ตารางกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจําปี 2562 (ปี ที่ 12)
วันที่
12 มกราคม 2562
รุ่ นที่ 1
มิถุนายน 2562
รุ่ นที่ 2
มิถุนายน 2562
รุ่ นที่ 3
กรกฎาคม 2562
รุ่ นที่ 4
สิ งหาคม 2562
รุ่ นที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
รุ่ นที่ 2
มีนาคม 2562
รุ่ นที่ 3
พฤษภาคม 2562
รุ่ นที่ 4
22 มิถุนายน 2562
รุ่ นที่ 1
15 มิถุนายน 2562
รุ่ นที่ 2
13 กรกฎาคม 2562
รุ่ นที่ 3
24 สิ งหาคม 2562
รุ่ นที่ 4
21 กันยายน 2562
มี.ค.-62

มิ.ย.-62

พ.ค.-62

กิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
1. หน่วยงานที่ขอการสนับสนุน

โครงการโรงเรี ยนผูป้ กครอง รุ่ นที่ 1

1. ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น (ป.4-ป.6)

50

โครงการโรงเรี ยนผูป้ กครอง รุ่ นที่ 2

1. ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น (ป.4-ป.6)

50

โครงการโรงเรี ยนผูป้ กครอง รุ่ นที่ 3

1. ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น (ป.4-ป.6)

50

โครงการโรงเรี ยนผูป้ กครอง รุ่ นที่ 4

1. ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น (ป.4-ป.6)

50

โครงการฝึ กอาชีพสําหรับชุมชน รุ่ นที่ 1

1. ผูส้ นใจทัว่ ไปจากชุมชนรอบนิคมฯ

25

โครงการฝึ กอาชีพสําหรับชุมชน รุ่ นที่ 2

1. ผูส้ นใจทัว่ ไปจากชุมชนรอบนิคมฯ

25

โครงการฝึ กอาชีพสําหรับชุมชน รุ่ นที่ 3

1. ผูส้ นใจทัว่ ไปจากชุมชนรอบนิคมฯ

25

โครงการฝึ กอาชีพสําหรับเยาวชนและชุมชน 1. ผูส้ นใจทัว่ ไปจากชุมชนรอบนิคมฯ
รุ่ นที่ 4
2. โรงเรี ยนที่สนใจเข้าร่ วม
โครงการสื บสานประเพณี ไทยในวิสาหกิจ
1. โรงเรี ยนวัดโพธิ์
ชุมชนตลาดโก้งโค้ง รุ่ นที่ 1
โครงการสื บสานประเพณี ไทยในวิสาหกิจ
1. โรงเรี ยนราษฎร์นิรมิตร
ชุมชนตลาดโก้งโค้ง รุ่ นที่ 2
โครงการสื บสานประเพณี ไทยในวิสาหกิจ
1. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า
ชุมชนตลาดโก้งโค้ง รุ่ นที่ 3
โครงการสื บสานประเพณี ไทยในวิสาหกิจ
1. โรงเรี ยนเจ้าฟ้ าสร้าง
ชุมชนตลาดโก้งโค้ง รุ่ นที่ 4
โครงการร่ วมมือ กศน.อําเภอบางปะอิน กับ 1. ผูป้ ฏิบตั ิงานในนิคมไฮเทค
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด
2. นักศึกษา กศน.
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ รุ่ น 1
3. ผูส้ นใจทัว่ ไป
โครงการร่ วมมือ กศน.อําเภอบางปะอิน กับ 1. ผูป้ ฏิบตั ิงานในนิคมไฮเทค
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด
2. นักศึกษา กศน.
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ รุ่ น 2
3. ผูส้ นใจทัว่ ไป
โครงการร่ วมมือ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน
1. ผูส้ นใจทัว่ ไปที่ปฏิบตั ิงานเท่านั้น
จ.พระนครศรี อยุธยา กับ ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จํากัด หลักสู ตรภาษาญี่ปุ่น รุ่ นที่ 1

จํานวน(คน)

25
25
25
25
25
25

25

25

ตารางกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจําปี 2562 (ปี ที่ 12)
วันที่
รุ่ นที่ 1
5,12,19 มิถุนายน 2562

กิจกรรม

โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 12

รุ่ นที่ 2
3,10,24 กรกฎาคม 2562 โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 12

รุ่ นที่ 3
14,21,28 สิ งหาคม 2562 โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 12

รุ่ นที่ 4
4,11,18 กันยายน 2562

วันที่ 7 สิ งหาคม 2562
วันที่ 8 สิ งหาคม 2562

รุ่ นที่ 1
13 พฤศจิกายน 2562

โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 12

โครงการกิจกรรมส่ งเสริ มครู 4.0
โครงการเปิ ดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุ งเก่า
ครั้งที่ 2

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
จํานวน(คน)
1. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิราราม
2. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ
150
3. โรงเรี ยนสุ วพรรณสนิทวงศ์พิทยา
4. โรงเรี ยนวัดทําใหม่
5. โรงเรี ยนวัดบ้านหีบ
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม
2. โรงเรี ยนวัดโพธิ์
150
3. โรงเรี ยนราษฎร์บาํ รุ ง
4. โรงเรี ยนวัดสามกอ
5. โรงเรี ยนวัดลาดระโหง
1. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า
2. โรงเรี ยนวัดสามเรื อน
150
3. โรงเรี ยนราษฎร์นิรมิตร
4. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกายาราม
5. โรงเรี ยนชุมชนวัดกําแพง
1. โรงเรี ยนวัดทําเลไทยโปรดสัตว์
2. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด
150
3. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
4. โรงเรี ยนปราสาททองวิทยา
5. โรงเรี ยนเจ้าฟ้ าสร้าง
1. โรงเรี ยนรอบนิคมฯ
50
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม (ม.2-ม.3)
2. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ (ม.2-ม.3)
300
3. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด (ม.2-ม.3)
4. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ (ม.2-ม.3)
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม
2. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า
3. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ
4. โรงเรี ยนวัดโพธิ์
5. โรงเรี ยนวัดทําเลไทยโปรดสัตว์
100
6. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
7. โรเรี ยนสุ วพรรณสนิทวงศ์พิทยา
8. โรงเรี ยนวัดลาดระโหง
9. โรงเรี ยนเจ้าฟ้ าสร้าง
10. โรงเรี ยนปราสาททองวิทยา

ตารางกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจําปี 2562 (ปี ที่ 12)
วันที่

กิจกรรม

ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
1. โรงเรี ยนราษฎร์บาํ รุ ง
2. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิราราม
3. โรงเรี ยนราษฎร์นิรมิตร
4. โรงเรี ยนวัดสามเรื อน
รุ่ นที่ 2
5. โรงเรี ยนวัดทําใหม่
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
20 พฤศจิกายน 2562
6. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด
7. โรงเรี ยนวัดสามกอ
8. โรงเรี ยนวัดบ้านหีบ
9. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกายาราม
10. โรงเรี ยนชุมชนวัดกําแพง
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม
2. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า
3. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ
4. โรงเรี ยนวัดโพธิ์
โครงการวันวิทยาศาสตร์สาํ หรับเยาวชน ครั้งที่
5. โรงเรี ยนวัดทําเลไทยโปรดสัตว์
วันที่ 13 ธันวาคม 2562
10 และมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรม
6. โรงเรี ยนราษฎร์บาํ รุ ง
ไฮเทค
7. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิราราม
8. โรงเรี ยนราษฎร์นิรมิตร
9. โรงเรี ยนวัดสามเรื อน
10. โรงเรี ยนวัดทําใหม่
11. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด
12. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
13. โรงเรี ยนวัดสามกอ
14. โรงเรี ยนสุ วพรรณสนิทวงศ์พิทยา
15. โรงเรี ยนวัดบ้านหีบ
16. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกายาราม
17. โรงเรี ยนชุมชนวัดกําแพง
18.โรงเรี ยนปราสาททองวิทยา
19. โรงเรี ยนวัดลาดระโหง
20. โรงเรี ยนเจ้าฟ้ าสร้าง

จํานวน(คน)

100

800

