
 ที่ ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒                        สํานักงานสถิติแห่งชาติ                
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

 ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
เร่ือง   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. การอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     

จํานวน ๑ ชุด  
        ๒. ใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๖ หลักสูตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือพัฒนา/เสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ ให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

ในการน้ี สํานักงานสถิติแห่งชาติ ใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที ่กําหนด สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรละ ๑ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย         
ในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  ทั ้ง นี ้ โปรดส่งใบสมัครพร้อมหนังสือจากต้นสังกัด กลับไปยัง    
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อที ่สํานักงานสถิติแห่งชาติจะได้พิจารณา
คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือตรวจสอบ
รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทาง www.nso.go.th หัวข้อ ข่าว สสช.  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

     ขอแสดงความนับถือ 

      (นายวิบูลย์ทัต  สทุันธนกิตต์ิ) 
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สํานักพัฒนาบุคลากร 
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๘๖ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๐ 

ด่วนทีสุ่ด 



สิ่งทีส่งมาดวย 

การอบรมหลกัสูตรดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานกลางดานการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ

ซึ่งเปนระบบสถิติแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) โดยที่หนวยงานอ่ืน ๆ สามารถผลิต

และเผยแพรสถิติไดเชนกัน เพ่ือใหการจัดทําสถิติมีความถูกตองตามหลักวิชาการ สํานักงานฯ จึงจัดอบรม

หลักสูตรดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเจาหนาที ่ที ่ปฏิบัติงานดานสถิติและดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  เสริมสรางความชํานาญในงานสถิติและเทคโนโลยี         

สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และพัฒนาระบบสถิติของประเทศ         

ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ  

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดอบรมหลักสูตรดานสถิติและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ รวมทั้งเจาหนาที่ของกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ 

จํานวน ๖ หลักสูตร ดังน้ี 

หลักสูตร ระยะเวลาการอบรม 
จํานวน 

(คน) 

ดานสถิต ิ  จํานวน ๔ หลักสูตร 

๑. เทคนิคการจัดทําโครงการสํารวจ รุนท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๓ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ๖๕ 

๒. เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา รุนท่ี ๙ ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ๖๕ 

๓. การจัดทําบัญชีประชาชาติ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ๕๕ 

๔. เทคนิคการจัดทํารายงาน รุนท่ี ๒ วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๖๕ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๒ หลักสูตร 

๑. การใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุนท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ๔๕ 

๒. เทคนิคการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเรจ็รูป รุนท่ี ๑๓ ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ๔๕ 

สถานที่อบรม 

หองอบรมสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

ผูรับผิดชอบ 

กลุมพัฒนาบุคลากร สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ  

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๘๕ – ๖, ๐ ๒๑๔๓ ๑๓๔๕   โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๐ 

e-mail : hrnso21285@gmail.com 



หลักสูตร เทคนิคการจัดทําโครงการสํารวจ รุนท่ี ๓ 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ

และเทคนิคการจัดทําสํามะโน/สํารวจ 

๒.  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

๓.  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลสถิติ การนําเขาขอมูลและการจัดทําขอมูลสถิติทางการ 

เนื้อหาของหลักสูตร 

๑. การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ 

๒. เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา 

๓. วิธีการจัดทําสํามะโน/สํารวจ 

๔. การประมวลผลขอมูลสถิติ 

๕. การวิเคราะหขอมูลและการจัดทํารายงาน  

๖.  การแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติภาครัฐ  

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานสถิติของหนวยงานภาครัฐ หรือผูที่มีความสนใจ 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

จํานวน ๖๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 

ระหวางวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 

ขาราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

สถานที่อบรม 

หองอบรม ๑ สําหรับภาคทฤษฎี หองอบรม ๒ สําหรับภาคปฏิบัติ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต 

๑ 



หลักสูตร เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา รุนท่ี ๙ 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมทราบแนวคิด และหลักการที่สําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ

ดวยตัวอยาง และการประมาณคาสถิติ 

๒. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเลือกตัวอยางแบบตาง ๆ รวมทั้งขั้นตอน

ของการสํารวจดวยตัวอยาง 

เนื้อหาของหลกัสูตร 

๑. ภาคทฤษฎี 

- แนวคิดเบ้ืองตนของการสุมตัวอยาง 

- การเลือกหนวยตัวอยาง 

- แผนการสุมตัวอยางและการประมาณคา 

- ความคลาดเคลื่อนของขอมูล 

- การกําหนดขนาดตัวอยาง 

๒. ภาคปฏิบัติ 

- แบงกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติในเรื่อง กําหนดแผนการสุมตัวอยาง กําหนดขนาดตัวอยาง 

เลือกหนวยตัวอยาง รวมทั้งสามารถเขียนสูตรการประมาณคาตาง ๆ ได 

คุณสมบัติของผูเขารบัการอบรม 

เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถิติของหนวยงานภาครัฐ หรือผูที่มีความสนใจ 

จํานวนของผูเขารับการอบรม 

จํานวน ๖๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 

ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 

ขาราชการของกลุมระเบียบวิธีสถิติ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สถานที่อบรม 

หองอบรม ๑ สําหรับภาคทฤษฎี หองอบรม ๒ สําหรับภาคปฏิบัติ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต 

๒ 



หลักสูตร การจัดทําบญัชปีระชาชาต ิ

วัตถุประสงคของการอบรม 

๑. เพ่ือใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีประชาชาติ 

๒. สรางความเขาใจในเรื่องของประโยชนและการประยุกตใชขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําบัญชีประชาชาติ 

๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรใหสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

เนื้อหาของหลักสูตร 

๑. ความเปนมา 

๒. ระบบบัญชีประชาชาติ 

๓. บัญชีบริวาร 

๔. การใชขอมูลสถิติเพ่ือจัดทําบัญชีประชาชาติและบัญชีบริวาร 

๕. ประโยชนของบัญชีประชาชาติและบัญชีบริวาร 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานสถิติของหนวยงานภาครัฐ หรือผูที่มีความสนใจ 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

จํานวน ๕๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 

ผูทรงคุณวุฒิของสํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สถานที่อบรม 

หองอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต 

๓ 



หลักสูตร เทคนิคการจัดทํารายงาน  รุนท่ี ๒ 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลสถิติในรูปแบบตาง ๆ 

๒. เพ่ือใหเรียนรูวิธีการจัดทํารายงานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

๓. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

เนื้อหาของหลกัสูตร 

๑. หลักการและเทคนิคการนําเสนอขอมูลสถติิในรูปแบบตาง ๆ 

๒. การจัดทํารายงานผลการสํามะโน/สํารวจ 

คุณสมบัติของผูเขารบัการอบรม 

เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานสถิติ/การนําเสนอขอมูลและการจัดทํารายงาน หรือผูที่มีความสนใจ 

จํานวนผูเขารบัการอบรม 

จํานวน ๖๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร 

ขาราชการของสํานักสถิติสาธารณมติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สถานที่อบรม 

หองอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทิศใต 

๔ 



หลักสูตร การใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุนท่ี ๓ 

วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเขาใจพ้ืนฐานการทํางานของโปรแกรม Microsoft Office 2010  

๒. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูวิธีการใชเครื่องมือและงานคุณลักษณะใหมไดอยางถูกตอง 

๓. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําคุณลักษณะใหมของโปรแกรม Microsoft Office 2010  

ไปใชในการจัดรูปแบบเอกสาร สรางตาราง สรางสูตรการคํานวณ และสรางงาน Presentation  

๔. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2010 กับงานที่ไดรับ

มอบหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เนื้อหาของหลกัสูตร 

๑. หลักการทํางานพ้ืนฐานของโปรแกรม Microsoft Office 2010 

๒. การใช Ribbon ที่ไดรับการปรับปรุง และมุมมองใหม : Backstage View 

๓. เครื่องมือจัดการขอความที่ไดรับการปรับปรุง เชน เมนูการคัดลอกและวางแบบใหม เปนตน 

๔. การสราง แกไข ปรับแตงเอกสาร สรางจดหมายเวียน (Mail Merge) การติดตามแกไขเอกสาร      

ดวย Track Changes และประยุกตใชงานดานอ่ืน ๆ และดึงความสามารถในการทํางานของโปรแกรม 

Microsoft Word 2010 และใชฟงกช่ันตาง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Word Excel 2010 

๕. การสรางเสนแผนภูมิแบบใหมใน Excel 2010 

๖. การใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สําหรับงานนําเสนองานในรูปแบบตาง ๆ การเลือกใช 

และปรับเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต เอฟเฟคตตาง ๆ ใน Themes  

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

เปนเจาหนาที่ที่มีประสบการณการใชงานระบบปฏิบัติการ Windows และคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

จํานวนผูเขารบัการอบรม 

จํานวน ๔๕ คน   

ระยะเวลาการอบรม    

ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยากร      

ขาราชการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สถานที่อบรม 

หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทศิใต 

๕ 



หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  รุนท่ี ๑๓ 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการคํานวณคาสถิติตาง ๆ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

๒. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปประยุกตใชในการคํานวณคาสถิติตาง ๆ 

เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาของหลักสูตร 

๑. แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูป 

๒. การจัดเตรียมขอมูลและการบันทึกขอมูล 

๓. คําสั่งตาง ๆ และวิธีการใชงาน เชน 

- คําสั่งการจัดกระทําขอมูล 

- คําสั่งการนําเสนอขอมูลดวยกราฟและตาราง 

- คําสั่งสถิติพรรณนา 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานสถิติของหนวยงานภาครัฐ หรือผูที่มีความสนใจ  

จํานวนผูเขารับการอบรม 

จํานวน ๔๕ คน 

ระยะเวลาการอบรม 

ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   

วิทยากร        

ขาราชการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ  

สถานที่อบรม 

หองอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๒ ทศิใต 

๖ 



ใบสมัครเขารับการอบรม 

หลักสูตรการอบรมดานสถิตแิละเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ช่ือ - นามสกุล ….……..…………………………………………….......ตําแหนง …………………………………………………………..………….………………. 

ฝาย/กลุม ……………………………………….…………......………… สํานัก/กอง …………………………….…………………………………………............... 

กรม………..……………………………………….…….……....………….กระทรวง……………………………….……………………………………………………… 

โทรศัพท .……………………….………….……………….....………….e-mail………………………..………..………………………………………………………. 

เขารับราชการเมื่อวันที่ ……………....… เดือน ……..…………………………… พ.ศ. ……….…………..………….

หนาที่ความรับผิดชอบ (โดยยอ) …………………………………………………………………………………………....................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 

ประวัติการอบรม (ดานวิชาสถิติ)............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

ประวัติการอบรม (ดานวิชาคอมพิวเตอร)............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

กรุณาเลือกหลักสูตรทีส่นใจ สมัครอบรมได เพียง ๑ หลักสูตรเทานั้น  (รายละเอียดของแตละหลักสูตรตามเอกสารที่แนบมา) 

หลักสูตร ระยะเวลาการอบรม 
จํานวน 

(คน) 

ดานสถิต ิ  จํานวน ๔ หลักสูตร 

 ๑. เทคนิคการจัดทําโครงการสํารวจ  รุนที ่๓ ระหวางวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ๖๕ 

 ๒. เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา  รุนที ่๙ ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ๖๕ 

 ๓. การจัดทําบัญชีประชาชาติ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ๕๕ 

 ๔. เทคนิคการจัดทํารายงาน  รุนที่ ๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๖๕ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๒ หลกัสูตร 

 ๑. การใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2010  รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ๔๕ 

 ๒. เทคนิคการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป รุนที่ ๑๓ ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ๔๕ 

มีตอดานหลัง 



คํารบัรองของผูสมัคร 

      ขอสมัครเขารับการอบรมในหลักสูตร ตามวัน/เวลา

ที่กําหนดไว  และยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขและระเบียบที่กําหนดไว

ทุกประการ 

  …………………………………………. 

 (…………………….……………………) 

 …………… / ………..… / ….………. 

คํารบัรองของผูบังคับบญัชา  

(เปนขาราชการระดับหัวหนาฝาย/กลุมขึ้นไป) 

     ขาพเจาเปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร ขอรับรองวาขอความ

ในใบสมัครน้ีถูกตองตามความเปนจริง และยินดีสนับสนุนใหเจาหนาที่

ผูน้ีเขารับการอบรมไดตลอดหลักสูตรการอบรม 

 …………………………………………. 

         (…………………….……………………) 

  ตําแหนง  …………..……………………………… 

  …………… / ………..… / ….………. 

 หมายเหตุ    - หมดเขตการรับสมัครวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

  - การสมัครอบรมจะสมบูรณและถูกตอง ตองมีหนังสือออกจากตนสังกัดสงแนบมาดวย 

 - สํานักงานสถิติแหงชาติจะมีหนังสือ แจงกลับเฉพาะผูที่ไดรับการคัดเลือกเทานั้น  

 ทาง www.nso.go.th หัวขอ ขาว สสช.    
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