สิ่งที่สงมาดวยยยยยย
รายชื่อผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)
หลักสูตรระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ สําหรับผูจัดการระบบ
ระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน 256๕ เวลา 09.00 – 1๖.00 น.
ณ หองอบรม ๒ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ลําดับที่
ชื่อ/สกุล
1 นางสาวราชาวดี ชํานาญศิลป
2 นายสุขุมภัทร
จาฬุวรรณ
3 นางสาววิลาสินี
เลิศฤทธิ์พงศ
4 นางสาววิลาสินี
โพธิ์พันธุ
5 นายฉัตรชัย
เจริญสรรพสุข
6 นายสุรพงษ
ประสิทธิ์วัฒนเสรี
7 นายภาคย
สิทธิผกาผล
8 นางสาวปริยฉัตร แกวฟู
9 นายกิตติพล
สกุลลิ้ม
10 นางสาวพัชรา
แดงวงษ
11 นางสาวเพ็ญพิชชา เทพประชุม
12 นางสาวอัจฉา
แดงจันทร
13 นางสาวปรัศนียา เหมือนปน
14 นายสุกิจ
ชื่นเพ็ง
15 นายณัฐพงษ
หงษกาญจนพงษ
16 นายอานนท
สิงหล้ําเลิศ
17 นายชรินทร
เดชโชติ
18 นายธวัชชัย
ขันธจิตร
19 นายพิเชษฐ
จานชัยภูมิ
20 นางสาวพัชรินทรธร ดีสมจรนีย
21 นายณัฐวุฒิ
ชุมอิ่ม
22 นายธีรพงษ
โสจรัญรัตนกุล
23 นายทศพล
นิมิมณฑล
24 นายวิทวัฒน
ศรีไพร
25 นางสาวจุฑารัตน คงฤทธิ์
26 นายหยัดซารี
เลาะเหละ
27 นางสาวศุภาพิชญ แคหอม
28 นายอานนท
กุญแจทอง
29 นางสาวจิดาภา
ดํารงคสมบัติ
30 นายอานันท
มากบัวแกว

ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการระดับตน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

กระทรวง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 10 กระทรวงคมนาคม
วิทยากร ๕
กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมทางหลวง
การทาเรือแหงประเทศไทย
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงพาณิชย

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

กรม/หนวยงาน
กรมสรรพากร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมบังคับคดี
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สิ่งที่สงมาดวยยยยยย
รายชื่อผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)
หลักสูตรระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ สําหรับผูใชงานระบบ
ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน 256๕ เวลา 09.00 – 1๖.00 น.
ณ หองอบรม ๒ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ชื่อ/สกุล
ลําดับที่
1 นางสาวแสงรวี
วรรณรักษ
2 นายปยวรรษ
เกียรติกูล
3 นางสาววิลาสินี
เลิศฤทธิ์พงศ
4 นายกิตติภพ
ปาละอินทร
5 นางสาวรุจิรัตน
รุจิรกุล
6 นายยรรยง
พันธพฤกษ
7 นางสาวดวงสมร
สองเมืองสุข
8 นางสาวชนิสรา
เกตุแกว
9 นายกิตติกร
บุญมาตย
10 นายสมโภช
วัฒนไวฑูรยชัย
11 นางสาวลักขณา
สินธุมาศ
12 นางสุคนธทิพย
หิรัญวงษ
13 นางสาวปรัศนียา เหมือนปน
14 นายสุกิจ
ชื่นเพ็ง
15 นางสาวชลิดา
บุษบา
16 นายธนจักร
ริจิรวนิช
17 นายปกาสิต
เสือรอด
18 นางสาวอุทัยทิพย ทนเถื่อน
19 นางสาวกมลจันทน พูลเกษม
20 นางสาวพัชรินทรธร ดีสมจรนีย
21 นางสาวฐิติรัตน
ตันบุรินทรทิพย
22 นายพงศกร
ธัญญผล
23 นายวิทวัฒน
ศรีไพร
24 นางสาวจริยา
มณีรัตน
25 นางสาวธัญลักษณ โคตะมี
26 นางสาวภาสิณี
ทุมเกษร
27 นางสาวคุณกัญญศศิ พิมพขันธ
28 นายวิเชียร
ประดาสุข
29 นางสาวสุประวีณ สิทธิ์พรอม
30 นางสาวสุธาทิพย วิริยะภูมิสิริ

ตําแหนง
กระทรวง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงการคลัง
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กระทรวงการคลัง
นักวิชาการระดับตน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการขนสงชํานาญการ
กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงคมนาคม
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 10 กระทรวงคมนาคม
วิทยากร ๖
กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงพาณิชย
นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงยุติธรรม
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กระทรวงแรงงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
นักวิชาการสถิติ
กระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงสาธารณสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กระทรวงอุตสาหกรรม
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

กรม/หนวยงาน
กรมสรรพากร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมทางหลวง
การทาเรือแหงประเทศไทย
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมการคาตางประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมบังคับคดี
กรมการจัดหางาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สิ่งที่สงมาดวยยยยยย
รายชื่อผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)
หลักสูตรระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ สําหรับการใชประโยชนชุดขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน 256๕ เวลา 09.00 – 1๖.00 น.
ณ หองอบรม ๒ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ลําดับที่
ชื่อ/สกุล
1 นายธนกฤต
ตั้งดํารงทรัพย
2 นายปยวรรษ
เกียรติกูล
3 นางสาววิลาสินี
เลิศฤทธิ์พงศ
4 นายกิตติภพ
ปาละอินทร
5 นายอนิรุทธิ์
ศรีวิเชียร
6 นางสาวสุวิชา
ออนเฉียบ
7 นางสาวนพมาศ สําราญวงษ
8 นางสาวธนิยา
ปฐมสุบรรณกุล
9 นางสาวศิริประภา ศิริบุญธรรม
10 นางสาวภาพิชภร สอนสอาด
11 นางสาวเพ็ญพิชชา เทพประชุม
12 นายณรงค
อุนศรี
13 นางสาวปรัศนียา เหมือนปน
14 นายสุกิจ
ชื่นเพ็ง
15 นายวัชระ
อินทรสูตร
16 นางสาวนที
นุมนิ่ม
17 นายธนาพันธ
สุกสอาด
18 นางสาวกาญจนา โพนภาค
19 นายเฉลิมวุฒิ
อุตโน
20 นางสาวพัชรินทรธร ดีสมจรนีย
21 นายวศิน
เจริญเกียรติ
22 นางสาวธัญญาดา คงพริ้ว
23 นายกิตติธัช
พรายงาม
24 นายศรายุทธ
สุจจะชารี
25 นายวิทวัฒน
ศรีไพร
26 นางสาวปยนุช
บทมาตย
27 นางสาววิรัญชนา สันทัด
28 นายวุฒิสิทธิ์
แสนสุข
29 นางสาวสุภาพร
ยั่งยืน
30 นางสาวศศิกานต พิมพา
31 นายสมศักดิ์
พัดพรม
32 นายสารชัย
ตั้งเสถียร
33 นายกิตติพงษ
อินทโฉม

ตําแหนง
กระทรวง
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กระทรวงการคลัง
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กระทรวงการคลัง
นักวิชาการระดับตน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงคมนาคม
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 10 กระทรวงคมนาคม
หัวหนาแผนกระบบงานคอมพิวเตอรดานสํานักงาน กระทรวงคมนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรม/หนวยงาน
กรมสรรพากร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมทางหลวง
การทาเรือแหงประเทศไทย
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กระทรวงพาณิชย

นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ
นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

กระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมการคาตางประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบังคับคดี
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

N
แผนที่กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงยุติธรรม

รร.เซ็นทรา

ไปรษณีย
หลักสี่

พระพรหม
สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ

ศูนยประชุมวายุภักษ

ประตู 3
(ทิศตะวันตก)

อาคารจอดร

ถ

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

ประตู 1
ทิศตะวันออก

โรงแรมมิราเคิล
แกรนด
คอนเวนชั่น

เลข 8

ถนนหมาย

กรมที่ดิน

กรมการทองเที่ยว

อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคาร B)

ถนนวิภาวดีรัง
สิต

กองบัญชาการ
กองทัพไทย

บางเขน

กสท.

ทลเวย)

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคาร A

อุตราภิมุข (โ

สำนักงาน
สถิติแหงชาติ

CAT Telecom

ถนนกำแพงเพ
ชร 6

สำนักงาน
สถิติแหงชาติ

ศาลปกครอง

ถนนแจงวัฒนะซอย 7

ประตู 4
(ทิศเหนือ)

กรมการกงสุล
9
นะซอย
ฒ
ั
ว
ง

จ
แ
ถนน

แผนที่ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 2)

ไอทีสแควร
(หลักสี่พลาซา)

แจงวัฒนะ
ถนนแจถนน
งวัฒนะ

ปากเกร็ด

รังสิต

ทางยกระดับ

สำนักงานสถิติแหงชาติ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ลาดพราว
กองบังคับการ
ตรวจคนเขาเมือง 1

กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสถิติแหงชาติิ
ประตู 2
(ทิศใต)

อาคารจอดรถ

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/ผูเขารับการอบรม/วิทยากร/ผูที่มาติดตอ/เพื่อมาดูงาน/ฝกงาน/อบรม/ณ กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชั้น 2 (ทิศใต) สำนักงานสถิติแหงชาติ สามารถจอดรถ รับ - สง บริเวณ ชั้น 2 ประตู 2 (ทิศใต)
สำหรับผูที่ประสงคจะจอดรถ สามารถดำเนินการไดดังนี้
กรณี รถยนตสวนบุุคคล/รถตู สามารถนำรถไปจอดที่อาคารจอดรถ ขางอาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศตะวันตก)
กรณี รถบัสใหญ สามารถนำรถไปจอดบริเวณตรงขาม ศูนยประชุมวายุภักษ (ทิศเหนือ)

