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๑ นายพิชัย  ชัยสัมฤทธิ์โชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

๒ นายชานิณี  นาคบํารุง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล)

๓ นายนพพร  วงศ์วิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สํานักประเมินผลเผยแพร่การพัฒนา)

๔ นางสานิตย์  ไพเราะ นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร (สํานักวิชาการแผนภาษี)

๕ นางพรรณพิมล  ฉายาจิตชยวัศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์)

๖ นายบวรศิษฐ์  ชวรัตน์ศุภกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กองประสานราชการภูมิภาค)

๗ นางณัฐสุรีย์  อนุศาสนัน นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)

๘ นางสาวนิภา  ภิรมย์รักษ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๙ นางสาวมยุรี  จ้ีระมาตย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๑๐ นางสาวชิดชล  ตั้งสุขขีย์ศิริ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา)

๑๑ นางสาวทตายา  รัชตาธิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา)

๑๒ นางสาวเบญญาภา  วศินวรกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สํานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา)

๑๓ นางสาวอุษา  บุญมีประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

๑๔ นางสาวนัฎชา  รุ่ยใหม่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมชลประทาน (กองแผนงาน)

๑๕ นางวราลักษณ์  คงศรีเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กรมชลประทาน (สํานักชลประทานที่ ๒)

๑๖ นางวัลดี  แก้วพรหม นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑๗ นางสาวพิชญา  อังศุเกียรติถาวร นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมประมง (ศูนย์สารสนเทศ)

๑๘ นางสาวลําพึง  เพชรเหลี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร)

๑๙ นางสุคนธ์ทิพย์  หิรัญวงษ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (กองแผนงาน)

๒๐ นางสาวอโณทัย  พวงนาค เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักตรวจและประเมินผล)

๒๑ นางสาวสุวรรณี  โกวิทวรากูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรนํ้า (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า)

๒๒ นางสาวธีรารัตน์  แก้วเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมท่ีดิน (กองแผน)

๒๓ นางสาวนฤมล  ขําจร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

๒๔ นายพงษ์โยธี  มัคนา นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองพัฒนายุติธรรมชุมชน)

๒๕ นางสาวชไมพร  เตจ๊ะพิงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองออกแบบและก่อสร้าง)

๒๖ นายชนัญญู  เก่งคุมพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมคุมประพฤติ (กองแผนงานและสารสนเทศ)

๒๗ นางวิภาดา  เก่ือกูล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี (สํานักงานเลขานุกรม)

๒๘ นายเทพบดี  สัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักยุทธศาสตร์)

๒๙ นางศิริลักษณ์  ฉกะนันท์ ผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน)

รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการจัดทํารายงาน รุ่นท่ี ๒

วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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หลักสูตร เทคนิคการจัดทํารายงาน รุ่นท่ี ๒

วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๓๐ นางนภสร  ทุ่งสุกใส ผู้อํานวยการสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน)

๓๑ นางสาวปัญฑาวีย์  ทรงอยู่ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน (สํานักวิจัยตลาดแรงงาน)

๓๒ นางเพชรรัตน์  โสตถิโภคา นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน)

๓๓ นางภัคศินีพิชญ์  กุลทัตพงษ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม (กองวิจัยและพัฒนา)

๓๔ นางสาววิภาดา  ปิ่นเกษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์)

๓๕ นางสาวกมลพรรณ  อินนุพัฒน์ นักวิชาการสถิติ กรมการแพทย์ (สํานักสารสนเทศการแพทย์)

๓๖ นายวิเชียร  ประดาสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์ (สํานักสารสนเทศการแพทย์)

๓๗ นางสาวศิริรัตน์  แนมขุนทด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข)

๓๘ นางสาวทสนพรรณ  ฉิมหัวเรือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ พิษณุโลก))

๓๙ นางสาวภัทราพร  เทวอักษร นักวิชาการธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย (สํานักส่งเสริมสุขภาพ)

๔๐ นางปณิดา  ศรีบุญธรรม พนักงานพิมพ์ ส. ๓ กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพมหานคร)

๔๑ ส.ต.ต.หญิงกุสุมา  จันทร์ครุฑ ผู้บังคับหมู่ สํานักงานจเรตํารวจ

๔๒ นางสาววศิณี  สันติวัฒนชัยกุล นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สํานักวิจัยและวิชาการ)

๔๓ นางสาวนิภา  เกียรติกุลวัฒนา ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (สํานักสถิติ)

๔๔ นางบังอร  ปานทอง หัวหน้ากองบริการเทคนิค การรถไฟแห่งประเทศไทย (กองบริการเทคนิค)

๔๕ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๖ นางสาวปัทมา  ภู่ก่ิง พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

๔๗ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔๘ นางสุพรรณิการ์  มหาวัน พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

๔๙ นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

๕๐ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

๕๑ นางสาวชนิดา  บุญเผือก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ (กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค)

๕๒ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ)

๕๓ นางนงนุช  บุรีเรือง พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ)

๕๔ นายอธิราช  วัตตธรรม นักวเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ)

๕๕ นางสาวนันทววรรณ  วงษ์ทิพย์ นักวเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ)

๕๖ นายครรชิตเทพ  วันทะโก พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ)

๕๗ นางสาวปิยะรัตน์  อิสโม เจ้าพนักงานธุรการปฏ่ิบัติงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติพยากรณ์)

๕๘ นางสาวธัญชนก  โรงคํา เจ้าพนักงานธุรการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติพยากรณ์)
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หลักสูตร เทคนิคการจัดทํารายงาน รุ่นท่ี ๒
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ณ ห้องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๕๙ นายเจษฎาวุฒิ  แก้วใหม่ พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติพยากรณ์)

๖๐ นางสาวจิตการ  ศุราศักดิ์ธํารง พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติพยากรณ์)

๖๑ นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม)

๖๒ นางสาวเพ็ญ  เปี่ยมจิตรสุข พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม)

๖๓ นางสาวจิราพร  นาดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม)

๖๔ นางสาวนิภาพร  เอกพัฒน์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติสังคม)

๖๕ นางกนกพร  พูลศรีสุขตระกูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติสาธารณมติ)


