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๑ นายเกียรติศักดิ์  หงษ์คํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักแผนงานและกิจการพิเศษ)

๒ นายไพสิฐ  สุคันธรส นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กองบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม)

๓ นายกิตติพัฒน์  ยลไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สํานักประเมินผลเผยแพร่การพัฒนา)

๔ นายณัฐภัทร  อิทธิยาภร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร (สํานักวิชาการแผนภาษี)

๕ นางสาวปิยะนุช  บุญเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (สํานักเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา)

๖ นางสาวพิมพ์ธิดา  แสงจันทร์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (ศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม)

๗ นางณัฐิตา  วิจิตรตระการกุล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๘ นางกันยา  แสนวงษ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

๙ นายภูริต  วาจาบัณฑิตย์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานประเมินผลการจัดการศึกษา)

๑๐ นางสาวโรจนา  ถัดทะพงษ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา)

๑๑ นางสาวกาญจนา  หงษ์รัตน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา)

๑๒ นายอรรถพล  ไชยนุรักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา)

๑๓ นางสาวสุภารัตน์  ศรีหลัก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้)

๑๔ นายอภิสิทธ์ิ  ชวนไชยสิทธ์ิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สํานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา)

๑๕ นางนาทหทัย  กันทะมา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมชลประทาน (กองการเงินและบัญชี)

๑๖ นายจรูญ  พรมหม่ืนไวย์ นักวิชาการสถิติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑๗ นางศิริวรรณ  เฟื่องเพียร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมประมง (ศูนย์สารสนเทศ)

๑๘ นายสิทธิกร  ย่ิงวงษ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร)

๑๙ นางวนิดา  อุดชาชน นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมการขนส่งทางบก (กองแผนงาน)

๒๐ นางสาวปิยะนาถ  คล่องดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT) 

๒๑ นายโสภณ  ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติ กรมอุตุนิยมวิทยา (สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว)

๒๒ นายศริตวรรธน์  นันทกมลวารี นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติ กรมอุตุนิยมวิทยา (สํานักพยากรณ์อากาศ)

๒๓ นางสาววชิรา  จิตต์ปราณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศและพลังงาน)

๒๔ นางสาววิชญา  พรหมสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า)

๒๕ นางสาวนิชนา  สาลีกิจ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักพัฒนามาตรฐาน)

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการจัดทําโครงการสํารวจ รุ่นที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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ณ ห้องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๒๖ นางวิชิรารัตน์  รอดสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๒๗ นางรุ่งนที  ไชยสง่าศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมบังคับคดี (สํานักงานเลขานุกรม)

๒๘ นายวุฒินันท์  อุดมมงคลกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักยุทธศาสตร์)

๒๙ นายมนต์ชัย  เดชพล นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน)

๓๐ นางสาวเสาวนีย์  ทวีสุข นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน)

๓๑ นางสาวอภิญญา  ชื่นอารมณ์ นักสถิติ กรมการจัดหางาน (สํานักวิจัยตลาดแรงงาน)

๓๒ นายภวัต  ปิยะทวีโชติ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน)

๓๓ นางสาวสุกัณญาพร  แซ่เฮง นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน)

๓๔ นางสาวสุภาพร  ย่ังยืน นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม (กองวิจัยและพัฒนา)

๓๕ นางสาวพรพรรณ  ปานทิพย์อําพร นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ)

๓๖ นางสาวเมธ์วดี  นามจรัสเรืองศรี นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย (สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า)

๓๗ นางสาวณฏฐมนต์  ชูวงษ์ศตนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (สํานักส่งเสริมสุขภาพ)

๓๘ นางจันทิรา  นันทมงคลชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพมหานคร)

๓๙ นางศุภลักษณ์  ธนธรรมสถิติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี)

๔๐ นางสาวสุธิรา  แสงวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์)

๔๑ พ.ต.อ. มงคล  เกตุพันธ์ รองผู้บังคับการอํานวยการสํานักงานจเรตํารวจ สํานักงานจเรตํารวจ

๔๒ นางสาวเชษฐนาฎ  บูรณะพิมพ์ นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สํานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)

๔๓ นายคธาฤทธ์ิ  สิทธิกูล ผู้บริหารทีม ธนาคารแห่งประเทศไทย (สํานักสถิติ)

๔๔ นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

๔๕ นางสาวอมลวรรณ  ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

๔๖ นางสาววิไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

๔๗ นางสาวสุมาลี  บุญมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

๔๘ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

๔๙ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๐ นางสาวชุติกานต์  วิหครัตน์ พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
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ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๕๑ นางสาวนงลักษณ์  พรมรักษา นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

๕๒ นางสาวกาญจนา  กาวชู เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๓ นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

๕๔ นางศศิธร  มากธันญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

๕๕ นางสาวกัญชพร  วรรณทอง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

๕๖ นางสาวณัฏฐานิตา  นนทะชิต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

๕๗ นางสาววรุณี  มุริกา นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ)

๕๘ นางสาวจุฑารัตน์  วิสุทธ์ิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ)

๕๙ นางสาวนฤมล  บุญสม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ)

๖๐ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ)

๖๑ นายประวิทย์  บรรจง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม)

๖๒ นางสาวปวรพัชร  สิทธิกูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม)

๖๓ นายบดินทร์  อ่ึงทอง พนักงานบริหารทั่วไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติสังคม)

๖๔ นางสาวรัชนีพร  แก้วหาญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติสาธารณมติ)


