
ลําดับที่ ตําแหน�ง สังกัด

๑ นายไพฑูรย
 ดํารงกุลชัย นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวรัชนีวรรณ วนิชย
ถนอม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.พ.

๓ นางช่ืนจิต ป1ญจนุวัฒน
 นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย


๔ ว5าท่ีร6อยตรีอธิกเศรษฐ ทองเวส นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ

๕ นางสาวพรทิพย
 พัชระสุภา เจ6าหน6าท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖ นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๗ นางสาวธิราวรรณ อุป1ญญ
 นักวิเคราะห
นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ


๘ นายนิรันดร
 ชูสวน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง

๙ นางสาวสาวิตรี บุญเพชร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมปศุสัตว


๑๐ นายพิชัย พิลาวรรณ เจ6าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๑ นายภคพล อ่ินเรือน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจ6าท5า

๑๒ นางสุพัตรา กล่ินจินดาดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ1Aง

๑๓ นายพงษ
พันธุ
 กิจไพบูลย
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ1Aง

๑๔ นางสาวศิริพร วิริยะต้ังสกุล ผู6ช5วยนักวิชาการอาวุโส องค
การบริหารจัดการกCาซเรือนกระจก (องค
การมหาชน)

๑๕ นายธีรภัทร
 ละออ นักวิเคราะห
นโยบายและแผนปฎิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๑๖ นางสาวลักษณา แย6มเพ็ง เจ6าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน

๑๗ นางสาวอรอุษา เศรษฐศรีดํารง นักวิชาการพาณิชย
ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย


๑๘ นางสาวเมธาณีย
 พรนิธิศิรภัทร
 นักวิชาการพาณิชย
ปฏิบัติการ กรมการค6าภายใน

๑๙ นางสาวศิริเนตร แสนสายเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๐ นายเฉลิมชนม
 บุญเกียรติสกุล นักวิเคราะห
นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๑ นายจักรกริช บุญนํา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๒ นางสาวเสาวนีย
 ทวีสุข นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๓ นางปุณญาภา ตCะแก6ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม

๒๔ นางสาวณัฐปรียา บุญมุสิก นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๕ นางสาวบรรพดี ไวยกาญจน
 นักวิเคราะห
นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๖ นางสาวพรวันอาสา บํารุงไทย นักวิเคราะห
นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๒๗ นางสาวอัจฉรา บัวสุวรรณ นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๘ นางสาวมยุรี จ้ีระมาตย
 นักวิชาการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๙ นางสาวพัชรกิต อินทร
พรม นักวิเคราะห
นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

๓๐ นางสาวอนงค
นาถ คําศิริ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการแพทย


๓๑ นางสาวชุติมา โพธ์ิปMอม นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร
การแพทย


๓๒ นางภณิดา กล่ินพิพัฒน
 หัวหน6างาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

๓๓ นางวิมาล พรมสุวรรณ เจ6าหน6าท่ีสถิติ สํานักงานคณะกรรมการอ6อยและนํ้าตาลทราย

๓๔ นางสาวยุภาวดี บุญชนะทรัพย
 นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๓๕ นางสาวกาญจนา กําลังหาญ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๓๖ นางสาวสุกัญญา บรรดาศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ ศูนย
สารสนเทศยุทธศาสตร
ภาครัฐ

๓๗ นายยุทธพงษ
 วังเอก พนักงานบริหารท่ัวไป ศูนย
สารสนเทศยุทธศาสตร
ภาครัฐ

๓๘ นางสาวพิมพ
ชนก โพธ์ิอามาตย
 นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๙ นายวินัย แม6นอินทร
 เจ6าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักบริหารจัดเก็บข6อมูลสถิติ

๔๐ นางสาวศิริพร สมยศ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติพยากรณ


รายช่ือผู6ได6รับคัดเลือกให6เข6ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสุ5มตัวอย5างและการประมาณค5า

ระหว5างวันท่ี ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

ณ ห6องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห5งชาติ

ชื่อ - นามสกุล
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รายช่ือผู6ได6รับคัดเลือกให6เข6ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสุ5มตัวอย5างและการประมาณค5า

ระหว5างวันท่ี ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

ณ ห6องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห5งชาติ

ชื่อ - นามสกุล

๔๑ นางสาวป1ทมาวดี ทองดอนอ5อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๔๒ นางวิสณี พูลทรัพย
 นักวิชการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๔๓ นางสาวธาราทิพย
 ประพันธ
พจน
 นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๔๔ นางสาวสิริประภา จันทร
ดํา เจ6าหน6าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๔๕ นางสาวกัณฐริกา คําดี นักวิชการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติสาธารณมติ

๔๖ นายอดิศักด์ิ ดําพลงาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๗ นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย
 นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ


๔๘ นางจิตราภรณ
 ภาษาเวทย
 หัวหน6าฝOายวิชาการสถิติและวางแผน สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

๔๙ นางสาวสุภาวดี เรืองอ5อน เจ6าพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

๕๐ นายวรวิทย
 กฤตานนท
 นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล


