
ลําดับท่ี ชื่อ / นามสกุล ตําแหนง กรม สํานัก/กอง

1 นางสาวสุภาภรณ  ชัยศักด์ิศรี นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร. กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

2 นายสยมภู  ภูอุดม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักบัญชีประชาชาติ 

3 นางสาวรวิรินทร  เตชะปลูก นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

4 นางสาวศิริเพ็ญ  คุมเมฆ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน

5 นางสาวดวงสมร  สองเมืองสุข นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมสงเสริมสหกรณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

6 นางสาวเบญจวรรณ  รุงเรืองเศรษฐ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมประมง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

7 นางสาวอมรรัตน  เทพมาลาพันธศิริ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี

8 นางสาวธีระดา  นิลไชย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักวิชาการและแผนงาน

9 นางสาวอภิญญา  ชื่นอารมณ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

10 นายสมบัติ  โชคกลาง วิทยากร ๖ การทางพิเศษแหงประเทศไทย กองประเมินผล  

11 นางสาวจินฏาภัสร  รัตนวดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

12 นายฌาฏิวิทย  ประยูรศรี นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

13 นางสาวปยะฉัตร  สําเร็จกาญจนกิจ ผูจัดการฝายพัฒนาระบบขอมูลและนวัตกรรม สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ฝายพัฒนาแบบขอมูลและนวัตกรรม

14 นายอานันท  บรรยงพาณิชย เศรษฐกร ๔ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ฝายพัฒนาเครือขาย

15 นายปรีชา  พานวัน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักบริหารกลาง

16 นางสาวนิดา  เจริญสวัสดิพงศ พนักงานบริหารทั่วไป สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

17 นายเสมา  วิมุกตะลพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

18 นางสาวสุมาลี  ขุนศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

19 นางสาวชมพูมาศ  วาดพนม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ

20 นางสาวโชติกา  โชติสิโรทัย พนักงานบริหารทั่วไป สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักสถิติสาธารณมติ

21 นางสาวนันทพร  หม่ันผะสม พนักงานบริหารทั่วไป สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ

22 นางศาณิศรา  ใบโพธิ์ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติจังหวัดอางทอง

23 นางสาววิลาวัลย  คลายเข็ม เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

24 นางสาววชิราภรณ  จตุรวิธวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน

25 นางสาวอรอุษา  เศรษฐศรีดํารง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา

รายชื่อผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุนท่ี ๓๓

ตั้งแตวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๑ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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รายชื่อผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุนท่ี ๓๓

ตั้งแตวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๑ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

26 นางสาววรรษกานต  หนูย้ิม นักฝกอบรม ๗ การไฟฟานครหลวง ฝายฝกอบรม

27 นางสาวนฤมล  ขําจร เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

28 นางสาวจรีญา  ประชุมมาก นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

29 นางสาวสุปราณี  พาณิชปฐมพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมบังคับคดี สํานักงานเลขานุการกรม

30 นางสาวบุญณิศา  เมืองจันทร นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมการจัดหางาน กองวิจัยตลาดแรงงาน

31 นายสันติรัตน  แกนทอง นักวิชาการประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกองทุนเงินทดแทน

32 นางสาวอารี  อุสมานี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สํานักตรวจและประเมินผล

33 นายนวรัฐ  เทศพิทักษ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

34 นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู

35 นางสาวสุภัทรา  ปริยะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

36 นางปทมา  คําภาศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

37 นางสาวธนาภรณ  ทองคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองแผนงาน

38 นายราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ําทรัพย อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย คณะครุศาสตร

39 นางสาวสมจิตต  บัวบาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

40 นายจุมพต  สังขทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กองแผนงานและวิชาการ

41 นายสมพงษ  ชัยโอภานนท นายแพทยเชี่ยวชาญ กรมอนามัย สํานักสงเสริมสุขภาพ

42 นางวาสนา  ปะสังคานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมอนามัย ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

43 นางพัทธธีรา  สุวรรณทัต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


