
ปีที่ 18 ฉบับที่ 28 ตุลาคม-ธันวาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน ครั้งที่ 10

พิธีมอบทุนการศึกษา ของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

	 บริษัท	 ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา	 จ�ากัด	 จัดงาน	
“วันวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน	ครั้งที่	 10”	ขึ้น	 เมื่อวันที่	
13	ธันวาคม	2562	ณ	ศูนย์เทคโนโลยีอยุธยา	จ�ากัด	 เพื่อ 
ส่งเสรมิสนบัสนนุและให้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์แก่เยาวชน	
ในมิติต่างๆ
 งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ากัด, บริษัท 
กฟัล์ บีแอล จ�ากดั, บรษิทั กฟัล์ บพี ีจ�ากดั, บรษิทั เวสเทร์ิน ดจิติอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
ศูนย ์วิทยาศาสตร ์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา, คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ, บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จ�ากัด, โรงเรียนสระบุรี
วทิยาคม และศนูย์การเรยีนรูเ้ครือ่งบนิเลก็และเครือ่งร่อน กิจกรรม
ในงาน ได้แก่ ฐานซปุเปอร์จรวดขวดน�า้ ฐานพลงังานกับสิง่แวดล้อม 
ฐานรักษ์โลกกับไฮเทค ฐานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ฐานแน่ใจว่า
ใหญ่ป่าว ฐานหุ ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ฐาน
มหัศจรรย์เครื่องร่อน การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 
และการประกวดภาพวาดระบายสี เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
จ�านวน 949 คน จาก 23 โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ

 บรษิทั	ไทยอนิดสัเตรยีล	เอสเตท	จ�ากดั	(นคิมอตุสาหกรรมไฮเทค) ได้มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรยีนรอบนคิมอตุสาหกรรม

ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์เป็นประจ�าทกุปี โดยมอบทนุการศกึษาให้นกัเรยีนทุนละ 2,000 บาท จ�านวน 60 ทนุ แก่ 14 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีน

วัดท�าใหม่ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง โรงเรียนวัดท�าเลไทยโปรดสัตว์ โรงเรียนปราสาททองวิทยา โรงเรียนวัดบ้านหว้า 

โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดสามเรือน โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียนราษฎร์บ�ารุง โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 

โรงเรียนชุมชนวัดก�าแพง และโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
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กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (CSR) บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ากัด 
(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ประจ�าปี 2562 (ปีที่ 12)

โครงการศิลปะส�าหรับเยาวชน (ART CLUB)
 วัน ท่ี  14 พฤศจิกายน 2562 ได ้ รับ เกียรติ จาก 
ผศ.ดร.สาลินันท์	บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

โครงการ Hi-Tech English Camp และ Stem เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 4

เป็นประธานเปิดงาน โครงการดังกล่าว
เป็นการสอนวาดภาพเบื้องต้น รวมทั้ง
สอนเทคนคิการวาดภาพ (ลงเส้น) เทคนคิ
การใช ้สีชอล ์คน�้ามันและสีไม ้ เพื่อ
เป็นการพฒันาทกัษะความสามารถ และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ (นวัตกรรมของพ่อ) 
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว (องค์การมหาชน) โดยคณุสมนกึ แสนสมบรูณ์สขุ เป็นประธาน
เปิดโครงการ กจิกรรมดงักล่าวเพือ่เป็นการปลูกฝังวถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบพอเพยีง
ให้แก่เยาวชน นักเรียน รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง 
เพื่อน�าไปปรับใช้ทั้งในครัวเรือน และโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 

 วันท่ี 4,11,18 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจากคุณประพนธ ์
ศลิปะรศัม	ีแรงงานจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เป็นประธานเปิดงาน มนีกัเรยีน
เข้าร่วมโครงการ 213 คน จาก 6 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนวดัลาดระโหง โรงเรยีน
วัดชุมพลนิกายารม โรงเรียนปราสาททองวิทยา โรงเรียนบ้านบางกระส้ัน 

โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และโรงเรียนชุมชนวัด 
ก�าแพง เป็นการให้นกัเรยีนระดับประถมศึกษา
ได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 
และ STEM รวมถงึความรกัสามัคคีในหมู่เหล่า
กับเพื่อนต่างโรงเรียนด้วย

โครงการโรงเรียนผู้ปกครองไฮเทค 4.0
 ได้รับเกียรติจากคุณสมหวัง	 ถุงสุวรรณ ประธานสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน โดยจัด 

2 รุ่น ได้แก่ โรงเรียนวัดท�าใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2562 และ

โรงเรียนวัดโพธิ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โครงการดังกล่าว

 เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และตระหนักถึงบทบาท

ส�าคัญในการเล้ียงดูบุตร รวมถึงการวางแผนอนาคตการศึกษา 

ร่วมกับบุตรในการเตรียมประกอบสัมมาชีพในอนาคต
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กิจกรรมเสวนายามบ่าย “จิตอาสาร่วมปี 2563” โครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัด ท�าดีด้วยใจ 

โครงการฝึกอาชีพส�าหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4

โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา	ณ	วสิาหกจิชมุชนตลาดโก้งโค้ง	(บ้านแสงโสม)	เพือ่เป็นการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ความสามารถ	
ของน้องๆ	นักเรียน	เยาวชน	ได้กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง

โครงการให้ความรูแ้ก่นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม จ�านวน	2	รุน่ๆ	ละ	20	คน	ได้แก่	วิทยาลยัเทคโนโลยอียธุยา	วนัที	่18-19	
พ.ย.2562	เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยุค	4.0	ซึ่งปัจจุบันได้มีการน�าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้าท�างาน และวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	วันที่	11-12	ธ.ค.2562

 เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ความรูด้้านจติอาสา 
(12 ปี) กับภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ชุมชน เป็นต้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
การเสวนาดังกล่าวเป็นแนวทางปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ (CSR) ของบริษัทฯ ในปี 2563 ต่อไป

 บรษิทั ไทยอินดสัเตรยีล เอสเตท จ�ากดั ส�านกังานนคิม
อตุสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) และ บรษิทั ศนูย์เทคโนโลยีไฮเทค
อยธุยา จ�ากดั ร่วมจัดกจิกรรมขึน้วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ณ 
วดัตลาดเกรยีบ เพือ่ร่วมกนัท�าความสะอาดวดัให้สะอาด น่าอยู่ 
อกีท้ังเป็นการท�าดต่ีอสังคมอกีทางหนึง่

โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ (ปัญญานุวัตรวิทยา)

โรงเรียนราษฏร์บ�ารุง โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)

โรงเรียนวัดท�าเลไทยโปรดสัตย์

หลักสูตร น�้าพริกปลาทับทิมฟูสมุนไพร วันที่ 26 ตุลาคม 2562 โดยเป็นการอบรม

ให้ความรูแ้ก่ผูส้นใจในชมุชนรอบนคิมอตุสาหกรรมไฮเทค ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

สามารถหารายได้เสริม ทั้งยังสามารถ

น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอด

เป็นกิจการ หรือธุรกิจได้ในอนาคต
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เว็บไซต์  http://www.attc-hitech.com/               หรือ ผ่านทาง Facebook 

บริษทั ศนูย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ากดั เลขที ่99 หมู่ 5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา  13160
โทร 035-350136 ต่อ 16 (คุณนฤมล)  โทรสาร 035-314370 , 035-350136  email: attc-ayutthaya@hotmail.com

ติดตามรายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ได้ที่

กิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

โครงการขุดลอกคลองบ้านเลน หมู ่9 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ณ คลองบ้านเลน 
ต�าบลบ้านโพ อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม “สภากาแฟ”  ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ณ ห้องประชุมส�านักงานใหม่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ร่วมกับผู้พัฒนานิคมฯ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ากัด 
จัดกิจกรรมพบปะหารือผู้ประกอบการนิคมฯ บ้านหว้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน และสร้างการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

กิจกรรม Open House ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 ณ บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย จ�ากัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
 (ไฮเทค) ร่วมกับ บรษิทั เอน็เอม็บ ีมนิแีบ ไทย จ�ากดั จดัท�ากจิกรรม Open House เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการ
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนรอบนิคมฯ มีโอกาสรับรู้การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยของโรงงาน

การซ้อมแผนอุทกภัยนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ประจ�าปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ บริเวณลานด้านข้างส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
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