุดา ขารบ
34 ศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ลาดับ
รายชื่อ
35 ศิวชญา ณ ราช
36 ศุภกาญจน์ พระเพชร
37 สมศักดิ์ ทวินันท์
38 สาวิตรี ไมตรีจิตต์
39 สิตานันธ์ จันทร์สมบูรณ์
40 สุกัญญา สาราญ
41 สุพัตรา พันธุ์อานวย
42 สุรเดช สุวรรณ
43 อรดา เพชรทอง
44 อรนุช จ้อยเจือ
45 อรอนงค์ ไกยูรวงศ์
46 อรุโณทัย เสนาะ
47 อังคณา วังทอง
48 อาริษา เสมอสา
49 ไอวริณ กนกชัชวาล
50

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 13.30 - 16.00 น.
ลาดับ
รายชื่อ
กรแก้ว ริ้วตระกูลไพบูลย์
1
กรองพรรณ สุดสาย
2
กฤษฎา นุรัก
3
กิตติพิชญ์ พึ่งจิตต์ตน
4
กุญช์พิสิฎฐ์ สิทธินีธนโชค
5
กุสุมา สิทธิวงศ์
6
เขมรุจิ โตอินทร์
7
คนึงนิจ ศรีสมัย
8
จิณตกาญจน์ เกตุแก้ว
9
10 จิรพร กิจสมุทร์
11 จุฑามาศ มั่นสุวรรณ
12 เจนจิรา เซ่งเกลื่อน
13 ฉลอง ดิษสี
14 ชรัญญา หยองเอ่น
15 ชานนท์ ชานาญกิจ
16 ชิดชนก แก้วพานิชย์
17 ชุมพล บุญแน่น
18 ฐิติมา ฐิติประวัติ
19 ถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์
20 ทวีศักดิ์ แก้วบุรี
21 ทองเสริฐ ใจตรง
22 ทิตยาพร อินทสะโร
23 ธีรนุช ทองชิว
24 นพรัตน์ ธารงทรัพย์
25 นภาพร อุฒมนตรี
26 นันท์นภัส แพพ่วง
27 ปฐมพงษ์ กิตติสาร
28 ปัทมา เพ็ชรกูล
29 ปิยะวัฒน์ อารีย์มิตร์
30 พรรคพงศ์ วุฒิวงศ์
31 พัชชารัตน์ เก่งกว่าสิงห์
32 พุทธินันท์ คงสุวรรณ์
33 เพ็ญศรี ชื่นตา
34 แพรทิพย์ แสงวัฒนะ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 13.30 - 16.00 น.
แพรวพร กิตติรุ่งเรื่อง
รัตนกุล ตาเม่น
รัตนา โรหิตธรรมพร
ราเชน เฟื่องสง่า
ราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์
วรรณา เอียดประพาล
วรสิทธิ์ จาตุรัตน์
ศิริพร สินธนัง
สายใจ เรือนใจหลัก
สุชาติ เปรมสุริยา
สุดา นาวาทอง
สุนิสา ภาคเพียร นาวงศ์
สุพัฒน์พงศ์ แซ่ลิ้ม
เสาวภา อินทร์อ้น
โสรยา ใหม่ต๊ะ
อนุกูล กาญจนรัตน์
อมเรศ กลิ่นบัวแก้ว
อมลพิสุทธิ์ จิตขันธี
อรทัย เพียรภูเขา
อารีย์ บุญไพศาลดิลก

