


ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน
1 นางสาวรยานันท สิทธาทิพย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

2 นางสาวประภัสสร คาคุม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

3 นางสาวกานดา วรมงคลชัย นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ กองพัฒนาระบบการสอน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4 พันจาเอกหญิง วิยะดา โคเพ็ชร เสมียนแผนกวิศวกรรมสื่อสาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
5 นางสาวดวงใจ สงวนพิมพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
6 นางสาวภัทริน เตาทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กองคุมครองสวัสดิภาพและเสรมิสรางคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
7 นางสาวชอผกา อินทะเสโน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม

8 นางสาวโอบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ
9 นางสาวนงคลักณ บุญเลิศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ

10 นางรุจิรา แยมกลีบ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักแผนงาน กรมเจาทา
11 นายสันติ มีถาวร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก
12 นางสาววรรณิศา จันทราวุฒิกร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง
13 นางสาวนุวะรี โลขันสา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14 นายสิทธิวัฒน หลายชูไทย เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กองนโยบายและวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ

15 นางสาวสยุมพร เข็มเพ็ชร เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน กองสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ
16 นายอภิชาติ ธัญญาหาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ
17 นางสาวพิศมัย ธูปหอม เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ
18 นางนุชรัตน ลาภบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
19 นายธนาพงศ ชูละออง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองบริหารจัดการระบบสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
20 นางสาวรัชดา รัตนประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานสถิติแหงชาติ
21 นางสาวชมภู บุญประเสริฐ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี สํานักงานสถิติแหงชาติ
22 นายอนันนัฏฐ อมลินภิรม เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ
23 นางสาวสินีนุช ศรีนวล นักวิชการการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา สํานักงานสถิติแหงชาติ
24 นางสาวปวีณา พาณิชยพิเชฐ ผูจัดการ สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

รายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร Microsoft Excel (Advanced) รุนที่ 4

ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม ๒๕๖3
ณ หองอบรม ๒ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน

รายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร Microsoft Excel (Advanced) รุนที่ 4

ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม ๒๕๖3
ณ หองอบรม ๒ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ชื่อ - นามสกุล
25 นางสาวกรกช ภูไพบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
26 นางสาวอุไรภรณ มีเงิน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
27 นางสาวสุกัญญา จันโอทาน นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กองยุทธศาสตรการพัฒนาความสามารถทางการแขงขัน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
28 นางเพ็ชรรุง เซียงหลิว เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
29 นายมิติ นันตติกูล วิศวกรรังวัดชํานาญการ กองเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดิน
30 นางสาวศรัณยรัตน หาญพลาชัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
31 นายไพโรจน ผองบุรุษ เจาหนาที่ธุรการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
32 นายภาคยพงศ แยมชมสวน นักจัดการงานท่ัวไป ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี
33 นางรัตนา ถามั่งมี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

34 นางสาวเกษศิรินทร ภมร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
35 นายเกียรติศกัดิ์ ธ.น.หลา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
36 นางสาวธัญญารัตน ทองทํากิจ นักวิชาการประกันสังคม 3 สํานักเสริมสรางความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สํานักงานประกันสังคม
37 นายราชนันท อนันธวัช นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
38 นายทศพล ราชเดิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุมสงเสริมปฏิบัติการ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

39 นายคมกฤษฎิ์ นันตะเวชกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค

40 นายทรงพล จําดิษฐ นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
41 นางสาวภิญญดา เอกพจน หัวหนางาน สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
42 นางสาวกุนชศิตา อินทรจันทรดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
43 นางสาวภรณรวี บุญพรหม นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
44 นางสาวสมพร ภูมิใจสกุล ผูวิเคราะหอาวุโส ฝายบริหารจัดการขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย
45 นางสาวเฟองสิริ สมัยเทอดศักดิ์ เศรษฐกร 7 ฝายวางแผนกลยทุธและพัฒนาองคกร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน
๑ นางสาวบุษกร บุญจันทึก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
2 นายไกรวิน วิไลวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๓ นาวาอากาศตรี จิรายุ จิยะจันทน นายทหารประจําแผนกแผนและโครงการ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
4 นางสาวปยะนุช บุญเย็น นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
๕ นางสาวศิลาพร กันทา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม

6 นางสาวอทิตยา บัวศรี นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๗ นางสาวเสาวลักษณ ทูลธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
8 นางสาวลักขณา สินธุมาศ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักแผนงาน กรมเจาทา
๙ นางสาวเจนจิรา ชุมภูงาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก

10 นางวิภา พลครบุรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
๑๑ นายวรพล สิชฌนุกฤษฏ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
12 นางสาวอัจฉรา ตันหนึ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๓ นางสาววิไลวรรณ รัตนโกสม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองสถิติเศรษฐกิจ สํานักงานสถิติแหงชาติ
14 นายวีระศักดิ์ นุนปาน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๕ นางสาวเพ็ญพักษ เข็มเพชร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
16 นายปณิธาน สุขสุมิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองบริหารจัดการระบบสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๗ นางสาวจุฑามาศ โภคสมบัติ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ
18 นางสาวสังวาลย นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๙ นางสาวอานีตา เบ็ญอารีฟน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานสถิติแหงชาติ
20 นางสาวสุจิตรา องอาจ พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒๑ นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส สํานักงานสถิติแหงชาติ
22 นางสาวเอมวสี เท่ียงธรรม นักวิเคราะหขอมูล สํานักยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
๒๓ นางสาวกมลจันทน พูลเกษม นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

24 นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผูอํานวยการสํานัก สํานักยุทธศาสตร องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการอบรม 

ระหวางวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2563
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

หลักสูตร การวิเคราะหขอมูลสถิติ รุนท่ี 4



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงานชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการอบรม 

ระหวางวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2563
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

หลักสูตร การวิเคราะหขอมูลสถิติ รุนท่ี 4

๒๕ นายแสนสุข สุวรรณสม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
26 นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๒๗ นางสาวยุวธิดา กุลชาติ นักวิชาการพาณิชย กองบริหารการพาณิชยภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
28 นางสาววรพรรณ เกียรตินันทน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองแผนงาน กรมที่ดิน
๒๙ นางสาวพิชยา อุดมจิรภาส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
30 นางสาวจันทรจิรา สังขพิชัย พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ
๓๑ นายฐติิวัฒน พัฒนสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

32 นางสาวชลวรรณ เรืองพงษ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๓ นางสาวสุภามาศ พรหมใจรักษ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
34 นายชัชวาลย สุขพรสวรรค นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓๕ นางเนาวรัตน บัวเผื่อน ครูชํานาญการ สถาบันการศึกษาทางไกล สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

36 นางสาวศศิยภัทร ไชยยาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓๗ นางสาวเพชรัตน พันอน นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน กรมควบคุมโรค
38 นางสาวฐาปนี ชิณพงศ นักฟสิกสรังสีปฏิบัติการ สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
๓๙ นางสาวสุรีรัตน อุทธิยา เจาหนาที่อาวุโส สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
40 นายวิศิษฎ วิญญรัตน เภสัชกรปฎิบัติการ กองผลิตภัณฑสมุนไพร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔๑ นางสาวเลิศทัศนีย อยูวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42 นายวรพจน พวงสุวรรณ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการพิเศษ สํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๔๓ นางอัจฉรา จงประสิทธิ์ ผูวิเคราะหอาวุโส ฝายบริหารจัดการขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย
44 นายภัทรพล พานสุวรรณ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 กองกํากับดูแลกิจการที่ดี การทางพิเศษแหงประเทศไทย
๔๕ นายกมล ธีระกาญจน วิศวกร 7 ฝายวางแผนกลยทุธและพัฒนาองคกร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน
1 นางอาภากร ราเริงใจ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๒ นางสาวลัดดาวรรณ วิชาชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

3 นางสาววันวิสา ศรีพัฒนกุล นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ กองกิจการองคการมหาชนและหนวยงานของรฐัรูปแบบอ่ืน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๔ จาสิบเอก กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ เจาหนาที่เทคนิค แผนกปฏิบัติการท่ี 1 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
5 นางสาวฐมาภรณ รอดสัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๖ นางสาวพิชญาภา เจนนุวัตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
7 นายชัยยพล มุขหิรัญพันธ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม

๘ นางสาววริษฐา นานิล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ
9 นางสาวเสาวณี พรมกุดตุม เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๑๐ นายฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ
11 นางสาวทิพวรรณ อังกาบ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว
๑๒ นางสาวฐติิรตัน เต็มเฉ่ือย นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
13 นางสาวกฤตพร ธิตะจารี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก
๑๔ นายจีรวัฒน บานแยม นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา
15 นางสาวเกศินี ทองชูศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กองโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๑๖ นางสาวอนุสรา สุมงาม เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท สํานักงานสถิแหงชาติ
17 นายกฤติธี ธิยาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๘ นางสาวพิมพลภัส อินทโก เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๙ นางสาวอุไรวรรณ สุบรรณ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานสถิติแหงชาติ
20 นางสาวธิดารัตน ทิพรม เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒๑ นางสาวปยนุช ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒๒ นายนิวัฒน สิงหประเสริฐ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร สํานักงานสถิติแหงชาติ
23 นางสาวศุภานัน เพชรโชติ เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒๔ นายธนธรณ นอมพิทักษเจริญ นักวิเคราะหขอมูล สํานักยุทธศาสตร สํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

รายชื่อผูเขารับการอบรม 
หลักสูตร การนาํเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographics รุนที่ 7 

ระหวางวันที่ 1 - 3 เมษายน 2563
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน

รายชื่อผูเขารับการอบรม 
หลักสูตร การนาํเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographics รุนที่ 7 

ระหวางวันที่ 1 - 3 เมษายน 2563
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

ชื่อ - นามสกุล
25 นายณฐัชา รจนาสม เจาหนาที่โครงการ สํานักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองคความรู องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

๒๖ นายอศิศวัศ ศรีบาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
27 นายวิษณุ ถิระพัฒน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๒๘ นางสาวสูริสาร นุสุข นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กองนโยบายการสรางความเขมแข็งทางการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
29 นางสาวนริศรา หรุนสูงเนิน นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ศูนยดํารงธรรม กรมที่ดิน
๓๐ นายอิทธิพล จันทรเพชร เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
31 นางสาวปาณิศา ผลกษาปนสิน นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ
๓๒ นายฐาปกรณ จังโกติ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

33 นางสาวบุศรินทร พิจอมบุตร นักวิชาการสถิติ กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๔ นางนันทนา คงสุขเจริญชัย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน
35 นางสาวชนัญณิภา ขาวโอภาส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กลุมแผนงาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓๖ นางสาวสมัญญา มุขอาษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
37 นางสาวจิตผกา สันทัดรบ นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย
๓๘ นายศิวัช บุญคุม ลูกจางอาวุโส สํานักบริหารทั่วไป สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
39 นางสาวศิริพรรณ ฉัตรรัตนา เภสัชกรชํานาญการ กองผลิตภัณฑสมุนไพร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔๐ นางสาวสุชารีย วัฒนมงคลลาภ นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
41 นางสาวอรศุภา เชาวนปรีชา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองวิจัยเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๔๒ นางสาวชนากานต วรสิงห นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
43 นายสารฑิศ แสงทวีป นักวิเคราะหระบบ ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย
๔๔ นางอรพิน กุมภาพันธ พนักงานการเงิน 6 กองบริหารการเงินและกองทุน การทางพิเศษแหงประเทศไทย
45 นางสาวสุปรียา สุรจิตสกุล เศรษฐกร 5 กองสายวางแผนกลยุทธ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน
1 นางสาวดาราธร ภูไตรโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2 นางสาวจิรปรียา ภัทรวลี นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบราชการ 3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3 รอยโท ฤทธิรจุ จันทรจรุงภักดิ์ นายทหารเทคนิคดาวเทียมถายภาพ ศูนยกิจการอวกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
4 นายสักพัฒน ตันติรานนท เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
5 นายรวีวัฒน สายจันทร เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
6 นางสาวนวลปราง อุภัยศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
7 นางสาวนิศารัตน สรรคพงษ นักพัฒนาสังคม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
8 นายฐติินันทน ผิวนิล อาจารย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
9 นายวินัย จิตตยม พนักงานคอมพิวเตอร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10 นางสาวจุฑามาศ ชื่นเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
11 นางสาวประภัสสร เตชะวรวิทยากูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ กองกํากับการสอบบัญชีสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
12 นางสาวโชติวรรณ พัฒนจันทร วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ สํานักพัฒนาพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
13 นางสาวชฎารัตน โลจนานันท นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
14 นายวัชรพงษ สิมมาทอง นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ สํานักแผนงาน กรมเจาทา
15 วาที่รอยตรี เพชระ อินทานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนสงทางบก
16 นางสาวอมรรัตน ปญจมาพร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองฝกอบรม กรมทางหลวง
17 นางพัณณวดี ภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

18 นางสาวปยะกาญจน สําราญจริง นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา
19 นางสาวนราวัลย คําพวง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

20 นายอนุรักษ ทรัพยภูตี ผูชวยพนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท สํานักงานสถิติแหงชาติ
21 นางสาวอรวรรณ ยุติธรรม เจาหนาที่สถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง สํานักงานสถิติแหงชาติ
22 นายนครนิทร การรัมย เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย สํานักงานสถิติแหงชาติ
23 นางวาสนา สุขสีพันธ เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค สํานักงานสถิติแหงชาติ
24 นางสาวมานาล จารง พนักงานสถิติ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรธีรรมราช สํานักงานสถิติแหงชาติ

รายชื่อผูเขารับการอบรม 
หลักสูตร การนาํเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographics รุนที่ 8

ระหวางวันที่ 22 - 24 เมษายน 2563
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน

รายชื่อผูเขารับการอบรม 
หลักสูตร การนาํเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographics รุนที่ 8

ระหวางวันที่ 22 - 24 เมษายน 2563
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

ชื่อ - นามสกุล
25 นางกันตรัตน รามาส เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส สํานักงานสถิติแหงชาติ
26 นายจิณณวัตร แทนนาค นักวิชาการปฏิบัติการ สํานักยุทธศาสตร องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

27 นางสาวลําใย มุงปนกลาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
28 นางสาววรรณวิกา ภาคธูป นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
29 นางสาวณฐันันท ศาภิมล เจาหนาที่สํานักงาน กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
30 นางสาววงเดือน เกตุคํา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

31 นางสาวมยุรีย สาชุม นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
32 นายฐติิกร บุญทอง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
33 นางสาวพรพิมล ถาคํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี สํานักเสริมสรางความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สํานักงานประกันสังคม
34 นายจิรเมธ จันทรพิมพ เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
35 นายเอกพงศ ชัชวาลยปรีชา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

36 นางสาวภคพร สังขทอง เจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37 นางสาวศิวิมล พุฒชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองโรคปองกันดวยวัคซนี กรมควบคุมโรค
38 นายโชคณภัค สวางวงศ นายชางศิลปปฏิบัติการ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค

39 นางสาวชนัทนุช จีนะเจริญ หัวหนางาน สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
40 นายกฤษฏิ์ปญญชนน เลี่ยมพุธทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
41 นายศักดิ์ชัย สินโสมนัส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
42 นายณฐัพล บุญเกลี้ยง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สํานักมาตรฐานและติดตามการคุมครองสิทธิมนุษยชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
43 นางสาวพิมพรัชฎา ศรีสุขธีรกุล ผูวิเคราะหอาวุโส ฝายบริหารจัดการขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย
44 นางสาวพัชรา ทองคาํ บรรณารักษ 6 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล การทางพิเศษแหงประเทศไทย
45 นางสาวเพชรรัตน รัศมีธงชัย นักบริหารงานท่ัวไป 6 ฝายบริหารประสบการณลูกคาไปรษณียดวนพิเศษ/โลจิสติกส บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน
1 นางสาวอภิษฎา เหลาวัฒนพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2 นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
3 นางสาวสุพรรณิษา นาคทองอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

4 นางสาวขวัญกมล ศาสตระรุจิ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
5 พันเอก กฤษฎา เทอดพงษ ผูอํานวยการกอง กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
6 นางพธูทิพย ศรีคําภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
7 นางสาวพัชรา ผดุงญาติ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
8 นางสุขทวีภทรวรรณา ทรัพยทรงทวี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดชัยนาท สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

9 นางสาวปทมา อุปพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม 

10 นางสาวธนวรรณ โรจนปติกุล นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ
11 นางสาววรรณิศา ทรัพยเพ่ิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12 นายธีรชาติ เหล็มเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปตตานี สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
13 นางสาวบุญรัตน อาจหาญรณฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ กองงานตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ
14 นายพัสกร ไชยสาร นายสัตวแพทยชํานาญการ กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ กรมปศุสัตว
15 นางสาวพรพิมล ปานเงิน นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ กองประสานงานโครงการพระราชดําริและโครงการพิเศษ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
16 นางสาววัชรีภรณ อัมระนันท เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
17 นายบุรินทร จันทร นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ สํานักแผนงาน กรมเจาทา
18 นางสาวศศิญา สิทธิชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก
19 นางสาวพนารัตน บุญกราน เศรษฐกรชํานาญการ สํานักแผนงาน กรมทางหลวง
20 นางสาวนิชนันท ตราโชว นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
21 นางสาวธัญลักษณ เอี่ยมศุภมิตร เจาหนาที่ติดตามและประเมินผล สํานักพัฒนาองคกร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
22 นางสาวชุติมันต บุตรคํา เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กองนโยบายและวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
23 นางสาวบุปผารัตน ศรีดา พนักงานสถิติ กองสถิติเศรษฐกิจ สํานักงานสถิติแหงชาติ
24 นายพนม สุริยา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองสถิติสาธารณมติ สํานักงานสถิติแหงชาติ

รายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร เทคเนิคการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป รุนที่ 14

ระหวางวันที่  8 - 10 เมษายน 2563
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน

รายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร เทคเนิคการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป รุนที่ 14

ระหวางวันที่  8 - 10 เมษายน 2563
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ชื่อ-นามสกุล
25 นางสาวธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ
26 นางสาวปาริฉัตร ระวังภัย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ
27 นายทัดชัย หลุยลาภประเสริฐ นักวิชาการคอมพิเตอรคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
28 นายพัฒนธนวัฒน คชเสนี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองบริหารจัดการระบบสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
29 นายณฐัวิโรจน เตมีศักดิ์ เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ
30 นางสาวพัชทรา ชัยพร นักจัดการงานท่ัวไป กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
31 นางสาวทิพยวรรณ พรมรังกา นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กองนโยบายการสรางความเขมแข็งทางการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
32 นางสาวลัดดาวัลย กุลสิงห เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนยขอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน กรมที่ดิน
33 นายกฤตพงศ เชยชม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
34 นางสาวสุหัชชา กิติวินิต นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
35 นางสาวเขมจิรา ภูวะศรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
36 นายธเนศ คําไว นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
37 นายจตุรงค ทองดารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

38 นางสาวโศรดา ปตถวัลย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
39 นางสาวเบญจมาศ วังนุราช นักวิชาการสาธารณสุข กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
40 นางสาววิรงรอง กาญจนะ นักวิชาการสาธารณสุข กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค
41 นางสาวทิพวรรณ สาสงเคราะห เจาหนาที่อาวุโส สํานักบริหารทั่วไป สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
42 นายวีรวัฒน เติมสันติกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
43 นางสาวเกศกนก ภคเลิศพาณชิย นักวิชาการพัสดุชํานาญการ สํานักบริหารกลาง สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
44 นางฟาแผว กูลณรงค ผูวิเคราะหอาวุโส ฝายบริหารจัดการขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย
45 นางสาวธัญยฉัตร กลิ่นขจรชินสิริ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 กองกํากับดูแลกิจการที่ดี การทางพิเศษแหงประเทศไทย



ลําดับที่ ตําแหนง กอง/สํานัก/ศูนย กรม/สํานักงาน
1 นางสาวสุปปยา  ยิ่งสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2 นายสุระศักดิ์  อุนผาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
3 นายอิสระ  วงศวิวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

4 พันจาอากาศเอก ชุติเดช  บุญปภาวิชญ เจาหนาที่เทคนิคแผนกพัฒนาระบบงาน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
5 นายนิกร  ยาพรม ผูชวยศาสตราจารย กองสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
6 นางสาวคมณภคั  ชางเกวียน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ
7 นางสาวนวรัตน  บุญทองเนียม เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว
8 วาที่รอยเอก จักรกฤช  ชุติมาโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
9 นางสาวอัจณา  แดงจันทร นักวิชาการสถิติชํานาญการ กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก

10 นางสาวศิรัตน  จิตติพัทธพงศ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
11 นายชนพล  ชาญเชิงคา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12 นางสาววาทนี  เกษราพงศ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
13 นายเมธา  รัตนชมภู นักวิเคราะหระบบ สํานักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
14 นายอภิเดช  ชวนกระโทก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
15 นางสาวธัญมาศ  ทองมูลเล็ก นักวิชาการสถิติชํานาญการ กองสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ
16 นายนิติชล  ตันสกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองสถิติเศรษฐกิจ สํานักงานสถิติแหงชาติ
17 นางสาวภารดี  แซเฮง นักวิชาการสถิติชํานาญการ กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ
18 นางสาววันทนีย  แจดเอี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ
19 นางสาวปาริษา  สุรัตนเมธากุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
20 นางสาวกมลวรรณ  เกิดในมงคล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองบริหารจัดการระบบสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
21 นายสิงหชัย  ปฐมวานิช เจาพนักงานสถิติอาวุโส สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานสถิติแหงชาติ
22 นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิต ิจังหวัด ชัยนาท สํา นักงา นสถิติ แหงชาติ 
23 นายขจรต  รัตนบุรี ผูอํานวยการกลุมวิชาการสถิติและวางแผน สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสถิติแหงชาติ
24 นางสาวปยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร สํานักงานสถิติแหงชาติ

รายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร การบริหารจัดการฐานขอมูลดวย SQL รุนที่ 2

ระหวางวันที่ 20 – 22 เมษายน ๒๕๖3
ณ หองอบรม ๒ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ชื่อ – นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง กอง/สํานัก/ศูนย กรม/สํานักงาน

รายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร การบริหารจัดการฐานขอมูลดวย SQL รุนที่ 2

ระหวางวันที่ 20 – 22 เมษายน ๒๕๖3
ณ หองอบรม ๒ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ชื่อ – นามสกุล
25 นายชาญวิทย  ทองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

26 นางสาวธิดาวรรณ  ศรีจรูญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
27 นางสาวสุนิษา  ชตะเสวี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
28 นางสาวชนิกานต  ดิศผดุง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กองวิจัยเศรษฐกิจการคามหภาค สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
29 นายทวีศักดิ์  ทะไชย นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการ ศูนยขอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน กรมที่ดิน
30 นางสาวจรีญา  ประชุมมาก นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
31 นางสาวปุณยนุช  ศรีบัณฑิต เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
32 นายสุทธิเกียรติ  เจียมพิริยะ นักวิชาการสถิติ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี
33 นายศิรธันย  ศรีถนอมวงศ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

34 นายธนาศักดิ์  เตชะวงศ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน
35 นายวุฒิพงษ  กองทอง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
36 นายธานี  เครืออยู นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

37 นายสิริพงษ  บัวดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
38 นางสาวรุงทิพย  นานาพัฒนผล นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
39 นางสาวปทมา  บุนนาค นักวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
40 นายธนพล  สวารักษ นักวิชาการคอมพิวเตอร กองแผนงาน กรมอนามัย
41 นางสาวผองพรรณ  ราชคม เจาหนาที่ สํานักสารสนเทศและประเมินผลลัพธสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
42 นายวณทั  รุจนันตกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
43 นายสมบูรณ  ปยะพิทักษกุล ผูวิเคราะหอาวุโส ฝายบริหารจัดการขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย
44 นายณฐัพงษ  หงษกาญจนพงษ วิทยากร 4 กองระบบงานคอมพิวเตอร การทางพิเศษแหงประเทศไทย
45 นายเสริมพล  เติมมี วิศวกร 8 ฝายวางแผนกลยทุธและพัฒนาองคกร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน
1 นายอดิสร อุดมรัตน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2 นางสาวเชนิสา พันธุเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
3 นางสาวบุญสิตา กิติคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

4 นาวาอากาศโท เฉลิมเกียรตลิอเจริญกิจ หัวหนาแผนกพัฒนาระบบงาน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
5 นางสาวสุรนารี สิริกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6 นายณชพัฒน ตองออน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสิงหบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
7 นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ ผูอํานวยการกองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ กองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
8 นางสาวชญาภา ทิพยกุมาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม

9 นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
10 นายเอกชัย เกิดสวัสดิ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ
11 นางสาววิศัลยา ปานเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สํานักแผนงาน กรมเจาทา
12 นายธนพร รัญดร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก
13 นางสาวจุฬารัตน สุราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
14 นายณวัฒน แกวนพรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
15 นางสาวเสาวรัตน เดชเทศ นักวิชาการปฏิบัติการ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี สํานักงานสถิติแหงชาติ
16 นางสาววรรณา แกวบัวดี ผูอํานวยการกลุมวิชาการสถิติและวางแผน สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสถิติแหงชาติ
17 นางสาวจุไรวรรณ โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง สํานักงานสถิติแหงชาติ
18 นางสาวเอื้ออารีย บัวทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ
19 นางสาวชินีศิษฏ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม สํานักงานสถิติแหงชาติ
20 นางสาวสมใจ มูลสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสถิติแหงชาติ
21 นายสมศักดิ์ แกวสอน สถิติจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสถิติแหงชาติ
22 นางสาววไลลักษณ นุมคง ผูอํานวยการกลุมวิชาการสถิติและวางแผน สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค สํานักงานสถิติแหงชาติ
23 นายชวลิต ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร สํานักงานสถิติแหงชาติ
24 นายชัยรัตน เชิงไกรยัง ผูอํานวยการกลุมวิชาการสถิติและวางแผน สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร สํานักงานสถิติแหงชาติ

รายชื่อผูเขารับการอบรม 
หลักสูตร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) รุนที่ 2

ระหวางวันที่ 27 - 29 เมษายน 2563 
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง สํานัก/กอง/ศูนย กรม/สํานักงาน

รายชื่อผูเขารับการอบรม 
หลักสูตร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) รุนที่ 2

ระหวางวันที่ 27 - 29 เมษายน 2563 
ณ หองอบรม 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น 2 ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ชื่อ - นามสกุล
25 นางสาวดวงรัตน มุกดมณี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

26 นางสาวรณดิา ปานทอง นักวิชาการปฏิบัติการ สํานักยุทธศาสตร องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

27 นางสาวภัสรินทร เพชรชําลิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

28 นางสาววิรงรอง เนียมถนอม นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
29 นางสาวกัลยา คงหนู นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
30 นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
31 นายชาญชัย พิมพา นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน
32 นางสาวชัชนันท จันทบุรี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
33 นางสาวสุมนา วิรัชชั่ว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปองกันและปราบปราบยาเสพติด ภาค 6 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

34 นางสาวศรีนาถ โพธิ์พุทธชัย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
35 นายวุฒิศกัดิ์ ปฐมศาสตร นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
36 นางสาวเรวดี พิทยากร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
37 นางสาววัชณี สุวรรณชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
38 นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
39 นายสุวัฒนชัยวาลย สีขัดเคา นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตรการแพทย
40 นางจุฑาทิพ ทั่งทอง หัวหนากลุมงานพัฒนาและจัดทําสารสนเทศ สํานักสารสนเทศและประเมินผลลัพธสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
41 นางสาวดวงกมล ภักดีสัตยพงศ เภสัชกรชํานาญการ กองผลิตภัณฑสมุนไพร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
42 นางชุติมา อวมเสือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
43 นางสาวทิพวรรณ เทียรพิสุทธิ์ พนักงานการเลือกตั้งชํานาญการ สํานักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
44 นางสาวอริศรา ธัญญธาดา ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหารจัดการขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย
45 นางสาววัชราภรณ สุวัฒนกิจ ผูจัดการสวน ฝายวางแผนกลยทุธและพัฒนาองคกร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)


