
 
 

 

หน้าที่ 1/7 

ประกาศรายผู้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (คร้ังที่ 1) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการจัดทำการเปดิเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
 
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการ ดังนี้ 

 
ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศจะต้องดำเนินการโทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมภายในวันศุกร์ที่ 

11 ธันวาคม 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ที่มีรายชื่อท่านนั้นสละสิทธิ์ และจะให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับถัดไปเข้าร่วม
การฝึกอบรมแทนทันที โดยขอให้แจ้งลำดับที่ (ตามประกาศ) พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล และชื่อหน่วยงาน ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของ TDGA  หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือยืนยันการฝึกอบรม 

o รุ่นที่ 1   นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู (ปุ๊ก)  โทรศัพท์เคลื่อนที่   081 985 0471 
o รุ่นที่ 2   นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ (เปิ้ล)  โทรศัพท์เคลื่อนที่   081 079 7209 
o รุ่นที่ 2   นางสาว สุวรรณา วันปาน (ณา)  โทรศัพท์เคลื่อนที่   089 074 6712 

 
สิ่งท่ีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องเตรียมมาด้วยในวันฝึกอบรม 
 

1. ชุดข้อมูล 
▪ ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ชุดข้อมูล และสามารถ

เปิดเผยสาธารณะได้ 
▪ ชุดข้อมูลที่เตรียมมาต้องอยู่ในรูป ตาราง สถิติ รายงานตัวเลขต่าง ๆ หรือเอกสาร Microsoft 

Excel หรือ CSV 
2. อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
▪ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาในวันอบรมคนละ 1 เครื่อง 
▪ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel 
▪ ผู ้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐมาก่อนการ

ฝึกอบรม https://data.go.th/opend 
▪ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องติดตั้งโปรแกรม API Testing Tool 

https://www.postman.com/downloads 
▪ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องสมัครสมาชิกและติดตั้งโปรแกรมสำหรับจัดทำ Dashboard 

Tableau Public https://public.tableau.com 
 
เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม 
 

1. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรได้
กำหนดไว้ คือ เข้าร่วมฝึกอบรมครบทั้ง 2 วัน 

2. หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมต้องมีชุดข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้องและเปิดเผยผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ https://data.go.th อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล ภายใน 31 มีนาคม 2564 

https://data.go.th/


 
 

 

หน้าที่ 2/7 

ประกาศรายผู้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (คร้ังที่ 1) 
Last update: 10.12.63 เวลา 11.00 น. 

รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 15 ธนัวาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ฝึกอบรม ณ ห้อง Ballroom A ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ 

 
เรียงลำดับตัวพยัญชนะ ก ถงึ ฮ 

ที ่
คำนำ 

หน้าชื่อ 
ชื่อ นามสกลุ หน่วยงาน 

สมัครสมาชิก 
Data.go.th 

 ผ่านระบบเรียน
ร้อยแล้ว 

นำส่ง 
Application  
ท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 

สถานะ 
การยืนยัน
การเข้าร่วม
ฝึกอบรม 

1 นาง กนกพร อาทรเมทน ี สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ ✓  Confirm 

2 คุณ ศิรินทิพย ์ แสงมิ่ง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา   Confirm  

3 นาย กฤตพน ชูศรี สำนักงาน ก.พ.ร. ✓  Confirm 

4 นาย กฤษดา พุทธัง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ   Confirm 

5 นาย จรัสพงษ ์ จำนงทอง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ✓  Confirm 

6 นาย เจษฎา จันทรประเสริฐ สภาเภสัชกรรม   Confirm 

7 นาย ณัฐพล อินยะ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ✓  Confirm 

8 นางสาว ธัญลักษภรณ ์ เตี่ยวย่อง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ   Confirm 

9 นาย ธีรพงศ์ โตยะวะนิช สภากาชาดไทย   Confirm 

10 พล.ต. นภดล แก้วกำเนิด กอ.รมน.   Confirm 

11 นาย นันทมโน ถาวโร สำนักงานศาลปกครอง   รุ่นที่ 2 

12 นางสาว ปลื้มกมล ตั้งวัฒนกลุชัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   Confirm 

13 นางสาว ปานฤทัย จำนงค์ กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม   Confirm 

14 นางสาว ผกามาส ปริปัญญาปราชญ ์ กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม ✓ ✓ Confirm 

15 พ.อ. พงศ์พัฒน์ ขันธเขตต ์ กอ.รมน.   Confirm 

16 นางสาว พัชรวรรณ พงศ์ศรีศุภกร กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ✓ ✓ Confirm 

17 นาง พิชญ์สิน ี พงศ์แสนยากร บริษัท ขนส่ง จำกัด    Confirm 

18 นาย วรเทพ หวานระรื่น บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด   Confirm 

19 นาย วิชัย ลายทอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ✓  Confirm 

20 นาย วิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ โรงงานไพ ่   Confirm 

21 นางสาว ศิรินทิพย ์ แสงมิ่ง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา   Confirm 

22 นาย สมภพ แสงทินกร บริษัท ขนส่ง จำกัด   Confirm 

23 นาย สัมฤทธ์ิ เร่งรัด สภาเภสัชกรรม   Confirm 



 
 

 

หน้าที่ 3/7 

ที ่
คำนำ 

หน้าชื่อ 
ชื่อ นามสกลุ หน่วยงาน 

สมัครสมาชิก 
Data.go.th 

 ผ่านระบบเรียน
ร้อยแล้ว 

นำส่ง 
Application  
ท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 

สถานะ 
การยืนยัน
การเข้าร่วม
ฝึกอบรม 

24 นาย สุชัจจ ์ นนตกร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ✓  Confirm 

25 นางสาว สุนิษา นิ่มนวล สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ   Confirm 

26 นาง สุภา กันทะนะ กรมสรรพากร   Confirm 

27 นาง สุวรรณา วัฒนรัตน ์ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ✓ ✓ Confirm 

28 นางสาว โสรญา ขาวสว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. ✓  Confirm 

29 นาย อรรคสิทธ์ิ ภักดีม ี สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ   Confirm 

30 นางสาว อัจฉรา ใจบาล บริษัท ขนส่ง จำกัด   Confirm 
สำรอง 1 นางสาว ชฎาวัลย ์ สิงห์อินทร ์ สำนักงานอัยการสูงสุด   Confirm 
สำรอง 2 นาย สุพีรวงศ ์ โพธิกนิษฐ์ สำนักงานอัยการสูงสุด ✓  Confirm 
สำรอง 3 นาย สุรศักดิ ์ นิลโท กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ✓  Confirm 
สำรอง 4 นาง เกศกัญญา วัฒนาสุนทรชัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ✓  Cancel 
สำรอง 5 นางสาว อัคริมา บุญอยู ่ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ✓  Confirm 
สำรอง 6 นางสาว สรินยา ร่างสม กรมศิลปากร   Confirm 
สำรอง 7 นางสาว ตรีชฎา แสนศรีชัย กรมศิลปากร   Confirm 
สำรอง 8 นาย ธรรมศักดิ ์ สุขวิสุทธ์ิ กรมการคา้ภายใน   Confirm 
สำรอง 9 นาย ณัฐวุฒิ ชุ่มอิ่ม กรมการคา้ภายใน   Confirm 

 

หมายเหตุ: 
1. ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านจะต้องดำเนินการโทรศัพท์เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
2. ผู้มีรายชื่อสำรอง จะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการฝึกอบรม เมื่อดำเนินการ ดังนี้ 

- โทรศัพท์เพ่ือยืนยันสถานะว่าพร้อมจะเข้าร่วม หากผู้มีรายชื่อก่อหน้าสละสิทธิ์ 
- เจ้าหน้าที่ของ TDGA จะแจ้งยืนยันกลับเพื่อให้เข้าร่วมอีกครั้งภายในวันที่ 09.12.63  

3. ขอความกรุณาให้ท่านเข้า Group Line การเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น) 
 

 Workshop: รุ่นที่ 1 Open Data by DGA 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

หน้าที่ 4/7 

ประกาศรายผู้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (คร้ังที่ 1) 
Last update: 18.12.63 เวลา 09.30 น. 

รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 22 ธนัวาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ฝึกอบรม ณ ห้อง บางลำภู ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ 

 
เรียงลำดับตัวพยัญชนะ ก ถงึ ฮ 

ที ่
คำนำ 

หน้าชื่อ 
ชื่อ นามสกลุ หน่วยงาน 

สมัครสมาชิก 
Data.go.th 

 ผ่านระบบเรียน
ร้อยแล้ว 

นำส่ง 
Application  
ท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 

สถานะ 
การยืนยัน
การเข้าร่วม
ฝึกอบรม 

1 นางสาว กรุณา เด่นด ี อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิเพ่ือ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

  Confirm 
2 นาย ครองพงศ ์ แจ่มใจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ✓ ✓ Confirm 
3 นาย คุณกร ธรรมาพฤทธ ิ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา 
✓ ✓ Confirm 

4 น.ส. จรรยา ภู่ด ี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   Confirm 
5 นางสาว จินตนา ภู่สกุล สัตวแพทยสภา   Confirm 
6 นางสาว เจนนินทร ์ อำพันธ์พงษ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ ✓  Confirm 
7 นาย ชยานนท์ บัวงามด ี กรมการศาสนา ✓ ✓ Confirm 
8 นาย ชำนาญ งามมณีอุดม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค ์
  Confirm 

9 นาย ณัฐพงษ ์ พงษ์วิทยานุกฤต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ ✓  Confirm 
10 นาย ณัฐพล จรัสดำรงนิตย ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
✓  Confirm 

11 นางสาว แทนวรรณ โตโพธิ์กลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ✓  Confirm 
12 นาย นพดล คงสมฤทธ์ิ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 
  Confirm 

13 นาง บุญธิดา สุรทินธนากร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

  Confirm 
14 นาง ปริญญา นิราศนภาภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ✓ ✓ Confirm 
15 นาย ปรีชา เนียมถนอม กรมทรัพยส์ินทางปัญญา ✓  Confirm 
16 นาย ทศพล จันทจิตร สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ✓  Confirm 
17 นาย มานพ   มิตรวิชัย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   Confirm 
18 นางสาว พิมพ์พรรณ กอบเพ็ชรหยก สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
  Confirm 

19 นาย เพิ่มบุญ จันทร์สว่าง สถาบันพระบรมราชชนก   Confirm 
20 ว่าที่เรือตร ี ยุทธชัย สุนทรวิภาต สถาบันพระบรมราชชนก   Confirm 



 
 

 

หน้าที่ 5/7 

ที ่
คำนำ 

หน้าชื่อ 
ชื่อ นามสกลุ หน่วยงาน 

สมัครสมาชิก 
Data.go.th 

 ผ่านระบบเรียน
ร้อยแล้ว 

นำส่ง 
Application  
ท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 

สถานะ 
การยืนยัน
การเข้าร่วม
ฝึกอบรม 

21 นาย วรปรัชญ ์ อินทนิล กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์

  Confirm 
22 นางสาว วรวีร์  พูลสวัสดิ ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ    Confirm 
23 นาย ศรัณย ์ เอี่ยมศิลป ์ สถาบันไทย-เยอรมัน ✓ ✓ Confirm 
24 นาย ปิติชัย สิทธิการิยะ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   Confirm 
25 นาย สิรวิชญ ์ อิ่มสุวรรณ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา 
✓  Confirm 

26 นาย สิริศักดิ ์ พันธ์สังข์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ✓  Confirm 
27 นาย สุรเชษฎ ์ วงศ์สุวรรณ สำนักงานศาลปกครอง   Confirm 
28 นาย สุวิจักขณ ์ ธรรม์ธนิจฉ ์ อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิ สถาบัน

ยานยนต ์
  Confirm 

29 นางสาว อธิการ ทองวัฒนื สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 

✓  Confirm 
30 นางสาว อภินุช บูรณดิลก อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิ สถาบัน

ยานยนต ์
✓  Confirm 

31 นาย อภิรัตน ์ สุทันฐรัตน ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

  Confirm 
สำรอง 1 นาง นิษฐา อุดมศักดิไ์พบูลย ์ องค์การเภสัชกรรม (GPO)   Confirm 
สำรอง 2 นาย อธิษฐ์ นิลประพันธ์ องค์การเภสัชกรรม (GPO) ✓  Confirm 
สำรอง 3 นางสาว จิลาวัลย ์ มีสังข์ สำนักงาปลัดกระทรวงสาธารณสุข ✓  Confirm 
สำรอง 4 นางสาว สุภาพร ยั่งยืน สำนักงานประกันสังคม   Confirm 
สำรอง 5 นาย นิปัจกร กรรณสูต สำนักงาน คปภ.   Confirm 
สำรอง 6 นาย ภัคพล ดิเรกฤทธิ์สุนทร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   Confirm 
สำรอง 7 นาย วัชระ อินทรสูตร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ✓  Confirm 
สำรอง 8 นาย จักรกฤช พรพิทักษ์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ✓  Confirm 
สำรอง 9 นาย อนันต์ ยรรยงพาณิชย ์ บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด   Confirm 

 

หมายเหตุ: 
1. ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านจะต้องดำเนินการโทรศัพท์เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
2. ผู้มีรายชื่อสำรอง จะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการฝึกอบรม เมื่อดำเนินการ ดังนี้ 

- โทรศัพท์เพ่ือยืนยันสถานะว่าพร้อมจะเข้าร่วม หากผู้มีรายชื่อก่อหน้าสละสิทธิ์ 
- เจ้าหน้าที่ของ TDGA จะแจ้งยืนยันกลับเพื่อให้เข้าร่วมอีกครั้งภายในวันที่ 17.12.63  
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3. ขอความกรุณาให้ท่านเข้า Group Line การเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น) 
 

Workshop: รุ่นที่ 2 Open Data by DGA 
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แผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม 
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 
************************************** 

 


