
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล โรงเรยีน ภาค
๑ นางสาว ดาวัลย์ ชไูสว โรงเรียนชมุชนวัดราษฎร์บ ารุง ภาคกลาง
๒ นาย รักพงศ์ จุลเจริญ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ภาคกลาง
๓ นาย สนัน่ สุดใจ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ภาคกลาง
๔ นาง จุฬาพร พลายด้วง โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอปุถมัภ์) ภาคกลาง
๕ นาง สาร่ี คงออ่น โรงเรียนวัดท่าชมุนุม ภาคกลาง
๖ นาย กฤษฎา สุพงศ์ โรงเรียนวัดป่าไก ่(ส่วนประชานุกลู) ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาคกลาง
๗ นางสาว เสาวลักษ์ ประทุมศิริ โรงเรียนวัดมาบแค ภาคกลาง
๘ นางสาว จินตนา เฮงจันทร์ โรงเรียนวัดหนองกลางดง ภาคกลาง
๙ นาง ชชัฎาพร โชคสงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองพนัท้าว (พรประชาวิทยาคาร) ภาคกลาง

๑๐ นาย นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี ภาคกลาง
๑๑ นาย จ านงค์ ศรสูงเนิน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๒ นาย ปฏิคม สมทิพย์ โรงเรียนไตรคามวิทยา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๓ นาย สุรธี  เครือบคนโท โรงเรียนถนนหักพทิยาคม ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๔ นาย สุขเกษม พาพนิิจ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๕ นาง ล่ันทม พลงาม โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๖ นาง นางสรัญญา บุดดา โรงเรียนบ้านแกง่เกล้ียง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๗ นาง วิชดุา ชยัชาญ โรงเรียนบ้านดอนขา่ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๘ นาย สุรชาติ สุภักดี โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๑๙ นาย มงคล สุทธิสน โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๐ นาง มธุรส ไชยสุริยา โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอปุถมัภ์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๑ นาย บุรินทร์ สุดใจ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๒ นาย วีระ พนิิจ โรงเรียนพระครูพทิยาคม ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๓ นาย ธวัช มูลเมือง โรงเรียนเลยพทิยาคม ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๔ นาย ทานิน จันทะขาล โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๕ นาย วิชยั สาลีงาม โรงเรียนสนมวิทยาคาร ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๖ นาง พชัรี รักษาสุวรรณ โรงเรียนหนองน้ าใสพทิยาคม ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๗ นาง ศศิธร จ๋าพมิาย โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
๒๘ นาย นภวัฒน์ พานิชกลุ โรงเรียน ตชด. สันตินิมิตร ภาคใต้
๒๙ นาย สุนันต์  ธีระบัญชร โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ ๙๐ ภาคใต้

รายช่ือผู้มสีิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร "รัตนโกสินทร์พอเพียง" 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
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๓๐ นาย ภิญโญ จินตนปัญญา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ภาคใต้
๓๑ นาย วัฒนา ถนอมศักด์ิ โรงเรียนนวมินทราชทูิศ ทักษณิ ภาคใต้
๓๒ นาย วิสุทธ์ิ ทองจินดา โรงเรียนบ้านเกา่ (นาทวี) ภาคใต้
๓๓ ว่าที่ร้อยตรี อ านาจ ศรีเทพ โรงเรียนบ้านต้นยวน ภาคใต้
๓๔ นาย ไวพจน์  จิตมณี โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ภาคใต้
๓๕ นาง นพรัตน์  ตรียวง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ภาคใต้
๓๖ นาย นายไพเราะ  ต่างประเทศ โรงเรียนบ้านเนินทอง ภาคใต้
๓๗ นาง สุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ภาคใต้
๓๘ นาย สมมารถ ผดุงอรรถ โรงเรียนรัษฎา ภาคใต้
๓๙ นาย วิชติ วิเชยีร วิทยาลัยการอาชพีไชยา ภาคใต้
๔๐ นาย ศาสตรา วงศ์จุมปู โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ภาคเหนือ
๔๑ ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์ ภาคเหนือ
๔๒ นาง ระพพีรรณ สุขสงวน โรงเรียนทุ่งชา้ง ภาคเหนือ
๔๓ นางสาว เบญจมาศ ชมชืน่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ภาคเหนือ
๔๔ นางสาว เพญ็รพี กลับกลู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาคเหนือ
๔๕ นาย รัตน์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านไร่ ภาคเหนือ
๔๖ นาย ชชูาติ โพธ์ิเพช็ร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ภาคเหนือ
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