
ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด
๑ นางสายใจ  แจ่มจิราวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)

๒ นางนงเยาว์  อรุณศิริวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล)

๓ นางขนิษฐา  งามวงศ์สถิต ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กองบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม)

๔ นางสาวธนพร  เตชฤทธิพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม)

๕ นางสาวฌิกามาศ  สัตยคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (สํานักเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา)

๖ นางสาวบุษยา  ใจสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม)

๗ นายศิริชัย  พุทธานุภาพ เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๘ นายทวีพงษ์  ศรีผา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด)

๙ นายวุฒิพงษ์  ประยูรเวชสิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

๑๐ นางสุวิมล  ธรรมเรืองทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ กรมเจ้าท่า (สํานักแผนงาน)

๑๑ นายประดิษฐ์  ลีพฤติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (กองแผนงาน)

๑๒ นางวงเดือน  โพธิ์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรนํ้า (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า)

๑๓ นายจิรวัฒน์  ใจอารีย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๑๔ นางกรรณิการ์  พูลเจริญศิลป์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา (สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว)

๑๕ นางสาวสายพิณ  เพ็ชรแก้ว เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

๑๖ นางเตือนใจ  ภาคภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพมหานคร)

๑๗ นางสาวปัทมาภรณ์  ด้วงบุญมา นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า)

๑๘ ร้อยตํารวจโทหญิงณาตยา  แป้นแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมท่ีดิน (กองแผนงาน)

๑๙ นางกนกพร  สุดดีพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักพัฒนามาตรฐาน)

๒๐ นางสาวนิรมล  ชะโนวรรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์)

๒๑ นางสาวกรรณิกา  หาญเวช นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

๒๒ นางสาวจิตตกานต์  อินเท่ียง นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม)

๒๓ นางสาวกฤติยา  สุขพัฒนากุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์)

๒๔ นางสาวสุภาวดี  สายแถม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข)

๒๕ นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร)

๒๖ นายวรวัฒน์  แดงสกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม)

๒๗ นางจิรพรรณ  พรหมลิขิตชัย นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการ กรมอนามัย (สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา)

๒๘ นางปิยะรัตน์  เอ่ียมคง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์)

๒๙ นางสาวชไมพร  เป็นสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม)

รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป รุ่นท่ี ๑๓

ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป รุ่นท่ี ๑๓

ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๓๐ นางสาวกชามาศ  ฐาปนโสภณ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สํานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)

๓๑ นางสาวกมลวัลย์  ประวาลศิลป์ ผู้วิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สํานักสถิติ)

๓๒ นายสุทธิพร  ยังพลขันธ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ การรถไฟแห่งประเทศไทย (กองจัดการโครงการ)

๓๓ นายองอาจ  คําแสด พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

๓๔ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

๓๕ นางสาวสุวิมล  จันมน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

๓๖ นางนุชรัตน์  ลาภบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

๓๗ นางสุชาวดี  เลื่อนชิด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

๓๘ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

๓๙ นางสาววิลาวัลย์  รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

๔๐ นางสาวนัทธมน  มยุระสาคร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ)

๔๑ นางสาวพิมพ์ชนก  โพธิ์อามาตย์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ)

๔๒ นางสาวนริศรา   จ่ันเพชร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ)

๔๓ นางธัญสินี  ทับศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติพยากรณ์)

๔๔ นางสาวธาราทิพย์  ประพัทธ์พจน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม)

๔๕ นางสมจิตร  สุขสกุลณี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติสาธารณมติ)


