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๑ นายชัชวีณ  วารีสอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวสุวีรยา  ทองพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๓ นายธัชพงษ  เพ็ชรคุม นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.

๔ นางสาววิมลมาส  ประยงคทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๕ นางศิริขวัญ  วรสิทธิโชคชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๖ นายศุภชัย  ทารกิจ เจาพนักงานสรรพากรชํานาญงาน กรมสรรพากร

๗ นางสาวกัญตภัค  สังขพิทักษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๘ นางสาวรุงธิวา  สมบุตร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๙ นางสาวสุชาดา  ทรรพนันทน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการผูสูงอายุ

๑๐ นางสุภชา  แกวเกรียงไกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมชลประทาน

๑๑ นางสาวปญชิกา  มูลรังสี นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ กรมชลประทาน

๑๒ นางสาวธัญญา  ศุกลรัตนชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

๑๓ นางสาวเบญจวรรณ  รุงเรืองเศรษฐ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมประมง

๑๔ นางสาวภัทธิรา  มิตรนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมปศุสัตว

๑๕ นางสาวเจนจิรา  สมฤทธิ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมขนสงทางบก

๑๖ นางอัจฉรา  ณะตาดํา เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน กรมเจาทา

๑๗ นางสาวคณพิชญ  นามราช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรน้ํา

๑๘ นางสาวจันทรจิรา  โสภาวรรณ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๙ นางสาวสุรางคนา  จงสวัสดิ์ นักอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

๒๐ นางจรีพร  รุงประเสริฐสุข นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

๒๑ นายกิตติศัพท  เลิศหาญ นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

๒๒ นายวัชรพงษ  จิโสะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๓ นายกรกช  ชิระปญญา วิศวกรรังวัดชํานาญการ กรมที่ดิน

๒๔ นางสาวชมนาถ  ทรงสกุล เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๕ นางสาวพนิดา  สุวรรณมาลี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๖ นายบุญเกียรติ  ประตังทะสา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กรมบังคับคดี

๒๗ นางสาวพัชราวัล  พันธศิลาโรจน นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

๒๘ นางสาวกมลวรรณ  อุยโต นักวิชาการสถิติ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๙ นางสาวเบญจวรรณ  สุมารัตน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ณ หองอบรม ๑  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

ระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

หลักสูตร สถิติเชิงพรรณนา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม
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ณ หองอบรม ๑  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

ระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

หลักสูตร สถิติเชิงพรรณนา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

๓๐ นายราชนันท  อนันธวัช นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๓๑ นางสาวปฐมาภรณ  ชื่นแพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๓๒ นางสาวอรวรรณ  เปาจัตุรัส บรรณารักษปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ

๓๓ นางปทมา  คําภาศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๓๔ นางสาวธนาภรณ  ทองคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๓๕ นายสุรเชษฐ  ดอนพุดซา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๓๖ นางสาวกนกอร  กรีเหลี่ยง นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๓๗ นายคเณศ  เต็มไตรรัตน นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๓๘ นางสาวจริยา  ครุธบุตร นักวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๓๙ นางสาวกมลลักษณ  มากคลาย นักวิชาการสาธารณสุข สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

๔๐ นางบุญชอบ  เกษโกวิท นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ ๔  สระบุรี  กรมอนามัย  

๔๑ นางภัทรา  อเนกวิทยากิจ หัวหนากลุมงาน ๐๔ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

๔๒ นางสาวพัชราวดี  คํารอด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๔๓ นางสาววรนาถ  ดานผดุงทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๔๔ นางสาวนัทธหทัย  สงบพันธ นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๔๕ นางสาวจุไรพร  คําตรง ผูวิเคราะหอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

๔๖ นางชลลดา  ไพบูลยสิน หัวหนาแผนกสถิติ ๗ การทางพิเศษแหงประเทศไทย

๔๗ นายอํานาจ  จิระประยุต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ

๔๘ นางนงนุช  บุรีเรือง พนักงานบริหารทั่วไป สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๔๙ นางชลธิชา  คาขาย ผูชวยพนักงานสถิติ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๕๐ นางสาววิภารัตน  หอมจันทร ผูชวยพนักงานสถิติ สํานักสถิติสังคม

๕๑ นายโสภณ  จํานงคพิชน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักสถิติสาธารณมติ

๕๒ นางสาวชินีศิษฏ  หมื่นพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

๕๓ นางสาววราภรณ  เดชครอบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

๕๔ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสุมทรปราการ
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๑ นางสาวรวีวรรณ  บุญศิริธรรมชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นายอนุสิทธิ์  พาวัฒนา นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สํานักงาน ก.พ.ร.

๓ นายสุรัตน  รุงรพีพรพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๔ นางสาวภาวนี  บํารุงศรี นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๕ นางสาวสุรางค  ชูโชติรส นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ กรมกิจการผูสูงอายุ

๖ นายภูริทัต  นาคประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๗ นายสุริยัน  ทองบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมชลประทาน

๘ นางสาวนุจรินทร  ตรีมงคล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ

๙ นายวุฒิชัย  เชี่ยวอากาศยาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมขนสงทางบก

๑๐ นางสาวนิทรา  เชื้อทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจาทา

๑๑ นางสาวธีรนุช  จาบประไพ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมทางหลวง

๑๒ นางสาวเสาวรัตน  สวัสดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๓ นางสาวอภันตรี  ยุทธพันธ นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมอุตุนิยมวิทยา

๑๔ นายพิชัย  แพงคํา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

๑๕ นางสาวหอมหวน  การะยศ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๖ นางสาวพรประภา  ทรายวงศ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กรมบังคับคดี

๑๗ นายอนิรุทธิ์  เขมกานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

๑๘ นางสาวอัญชลี  กฤษณเศรณีย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๙ นายเกียรติศักดิ์ ธ.น.หลา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมการจัดหางาน

๒๐ นางสาวอัจจิมา  ศรีกสิกรณ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

๒๑ นางภัคศินีพิชญ  กุลทัตพงษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม

๒๒ นางสาวสุปราณี  เวชประสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๓ นางสาวสวรรยา  เชื้อพันธุ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กรมวิทยาศาสตรบริการ

๒๔ นายไพรศักดิ์  บวรวงศดิลก นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๕ นายฐิตินันท  ผิวนิล อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา

ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
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รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา

ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒๖ นายวีรวุฒิ  วิทยานันท นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๒๗ นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  กรมอนามัย

๒๘ นายศุภชัย  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

๒๙ นางสาวพรเพชร  ศักดิ์ศิริชัยศิลป นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย

๓๐ นางจิตติณัฏฐ  จูมไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ ๔  สระบุรี  กรมอนามัย 

๓๑ นางสาวพรทิพย  โชคทวีพาณิชย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ ๘  นครสวรรค  กรมอนามัย 

๓๒ นางสาวสาหราย  เรืองเดช เจาหนาที่บริหารงานประกันสุขภาพ ๐๓ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

๓๓ นางพริ้มเพรา  พูลสวัสดดิ์ นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๔ นายธีรวิทย  วชิรานุกูล พนักงานคอมพิวเตอร ๖ การรถไฟแหงประเทศไทย

๓๕ นางสาวณัฐนิช  เจริญวัฒนพันธ ผูวิเคราะห ธนาคารแหงประเทศไทย

๓๖ นายนภัสรพี  นราพิทักษกุล นักฝกอบรม ๕ การไฟฟานครหลวง

๓๗ นางสาวเบญจวรรณ  ระหงษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๘ นายสมยศ  ประจันบาล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๙ นางสาวอังสนา  เพชรศักดิ์วงศ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติพยากรณ

๔๐ นางสาวปวรพัชร  สิทธิกูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๔๑ นายบดินทร  อึ่งทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติสังคม

๔๒ นางนันทนา  บุญสราง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติสาธารณมติ

๔๓ นายธรรมศักดิ์  ศรีสงคราม นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

๔๔ นางสาวชุลีกร  แกวนพรัตน เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

๔๕ นางกันตรัตน  รามาส เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
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๑ นางสาวนฤมล  ติยะแสงทอง นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร.

๒ นางสาวธนิสา  ทวิชศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๓ พันเอกปริญญา  ฉายะพงศ อาจารยหัวหนากอง สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

๔ นางสาวฐาดินี  พงษรูป นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๕ นายนิรุตต  รุงแจง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๖ นางสาวอรุณรัตน  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๗ นางสาวยุพาพร  พัชราพินิจจัย นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๘ นายมานพ  ลิ้มทองใบ วิศวกรชลประทานชํานาญการ กรมชลประทาน

๙ นางสาวพานธิศา  หิรัญญะสิริ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมปศุสัตว

๑๐ นางสาวอัชฌาพร  สาระวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑๑ นางสุคนธทิพย  หิรัญวงษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมขนสงทางบก

๑๒ นายณัฐกณฑ  โคตโน นายชางโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง

๑๓ นางทัศนีย  บัวงิ้วใหญ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๔ นายเทวินทร  โจมทา นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมอุตุนิยมวิทยา

๑๕ นางสาววสพรรณ  แซตั้น นักภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

๑๖ นางสาวอรพิน  เปาทอง นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ กรมที่ดิน

๑๗ นายสิทธิศักดิ์  โชติตันติโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๘ นางสาวเสาวนีย  ทวีสุข นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๙ นางสาวเอื้องแกว ปวงประชัน นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กรมการจัดหางาน

๒๐ นางสาววันดี  เอียดแกว นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

๒๑ นายสุรัตน  เพชรเกษม นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรบริการ

๒๒ นายภาณุพงศ  พนมวัน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๓ นางนภาพร  อารมสตรอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๔ นางสาวมะลิ  สมัครสมาน เจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน กรมการแพทย

๒๕ นางโชติกา  องอาจณรงค นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๒๖ นายประสิทธิ์  อภิรมานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศูนยอนามัยที่ ๘  นครสวรรค  กรมอนามัย 

๒๗ นายบุญฤทธิ์  ลวนศิริ หัวหนางาน ๐๓ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

๒๘ นางพัทธธีรา  สุวรรณทัต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๙ พันตํารวจโทหญิงสุรางกูล  พลอินตะ รอง ผกก.ฝอ.กต ๗.จต. สํานักงานจเรตํารวจ

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร การนําเสนอขอมูลดวยระบบภูมิสารสนเทศ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
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รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร การนําเสนอขอมูลดวยระบบภูมิสารสนเทศ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

๓๐ นางสาวสุชีรา  เลาทวีรุงสวัสดิ์ ผูวิเคราะหอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

๓๑ นางสาวยุวธิษา  อัญญเจริญ วิทยากร ๖ การทางพิเศษแหงประเทศไทย

๓๒ นางสาววันทนีย  แจดเอี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๓ นายวิชัย  สิมมานอย นักวิชาการสถิติชํานาญการ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ

๓๔ นางสาวพรพรรณ  แกวศรีงาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๕ นายอาทิตย  กระออมแกว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๖ นางสาวปทมาวดี  ทองดอนออน นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๓๗ นางอรศรี  ฮินทาไม นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติสังคม

๓๘ นางสาวกัณฐริกา  คําดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติสาธารณมติ

๓๙ นายธเนศ  รุงโรจนชัยพร สถิติจังหวัดนครปฐม สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

๔๐ นางสุชาวดี  เลื่อนชิด เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

๔๑ นายองอาจ  คําแสด พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค

๔๒ นายนิคม  วงคเมืองคํา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

๔๓ นางสาวปทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม

๔๔ นางสาวประภัสสร  คําเขื่อน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

๔๕ นายอาณัติ  ขวานทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร
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๑ นางสาวสุภลักษณ  ขัมภรัตน นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร.

๒ นายสุธัมมะ  ธรรมศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๓ นางสาวสุภาวิดา  กฤติเดช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๔ นางสาวนงลักษณ  ยะสูงเนิน นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๕ นางสาวกรณัฏฐ  เมฆชัย เศรษฐกรชํานาญการ กรมชลประทาน

๖ นางสาวแพรวพรรณ  คงประโคน นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมประมง

๗ นางวรางคณา  โตรส เศรษฐกรชํานาญการ กรมปศุสัตว

๘ นางสาวอภิญญา  ชื่นอารมณ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๙ นางสุวิมล  ธรรมเรืองทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ กรมเจาทา

๑๐ นางพรสุวรรณ  ศรีมณีรัตน นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมทางหลวง

๑๑ นางสาวรจเรศ  เมฆศิริวิไล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๒ นางสาวกมลชนก  รุจิวัฒนพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๓ นางสาวภัสรินทร  เพชรชําลิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๑๔ นางเพทาย  ภักดีโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๑๕ นางบุษยา  สุขเหมือน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมที่ดิน

๑๖ นางรุงนที  ไชยสงาศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมบังคับคดี

๑๗ นายวีรเดช  แสงวันดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ส

๑๘ นางจรัสพร  อรุณโรจน นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๙ นางสาวสุภาวดี  สองเมืองสุข นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

๒๐ นางสุมลฑา  เจริญศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๑ นางสาวปาริชาด  สุวรรณเกษร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการแพทย

๒๒ นางสาวอุบลวรรณ  รอดประดิษฐ นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๒๓ นางวรวรรณ  จุฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต

๒๔ นายกฤษณะ  จตุรงครัศมี นักวิจัย ศูนยอนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม  กรมอนามัย

๒๕ นางสาวณิรดา  วิสุทธิชาติธาดา นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๖ นายฏากร  ปยานุลักษณ นักฝกอบรม ๑๐ การไฟฟานครหลวง

๒๗ นายสมบัติ  โชคกลาง วิทยากร ๖ การทางพิเศษแหงประเทศไทย

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร การวิเคราะหขอมูลสถิติและสารสนเทศดานเศรษฐกิจและสังคม

ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
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รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร การวิเคราะหขอมูลสถิติและสารสนเทศดานเศรษฐกิจและสังคม

ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒๘ นายชลวิช  ศิริบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๙ นางสาววารุณีย  ไชยศรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ

๓๐ นางเยาวภา  มณีฉาย นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๑ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๒ นางสาวอังคณา  แยมอุบล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติพยากรณ

๓๓ นางสาวสมใจ  มูลสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๓๔ นายวรยุทธ  ขุนราชเสมา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติสังคม

๓๕ นางสาวศศิธร  นนทศิลา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักสถิติสาธารณมติ

๓๖ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

๓๗ นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

๓๘ นางสาวสิรินทรนิชา  ประภาวิลัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

๓๙ นางสาววไลลักษณ  นุมคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค

๔๐ นายอนุพล  รับรู เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม

๔๑ นางสาวสุวิตา  ศักดิ์ชัยนันท นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

๔๒ นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดปตตานี

๔๓ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

๔๔ นางสาวธัญวรรณ  มีแกว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๔๕ นางมุกดารัตน  สุวรรณรัตน นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา
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๑ นายอิทธิพล  ชางกลึง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นายวีรยุทธ  แซซือ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงาน ก.พ.

๓ นางสาวปยจิตต  แสงครุฑ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๔ พันตรีหญิงสุนิสา  สุวรรณสกนธ ประจําแผนกวิทยาการ กผว.ทสอ.กห. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

๕ นางสาววรานิษฐ  เอกสิริพงศภาส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๖ นางสาวดรุณี  พจนานุกูลกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๗ นางสาวอรวลัญช  ณรงคเดชา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๘ นางวัลดี  แกวพรหม นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

๙ นางสาวชนกพร  เวรุนัต เจาหนาที่สถิติ กรมประมง

๑๐ นางสาวกฤษณา  วิเชียรปญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมปศุสัตว

๑๑ นายณรงค  อุนศรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมขนสงทางบก

๑๒ นางสาวธัญญารัตน  โดนโยธา เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจาทา

๑๓ นางสาวทิพวรรน  แซลอ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๔ นางสาววิภาณี  เนินคีรี นักการตลาด สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

๑๕ นางพัชรี  ยังเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๑๖ นางสาวนริสรา  มาลัยพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมที่ดิน

๑๗ นางสาวชัญญาณภัช  ทิพพาบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๘ นางสาวโชติรส  อุตสาหกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

๑๙ นางสาวเยาวรัตน  เอนนู นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๐ นางนันทนา  คงสุขเจริญชัย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมการจัดหางาน

๒๑ นางสาวสําราญ  ปานสมบัติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

๒๒ นางสาวศิริลักษณ  ลักษณะโต นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม

๒๓ นางสาวอารี  อุสมานี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๔ นายชนินทร  เลิศคณาวนิชกุล นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรบริการ

๒๕ นายอรรถพล  ไชยนุรักษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๖ นางสาววัชราวลี  วัชรีวงศ ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๗ นายอุกฤษฎ  สุกใส นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๒๘ นางสาวธิดา  แรกคํานวน นักวิชาการสาธารณสุข สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต

๒๙ นางสาวจรรยรักษ  โพธิ์พิจารณ นักทรัพยากรบุคคล กรมอนามัย

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการจัดทํารายงาน

ระหวางวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
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รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการจัดทํารายงาน

ระหวางวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

๓๐ นางสาวธวัลรัตน  ใหมรัตนไชยชาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  กรมอนามัย

๓๑ นางสาวปาริชาติ  สรอยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย

๓๒ นางศรีสุดา  สวางสาลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ ๑  กรุงเทพมหานคร  กรมอนามัย 

๓๓ นางสาวเพชรา  ชวนะพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ ๔  สระบุรี กรมอนามัย 

๓๔ นางนฤมล  ไชยรังสินันท หัวหนางาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

๓๕ นางใจทิพย  สัมฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๖ สิบตํารวจโทหญิงวันวิสาข  เมงเตี๋ยน ผบ.หมู ฝยศ.บก.อก.จต. สํานักงานจเรตํารวจ

๓๗ นางปยาภา  มีประมูล ผูวิเคราะหอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

๓๘ นางสาวลลิตา  เสริมธนะพัฒกุล นักฝกอบรม ๔ การไฟฟานครหลวง

๓๙ นางสาวสิริภักดิ์  ศรีศิลารักษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๐ นางมลุลี  คงสกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติสาธารณมติ

๔๑ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

๔๒ นายอนุชิต  พึ่งปญญาดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ

๔๓ นางสาวสังวาลย  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

๔๔ นางสาวสุกัญญา  พันธุสุรินทร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

๔๕ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ
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๑ นางสาวสุจิตรา  อนุนันตกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นายไตรธร  ตันตยาวนารถ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๓ เรืออากาศตรีหญิงชนิดา  หาญโนนแดง น.สารบรรณและธุรการ กผว.ทสอ.กท. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

๔ นายนิติพัฒน  คุมวงษ นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมกิจการผูสูงอายุ

๕ นางจิตตกาญจน  สุขคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖ นายจุฑาทส  อุตตรนคร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร กรมตรวจบัญชีสหกรณ

๗ นางสาวพิชญา  อังศุเกียรติถาวร นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมประมง

๘ นางสาวศิริกุล  กลิ่นทอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปศุสัตว

๙ นางสาวสุธาทิพย  คลายเหล็ง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑๐ นางวนิดา  อุดชาชน นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมขนสงทางบก

๑๑ นางสาวศุภรัตน  ดิษบรรจง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจาทา

๑๒ นางสาวปริญญา  กอยจะบก นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๓ นายบันลือ  นวลนุช นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา

๑๔ นางสาวสุภาวดี  แกวกลา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

๑๕ นางสาวสิรินพัชร  มณีโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๖ นายคมสันต  รอดสําราญ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร กรมบังคับคดี

๑๗ นายอานุภาพ  งีสันเทียะ นักวิชาการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๘ นางสาวปยะนุช  บัวเพ็ญ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมการจัดหางาน

๑๙ นายวุฒิสิทธิ์  แสนสุข นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

๒๐ นายธนากร  ชัยวิชู นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม

๒๑ นางสาวสุประวีณ  วงศสุโชโต นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ

๒๒ นางสาวชอบุญ  จิรานุภาพ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๓ นางสาวประจิตพร  ยุตยาจาร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๔ นางสาววรวรรณ  กนกธารา นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมการแพทย

๒๕ นายสุทธิวัฒน  ลําใย นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๒๖ นางลลนา  ทองแท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย

๒๗ นางสาวผจงจิต  อัครพสุชาติ เจาหนาที่อาวุโส ๐๒ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

๒๘ นายพัทธมน  เต็มยอด นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๙ นางสาวกมลวรรณ  จันทวาด นักฝกอบรม ๔ การไฟฟานครหลวง

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร การสรางแบบสอบถามออนไลน

ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
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รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร การสรางแบบสอบถามออนไลน

ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

๓๐ นายศุพล  ตั้งศุภจรูญนุกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๑ นางสาวนงลักษณ  โงวิวัฒนชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ

๓๒ นางสาวนันทวรรณ  วงษทิพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๓๓ นางวิสณี  พูลทรัพย นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๓๔ นางสาวอาภาพร  อมรธรรม นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติสังคม

๓๕ นางสาวพัชรีภรณ  บุญฉวี พนักงานบริหารทั่วไป สํานักสถิติสาธารณมติ

๓๖ นางสาวสายชล  ทองกันยา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ

๓๗ นางสาวรวีวัลย  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

๓๘ นางสาวอรพรรณ  กาญจนพันธุ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

๓๙ นางสาวอรอุมา  ทรงแสงฤทธิ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

๔๐ นายกฤตธี  ประจันตะเสน พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค

๔๑ นางสาวกาญจนา  หนอไชย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดนาน

๔๒ นางแสงอรุณ  บุญศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

๔๓ นายนิพนธ  เกตุแกว สถิติจังหวัดบึงกาฬ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

๔๔ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร

๔๕ นายสมประสงค  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา
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๑ นายสมเจตน  ทับมา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นายสันติ  ศรีสมบูรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

๓ นางสาวอภิสรา  สมัครสโมสร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๔ นายพระรุทร  จุลกะทัพพะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๕ นางกิตติมา  เทียนไชย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผูสูงอายุ

๖ นายถกล  สรรเสริญชูโชติ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๗ นางสาวสุกัญญา  มูลกลาง นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

๘ นางนวลจันทร  คงคีรี เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมประมง

๙ นางสาวธัญนันท  สินชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปศุสัตว

๑๐ นางสาวอัจณา  แดงจันทร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมขนสงทางบก

๑๑ นายปนพงษ  เข็มทอง นักวิชาการขนสงชํานาญการ กรมเจาทา

๑๒ นางสาวปทมาวดี  พงษสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๓ นางกมลรัตน  ศฤงคารภาษิต นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา

๑๔ นางโสฬวี  คงวัฒน หัวหนางานบริหารบุคคล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

๑๕ นางสาวฐิติญาภรณ  วีระพงษ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๖ นายภรปพน  โมะเมน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมที่ดิน

๑๗ นางสาวเพ็ญไพลิน  บุญโพธิ์งาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๘ นายณัฐวุฒิ  แปนนอย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี

๑๙ นางสาวจุฑามาศ  เพิ่มกาญจนา นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๐ นางสาวสายสมร  วงคยิ้มยอง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมการจัดหางาน

๒๑ นางสาววรวรรณ  มานพพงศ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

๒๒ นางสุภาพร  ยั่งยืน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม

๒๓ นางสาวณัชชา  ปติสุนทรชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๔ นางสาวนภสร  ธนะสีลังกูร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ

๒๕ นางสาวสุธิดา  ผาพรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๖ นางพรณี  ไชยลาภ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๗ นางสาวกมลพรรณ  อินนุพัฒน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการแพทย

๒๘ นางสาวชมพูกานต  เธียรชวานนท นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๒๙ นางสาววาสนา  สงวนหมู นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมอนามัย

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
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รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรม

หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ หองอบรม ๒  สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

๓๐ นายพนมพันธ  จันทรสูง นักวิชาการสาธารณสุข สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย

๓๑ นายกฤษณ  สมานัตต เจาหนาที่อาวุโส สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

๓๒ นางสาวสมลักษณ  รติพิชยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๓ นางสาวพิมพิมล  จั่นสังข ผูวิเคราะห ๔ ธนาคารแหงประเทศไทย

๓๔ นางสาววิชยาภรณ  ฤทธิสิทธิ์ วิทยากร ๖ การทางพิเศษแหงประเทศไทย

๓๕ นางสาวกรองเพชร  ธนิทยรัตน นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสิ่งแวดลอม  กรุงเทพมหานคร

๓๖ นางสาววราภรณ  เทพศิริ พนักงานบริหารทั่วไป ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๗ นางสาวกัญญากร  แสงสุข พนักงานบริหารทั่วไป ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ

๓๘ นายอนัคพันธ  อาวะกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

๓๙ นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

๔๐ นางสาวบุษผา  สิงหสามารถ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติพยากรณ

๔๑ นางสาวปภัสรินทร  ธีระวิริยะชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

๔๒ นางสาววลี  สุดปาน พนักงานบริหารทั่วไป สํานักสถิติสังคม

๔๓ นางสาวสุวรรณี  ออดทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักสถิติสาธารณมติ

๔๔ นางสาวผาสุข  พิมพเพิ่มพูน นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

๔๕ นางวาสนา  สุขจีพันธ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี
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