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๑ นางสาวสุวรรณา  พัฒนา นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ

๒ นายทรงวุฒิ  บุรงค� นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๓ นายทรงชัย  ไชยศรี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท#องเท่ียวและกีฬา

๔ นางสาวรุ#งณภา  สีทะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

๕ นายสุรพล  นักเจริญ เจ4าหน4าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖ นางสาวจุรีพร  ดวงกลาง เศรษฐกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน

๗ นางวัลดี  แก4วพรหม นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

๘ นางสาวแสงระวี  เขียนเอ่ียม นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมประมง

๙ นางทิวากร  ไม4สุวงศ� นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมการขนส#งทางบก

๑๐ นางสาวอุไรพร  เสียงล้ํา เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจ4าท#า

๑๑ นางนิตญา  ลุนสมบัติ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง 

๑๒ นางสาวอารีย�รัตน�  นามวันทา นักวเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรนํ้า

๑๓ นางสาวกรรณิการ�  พรพิพัฒน� นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

๑๔ นางสาวสุมาลี  บุบผาอินทร� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๕ นางสาวศรัณย�ภัทร  วัชระเกียรติศักดิ์ เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๖ นางสาวณัชชา  บุรภัตรเตชานนท� พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

๑๗ นางสาวจิราภรณ�  อุปละ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๘ นายวุฒิศักดิ์  ปฐมศาสตร� นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมการจัดหางาน

๑๙ นางมลฤดี  ขันธสนธิ์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุ4มครองแรงงาน

๒๐ นางสาววิลาวรรณ งอยผาลา นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

๒๑ นางสาวกฤษศราภรณ�  ศรีสุข เจ4าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๒ นางสาววิชุดา  ทองสุกมาก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๓ นางสาวเตือนใจ  นุชเทียน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค

๒๔ นางพรสุดา  ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักอนามัยสิ่งแวดล4อม

๒๕ นางสาวอรพรรณ  สุภาพ นักวิชาการสาธารณสุข สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า

๒๖ นางสาวอรพิน  เถาว�พันธ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๗ นายนคร  ปรุงเลิศบัวทอง หัวหน4างานโปรแกรมระบบ การรถไฟแห#งประเทศไทย

๒๘ นางดารณี  โสตถิปFณฑะ ผู4วิเคราะห�อาวุโส ธนาคารแห#งประเทศไทย

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการจัดทําโครงการสํารวจ

ระหว#างวันท่ี ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๒๙ นางสาวปนัดดา  ภู#หอม พนักงานปฏิบัติการ ๕ ธนาคารออมสิน

๓๐ นางสาวสุธีรา  สมบัติรุ#งเจริญ เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๑ นางสาวเบญจวรรณ  ระหงษ� นักวิชาการสถิติ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๒ นางสาวสุพิชชา  วุฒิชาติวานิช นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๓ นางสาวสุภาพร  แม#นปKน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๔ นางสาวจุฑารัตน�  วิสุทธิ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๕ นางสาวนิชนันท�  รอดเนียม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๖ นายอาทิตย�  กระออมแก4ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๗ นางสาวนริศรา  จ่ันเพชร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๘ นายอนุกูล  สุขล4น นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๙ นายชาตรี  นาคย้ิม นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๐ ว#าท่ีร4อยตรีพินิจ  ศรีมาลา นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๑ นางสาวอัยรดา  พบพิทักษ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๒ นางสาวอมรรัตน�  บุญมา นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๓ นายบุญญฤทธิ์  ธรรมวงษา นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๔ นางสาวนันทวรรณ  วงษ�ทิพย� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๕ นายอธิราช  วัตตธรรม นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๖ นายนิพัทธ�  จุลพันธ� เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักบริหารจัดเก็บข4อมูลสถิติ

๔๗ นางสาวจินตนา  ศิลปMวุฒิ ผู4อํานวยการกลุ#มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ๒ สํานักสถิติสาธารณมติ

๔๘ นางสาวเอ้ืออารีย�  บัวทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

๔๙ นายคเชนทร�  อ่ึงสกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม#

หลักสูตร เทคนิคการจัดทําโครงการสํารวจ

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

ระหว#างวันท่ี ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๑ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๑ นางสาวมัลลิกา  กวงแหวน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นายวัชรพล  ว#องนิยมเกษตร นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ

๓ นางสาวประไพศรี  คํามุง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนย�วิเคราะห�สถานการณ�ทางสังคม

๔ นางขนิษฐา  อังกุลดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

๕ นางสาวนงลักษณ�  ยะสูงเนิน  นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖ นางสาวสุภาวรรณ  เพ็ชศรี นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

๗ นางกฤษณา  กฤษณวรรณ ผู4อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

๘ นางนวลจันทร�  คงคีรี เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมประมง

๙ นางศิริรัตน�  แก4วก#า นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๐ นางสาวจิรัฐิติกาล  สืบศักดิ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมการขนส#งทางบก

๑๑ นายสิทธิศักดิ์  โพนเงิน นักวิชาการขนส#งชํานาญการ กรมเจ4าท#า

๑๒ นางปฏิมา  มั่นศิลปM นักวิชาการปNาไม4ชํานาญการ ส#วนบริหารจัดการทรัพยากรปNาชายเลนท่ี ๑ จังหวัดชลบุรี

๑๓ นายพงษ�พันธุ�  กิจไพบูลย� นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง 

๑๔ นางสาวนารีรัตน�  ธนะเกษม ผู4ช#วยนักวิชาการอาวุโส องค�การบริหารจัดการกOาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน)

๑๕ นางสาวอารดา  สันตสว#าง นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๑๖ นายกีรติ  กล#อมมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

๑๗ นางศรีนรินทร�  เหล#าอุดม นักวิเคราะห�ผังเมืองชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๘ นางเจริญลาภ  สินสุวรรณาภรณ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมท่ีดิน

๑๙ นายอรรถพงศ�  สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

๒๐ นายกฤษณ�  สถาป=ตย�สิริ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๑ นางสาวทหัยทิพย�  อภิวงค�งาม นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ

๒๒ นายศรุต  โขงรัมย� เจ4าหน4าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒๓ นางสาวอัญชลี  กฤษณเศรณีย� นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๔ นางสาวจตุพร  อนุกูล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ4มครองแรงงาน

๒๕ นางสาวกนกพร  มีชัยตระกูล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๖ นางป=ทมา  คําภาศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๗ นางสาวป=ทมา  อุปพงษ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๘ นางสาวระพีพร  คําเจริญ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร การวิเคราะห�ข4อมูลสถิติและสารสนเทศ

ระหว#างวันท่ี ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๑ และ ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๒๙ นางสาวสุนิสา  แวงชัยภูมิ นักวิชาการสาธารณสุข สํานักอนามัยสิ่งแวดล4อม

๓๐ นางสาวอารีรัตน�  จันทร�ลําภู นักวิชาการคอมพิวเตอร� สํานักอนามัยการเจริญพันธุ�

๓๑ นางสาวสมฤดี  มอบนริทร� เจ4าหน4าท่ีบริหารงานประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห#งชาติ

๓๒ นายกุลกฤษ  งามเกิดเกียรติ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ

๓๓ นายภูมิภิญโญ  วัฒนเศรษฐ พนักงานคอมพิวเตอร� ๘ การรถไฟแห#งประเทศไทย

๓๔ นางสาววลัยพร  แพ#งศิริ ผู4วิเคราะห�อาวุโส ธนาคารแห#งประเทศไทย

๓๕ นายชุติชัย  พันธุ�ชนะ เจ4าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ#มตรวจราชการและประสานภูมิภาค

๓๖ นายยุทธพงษ�  วังเอก พนักงานบริหารท่ัวไป ศูนย�สารสนเทศยุทธศาสตร�ภาครัฐ

๓๗ นายรัฐพล  นนทเปารยะ พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักบริหารจัดเก็บข4อมูลสถิติ

๓๘ นางโสนน4อย  บุราเจริญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติสังคม

๓๙ นางมลุลี  คงสกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติสาธารณมติ

๔๐ นางสาววราภรณ�  เก้ือนุ#น พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

๔๑ นางสุชาวดี  เลื่อนชิด เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

๔๒ นางสาวปFยะพรรณ  ป=ญญาวงศ� พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม#

๔๓ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

๔๔ นายภิญญาวัฒน�  สุขแก4ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

๔๕ นางสาวสุวิตา  ศักดิ์ชัยนันท� นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร การวิเคราะห�ข4อมูลสถิติและสารสนเทศ

ระหว#างวันท่ี ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๑ และ ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๑ นายธนา  อมรภัทรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวนําพร  อนันต�ทวีวัฒน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ

๓ นายณัฐชัย  แรงผลสัมฤทธิ์ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

๔ นางสาวฐาดินี  พงษ�รูป นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท#องเท่ียวและกีฬา

๕ นางสาวพัชรินทร�  วรดิถี นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ศูนย�วิเคราะห�สถานการณ�ทางสังคม

๖ นางสาวจริยาพรรณ  แก4วสุวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๗ นายจรูญ  พรมหมื่นไวย� นักวิชาการสถิติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

๘ นายธวัช  ศรีวีระชัย ผู4อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ=>งภูเก็ต กรมประมง

๙ นายสงวนศักดิ์  พิทักษ�เสนากุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๐ นายประดิษฐ�  ลีพฤติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการขนส#งทางบก

๑๑ นางรุจิรา แย4มกลีบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจ4าท#า

๑๒ นายกมล  อยู#ทอง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรนํ้า

๑๓ นายวุษณุ  ผลโพธิ์ ผู4ช#วยนักวิชาการอาวุโส องค�การบริหารจัดการกOาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน)

๑๔ นางสาวกรกช ภู#ไพบูลย� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๑๕ นางสาวณิชชาภัทร  กาญจนอุดมการ นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

๑๖ นางวันเพ็ญ  มังศรี ผู4อํานวยการกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๗ นางสาวดวงใจ  พัทมุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

๑๘ นางสาววิกานดา  ศรีจรัสรุ#ง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

๑๙ นางสาวสุรภา  ภควัตมนตรี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรมบังคับคดี

๒๐ นายวีรเดช  แสงวันดี นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒๑ นายณัฐวุฒิ  อินทร�เนตร นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ สํานักงานกิจการยุติธรรม

๒๒ นางสาวละออง  ผาละกัน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๓ นางสาววัลลภา  ภาวะดี นักสถิติ กรมการจัดหางาน

๒๔ นายยมนา  เนตรคํา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ4มครองแรงงาน

๒๕ นางสาวพรรณธิภา  ยอดแก4ว นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๖ นางเพทาย  บุญมี นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๗ นายศิรัสก�  ศิริสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๘ นางสาวสุธาทิพย�  ภัทรกุลวณิชย� นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

หลักสูตร เทคนิคการพยากรณ�เชิงปริมาณ

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

ระหว#างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๑ และ ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๒๙ นายบารมี  จรัสสิงห� นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต

๓๐ นายรัชชผดุง  ดํารงพิงคสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า

๓๑ นางจิรพันธุ�  จรัสภัทรโรจน� เจ4าหน4าท่ีบริหารงานประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห#งชาติ

๓๒ นางสาวสุพัตรา  แสนศรี นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๓ นายเสมอ  ยังดี พนักงานคอมพิวเตอร� ๘ การรถไฟแห#งประเทศไทย

๓๔ นายชาครีย�  อักษรถึง ผู4วิเคราะห� ธนาคารแห#งประเทศไทย

๓๕ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๖ นางสาวนัทธมน  มยุระสาคร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย�สารสนเทศยุทธศาสตร�ภาครัฐ

๓๗ นายกฤษณุ  ลือกําลัง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๘ นายสฤชัย  ศรีวงศ� พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักบริหารจัดเก็บข4อมูลสถิติ

๓๙ นางสาวเสาวณีย�  ทิพอุต นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติพยากรณ�

๔๐ นายประวิทย�  บรรจง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๔๑ นางสาวนภัสสร  หอมวงศ� นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติสังคม

๔๒ นางสาวอภิชญา  ทิพย�พิมพ�วงศ� นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติสาธารณมติ

๔๓ นางสาวนงลักษณ�  พรมรักษา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

๔๔ นางสาวกนกชล  แสงพิทักษ� เจ4าหน4าท่ีบริหารงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

๔๕ นางสาววไลลักษณ�  นุ#มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค�

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการพยากรณ�เชิงปริมาณ

ระหว#างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๑ และ ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๑ นายไพฑูรย�  ดํารงกุลชัย นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นายศุภฤกษ�  ภู#พงศ�ศักดิ์ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๓ นางสาววิมลมาส  ประยงค�ทรัพย� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ

๔ นายวิทวัส  อดิเรก นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

๕ นางนิภา  ธรรมธรานุกุล นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท#องเท่ียวและกีฬา

๖ นางสาวพิมพ�ธิดา  แสงจันทร� นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ศูนย�วิเคราะห�สถานการณ�ทางสังคม

๗ นายอธิวัฒน�  ธาดาศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

๘ นายกิตติพงษ�  สว#างเพชร นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๙ นางสาวสุกัญญา  มูลกลาง นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

๑๐ นางสาวอนิดา  สงนุ4ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง

๑๑ นางสาวอัญญดา  เพ็ญพร นักวิชาการสถิติชํานาญพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๒ นางวนิดา  อุดชาชน นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมการขนส#งทางบก

๑๓ นางอัจฉรา  ณะตาดํา เจ4าพนักงานสถิติชํานาญงาน กรมเจ4าท#า

๑๔ นางสาวสุจิตรา  พรมฉายา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล4อม

๑๕ นางสาวอาภัสรา  ดุลย�โกวิท นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง 

๑๖ นายขวัญชัย  พร4อมสุข นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรนํ้า

๑๗ นายชยาคมน�  ธรรมปรีชา เจ4าหน4าท่ีพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน)

๑๘ นางสาวนฤมล  พันธุ�มาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๑๙ นางทรงสมร  เอ่ียมสรรพางค� นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

๒๐ นางสาวทิพวรรณ  ศรีสมุทรนาค นักวิเคราะห�ผังเมืองชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๑ นางจารุวรรณ วรุณันต� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๒ นายจักรพงศ�  การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน

๒๓ นางสาวจันทร�ทิวา  พาคีวงค� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๔ นางสาวสายฝน  จันทะพรม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

๒๕ นางสาวสุวิมล  นาครอด นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมบังคับคดี

๒๖ นายนราศักดิ์  สิทธิชุม นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒๗ นางนภสร  ทุ#งสุกใส ผู4อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการค#าจ4าง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๘ นางสาวเยาวลักษณ�  ฉันทอมรเลิศกุล นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ4มครองแรงงาน

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการจัดทํารายงาน

ระหว#างวันท่ี ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๑ และ ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๒๙ นางสาวอุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน�ชัย นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

๓๐ นายประสิทธิ์พร  ด#อนแก4ว เจ4าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร�ชํานาญงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๑ นางสาววรรณี  ศิริวัฒน� นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓๒ นางสาวชมพูนุท  พรหมมายนต� นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

๓๓ นางศรีวรรณ  ทาวงศ�มา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนย�พัฒนาอนามัยพื้นท่ีสูง

๓๔ นางสาวศุกรียา มัฆยาโส นักวิชาการสาธารณสุข สํานักอนามัยสิ่งแวดล4อม

๓๕ นางสาวผ#องพรรณ  ราชคม เจ4าหน4าท่ีบริหารงานประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห#งชาติ

๓๖ นางสาวชัญญนิษฐ�  บุญสุวรรณ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๗ พันตํารวจเอกหญิงสุพิณดา  เต็งนุกูลกิจ ผกก.ฝตป.บก.อก.จต สํานักงานจเรตํารวจ

๓๘ นางสาวชลธิชา  พนมหอม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ

๓๙ นายรวี  อาณานุการ ผู4วิเคราะห�อาวุโส ธนาคารแห#งประเทศไทย

๔๐ นางสาวไพลิน  กาหยี พนักงานบริหารท่ัวไป กลุ#มตรวจราชการและประสานภูมิภาค

๔๑ นางสาวปฐมพร  ฐิตะฐาน นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๔๒ นางสาวนิภาพรรณ  ไพจินดา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติสังคม

๔๓ นายสมพงษ�  วัฒนาชัยยงกุล นักวิชาการสถิติ สํานักสถิติสาธารณมติ

๔๔ นางสาวเกสริน  บุญประดิษฐ พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

๔๕ นางสาวธัญวรรณ  มีแก4ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หลักสูตร เทคนิคการจัดทํารายงาน

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

ระหว#างวันท่ี ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๑ และ ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๑ นายไตรธร  ตันตยาวนารถ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ

๒ นายณัฐพงศ�  ผักไหม เจ4าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร� กรมสรรพากร

๓ นางสาววรรณสิริ  โมรากุล ผู4อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการท#องเท่ียวและกีฬา

๔ นางสาวศิรินภา  ฮงฮุย พนักงานคอมพิวเตอร� กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๕ นางสาวฐิตินาถ  เชาว�ฉลาด เจ4าพนักงานธุรการอาวุโส สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

๖ นางยวญใจ  ไชยนอก เจ4าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมชลประทาน

๗ นางสาวภัคจิรา  สําเภาทอง นักจัดการงานท่ัวไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

๘ นางสาวพรสุดา  จันทร�เท่ียง เจ4าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมประมง

๙ นางสาวพนารัตน�  นิลนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมการขนส#งทางบก

๑๐ นางสาวพัชรา  แดงวงษ� นักวิชาการคอมพิวเตอร� กรมเจ4าท#า

๑๑ นางสาวปภังกร  อารีชน เจ4าพนักงานประมงชํานาญงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง 

๑๒ นายธวัชชัย  ศิริกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๑๓ นางสาวปFยาภรณ�  ย้ิมศิริวัฒนะ นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

๑๔ นายนพพร  บัวท่ัง นักวิชาการพาณิชย�ปฏิบัติการ กรมการค4าภายใน

๑๕ นางสาวชลนาถ  แสงเปล#ง พนักงานวิเคราะห�ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๖ นางสาววันเพ็ญ  ชาญเพราะ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรมท่ีดิน

๑๗ ว#าท่ีร4อยตรีศรายุทธ  พิทูรสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร� กรมการพัฒนาชุมชน

๑๘ นางสาววันทนา  สายมาอินทร� นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

๑๙ นางสาวลักษมี  พฤทธิ์พิพัฒ นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒๐ นายกิตติพงศ�  นคราวงศ� เจ4าหน4าท่ีประสานงานโครงการศูนย�พัฒนาข4อมูลฯ สํานักงานกิจการยุติธรรม

๒๑ นางสาวเชาวณี  รัตนพันธุ� นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๒ นางสาวสุพัตรา  สอนเถ่ือน เจ4าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๓ นายธีรพงศ�  วงศ�จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๔ นางสาวณัฐกนก  เจนสุขสถิตไพศาล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๕ นายชัยรัฐ  เอมะรุจิ พนักงานคอมพิวเตอร� กรมควบคุมโรค

๒๖ นายเมธีร� ชะรัตรัมย� นักวิชาการคอมพิวเตอร� ศูนย�อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพมหานคร

๒๗ นางสาวกัญญารัตน�  ต่ําทอง เจ4าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๘ ร4อยตํารวจเอกหญิงนันท�นภัส  พิมพ�ทอง รอง สว.ฝอ.กต. ๙ จต. สํานักงานจเรตํารวจ

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร การใช4งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

ระหว#างวันท่ี ๒๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๒๙ นางสาวเอเซีย  มนต�ศรัฐ  โนรีเอกา นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ

๓๐ นางสาวสมจินตนา  กรกนก หัวหน4างานวิเคราะห�และโปรแกรม การรถไฟแห#งประเทศไทย

๓๑ นางสาวรุจิรา  โถทอง พนักงานคอมพิวเตอร� สํานักบริหารกลาง

๓๒ นางสาวอรนุช  สมหวัง เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย�สารสนเทศยุทธศาสตร�ภาครัฐ

๓๓ นางสาวเบญจมาศ  ศรีมูล พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๔ นายอดิศักดิ์  ดําพลงาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๕ นางสาวณัฐสุดา  เอมอารีย� เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักบริหารจัดเก็บข4อมูลสถิติ

๓๖ นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติพยากรณ�

๓๗ นางสุภาพร  โสอุดร พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักสถิติสังคม

๓๘ นายโสภณ  จํานงค�พิชน เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักสถิติสาธารณมติ

๓๙ นางสาวชินีศิษฎ�  หมื่นพล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

๔๐ นายสมเกียรติ  ถนอมวงษ� นักวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

๔๑ นางสาววิภาภรณ�  นวลทอง เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

๔๒ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

๔๓ นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย� เจ4าพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห�บุรี

๔๔ นางสาวรุ#งทิวา  สีเหลือง เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

๔๕ นางอรอนงค�  พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดชุมพร สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร การใช4งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

ระหว#างวันท่ี ๒๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๑ นางสาวณัฐชยา  เครือหงส� นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๒ นางสาวรัตติยา  ทองสุข นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ

๓ นางสาวพรพิมล  วิบูลย�พันธ� เจ4าพนักงานสรรพากรชํานาญงาน กรมสรรพากร

๔ นายเทอดชาย  เอ่ียมลํานํา นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

๕ นางสาวสุจรรยา  กสิกิจ พนักงานระบบคอมพิวเตอร� กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖ นายพรชัย  ศรีแตงทอง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมชลประทาน

๗ นายวินิจ  ล#อใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร� กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

๘ นางสาวเบญจวรรณ  รุ#งเรืองเศรษฐ� เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมประมง

๙ นางสาวศิริพรรณ  แนวทอง นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๐ นางสุคนธ�ทิพย�  หิรัญวงษ� นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการขนส#งทางบก

๑๑ นางสาววราริน  วงษ�พานิช นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง 

๑๒ นางสาวกุสุมา  แกล4วทนงค� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรนํ้า

๑๓ นายทวีสิทธิ์  เพ็ญรัศมีพูนสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๑๔ นายปFยะ  ทรัพย�ทวี นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา

๑๕ นางสาวกนกวรรณ  กนกกุลชัย นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

๑๖ นางสาวเนาวรัตน�  เกิดสมนึก เจ4าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการค4าภายใน

๑๗ นางสุชนันท�  กลีบแก4ว นักวิเคราะห�ผังเมืองชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๘ นางสาววิไลภรณ�  ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๙ นางสาวณัฐกฤตา  วงษ�สายตา นักวิชาการคอมพิวเตอร� กรมท่ีดิน

๒๐ นายรัตติพงษ�  ออมขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน

๒๑ นางสาวจิรา  มณเฑียร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

๒๒ นายกิตติศักดิ์  ทองหล4า นักจัดการงานท่ัวไป กรมบังคับคดี

๒๓ นายธีระพัทธ�  ปFดสา นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒๔ นางสาวกมลวรรณ  อุยโต นักวิชาการสถิติ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๕ นางสาวสําราญ  ปานสมบัติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุ4มครองแรงงาน

๒๖ นางสาวทิพย�สิรี  สุวิมล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

๒๗ นางชลิดา  บุญขํา เจ4าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๘ นางสาวสุมลฑา  เมืองศิลปศาสตร� นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลข4อมูลด4วยโปรแกรมสําเร็จรูป

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

ระหว#างวันท่ี ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ



ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน�ง สังกัด

๒๙ นางสาวศิรินาถ  ฉ่ัวสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย�อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพมหานคร

๓๐ นางสาวพัฒนา  สมาธิ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย�พัฒนาอนามัยพื้นท่ีสูง

๓๑ นางสาวปาริชาติ  สร4อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า

๓๒ นางสาวยุวรีย�  โนนบุศรี นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๓ ร4อยตํารวจโทหญิงกนกวรรณ  ไชยบัว รอง สว.ฝตบ.บก.อก.จต. สํานักงานจเรตํารวจ

๓๔ นายเอนก  เทียนเกษม ผู4วิเคราะห�อาวุโส ธนาคารแห#งประเทศไทย

๓๕ นางสาวกัญชพร  วรรณทอง เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๖ นางสาววันทนา  เปfนสุข  พนักงานสถิติ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๗ นายครรชิตเทพ  วันทะโก พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักบริหารจัดเก็บข4อมูลสถิติ

๓๘ นางสาวจิดาภา  ขัตฤกษ� เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักสถิติพยากรณ�

๓๙ นายเภาซี  มะตาหยง พนักงานบริหารท่ัวไป สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๔๐ นางสาวธนารัตน�  สุภาพ พนักงานสถิติ สํานักสถิติสังคม

๔๑ นางสาวรวีวัลย�  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๒ นายโชคชัย  เปg>ยมสิน เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

๔๓ นางสาวสุมาลี  บุญมา ผู4ช#วยพนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

๔๔ นางสาวนวลจันทร�  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

๔๕ นางสาวชุลีกร  แก4วนพรัตน� เจ4าพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลข4อมูลด4วยโปรแกรมสําเร็จรูป

ระหว#างวันท่ี ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๑ นายกีรติ  คคนัมพร นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นายกิตติคุณ  จาดเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ

๓ นายวิระ  จิรกิจอนุสรณ� นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ กรมสรรพากร

๔ นายชัยยศ  บัวคลี่ นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท#องเท่ียวและกีฬา

๕ นางละอองดาว  สีจันทร�แจ4ง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖ นายจุฑาทส  อุตตรนคร เจ4าหน4าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร� กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

๗ นายไกรรัฐ  อาภาบุษยพันธุ� นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ กรมประมง

๘ นางสาวสุมาลยา  งานดี นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๙ นางสาวศุภรัตน�  ดิษบรรจง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจ4าท#า

๑๐ นายธารธรรม  อุประวงศา นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๑๑ นายอนุรักษ�  ศรีนรงค� นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

๑๒ นายอภิชัย  เสียงพานิชย� นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ กรมการค4าภายใน

๑๓ นายธีรานนท�  ย่ิงเฮงพูลศิริ พนักงานวิเคราะห�ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๔ นางสาวทัศน�วรรณ  หมวดไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ กรมท่ีดิน

๑๕ นางสาวปวีณรัตน�  บุตรวงศ� นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

๑๖ นางจิตลัดดา  เสียงใส นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๗ นางสาวขนิษฐา  คะนึงทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

๑๘ นายกฤติน  สุขสก นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ กรมบังคับคดี

๑๙ นายพงพันธ�  วันสา นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒๐ นางสาวกาญจนา  การงานดี นักวิชาการคอมพิวเตอร� สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๑ นายวิฑูรย�  แก4วก#า นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุ4มครองแรงงาน

๒๒ นางสาววันทนีย�  มงคลทรัพย�กุล นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๓ นายอภิชาติ  แก4วศรีปราชญ� นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๔ นายธนพงศ�  ภักดีเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๕ นางสาวธารีณี  พฤกษ�พนาเวศ นักวิชาการคอมพิวเตอร� สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๖ นางสาวรุ#งเรืองรอง  สืบมงคลชัย หัวหน4างาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห#งชาติ

๒๗ สิบตํารวจตรีหญิงปFณชา  จองเฉลิมชัย ผบ.หมู# ฝกพ.บก.อก.จต. สํานักงานจเรตํารวจ

๒๘ นายพงศ�พศวัต  สังข�ทอง พนักงานคอมพิวเตอร� ๘ การรถไฟแห#งประเทศไทย

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข4อมูลด4วยระบบมาตรฐาน SDMX

ระหว#างวันท่ี ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๒๙ นายอนุวัฒน�  จงไพรัตน� ผู4บริหารทีม ธนาคารแห#งประเทศไทย

๓๐ นางสาวทวีทรัพย�  ศรีขวัญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ ศูนย�สารสนเทศยุทธศาสตร�ภาครัฐ

๓๑ นางสาวมาลิดา  ปานทวีเดช นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๒ นางสาววิไลรัตน�  อนันตพฤทธิ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๓ นางเพ็ญศรี  ถวาย นักวิชาการสถิติ สํานักสถิติพยากรณ�

๓๔ นายบุญสิทธิ์  สิทธินุ#น นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๓๕ นางสาวสุวรรณี  อOอดทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติสาธารณมติ

๓๖ นายพินิจ  กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

๓๗ นางสาวสุทธิยา  ทองสาย นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

๓๘ นางสาวฉลวย  สัญนิชาติ หัวหน4าฝNายวิชาการสถิติและวางแผน สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

๓๙ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

๔๐ นางสาวจิตตานันท�  คํามิ่ง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก4ว

๔๑ นางเพียงพิศ  ลาชโรจน� นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห�บุรี

๔๒ นายขจรต�  รัตนบุรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม#

๔๓ นายกฤตธี  ประจันตะเสน พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค�

๔๔ นางจิตราภรณ�  ภาษาเวทย� นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

๔๕ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตร การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข4อมูลด4วยระบบมาตรฐาน SDMX

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

ระหว#างวันท่ี ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๑ นายเสกสรร  ไทยสุวรรณ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ

๒ นางสาวนริสรา  ชัยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ กรมสรรพากร

๓ นางสาวสิรินาถ  ถีนานนท� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท#องเท่ียวและกีฬา

๔ นางสาวสุภาวดี  มูฮําหมัด นักสังคมสงเคราะห� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

๕ นางสาวอรุณรัตน�  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖ นางสาวกนกพรรณ  ชํานาญกิจ ผู4อํานวยการกลุ#มระบบเครือข#ายคอมพิวเตอร� กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

๗ นางชริสา  ชีวะพฤกษ� นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมประมง

๘ นายวิธาร  อัศวมงคลศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร� สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๙ นางสาวอัจณา  แดงจันทร� นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการขนส#งทางบก

๑๐ นายจักรินทร�  ลอยเลื่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร� กรมเจ4าท#า

๑๑ นายสิทธิพล  หิรัญนพเจริญ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรนํ้า

๑๒ นางสาวเบญญา  เน่ืองดี นักวิชาการ องค�การบริหารจัดการกOาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน)

๑๓ นางสาวเสาวภา  อักษรเนียม นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๑๔ นายอภินันธ�  เชาว�หมื่นไวย เจ4าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

๑๕ ว#าท่ีร4อยตรีรุจธร  ลีสุขสาม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ กรมการค4าภายใน

๑๖ นางสาวคณิชยา  รอดเรืองศรี นักผังเมืองชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๗ นางสุริยา  สุดลาภา นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ กรมท่ีดิน

๑๘ นางสาวจันทวรรณ  อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

๑๙ นางสาวเกียรติศิริ  ขํานิล นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๐ นางสาวจิรนันท�  ภูสุข เจ4าหน4าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน กรมบังคับคดี

๒๑ นางศศิกานต�  สุขสํารวล นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒๒ นางสุจิตรา  พลฤทธิ์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๓ นางสาวสุกัณญาพร  แซ#เฮง นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ4มครองแรงงาน

๒๔ นายสุรเกียรติ  รัตนรอด นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕ นางกมลทิพย�  เมฆพุก นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๖ นางสาวปริชาติ  เบ็ญจวรรณ� นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๗ นางสาวอินทิรา  สุภาเพ็ชร� นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักอนามัยสิ่งแวดล4อม

๒๘ นางสาวลดาวัลย�  จิตขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร� สํานักอนามัยการเจริญพันธุ�

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร การสร4างแบบสอบถามออนไลน�

ระหว#างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ
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๒๙ นายเอกชัย  ชัยเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า

๓๐ นางจุฑาทิพ  ท่ังทอง เจ4าหน4าท่ีบริหารงานประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห#งชาติ

๓๑ พันตํารวจทวี  จันทะคัด สว.ฝอ.กต. ๒ จต สํานักงานจเรตํารวจ

๓๒ นายโรจน�  จินตมาศ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ

๓๓ นายโชคดี  สุวรรณรัตน� พนักงานคอมพิวเตอร� ๘ การรถไฟแห#งประเทศไทย

๓๔ นางสาวพรทิพย�  ศรีสิทธิไพบูลย� นักวิเคราะห�ระบบ ธนาคารแห#งประเทศไทย

๓๕ นางสาวปทุมวดี  มณีทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ กลุ#มตรวจสอบภายใน

๓๖ นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ4าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๗ นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย�สารสนเทศยุทธศาสตร�ภาครัฐ

๓๘ นางสาวธนพร  คงประเสริฐ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๙ นางเพชรธิดา  ตรีภพนารถ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๐ นางสาวสีวลี  เก4าเอ้ียน นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๔๑ นางสาวสุดารัตน�  จงศิริรักษ� นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๒ นางสาวหทัยรัตน�  วิสุทธิ์แพทย� นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

๔๓ นายอนุพล  รับรู4 เจ4าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม#

๔๔ นางจิราพร  เทียนพิทักษ� นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

๔๕ นางสาวทิพยรัตน�  ตันสิริวัณณะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

รายชื่อผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารับการอบรม

หลักสูตร การสร4างแบบสอบถามออนไลน�

ระหว#างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห4องอบรม ๒ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห#งชาติ


