
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล โรงเรยีน ภาค
๑ นาย ประธาน ทวีผล โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ภาคกลาง
๒ นางสาว ศจี ชนิอกัษร โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ ภาคกลาง
๓ นาง อมรวดี สินเจริญ โรงเรียนไผ่ด าพทิยาคม รัชมังคลาภิเษก ภาคกลาง
๔ นางสาว พฒัน์นรี ชา่งเหล็ก โรงเรียนวัดเกาะลอย ภาคกลาง
๕ นาย นายสุระพล เอีย่มธนานุรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทราย ภาคกลาง
๖ นาย นายมานพ   พุ่มสาขา โรงเรียนวัดดอนประดู่ ภาคกลาง
๗ นางสาว รักชนก ค าวัจนัง โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ภาคกลาง
๘ นาย วุฒิชยั บุญหล่ า โรงเรียนวัดพกิลุทอง (แปลกประชาคาร) ภาคกลาง
๙ นาง ปราณี    พทุธคุณ โรงเรียนวัดล าเหย ภาคกลาง

๑๐ นาง สุรีรัตน์ วารีนิล โรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกลู) ภาคกลาง
๑๑ นาง สุจิตตา คงคารักษ์ โรงเรียนวัดใหญ่ชยัมงคล(ภาวนารังสี) ภาคกลาง
๑๒ นาย อนุชา เงินแพทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านชา้ง ภาคกลาง
๑๓ นาย นพรัตน์ รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ภาคกลาง
๑๔ นาย บรรลือศักด์ิ สมานมาก โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ภาคกลาง
๑๕ นาย พงศกร พลูสมบัติ โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา ภาคกลาง
๑๖ นาย สวาท น้อยเสนา โรงเรียนนางามแกน่ล าดวนวิทยา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๗ นาย เฉลิมยุทธ ประทีปทอง โรงเรียนนาจะหลวย ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๘ นาง บุญทัน วัฒนศักด์ิสุรกลุ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๙ นาย ล าจวน ดิษขนุทด โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๐ นาย นพดล ศิริโชติ โรงเรียนบ้านผือฮี ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๑ นาง วราภรณ์ ชาเรืองเดช โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง(พระเทพวรมุนีอปุถมัภ์) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๒ นาย นคร พรหนองแสน โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๓ นาย ศักดา ชยัภัย โรงเรียนภักดีชมุพลวิทยา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๔ นาย บุญประเสริฐ ไชยศิริ โรงเรียนยางโกนวิทย์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๕ นาย อาจ ชมภูโคตร โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๖ นาย สมเกยีรติ ยาโพนทัน โรงเรียนสระขดุดงส าราญวิทยา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๗ นาย ภูมินทร์ เจริญสุข โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๘ นาย บุญธรรม กล้าหาญ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๙ นาย มานะ ครุธาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

รายช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร "รัตนโกสินทร์พอเพียง" 
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ - วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
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รายช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร "รัตนโกสินทร์พอเพียง" 
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ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

๓๐ นางสาว ปฐมาภรณ์ สานุกลู โรงเรียนในเมือง ภาคใต้
๓๑ นาง เกศชาฎา สุพรรณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ภาคใต้
๓๒ นาง วรรณี  เสือสิงห์ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพนัธ์อนุกลู) ภาคใต้
๓๓ นาย ชนสรณ์ จิตภักดี วิทยาลัยการอาชพีควนขนุน ภาคใต้
๓๔ นาย ทนันชยั  อนิทนาชยั โรงเรียนกลัยาณิวัฒนา ๑ ภาคเหนือ
๓๕ นาง สคราญจิต ศริญญามาศ โรงเรียนตากพทิยาคม ภาคเหนือ
๓๖ นาง ประไพ ขว้างไชย โรงเรียนนายางวิทยา ภาคเหนือ
๓๗ นางสาว เสาวภา ประพนัธ์ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ภาคเหนือ
๓๘ นางสาว ศิริลักษณ์ ธรรมพทิักษ์ โรงเรียนบ้านปางขอน ภาคเหนือ
๓๙ นางสาว จุฑารัตน์ วงค์หนัก โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ภาคเหนือ
๔๐ นาย สุวินทร์ อปุนันท์ โรงเรียนบ้านโป่งนก ภาคเหนือ
๔๑ นาง สุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ภาคเหนือ
๔๒ นาง ปิยนี นันทสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ภาคเหนือ
๔๓ นาย โสภณ ธิพงึ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ภาคเหนือ
๔๔ นาย ณรงค์ศักด์ิ อบหอม โรงเรียนแม่พริกวิทยา ภาคเหนือ
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