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๑ ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สิทธิวัฒนานนท์ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สํานักงาน ก.พ.ร. กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและ

ความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒ นางสาวทักษพร  บุญชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักบัญชีประชาชาติ

๓ นายวรพล  เทียนประภาสิทธิ์ นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร กองวิชาการแผนภาษี

๔ นางสาววรลักษณ์  ป้องศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๕ นางสาวมนต์ริสสา  โรจน์วดีภิญโญ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๖ นางสาวโสภิดา  พ่อค้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

๗ นางนวลจันทร์  คงคีรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

๘ นางสาวพานฐิศา  หิรัญญะสิริ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๙ นายกฤตธี  ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

๑๐ นางสาวผึ้งพร  ลาภส่งผล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑ นางสาวธนารัตน์  สุภาพ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สํานักแผนงานและสารสนเทศ

๑๒ นางสาวเมธ์วดี  เสรีเสถียรทรัพย์ นักวิชาการชํานาญการ องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ข้อมูลก๊าชเรือนกระจก

๑๓ นางสาวพุทธชาติ  ศิริบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

๑๔ นายบันลือ  นวลนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

๑๕ นางสาวพิมพ์ลักษณ์  กลางวิชิต นักวิจัย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส่วนวิจัยและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์

๑๖ นางนนนุช  มุสิกา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

๑๗ นางสาววิลาวัลย์  ศรีเปรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาํนักงานสถิติแห่งชาติ กองสถิติพยากรณ์

๑๘ นางภานุมาศ  จันทร์แก้ว พนักงานบริหารทั่วไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ กองสถิติเศรษฐกิจ

๑๙ นายอภิชาติ  อุทธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๐ นางสาวทิวารัตน์  เขื่อนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ

๒๑ นางสาวอุมาพร  สุวรรณปิยะการ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานสถิตจิังหวัดตราด

๒๒ นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี  นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔

ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ ห้องอบรม ๑ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔

ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ ห้องอบรม ๑ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

๒๓ นางสาวภัควรินทร์  กิตติสิทธิ์วัฒนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๔ นางสาวสมาพร  ประสิทธิแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

๒๕ นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

๒๖ นางสาวนารี  แซ่เติ๋น เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

๒๗ นายมนตรี  อําพันทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

๒๘ นางสาวธีรารัตน์  แก้วเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมที่ดิน กองแผนงาน

๒๙ นางนันทวรรณ  ธรรมวิไลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์ การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์

๓๐ นางสาวนิรมล  ชะโนวรรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

๓๑ นางสาวพรเพชร  กิติญาณทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี สาํนักงานเลขานุการกรม

๓๒ นางสาววัลลภา  ภาวะดี นักสถิติ กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

๓๓ นางสาวมณฑลีนา  อาษากิจ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมการจัดหางาน สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว

๓๔ นายวัลลภ  สมสู่ นักวิชาการสถิติชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

๓๕ นางสาวกรรณิกา  ด่านประสิทธิ์พร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๓๖ นางปองขวัญ  พีรพัฒนโภคิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมการแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

๓๗ นางสาวศิริพร  ทองประกายแสง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

๓๘ นางสาวพนาวัลย์  กลึงกลางดอน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

๓๙ นางสาวสกาวเดือน  ใจเป็ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค สถาบันบําราศนราดูร

๔๐ นายสมชาย  เวียงพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมควบคุมโรค ศูนย์สารสนเทศ

๔๑ นางสาววนิดา  จิตรวิมลรัตน์ เจ้าหน้าที่อาวุโส สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ

๔๒ นางสาวปณัฏฐา  คงเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กองตรวจราชการ

๔๓ นายวัชระ  พันธ์โสภณ พนกังานการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน

๔๔ นางสาวอัตถิยา  เดวีเลาะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สํานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย


