
MOS Certification (Microsoft Word 2010)  

วนัที ่3-4 สงิหาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. จ านวน 40 คน 

1 คุณแสงเดือน แสงนาโก 

2 คุณศิริขวญั บญุธรรม 

3 คุณชนาภา เมืองงามสมบูรณ ์

4 คุณภทัร เสถียรกาล 

5 น.ส.ปาณิศา สอนส าแดง 

6 คุณเจนจีรา สามพันพวง 

7 คุณนายยศธนา ชูศร ี

8 คุณธานี เขียดทอง 

9 คุณปทัมา อนุอินทร ์

10 คุณขนิษฐา แซเ่ถา 

11 คุณสิรินทร์ สว่างวรรณ 

12 นายศักดิ์ดา รจนากร 

13 คุณกิติศักดิ์ ผิวบางกูล 

14 นางสาววราภร แซ่ปึง 

15 นางสาวคุณนาม เจริญกลุ 

16 คุณกนกกร ศักดิ์แหลมเงิน 

17 คุณกฤษณะ กลิ่นจรุง 

18 คุณจิตกร บัวกล่ า 

19 คุณเพียงพลอย เชาวนาพันธุ ์

20 คุณธงชัย อินทสงค ์

21 คุณวิไลวรรณ คุณจันทร์สมบัติ 

22 นางสาวสุธีรัตน์ อินจิโน 

23 คุณหยกฤทัย ศรีต่ายข า 

24 คุณภทัรพรรณ จ าเนียรกาล 

25 น.ส.ษมาภรณ ์เขียวนลิ 

26 คุณนนทกานต์ หลวงจอก 

27 คุณอิสราวรรณ สืบสมาน 

28 ว่าที่ร้อยตรีเสรี จะสนอง 

29 นายฉััตรชัย ปณีตะผลินทร ์

30 คุณสุธาสินี ใจสมิทธ ์

31 คุณจริวรรณ เทพประสิทธิ์ 

32 คุณไพโรจน์ ผาสุวรรณ ์

33 คุณนุอมาน ภาลวัน 

34 คุณสุธรีัตน์ อินจิโน 

35 คุณวรรณภา แตกปญัญา 

36 คุณบญุญวรรณ โกยทอง 

37 คุณศินีนาฎ พูลเกื้อ 

38 นส.ซูไวบะห์ โต๊ะตาหยง 

39 นางสาวเยาวลักษณ์ เตียวิลัย 

40 พระมหาณรงค์ฤทธิ์ จงกลกลาง 



MOS Certification (Microsoft Power Point 2010)  

วนัที ่13-14 สงิหาคม 2558 เวลา 9.00 -16.00 น. จ านวน 40 คน 

1 พระมหานที เพ็งสุวรรณ 

2 คุณขนิษฐา สวัสดิช์ัย 

3 คุณแสงเดือน แสงนาโก 

4 คุณศิริขวญั บญุธรรม 

5 คุณชนาภา เมืองงามสมบูรณ์ 

6 คุณภทัร เสถียรกาล 

7 น.ส.ปาณิศา สอนส าแดง 

8 คุณสุจิตราภา ชัยนุศิลป ์

9 คุณเจนจีรา สามพันพวง 

10 นายยศธนา ชูศรี 

11 คุณธานี เขียดทอง 

12 คุณปทัมา อนุอินทร ์

13 คุณขนิษฐา แซเ่ถา 

14 คุณจริภัทร์ พรพรหมประทาน 

15 คุณธนากร กาญจน์จริภัทร 

16 คุณอภิรกัษ์ ธัญญสาธุกุล 

17 คุณสิรินทร์ สว่างวรรณ 

18 นางสาวเยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ ์

19 นายศักดิ์ดา รจนากร 

20 นางสาววราภร แซ่ปึง 

21 นาย สงกรานต์ เรียนเวช 

22 คุณกนกกร ศักดิ์แหลมเงิน 

23 คุณกนกทอง ศักดิ์แหลมเงิน 

24 คุณเพียงพลอย เชาวนาพันธุ ์

25 คุณธงชัย อินทสงค ์

26 คุณวิไลวรรณ คุณจันทร์สมบัติ 

27 นางสาวสุธีรัตน์ อินจิโน 

28 คุณวรมน บญุศาสตร์ 

29 คุณหยกฤทัย ศรีต่ายข า 

30 คุณนายภากร บญุมาก 

31 คุณภทัรพรรณ จ าเนียรกาล 

32 คุณยิ่งยงค์ ลาเชียงเหียน 

33 น.ส.ษมาภรณ ์เขียวนลิ 

34 คุณนนทกานต์ หลวงจอก 

35 คุณอิสราวรรณ สืบสมาน 

36 นายฉััตรชัย ปณีตะผลินทร ์

37 คุณสุธาสินี ใจสมิทธ ์

38 นายธชาทัช อยู่เจรญิ 

39 คุณวาทินี ชัยวุฒ ิ

40 คุณจริวรรณ เทพประสิทธิ์ 



 

ส ารอง  กรณมีผีูส้ละสทิธิ  MOS Certification (Microsoft Power Point 2010)  
 

1 นายนเรศ ไชยรัตน ์

2 นางสาวธนิยา ชัยสุรัตน์ 

3 นายสายชล แร่ด ี

4 คุณไพโรจน์ ผาสุวรรณ ์

5 คุณนุอมาน ภาลวัน 

6 คุณสันติ  แจม่เงิน 

7 นายชัยวัฒน์ ฤทธิชัย 

8 คุณมนัสว ีพรสิริฉัตรเพชร 

9 คุณสุธรีัตน์ อินจิโน 

10 คุณสมพิศ กนกลดารมย ์

11 คุณพัชรา สีหมากสุก 

12 คุณวรรณภา แตกปญัญา 

13 คุณบญุญวรรณ โกยทอง 

14 คุณศินีนาฎ พูลเกื้อ 

15 นส.ซูไวบะห์ โต๊ะตาหยง 

16 นางสาวเยาวลักษณ์ เตียวิลัย 

17 พระมหาณรงค์ฤทธิ์ จงกลกลาง 

  

  

 

 


