ประกาศรายชื่ อผู้เข้ าอบรม MOS รอบ 1
วันที่อบรม 11- 12 กันยายน 2556 17.00 – 19.00 น. ห้ อง IT309
No.
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

ชื่อ-นามสกุล
ธีรวีร์ มัฆนาโส
สิ ทธิพงษ์ เนียมจันทร์
ปิ ยะ สี วงษ์จนั ทร์
วิภาสิ ริ วรรณทอง
ธนาภรณ์ อุทุมพร
ประทีป มงคลสิ ทธิชยั
อดิศร กาลัญณุตา
เมธาวี เพียวสามพราน
จริ ยา ใจกล้า
สิ ทธิโชติ ศรี สุภวาศัย
สุ ภรัตน์ ร่ วมรส
เสาวนีย ์ ไหลสุ พรรณวงค์
ปัทมา ผดุงวิทย์
เบญจวรรณ นิ่มเจริ ญ
รัตนาภรณ์ หมื่นอาษา
วิภาดา หิ รัณยพัฒน์
ศักย์ศรณ์ ปิ ตะนีละบุตร
สาวิตรี จุย้ ทอง
จักรพันธุ์ โดยศรี เอี่ยม
นภนต์ ธี รพิศุทธิ์
อาไพวรรณ จันทรักษา
มยุรา ศรี ทอง
นริ ศรา ประดิษฐจา
ภัทรา แก้วสันเทียะ
ลดาวัลย์ สิ นกุล
จุฑามาศ นุย้ พิน
เสาวนีย ์ สุ ภารัตน์

No.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ-นามสกุล
กันยา มีเพียร
จีราพร มามาก
เอกภพ แก้วกอง
วิภารัตน์ แก้วกอง
ทัยธนะ ตีรณะชัยดีกุล
ณัฐพล เติมตอ
ปัทมาพร สุ รินทร์อาภรณ์
ชยกฤต อัศกุลณิ ช
วิจิตรา เพชรภักดีกุล
วิชยั ลาภสุ ระเทียนทอง
สุ พตั รา ชมภูจนั ทร์
ศุภทั ชา เย็นท่าข้าม
อภิวรรณ ทิพย์ไสยาสน์
จิตรลดา ไถจะโปะ
รพีพร สี สวย
อังสนา วชิรปัทมา
ปัทมวรรณ เจริ ญธรรม
กรองกาญจน์ สถน

ประกาศรายชื่ อผู้เข้ าอบรม MOS รอบ 2
วันที่อบรม 18- 19 กันยายน 2556 17.00 – 19.00 น. ห้ อง IT309
No.
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

ชื่อ-นามสกุล
โสรดา พรศิริเชิด
ปิ ยฉัตร กิจทวี
สุ ภาภรณ์ เชยชูศรี
มัทนิตา มีนิล
ภัทรพล ธนภัทรนิธิกร
คงกฤตย์ พิกุลเวชช
สวรรยา พรหมเมือง
สหภาพ มีของ
กันตพันน์ การัณยพรวิทย์
นภาพร อัศวนภานนท์
กรรณกฤติ บัณฑิตย์
ชลธี เหมือนปิ๋ ว
ประภัสสร สังขกนิษฐ
จาริ ณี แก้วโกมุท
ธนาคาร เส็งประเสริ ฐ
ปรี ยาภรณ์ หรุ่ นรอด
กมลชนก บ้านเตย
วรรณวิสุทธิ์ ทัพพ์จีรกุล
ณัฐพล เพียงโคกกรวด
จิตตฤณ พุทธา
พัชรี จันทร์เปรม
มณฑิรา คิลาคิ
รุ ้งพราย ด้วงอนงค์
สุ ตาภัทร พุทธโคตร
ปวีณา วรรณธิกุล
เสาวลักษณ์ โสนาพูน
พาทินธิดา นรพิมพ์

No.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ-นามสกุล
อนุชา สนัน่ เมือง
จริ ญญา จิตหาญ
ปิ ยะพร แก้วกูล
กนกกร พรมประเสริ ฐ
นิศารัตน์ มักเชียว
ธิดารัตน์ นกทอง
สมิชา แซ่จิว
วาสนา ไทรเมือง
ลลิตา จิวพานิชย์
น้ าผึ้ง สระทองเอื้อ
อินทัช ช้างเทศ
ทิพวรรณ เอี่ยมพิมพันธ์
สุธามาตร์ มูลทองชุน
นวลตะวัน สายแก้ว
กนกวรรณ โพธิ์วฒั นา
ธนัชพร สมัยเลิศ
วรดา ชะวาเขียว
สาลินี แซ่ล้ ี

ประกาศรายชื่ อผู้เข้ าอบรม MOS รอบ 3
วันที่อบรม 25- 26 กันยายน 2556 17.00 – 19.00 น. ห้ อง IT309
No.
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

ชื่อ-นามสกุล
ปฑิตตา มุณีจนั ทร์
ทักษกรพัชร์ ขวัญอ่อนวีระกุล
ดวงกมล ทองอินทร์
วิภาวรรณ ถาวรธรรมเจริ ญ
สุ นิศา สี ถนั
พนิตสา ป้ อมเรื อง
บุษยา ชานาญกิจ
นิทศั น์ สี กล่า
ดาวรุ่ ง ธนิกกุล
ณัชพิมพ์ อานวัชชกรณ์
นัชชา เส็งมา
ประไพทอง อินทร์พิทกั ษ์
สุ ภาพร ธนบารุ งกูล
ปรี ดาพร พงศ์พิรุฬห์
กฤติยา เวชสุ วรรณ
พัชริ นทร์ ภูน้ าย้อย
วิภาวี กัน่ กสิ กร
ภัทริ กา รัตนวศิน
มินท์มนั ตา ธีรพรเวโรจน์
กันตพิชญ์ รอดนุสนธิ์
ชลนที บุญศิริ
เขมิกา ศรี โหมด
ปานวริ นทร์ สุ ธีรัตนชาญสกุล
ละอองดาว อุ่งช้าง
พัชโณทัย สี ดา
สุ ธาทิพย์ ฉิมภู
วริ ศรา ปราบพาล

No.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ-นามสกุล
นุชจิรา ไชยายงค์
กวินณา ยันตรา
เอมอร อุทยั
วันเพ็ญ จาดคล้าย
กนกอร ชื่นแสงจันทร์
ยศวดี สุ บรรณภาส
ศรัณยา ศักดาสุ คนธ์
รุ่ งทิวา เดชสุ ภา
บุศริ นทร์ คาสี ศิลป์
อาภาพร สร้อยทอง
ศุจินทรา แก้วคาแสน
กาญจนา ดีศรี
ชนัญธิดา เนียมสอาด
วันวิสาข์ ล่องจันทร์
ศิริกญั ญา กุมภาภัติ
พิรุฬห์ แก้วจีน
ชุติมา วิเศษเผ่า
วิมล เข็มทอง

