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ก ำหนดกำรนัดหมำย 

วันที่นัดหมำย : วันเสำร์ 6 กรกฎำคม 2562 
เวลำนัดหมำย  : 08.00 น. 
สถำนที่นัดหมำย : ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิชั้น 4  
  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ B18 สำยกำรบินไทย 
ทีมงำน TDGA : คุณไอรดำ เหลืองวิไล (นิด – 081 814 2287) 
  คุณเอก โอฐน้อย (เอก - 080 276 7779)  
  คุณศิริพร พงศ์วิญญู (ปุ๊ก – 081 985 0471) 
หัวหน้ำทัวร์ : คุณชัยยศ หัตถสำร (ชัยยศ – 094 145 9405) 
  คุณเจษฎำ โอวำทเวโรจน์ (โรเบิร์ต – 081 881 5151) 
ไกด์ท้องถิ่น :    Mr. Zhang Lihuan (บอล) +86 13588893419    
จุดสังเกตที่สนำมบิน :      

 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรนัดหมำยและกำรเตรียมตัวก่อนกำรเดินทำง  
หลักสูตร กำรสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนองค์กรสู่รัฐบำลดิจิทลั 

ศึกษำดูงำน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน  
ระหว่ำงวันที่ 6 – 12 กรกฎำคม 2562 

 
รำยละเอียดเที่ยวบิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ เส้นทำง เที่ยวบิน เวลำออก เวลำถึง เวลำบิน 
06 JUL BKK – PVG TG664 10.45 16.00 4.15 ชั่วโมง 
10 JUL HGH - SZX HU7398 14.05 16.20 2.15 ชั่วโมง 
12 JUL CAN - BKK TG679 21.05 23.05 3.00 ชั่วโมง 
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ข้อมูลแนะน ำก่อนกำรเดินทำง   

 

เวลำ เวลาทีส่าธารณรัฐประชาชนจีน เร็วกว่าไทย 1 ชัว่โมง   
  

อุณหภูม ิ อุณหภูมิประมำณ 24 - 33 องศำเซลเซียส  
บำงวันอำจมีฝนตก ทำงทีมงำนได้จัดเตรียมรม่ให้กับผู้บริหำรทุกท่ำน  
(และมอบให้ ณ  สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 
 

กำรแต่งกำย วันที่ดูงำนควรแต่งกำยเป็นทำงกำรสวมสูท 
▪ สุภาพบุรุษสวมสูท ผูกเนคไท (สีเหลือง) 
▪ สุภาพสตรีแต่งกายทางกาย สวมสูท สามารถใส่กระโปรงหรือกางเกงได ้
เน้นสวมใส่สื้อสีเหลือง หรือมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในวันที่มีการศึกษาดูงาน พร้อมติดตรำสัญลักษณ ์TDGA  
(ซึ่งจะแจกให้แก่ทุกท่ำน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 
 
วันอื่นๆ  
▪ แต่งกายตามอัธยาศัย 

 
น้ ำประปำ น ้าประปาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่สำมำรถดื่มได ้

 
เงินตรำ ป ระ เท ศ จี น  ใช้ เงิ น ส กุ ล ห ยวน  100  ห ย วน  x 4.70 =  470  บ าท 

(โดยประมาณ)  
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สัมภำระ เส้นทำง หำงโจว – เซินเจิ้น  สำมำรถโหลดน้ ำหนักกระเป๋ำได้ ดังนี้ 
▪ น้ ำหนักไม่เกินท่ำนละ 20 กิโลกรัม  
 

ดังนั้น ขอควำมร่วมมือทุกท่ำนในกำรจัดเตรียมกระเป๋ำเดินทำง 
น้ ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมในกำรเดินทำงจำกประเทศไทยนะคะ 
 

ผู้โดยสำรสำมำรถถือกระเป๋ำขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบ ขนำด (ยำว x สูง x 
กว้ำง) 22 x 18 x 10 นิ้ว (56 x 45 x 25 เซนติเมตร)  
และน้ ำหนักสูงสุดไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ของที่กรุณำเก็บไว้ในกระเป๋ำใหญ่ (โหลดไว้ใต้ท้องเครื่อง) ได้แก่ ของมีคม 
มีดพก กรรไกรตัดเล็บ ฯลฯ กรุณำอย่ำเก็บสิ่งของมีค่ำไว้ ในกระเป๋ำ
เดินทำง หรือกระเป๋ำถือขึ้นเครื่อง เพรำะหำกสูญหำยหรือถูกโจรกรรม 
บริษัทไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำเสียหำยทุกกรณี ขอเรียนว่ำ กำรลวง
กระเป๋ำ กำรกรีดกระเป๋ำมีมำกมำยในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นทุกท่ำนควร
ระมัดระวัง ควรสะพำยกระเป๋ำไว้ด้ำนหน้ำ ไม่ควรน ำสิ่ งของมีค่ำ 
เครื่องประดับติดตัวไปมำกนัก เพรำะจะเป็นเป้ำหมำยของกลุ่มมิจฉำชีพ 
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มำตรกำร
จ ำกัด
ปริมำณ

ของเหลว เจล และ
สเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน 

- ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส้าหรับ
ภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล 

และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ น้าขึ นเครื่องได้ 
 
- ภาชนะทั งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-
ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาด ไม่เกิน 1ลิตร 
 
- ผู้โดยสารสามารถน้าถุงพลาสติกใสขึ นในห้องโดยสาร
ได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั น และต้อง แยกออกจาก
สัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อถึง

จุดตรวจค้น 
- ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื อจากร้านค้า ปลอด
อ าก ร  (Duty free shops) ที่ ส น าม บิ น ห รื อ บ น
เครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง 

ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื อ ณ วันที่เดินทาง 
และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื อสินค้า 
 

ศุลกำกร - อนุญาตให้น้าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 1 ลิตร  

- อนุญาตให้น้าเข้าบุหรี่ไม่เกิน 200 มวน  
 

โทรศัพท์มือถือ หากท่านมีความประสงค์น้าโทรศัพท์ไปใช้จะต้องเปิดขอใช้บริการข้ามแดน
ก่อน (Roaming)  
การโทรออกให้ท่านกดรหัสประเทศไทย (+66) ตามด้วยเบอร์โทร  
ตัวอย่างเบอร์ 081-868-XXXX วิธีการโทร กด +66 81 868-XXXX 
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ทำงทีมงำนมี INTERNET SIM ใช้ได้ 4 GB ใหท้่ำนผู้บริหำรทุกท่ำน   
 ******สำมำรถใช้ไลน์เดิมของท่ำนได้ตำมปกติ******  
หำกผู้บริหำรท่ำนใดต้องกำรใช้โทรศัพท์เพื่อรับสำยเข้ำจำกเมืองไทย 
รบกวนท่ำนเตรียมโทรศัพท์มือถือส ำรองไปอีก 1 เครื่อง ส ำหรับใส่ 
INTERNET SIM ที่ทำงทีมงำนแจกให้ หรือเตรียมโทรศัพท์มือถือที่เป็น
ระบบ 2 SIM  
 

แบตเตอรี่
ส ำรอง 

แบตเตอรี่ส ำรอง Power Bank ขอให้ทุกท่ำนถือขึ้นเครื่อง  
ห้ำมโหลดใส่กระเปำ๋ใหญ่เด็ดขำด  
 

กระแสไฟฟ้ำ จีน ใช้กระแสไฟฟ้ำ แบบ 110 V และ 220 V. มี 2 แบบ ดังรูป   
 

       
  
อาคารสว่นใหญ่ใช้ปลั๊กไฟแบบมาตรฐาน แตก่็ยงัมีบางที่ที่ยังใช้ปลั๊กแบบสาม
ตาอยู ่
ทำงทีมงำนเตรียมตัวแปลงขำปลั๊กให้ท่ำนแลว้  
หำกท่ำนมีอุปกรณ์ไฟฟ้ำหลำยช้ินควรเตรียมปลั๊กพ่วงไปด้วย 
 

ภำษำ ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาทางราชการ 
 

ยำรักษำโรค หากท่านใดที่มีโรคประจ้าตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคประจ้าตัวของท่านไปด้วย  
 

สิ่งที่ขอควำม         
ร่วมมือ 

เนื่องจำกเดินทำงเป็นคณะใหญ่ ขอให้ทุกท่ำนให้ควำมส ำคัญในกำรนัด
หมำยและกรุณำมำให้ตรงตำมเวลำนัดหมำยทุกครั้ง 
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หมำยเหต ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พยายามเข้าใจนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งอาจมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกับเรา อาจมีเสียงดังบ้าง และต้องพยายามเข้าใจว่า 
คนจีนกว่า 48% ท้างานในไร่ มีส่วนน้อยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เหมือน
ดั่งคนที่ท้างานในโรงแรมหรือในสถานท่องเที่ยวต่างๆ 

- ในปัจจุบันห้องน ้าในจีนส่วนมากมีการปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยมากขึ น 
ทั งในด้านความมิดชิดและความสะอาด แต่อย่างไรก็ตามห้องน ้าตาม
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง อาจจะยังไม่สะอาดเท่าที่ควร เนื่องจากจ้านวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละวันค่อนข้างเยอะ ดังนั นแนะน้าให้ท่านก่อนออก
เดินทางในแต่ละวัน ให้เข้าห้องน ้าที่โรงแรม และเข้าในภัตตาคารอาหาร
ของแต่มื อจะสะอาดกว่า และที่ส้าคัญควรจะมีทิชชูเปียกพกติดตัวไว้ เพื่อ
ความสะอาดของท่านเอง  

- การบริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ อาจจะไม่สุภาพอ่อนน้อม 
หรือบริการทุกอย่าง เหมือนเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบ 
หรือรสชาติไม่อร่อย โปรดคิดเสียว่ามาลองชิมอาหารที่แปลกและใหม่ 
และทางทีมงานได้คัดสรรอาหารขึ นช่ือของแต่ละเมืองให้กับทุกท่าน 

- เนือ่งจากคนไทยนิยมดื่มน ้าเย็นและน ้าแข็ง ร้านอาหารในประเทศจีนส่วน
ใหญ่จะบริการ   ชาร้อน หรือน ้าเปล่า และบางร้านไม่มีน ้าแข็งให้บริการ 
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากร้านไหนไม่มีน ้าแข็งบริการทางเรา
ต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี ด้วย 
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เจ้ำหน้ำท่ีทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก 
 
 
คุณเอก โอฐนอ้ย (เอก - 080 276 7779) 
 
คุณศริิพร พงศ์วิญญู (ปุก๊ – 081 985 0471) 
 
 
 

 
 
 
 คุณชัยยศ หัตถสาร (ชยัยศ – 094 145 9405) 
 

 

 
 

 

คุณเจษฎา โอวาทเวโรจน์ (โรเบิร์ต – 081 88 15151) 
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ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – เซินเจิ้น 
วันที่ 6 – 12 กรกฎำคม 2562  โดยสำยกำรบินไทย (TG) 

 

วันเสำร์ที่ 6 ก.ค. 62 กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้  

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ 

B18 สายการบินไทย (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความ

สะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

10.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย  

  เที่ยวบินที่ TG 664 

16.00 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติผู่ตงเซี่ยงไฮ้  

18.00 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

19.30 น. น ำท่ำนเข้ำพักที ่FOUR POINT BY SHERATON DANING SHANGHAI 

 

วันอำทิตย์ท่ี 7 ก.ค. 62  เมอืงโบรำณจูเจียเจีย่ว – Starbucks Reserve Roastery –  

  ย่ำนซินเทียนตี้ – ชมกำยกรรม ERA  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่ง
ทะเลสาบดื นซาน เป็นต้าบลน ้าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่ มีชื่อเสียง
โด่งดังในบรรดาต้าบลน ้าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น ้าแยงซีเกียง
จนถึงปัจจุบันนี  ท่านจะได้ ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทาง
วัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย เมื่อถึงเวลาอันสมควร 
น้าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง นครเซี่ยงไฮ้  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
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13.00 น. น้าท่านชม ร้ำนกำแฟ Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์สาขาใหม่ที่นคร
เซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองต้าแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวย
ที่สุดในโลกเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 
100 ชนิด รวมทั งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี แห่งเดียวนอกจากนั นยังมีอาหารและขนม
มากมายในส่วนเบเกอรีที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับร้านเบเกอรีชื่อดังจาก
อิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย มีการท้าขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่ร้านทุกวันมากกว่า 
80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี  สตาร์บัคส์ยังน้าเทคโนโลยี AR 
สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าโดยร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อ
โทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ นใน
โทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ 

15.00 น. จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ (Xin Tian Di) ย่านฮิปเตอร์ใจกลางนคร
เซี่ยงไฮ้ ที่วัยรุ่นต้องมา กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆไปแล้ว ส้าหรับ
แหล่งช้อปปิ้งแห่งนี  ไม่แพ้แหล่งช้อปป้ิงรุ่นพี่ อย่าง ถนนนานกิง ถนนอู่เจียง Yu Yuan 
Bazaar ถือว่าเป็นอีก 1 ไฮไลท์เด็ดของนครแห่งนี  เนื่องจากเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร 
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้อิฐบล็อกแบบสถาปัตยกรรมแบบ Shikumen (ซิกเหมิน) การ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกกับจีนเข้าด้วยกัน ทางเดินหิน ก้าแพงหิน 
ประตูหิน บ้านเมืองเก่าแต่ดูแลรักษาอย่างด ี
ตลอดเส้นทางถูกตกแต่งด้วยต้นเมเปิ้ล จัดวางอย่างลงตัว ท้าให้เมื่อฤดูใบไม้ผลิ จะ
เชียวชอุ่มไปทั่วถนน ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ก็จะยิ่งสวยขึ นไปอีก 100เท่า 

18.00 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ปิ้งย่าง 

19.30 น. หลังรับประทานอาหาร น้าคณะชม กำยกรรม ERA (กายกรรมอีร่า) สุดยอดกายกรรม

ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ศิลปะการแสดงใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานระหว่างกายกรรมจีน และ

ความทันสมัยไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ใช้ทุนมากกว่า 100 ล้านหยวน ในการสร้างฉาก

อันยิ่งใหญ่อลังการ และเครื่องแต่งกายที่มีความวิจิตรงดงาม นักท่องเที่ยวจะได้ชมการ

แสดงประกอบแสงสีเสียงสุดไฮเทค ซึ่งมีทั งความอ่อนช้อยและความผาดโผนตื่นเต้น
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เร้าใจหลากหลายชุด อาทิเช่น ขี่มอเตอร์ไซค์วนในลูกกลม ชุดวงล้อมิเลเนี่ยม การต่อ

ตัว และอื่นๆ อีกมากมาย  

 (กำรแสดงใช้เวลำประมำณ 90 นำที แต่มีพักเบรคระหว่ำงกลำง 10 นำที) 

 น ำท่ำนเข้ำพักที่ FOUR POINT BY SHERATON DANING SHANGHAI  

  

วันจันทร์ที่ 8 ก.ค. 62 ศึกษำดูงำนนครเซี่ยงไฮ ้– ตลำดเฉินหวำงเมี่ยว–ถนนนำนกิง -หำดไว่ทำน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.00 – 11.00 น.  ดงูำน Shanghai Municipal Commission of Economy and 

Informatization 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 

14.00 – 16.30 น.  ดูงำน Wondersgroup  

17.00 น. น้าคณะเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวำงเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี อาคารในตลาดเฉินหวาง

เมี่ยวก่อสร้างเลียนแบบ บ้านในสมัยราชวงศ์หมิง มีบาร์ซ่าขายของที่ระลึกมากมาย 

รวมถึงร้านน ้าชาที่นัก ท่องเที่ยวมาแล้วต้องหาโอกาสมานั่งดื่มชาสัมผัสบรรยากาศที่

คึกคักมีเสน่ห์ เช่น ร้าน LU PO LANG และร้านอาหารประเภทของว่าง ในสารคดี

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับมหานครเซี่ยงไฮ้ จะมีการแนะน้าร้านอาหารเก่าแก่ที่ขึ นช่ือที่สุดใน

เซี่ยงไฮ้ ชื่อ ร้านเหล่าซ่างไห่ “OLD SHANGHAI” 

18.30 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู สุกี กุ้งมังกร  

19.30 น. หลังรับประทานอาหาร น้าคณะอิสระช้อปปิ้ง ถนนนำนกิง ช้อปปิ้งสตรีทที่เก่าแก่ที่สุด

ในเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยในบริเวณสองข้างทางนั นเต็มไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้า

มากมาย ทั งสินค้าแบกะดินจนถึงสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั งยังอยู่ไม่

ไกลจากหาดไว่ทานมากนัก นักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งยังถนนแห่งนี จึงสามารถเดินเล่น

ชมความงดงามของหอไข่มุกที่ตั งอยู่ในบริเวณหาดไว่ทานได้อย่างสบายใจ ส่วนในช่วง
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เช้าที่นี่ก็จะกลายสภาพเป็นสถานที่ออกก้าลังกายของบรรดาผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ

ทั งหลาย เรียกได้ว่าเป็นถนนอเนกประสงค์อย่างแท้จริง  

 จากนั นน้าคณะถ่ายรูปหมู่ที่มีฉากหลังเป็นหอไข่มุก ณ หำดเจ้ำพ่อเซี่ยงไฮ้ (shanghai 

beach) จริง ๆ แล้วมีชื่อว่าหาดไว่ทัน (Waitan) หรือ เดอะบันด์ (The Bund) ซึ่ง

ไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น ้าที่มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้าหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า มหานครเซี่ยงไฮ้

แบ่งเป็นเขตเมืองเก่าและเขตเมืองใหม่ ฝั่งเมืองเก่าเรียกว่าฝั่งผู่ซี่ (Puxi) และฝั่งเมือง

ใหม่เรียกว่าฝั่งผู่ตง (Pudong) มีแม่น ้าหวงผู่แบ่งเมืองเซี่ยงไฮ้ออกเป็นสองฝั่ง และ

บรรยากาศของสองฝั่งแม่น ้าก็แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

  น ำท่ำนเข้ำพักที่ FOUR POINT BY SHERATON DANING SHANGHAI  

 

 วันอังคำรที่ 9 ก.ค. 62      ศึกษำดูงำนนครเซี่ยงไฮ ้– รถไฟควำมเร็วสูง – หังโจว - 

  เจดีย์นำงพญำงูขำว - KFC 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 – 12.00 น. ดูงำน Minhang District License Processing Center 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 

14.00 น. คณะเดินทางสู่ สถำนีรถไฟเซี่ยงไฮ ้

14.56 น. น้าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว โดยรถไฟควำมเร็วสูง G7 517 (ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ 1 ชั่วโมง) 

*** กระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่และสัมภำระของท่ำนเดินทำงไปพร้อมกันรถบัส *** 

15.49 น. คณะเดินทางถึงเมืองหังโจว *** รถบัสท้องถิ่น (คันที่สอง) รอรับคณะ  *** 

16.00 น. จากนั นน้าคณะเดินทางสู่ เจดีย์นำงพญำงูขำว ตั งอยู่บนยอดเขาริมทะเลสาบซีหู เดิม

เป็นเจดีย์ 8 เหลี่ยม สูง 5 ชั น โครงหลักสร้างจากไม้ ส่วนภายนอกนั นเป็นอิฐสีแดง-
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น ้าตาล แต่ในปัจจุบันเจดีย์เดิมถูกสร้างครอบด้วยเจดีย์ใหม่ 8 เหลี่ยม ขนาด 5 ชั น

เหมือนเดิมแต่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป ฐานชั นล่างสุดได้จัดเป็นนิทรรศการแสดง

ความเป็นมาของเจดีย์เหลยเฟิง ส่วนกลางเป็นซากเจดีย์ เก่า ชั นที่สองเป็นภาพ

แกะสลักด้วยไม้หอมอันวิจิตรบรรจง เล่าเรื่องราวต้านานนางพญางูขาว ชั นบนสุดเป็น

การแสดงภาพพุทธประวัติ พร้อมกับมีระเบียงชมวิว ให้คณะขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อชื่น

ชมวิวที่สวยงำม  

19.30 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น 

 น้าท่านเดินทางสู่ เคเอฟซีในเมืองหำงโจว ชมและทดลองสั่งซื อผ่านนวัตกรรมสุด

ล ้า โดยทางอาลีบาบา ได้น้าร่องเพิ่มวิธีการช้าระเงินแบบใหม่ส้าหรับลูกค้า โดยใช้

การรู้จ้าใบหน้าในการยืนยันตัวตนเพื่อช้าระเงิน ร้านเคเอฟซีสาขานี เป็นร้านคอน

เซปต์ในชื่อ KPRO ที่เน้นเมนูสุขภาพและใส่เทคโนโลยีเข้าไปในร้าน ซึ่งทั งหมด

เป็นไปได้ เนื่องจาก Ant Financial เจ้าของ Alipay ที่เป็นบริษัทเครือ Alibaba 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเคเอฟซีในประเทศจีนอยู่แลว้ ระบบช้าระเงินนี ตั งช่ือว่า Smile 

to Pay โดยลูกค้ายืนให้เครื่องสแกนใบหน้าในการตรวจสอบ จากนั นต้องยืนยันอีก

ขั นโดยใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไป การสั่งซื อจึงจะสมบูรณ์   

 น ำท่ำนเข้ำพักที ่HANGZHOU MARRIOTT QIAN JIANG  

 

วันพุธที่ 10 ก.ค. 62     ศึกษำดูงำนหัวโจว – เซินเจิ้น 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 – 11.00 น. ศึกษำดูงำน ณ DT DREAM TECHNOLOGY CO.LTD. 

11.50  – 12.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 

14.05 น. เดินทำงโดยสำยกำรบินไห่หนำนแอร์ไลน์ สู่เมืองเซินเจิ้น เที่ยวบนิที่ HU 7398 
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16.20 น. คณะเดินทำงถึงเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล

กวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่ส้าคัญของจีนทางตอนใต้ เป็นเมืองที่ มีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีก

ด้วย 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู สุกี น ้าข้าว (ซุ้นเต๋อ) 

 น ำท่ำนเข้ำพักที่ SHANGRILA HOTEL SHENZHEN LUOHU 

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค. 62    ศึกษำดูงำนเซินเจิ้น – หล่อหวู ่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม 

09.00 – 12.00 น. ศึกษำดูงำน ณ HUAWEI ส ำนักงำนใหญ ่

12.00 น. เลี ยงรับรองอาหารกลางวัน โดย Huwei 

14.00 – 15.00 น. ศึกษำดูงำน TENCENT HOLDINGS LIMITED  

15.30 น. น้าท่านเดินทางสู่  หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่ง

ละลายทรัพย์ของนักช้อปปิ้ง เป็นห้างช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิ นแหล่งช้อป

ปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั งหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน 

ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชั น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื นเมืองมากมาย 

กระเป๋า เสื อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่อดังๆ ทั งนั น 

ไม่ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มี

วางขายให้เลือกซื อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 

บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-

300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด้วยความที่สินค้าเลียนแบบ

ของจริงเหล่านี มีความคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริงเป็นอย่างมาก เหมือนกันแทบ

จะทุกกระเบียดนิ ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของ



 
 
 

หน้าที่ 14/24 
 

จริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงท้าให้สินค้าเลียนแบบเหล่านี ขายดิบขายดีเป็น

อย่างมาก 

18.00 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

  น ำท่ำนเข้ำพักที่ SHANGRILA HOTEL SHENZHEN LUOHU 

 

วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62   เซินเจิ้น – กวำงเจำ – กรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก และออกเดินทางสู่กวางเจา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 

ชั่วโมง)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 

13.00 น. น้าคณะอิสระ ช้อปปิ้งเครื่องหนัง ย่ำนกุ้ยฮั่วกัง (Gui Hua Gang) ย่านนี เหมาะ

ส้าหรับคนที่อยากจะช้อปปิ้งเครื่องหนัง หรือว่ากระเป๋า ที่แนะน้าเพราะว่าเป็นศูนย์

รวมเครื่องหนัง และกระเป๋าที่ค่อนข้างใหญ่ มีทั งขายปลีก และขายส่ง เหมาะทั ง

ส้าหรับคนที่ซื อไปใช้เอง และซื อไปขายเพราะราคาไม่แพงมาก แถมยังมีดีไซน์ให้เลือก

หลากหลาย มีตั งแต่ดีไซน์เรียบๆ ที่ไม่ใช่แบรนด์อะไรเลย รวมไปถึงของเหมือนแบรนด์

ก็มใีห้เลือกมากมาย  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

19.00 น. เมื่อถึงเวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา เดินทางกลับประเทศไทย 

21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679 

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 



 
 
 

หน้าที่ 15/24 
 

ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน 
หลักสูตรกำรสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนองค์กรสู่รัฐบำลดิจิทลั 

ศึกษำดูงำน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน  
ระหว่ำงวันที่ 6 – 12 กรกฎำคม 2562 

Last Update 04.07.62 
Date Morning Afternoon 

Saturday, 
6 July, 2019 

ออกเดินทางจาก Bangkok -  Shanghai  

Sunday, 
7 July, 2019 

Experiential learning on Digital Lifestyles in China (Shanghai) 

Monday, 
8 July, 2019 

Shanghai Municipal 
Commission of Economy and 
Informatization 
- Digital China 2020/ China’s 

Digital Economy/  
e-Government in China 

- Digital Government 
Transformation 

- Highlight project in e-
Government Development  

Wondersgroup  
- Digital Transformation 
- Big Data Solution 
- Data Integration 

Tuesday,  
9 July, 2019 

Minhang District License 
Processing Center  
- One Stop Service / 

Government Service portal  
- Demo one stop service by 

website and Kiosk 

Shanghai - Hangzhou (High 
Speed Train) 



 
 
 

หน้าที่ 16/24 
 

Date Morning Afternoon 
Wednesday, 
10 July, 
2019 

DtDream Technology Co Ltd  
- Showroom 
- Big data analytics and case 

studies 

Experiential learning on 
Culture and Digital Lifestyles 
in China (Hangzhou) 

Hangzhou - Shenzhen (Plane) 

Thursday  
11 July, 
2019 

Huawei 
- Benefit of 5G in real life  
- Augmented Reality (AR) and 

virtual Reality (VR) 
- Facial recognition for public 

service 
- Smart city 

Tencent 
- Tencent’s history, 

background 
- business portfolio 
- Applications in real life 

Friday, 
12 July, 
2019 

- Travel to Guangzhou by Bus เดินทางกลับประเทศไทย  

หมายเหตุ:                               
▪ ก้าหนดการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั งนี  อยู่ในระหว่างการประสานงาน 

และรอตอบรับ 
▪ ความหมายของส ี

 คณะผู้บริหารที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจะพักอยู่ทีโ่รงแรม ณ Shanghai (เซี่ยงไฮ้) 
 คณะผู้บริหารที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจะพักอยู่ทีโ่รงแรม ณ Hangzho (หางโจว) 
 คณะผู้บริหารที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจะพักอยู่ทีโ่รงแรม ณ Shenzhen (เซินเจิ น) 
 คณะผู้บริหารที่จะเดินทางไปยังเมอืง Guangzhou (กวางโจว) 

 
 



 
 
 

หน้าที่ 17/24 
 

สรุปกำรแต่งกำยในแตล่ะวัน 
 

Date รูปแบบการแต่งกาย 

เสาร์, 
6 กรกฎาคม 2562 

แต่งกายตามสบาย (ตามอัธยาศยั) 

อาทิตย์, 
7 กรกฎาคม 2562 

แต่งกายตามสบาย (ตามอัธยาศยั) 

จันทร์, 
8 กรกฎาคม 2562 

แต่งกายเป็นทางการสวมสูท และติดตราสัญลักษณ์ TDGA 
▪ สุภาพบุรุษสวมสูท ผูกเนคไท  

เสื้อโปโลสีเหลอืง และสวมสูททับ 

▪ สุภาพสตรสีวมสูท สามารถใส่กระโปรงหรือกางเกงได้ 

อังคาร,  
9 กรกฎาคม 2562 

พุธ, 
10 กรกฎาคม 2562 

พฤหัสบดี, 
11 กรกฎาคม 2562 

ศุกร์, 
12 กรกฎาคม 2562 

แต่งกายตามสบาย (ตามอัธยาศยั) 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

หน้าที่ 18/24 
 

แนะน ำสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 
ชื่อประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร  
ภำษำไทย  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมืองหลวง กรุงปักก่ิง (ภาษาราชการจีนเรียกว่า “เป่ยจิง” Beijing) 
พื้นที่ 9.60 ล้านตารางกิโลเมตร 
ประชำกร เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก 

ประมาณ 1,385 ล้านคน1 
ชนชำติ มีชนชาติต่างๆ อยูร่วมกนั 56 ชนชาติ 

โดยเป็นชาว “ฮั่น” 93.30% 
ศำสนำ ลัทธิขงจื อ ศาสนาพทุธลัทธิเตา๋ ศาสนาอสิลาม และศาสนา

คริสต ์
ภำษำรำชกำร ภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮวา่) เป็นภาษาราชการ 

ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาพูดท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 
ระบบกำรปกครอง ระบบสังคมนยิม  

มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ก้าหนด
นโยบายตา่งๆ 

ประธำนำธิบดีคนปัจจบุนั สี จิ นผิง 
 

 

ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                                           
1 https://www.livepopulation.com/country/china.html 



 
 
 

หน้าที่ 19/24 
 

ข้อมูลประกอบกำรศึกษำดูงำนอื่นๆ 
 

1. ข้อมูลกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
       สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 
 

2. แผนที่สถำนที่ศึกษำดูงำนแต่ละแห่ง  
และระยะเวลำกำรเดินทำง 

โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 

3. ตำรำงสรุปโปรแกรมกำรเศึกษำดูงำน 
โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 

 

4. กำรแบ่งกลุ่มเพื่อกำรสรุปกำรศึกษำดูงำน 
โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 

 
 
 



 
 
 

หน้าที่ 20/24 
 

รำยชื่อคณะผู้บริหำร 

หลักสูตรกำรสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนองค์กรสู่รัฐบำลดิจิทลั 
 

ที่ ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล 
ชื่อ
เล่น 

ต ำแหน่งและหน่วยงำน โทรศัพท์มือถือ 

1 นาง กุลฤด ี พัฒนะอิ่ม จ๋ิม รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

089 684 7443 

2 นาย ฆนภาส ศิริรัมย์ อ้อม ผู้จัดการงานวิศวกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ้ากัด 

086 365 9432 

3 นาง จุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร บุ๋ม นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช้านาญการพิเศษ 

ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

081 371 6308 

4 นาย เฉลิมพร ช่วยรกัษา เล็ก ผูอ้้านวยการกองแผนสารสนเทศ 
และสื่อสาร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

085 917 5125 

5 นาย ชิงชัย  เอ่ียมสิทธิพันธ์ุ ชิ ง ผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทค
โนโบยีสารสนเทศ 

การไฟฟ้านครหลวง 

081 752 1098 

6 นาง เดือนเพ็ญ โยเฮือง กุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนช้านาญการ 

ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

063 549 9693 

7 นาย ทวศีักดิ์ สิริรัตน์เรขา ยิร์ ผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กรมสุขภาพจิต 

081 985 3655 

8 นาย ธนา อมรภัทรกุล นา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

  

094 486 2007 



 
 
 

หน้าที่ 21/24 
 

ที่ ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล 
ชื่อ
เล่น 

ต ำแหน่งและหน่วยงำน โทรศัพท์มือถือ 

9 นาย ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ เป้ง ผูอ้้านวยการสาขาเคมีและชีววิทยา 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

098 246 0947 

10 นาง นงนุช วงศ์กาฬสินธ์ุ นุช ผู้อ้านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประปานครหลวง 

081 819 2591 

11 นาง นพวรรณ ศรีวงค์พานิช หมวย รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการ 
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 

081 854 5689 

12 พันเอก นภดล แก้วก้าเนิด แต ผู้อ้านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

ส้านักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก 

081 943 7376 

13 นาง นันทวรรณ ธรรมวิไลวัฒน์ นัน ผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบงาน
ประยกุต์ 

การไฟฟ้านครหลวง 

086 977 2779 

14 นาง พัฒนพร ไตรพิพัฒน ์ จ๋ิม ผู้อ้านวยการฝ่ายก้ากับธุรกิจตัวกลาง 
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

081 803 3456 

15 นาย พิพัฒน์ กิตติสิโรตม ์ เก่ง ผู้อ้านวยการส่วนงาน 
ส้านักงาน กสทช. 

099 227 9779 

16 นาย ไพรัช สอาดจิตต์ อับดุล ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายขาย 
การยาสูบแห่งประเทศไทย 

081 421 3271 

17 นางสาว ภัทราภรณ์ โสเจยยะ ภัทร รองอธิบดีด้านบริหาร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

092 253 7046 

18 นาย ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ยง ผู้อ้านวยการศูนย์สารสนเทศ 
กรมควบคุมโรค 

081 811 3615 

19 นาย รัก ลาภานันต์ รัก ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ้ากัด 

086 099 5185 



 
 
 

หน้าที่ 22/24 
 

ที่ ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล 
ชื่อ
เล่น 

ต ำแหน่งและหน่วยงำน โทรศัพท์มือถือ 

20 นาย ฤทธี ศรีสวัสดิ์ ฤทธ์ิ ท่ีปรึกษา 
ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ 

080 961 3351 

21 นาย เลิศศักดิ์ จรรยาแพทย์ เลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผูบ้ริหารกลุ่ม 

ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) 

089 514 8371 

22 นาย วจ ี พิทักษ์ปรัชญา
กุล 

 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

การไฟฟ้านครหลวง 
063 209 5715 

23 นาง วิไล เรืองฉาย โต ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

085 485 4284  

24 นาย ศรพงศ ์ ดุรงคเวโรจน์ เอก ผู้อ้านวยการฝ่ายปฏิบตัิการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

081 859 0299 

25 นาง ศิริพร ศริพันธ์ุ ตุ๊ก ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

095 489 0299 

26 นาย ศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ปู ผูอ้้านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมประมง 

081 821 7776 

27 นาย สมศกัดิ์ ธนาวุฒิวร แม้ ผู้อ้านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
ธนาคารกรงุไทย จ้ากัด (มหาชน) 

081 849 8250 

28 นางสาว สุริชา ปั้นทอง เจ๊ียบ ผู้จัดการงานวิศวกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ้ากัด 

089 132 6247 

29 นางสาว อรทัย นิ่มถาวร แอ๋ว ผูอ้้านวยการฝ่ายก้ากับธุรกิจ 
จัดการลงทุน 

ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

092 263 4949 



 
 
 

หน้าที่ 23/24 
 

ที่ ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล 
ชื่อ
เล่น 

ต ำแหน่งและหน่วยงำน โทรศัพท์มือถือ 

30 นาย อานนท์ โห้วงษ์ เอ๋ หัวหน้าส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย 

089 812 1872 

31 นางสาว อายุศรี ค้าบรรลือ กุ้ง ผู้อ้านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครอง
สิทธปิระโยชน์ 

คปภ. 

081 553 9045 

32 นาย อ้านวย แสง
วิโรจนพัฒน์ 

นวย ผู้อ้านวยการฝ่ายกลยุทธ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

089 775 7690 

33 นาย เอนก บ้ารุงกิจ เหนก ผู้อ้านวยการศูนย์สารสนเทศการวจิัย 
ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

098 246 6232 

34 นาย เอนก อยู่ยืน โก ้ ผู้อ้านวยการฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

081 374 1234 
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