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ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA  

(EA for e-Government Exchange Program: e-GExp) 
ระหว่ำงวันที่ 17 - 18 สิงหำคม 2559 

ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

วันพุธที่ 17 สิงหำคม 59 
 
เวลำ      รำยละเอียด 
 
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน  
      พร้อมรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า 
      ณ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 
09.00 น.     ออกเดินทาง 
 
12.00 – 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
      ณ ร้านปลาทู 
      เลขที่ 136/1 ซอยหัวหิน 55 ถนนชมสินธุ์ ต าบลหัวหิน  

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
      
13.00 – 13.40 น.                            เดินทางถึง โรงแรมวรบุระ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
13.40 – 14.00 น.  Welcome Drink และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
14.00 – 16.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  โดย ทีมผู้เชี่ยวชาญของ EGA 
   
16.30 – 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
18.00 – 22.00 น.    กิจกรรมสัมพันธ์ 

พร้อมรับประทานอาหารค่ าร่วมกัน 
 
22.00 น. เป็นต้นไป    พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหำคม 59 
 
เวลำ      รำยละเอียด 
 
07.00 – 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า 
 
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน 
 
08.30 - 10.00 น.    การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  

“กรณีศึกษาการใช้สถาปัตยกรรมองค์กร” 
โดย ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ 
     ผูช้่วยผู้จัดการใหญ่ สายประมวลผลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 
10.00 – 10.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง 
 
10.15 – 11.30 น.    การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  

“กรณีศึกษาการใช้สถาปัตยกรรมองค์กร” 
โดย ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ 
     ผูช้่วยผู้จัดการใหญ่ สายประมวลผลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 
11.30 – 12.00 น.    Check out ด้วยตัวของท่านเอง 
      โดย ทีมงาน EGA อ านวยความสะดวก 
       
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 
13.00 – 16.30 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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แผนที่ 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

ณ ห้องวิภำวดี ชั้น 18  อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์  
เลขที่ 108 ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 
 
 

กำรเดินทำง  
 รถไฟฟ้า สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางออกที่ 2 เดินมาทางซอยรางน  า หรือสามารถต่อรถ

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือรถแท็กซี่เข้าซอยได้ค่ะ (ตึกบางกอกไทยทาวเวอร์) 
 ขับรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ สามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ ทางซอยรางน  าและทางถนนศรีอยุธยา 

o เข้าทางซอยรางน  า: ขับตรงเข้ามาผ่าน King Power อยู่ทางด้านขวามือ  
ขับตรงมาเรื่อยๆ ทางด้านขวามือ จะเจอ Lotus Express  
(มีสัญญาณไฟคนข้ามตรงปากซอยพอดีค่ะ) ให้เลี ยวขวาเข้าซอยข้าง Lotus Express  

o เข้าทางถนนศรีอยุธยา: ขับเลยโรงเรียนศรีอยุธยามาเจอสะพานลอย  
สามารถเลี ยวเข้าซอย 6 ซอยอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพญาไท 1 
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แผนที่ 
ร้ำนปลำทู 

เลขที่ 136/1 ซอยหัวหิน 55 ถนนชมสินธุ์ ต ำบลหัวหิน 
อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
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แผนที่ 
โรงแรมวรบุระ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

83/199 Soi Moo Baan Nonggare, T.Nonggare, Hua Hin, Hua Hin,  
Prachuap Khiri Khan, Thailand 77110 

www.worabura.com 
 

 
 

 
 
ท่ำนสำมำรถสอบถำมเส้นทำง 
Tel: +66 (0) 3253 6999 
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เบอร์ติดต่อทีมงำน EGA ผู้ประสำนงำน 
หลักสูตรกำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA  

(EA for e-Government Exchange Program: e-GExp) 
 

 
 
 

 
 
 
 
1. นายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ  081 174 1577 (ระบบ AIS) 
2. นางสาวฐิติมา รัตนประกาย    089 104 7409 (ระบบ AIS) 
3. นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต  086 910 6194  
4. นายเอก โอฐน้อย   080 276 7779 (ระบบ True Move – H) 
5. นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู  081 985 0471 (ระบบ AIS) 
6. นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ  095 662 9950  (ระบบ True Move – H) 
 
ขอสงวนสิทธิ์ 

สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของเครื่องดื่มและอาหารในห้องพัก และ /หรือ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และขออภัยส าหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ด้วย 

1. นายสุเขต เชยกลิ่นเทศ 
(เขต) 

2. นางสาวฐิติมา รัตนประกาย 
(บิ๊ก) 

 

6. นางสาวพรเพ็ญ บุษราธน
กิจ(เล็ก) 

3. นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต   
    (หน่อย) 

5. นางสาวศิริพร พงศ์วิญญ ู
(ปุ๊ก) 

4. นายเอก โอฐน้อย 
(เอก) 


