ท่านสามารถเข้าไปที่อีเมล์ของท่าน (ที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร) เพื่อนา Username และ Password
เข้าไปในระบบ E-learning ของศูนย์คุณธรรม
โดย Login เข้าระบบได้ที่ https://lms.moralcenter.or.th
ลาดับที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร KM For Social Change
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นางสาวปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช
นางสาวสิริกร บุญสังข์
นางกันทนา ใจสุวรรณ
นางสาวกนกพร ฉิมพลี
นางสาวมัลลิกา มูนจินดา
นางสาวกิติมา ขุนทอง
นายณรงค์ กฤดิขจรกรกุล
นายสุรศักดิ์ จินาพันธ์
นางสาวเยาวลักษณ์ เตียวิลัย
นางสาวนภินทร ศิริไทย
นางสยมพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวสุกัญญา รื่นพิทักษ์
นางสาวอังคณา ขาวเผือก
นางจุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์
นางสาวพันธิตรา พรหมเสนา
นางสาววิจิตร ว่องวารีทิพย์
นายจรัสพงษ์ พูลบุญโรจน์
นางสาววาณี แม่นยา
นางสาวพรชนก ไชยเลิศ
นางสุดใจ จิตตยานนท์
นางสาววิลาวัณย์ ลีปัสสา
นางมณีรัตน์ อวยสวัสดิ์
นายภูรุจ จันทร์สว่าง
นางเรไร ฐิตานุวงศ์
นางสาวจินตะนา พิมสาร
นางสาวจิราพัชร พิลาจันทร์
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นางสาววรรณี ยาทรัพย์
นายอัฐพงศ์ แก้วเจียรวนนท์
นางสาวกุสุมา พาดี
นายวัฒนชัย ทองศรี
นายณภัทร โชคอุ่นกิจ
นายศิลา พีรดาพัฒนพงศ์
นางสาวอัมพร แสนเมือง
นางสาวอณุพร เพชรศรีโชติ
นายธนูทอง แอ้นชัยภูมิ
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
นางสาวปรียาพร บ้านคร้อ
นางสาวธนาพร ตระกูลดิษฐ์
นางสาวชลกานดาร์ นาคทิม
นางสาวนุจรี ใจประนบ
นางสาวนูซานา ปะกียา
นายชยุต อินทร์พรหม
นางสาวกรณัฏฐ์ สกุลกฤติ
นายอนันต์ แม้นพยัคฆ์
นางสาวภัทธิรา มุนินโท
นางสาวชนิตา สุขวัจนี
นายกิติศักดิ์ ชุมทอง
นางสาวจรวยพร อยู่ประดิษฐ์
นางสาวณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันทน์
นางพรเพ็ญ จุฑานิตย์
นางสาวณิชาภา ถิ่นพังงา
นายติณณภพ สถิตย์วงศ์กุล
นางสาวชญานุช ชูเจริญวงศ์
นางสาวชนิดา ชะตา
นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
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นางสาวนวรัตน์ วรรณตรง
นางสาวขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม
นายนิติพงษ์ ศรีระพันธ์
นางสาวบุตรศรี วราภรณ์
นางสาวจิตปราณี ราชซุย
นางสาวผจงพร ผิวเผื่อน
นางพนมพร พุ่มจันทร์
นางสาวอุษา พร้อมประเสริฐ
นางสาวอินทุอร ไชยวรรณ์
นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
นางสาวรัชฎาพร ชนะแสวง
นางสาวสงกรานต์ บุตรกันหา
นางสาวนภัสวรรณ โมพั
นางสาวพนา นาคราช
นายเพิ่มศักดิ์ จาลอง
นายวัชรินทร์ โป๊ฮง
นางสาวนิตยา น้อยศรี
นางอัมพร กิมสิน
นายสมบัติ มีทรัพย์
นายลัญชกร โสภากุล
นางสาวธณัฏฐา ทองคา
นางสาวบุษกร พรมมินทร์
นางสาวรุ่งนภา ศิลประสาร
นางวัลย์วิสา กุศลส่ง
นางสาวศิริพร ราชบัณดิษฐ
นางสุวิดา สุขสม
นายรัก วงศ์กอแก้ว
นางอภิญญา บู้ช้วน
นางสาวกาญจนา สัณฐิติพงศ์
นางสาวจริยาภรณ์ คงกะพันธ์
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นางรัชนก ปิ่นเพ็ชร
นางสาวฐิติมา เทียนทอง
นางสะอาด สุขสุถ้อย
นางสาวนภาภรณ์ คาแหง
นางปิยะนันท์ ตันสุวงษ์
นายนเรศ พึ่งทรัพย์
นางสาวชนาภา วงศ์พรวัฒนา
นางสาวลัญจกร ทองเรือง
นางสาวทัศนวรรณ รามณรงค์
นายประเสริฐ คุณโดน
นางขนิษฐา บางเดือนกิจ
นางสุนิษา รุ่งสุวรรณ
นางสาวสมจิตร จันทร์เพ็ญ
นายเปรม คุณโดน

