
ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด
๑ นางสาวพรรณนิภา  พลซ่ือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (กองกลาง)

๒ นางปณิต  บุญญาวนิชย์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล)

๓ นางสาวสุภลักษณ์  ขัมภรัตน์ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ)

๔ นายมนตรี  โกมลทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สํานักบัญชีประชาชาติ)

๕ นายกฤษฎ์ิ  แสนอินยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กองประสานราชการภูมิภาค)

๖ นายกฤษณะ  พิมพา เจ้าหน้าท่ีธุรการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักบริหารกลาง)

๗ นางสาวสุนันท์  เอ้ือเชิดกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา)

๘ นางสาวจิณณ์ชญา  ทิพย์ปัจทมิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ)

๙ นายขจร  คํานึงเนตร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมชลประทาน (สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)

๑๐ นางนันทวัน  รักถ่ิน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑๑ นางสาวพรรณทิพา  สามารถ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง)

๑๒ นายชาติ  เนาวพนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร)

๑๓ นางอัจฉรา  ณะตาดํา เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน กรมเจ้าท่า (สํานักแผนงาน)

๑๔ นางสาวเย็นฤดี  ศรีพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑๕ นางสาวสาริณี  แก้วผลึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักตรวจและประเมินผล)

๑๖ นางสาวปริญญา  ก้อยจะบก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานคณะกรรมการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์)

๑๗ นายโกวิช  สะอาด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา (สํานักพยากรณ์อากาศ)

๑๘ นางสาวณิชาภา  สุดด้วงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

๑๙ นางสาวลักขณา  แย้มเพ็ง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

๒๐ นางกาญจนา  แจ่มมินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สถาบันดํารงราชานุภาพ)

๒๑ นางสาวชัชวรรณ์  จัตุรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมท่ีดิน (กองแผนงาน)

๒๒ นางสาวสําเนียง  มีแสงพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักพัฒนามาตรฐาน)

๒๓ นางสาวมณีรัตน์  ผดุงวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองพัฒนายุติธรรมชุมชน)

๒๔ นางสาวศิริพร  โพธิ์งาม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรมคุมประพฤติ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

๒๕ นางอุไรวรรณ  สถานานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๒๖ นางสาวมณิชณัญญ์  ธํารงทรัพย์กุล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

๒๗ นางสาววรวรรณ  มานพพงศ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน)

๒๘ นายกมลทรรศน์  วรรณรังษี เจ้าพนักงานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม (สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๒๙ นางสาววันนิษา  เตาะสาตู เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่นท่ี ๓

ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่นท่ี ๓

ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๓๐ นางสาววัชรินทร์  จันทร์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์)

๓๑ นางสาวจารุพัตร์  ภควัตชัย นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สํานักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๓๒ นางขวัญฤดี  ลิ้มทองเจริญ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์))

๓๓ นางสาวสาวิตรี  นาคประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์))

๓๔ นายคมสัน  แสนศรี นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม)

๓๕ นางสาวมาริสา  หลีน้อย นักสืบสวนสอบสวน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักบริหารกลาง)

๓๖ พ.ต.อ.ชูศักดิ์  ขนาดนิด ผกก.ฝสต.๑ กต.๘ จต. สํานักงานจเรตํารวจ

๓๗ นางวราพงศ์  พุกาธร หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนา การรถไฟแห่งประเทศไทย (กองจัดการโครงการ)

๓๘ นายณัฏฐ์  ธันยภรณ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

๓๙ นางสาวปาริชาติ  มานะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

๔๐ นางสาวณัฐพร  ย่ิงสกุล พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔๑ นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

๔๒ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

๔๓ นางสาวขวัญหทัย  สายหล้า เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

๔๔ นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

๔๕ นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี


