
ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด
๑ นายสมชาย  คนตรง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (การเจ้าหน้าท่ี)

๒ นายยุทธชัย  อินปา นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ)

๓ นายณัฐสุชน  อินทราวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม)

๔ นายณัฐชัย  แรงผลสัมฤทธิ์ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร (สํานักวิชาการแผนภาษี)

๕ นางสาวอรวรรณ  ผดุงรัชดากิจ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)

๖ นางสาวสุภาพร  กลวิทย์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๗ นางรุ่งตะวัน  งามจิตอนันต์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา)

๘ นางสาวสุธิดา  ภักดีบุญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน)

๙ นางสาวสุวรรณี  พืชสิงห์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สํานักอํานวยการ)

๑๐ นางสาวอัจฉรา  พุฒิมา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน (สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)

๑๑ นางสาวสุภาวดี  ย้ิมน้อย เศรษฐกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน (สํานักบริหารโครงการ)

๑๒ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ฐานบัญชา นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑๓ นางสาวเบญจวรรณ  รุ่งเรืองเศรษฐ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมประมง (ศูนย์สารสนเทศ)

๑๔ นายภานุพงษ์  อ้วนเปี้ย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร)

๑๕ นางสาวอัจณา  แดงจันทร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (กองแผนงาน)

๑๖ นายบุญฤทธิ์  อดิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) 

๑๗ นายปาริชาต  สาหร่ายสุวรรณ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา (สํานักพยากรณ์อากาศ)

๑๘ นายณัฐพงศ์  แป้นทอง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา (สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา)

๑๙ นายธีรเดช  แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา (สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว)

๒๐ นางสาวภัสรินทร์  เพชรชําดิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

๒๑ นางสาววชิราภรณ์  จตุรวิธวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศและพลังงาน)

๒๒ นางสาวกาญจนา  โปทอง นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า)

๒๓ นางสาววิไลภรณ์  ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๒๔ นางสาวศรัญยภัทร  วัชระเกียรติศักดิ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

๒๕ นายสุรไกร  นวลศิริ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองพัฒนายุติธรรมชุมชน)

๒๖ นายสมชาย  เขม้นงาน นักจัดการงานท่ัวไป กรมบังคับคดี (สํานักงานเลขานุกรม)

๒๗ นายวีรเดช  แสงวันดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักยุทธศาสตร์)

๒๘ นายจักรกริช  บุญนํา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)

๒๙ นางสาวกมลวรรณ  อุยโต นักวิชาการสถิติ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน)

รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า รุ่นท่ี ๙

ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๑ และ ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า รุ่นท่ี ๙

ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๑ และ ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๓๐ นางสาวจิรฐา  บุญคุ้มครอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

๓๑ นางสาววันดี  เอียดแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน)

๓๒ นางสาวศิริลักษณ์  ลักษณะโต นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม (กองวิจัยและพัฒนา)

๓๓ นายสมบัติ  สมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)

๓๔ นางณฐลมนต์  ปัญญวัฒนกิจ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สํานักเคมี)

๓๕ นางสาวสาวิตรี  ด้วงเรือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข)

๓๖ นายจุมพล  สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กองแผนงานและวิชาการ)

๓๗ นางสาววนิดา  บ้านศาลเจ้า นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร))

๓๘ นางสาวรัชนีการ  บุญธรรม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ พิษณุโลก))

๓๙ นายประเสริฐ  หิรัญณรงค์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๕ สมุทรสงคราม))

๔๐ นางสาวพาสนา  ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมอนามัย (สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา)

๔๑ นายวีรพล  ตันอุ๋ย นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย (สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา)

๔๒ นางสาววรรณนิภา  สิงห์สําราญ นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม)

๔๓ นางสาวมนฤดี  แสงวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยท่ี ๗ อุบลราชธานี)

๔๔ นางศรีวรรณ  ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย (ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นท่ีสูง)

๔๕ นายสมบูรณ์  ปิยะพิทักษ์กุล ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (สํานักสถิติ)

๔๖ นางปภพสร  ทิมศรีกล่ํา เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

๔๗ นางสาวสุปราณี  แข็งกสิกิจ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

๔๘ นายคมสัน  แซมหิรัญ พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

๔๙ นางสาวสุวิตา  ศักดิ์ชัยนนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

๕๐ นายกฤตธี  ประจันตะเสน พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

๕๑ นางสมบัติ  ธนะชาญชัย พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

๕๒ นางสาววรรณา  แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๓ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

๕๔ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

๕๕ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

๕๖ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๕๗ นางสาวอรอุมา  ทรงแสงฤทธิ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

๕๘ นางสาวสุชีรา  สมบัติรุ่งเจริญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
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รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า รุ่นท่ี ๙

ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องอบรม ๑ และ ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๕๙ นางอุมาพร  ดีบุกคํา นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ)

๖๐ นางสาวศุภัสสรา  เลิศศิลารัตน์ พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ)

๖๑ นายพลากร  ดวงเกตุ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติพยากรณ์)

๖๒ นางสาวบุศรา  แสงอรุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติพยากรณ์)

๖๓ นายสมใจ  ชวนละคร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม)

๖๔ นางสาวอธิการ  เพ็งจันทร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติสังคม)

๖๕ นางสาวกัณฐริกา  คําดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักสถิติสาธารณมติ)


