ปีที่ 19 ฉบับที่ 32 ตุลาคม-ธันวาคม 2563

งานวันวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเยาวชน ครั้งที่ 11 ประจ�ำปี 2563
บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ได้มอบหมายให้ บริษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา 
จ�ำกัด ด�ำเนินการจัดกิจกรรมงาน “วันวิทยาศาสตร์สำ� หรับเยาวชน ครัง้ ที่ 11” ขึน้ เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
เปิดงาน งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
5. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
6. โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร)
7. บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด
8. ศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กและเครื่องร่อน

งานดังกล่าวประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะท�ำให้ นักเรียน คุณครู ได้รับ
ความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ฐานจรวดขวดน�้ำ
ไฮเทค, ฐานพลังงานกับสิง่ แวดล้อม, ฐานรักษ์โลกกับไฮเทค, ฐาน
ภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์และนิทรรศการ รัชกาลที่ 4, ฐานการโคจร
ของดาวเคราะห์ น ้ อ ย, ฐานมหั ศ จรรย์ เ ครื่ อ งร่ อ นและเกมส์
มหาสนุก, ฐานสนุกกับหุ่นยนต์(Robot), ฐาน Smart Farm
Model และการจัดสวนแก้ว เป็นต้น อีกทัง้ มีการประกวดวาดภาพ
ระบายสี, ประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ โดยมีนักเรียน
เข้าร่วมงานประมาณ 1,221 คน จาก 35 โรงเรียน
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พิธีมอบทุนการศึกษาของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจ�ำปี 2563
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) และได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรอบ
นิคมอุตสาหกรรมทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2563 ทีผ่ า่ นมา ได้มอบทุนการศึกษา 
ให้กับนักเรียนทุนละ 2,000 บาท จ�ำนวน 60 ทุน แก่ 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนราษฎร์บ�ำรุง โรงเรียนปราสาททองวิทยา โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียน
วัดสามเรือน โรงเรียนชุมชนวัดก�ำแพง โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง โรงเรียนวัดท�ำเลไทยโปรดสัตว์ โรงเรียนราษฎร์นริ มิตร และโรงเรียน
วัดบ้านหว้า

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา คุ ณ ทวิ ช เตชะนาวากุ ล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด
คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะท�ำงานปฏิรูปการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนัทธี บ่อสุวรรณ อดีตรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณรัตนา ทองกลับ แรงงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณสมนึก แสนสมบูรณ์ ผูจ้ ดั การ
โครงการ บริ ษั ท ไทยอินดัส เตรียล เอสเตท จ�ำกัด อยุธ ยา
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดังกล่าว

หน่วยงานที่สนับสนุน อาหาร และเครื่องดื่ม
งานวันวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเยาวชน ครั้งที่ 11 ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
1. บริษัท กัลฟ์ บีแอล จ�ำกัด
2. บริษัท กัลฟ์ บีพี จ�ำกัด
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
4. บริษัท โปรไวด์เทคนิคคอล
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
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โครงการฝึกอาชีพส�ำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการฝึกอาชีพส�ำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2
“หลักสูตร หมูสะเต๊ะ สร้างอาชีพ” ในวันที่ 3 พฤศจิกายน
2563 ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่าง
สระบุรี เป็นผู้ให้ความรู้และสอนฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจาก 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 44 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ต่อยอดอาชีพให้กับนักเรียนที่อยากประกอบอาชีพหารายได้
ระหว่างเรียน ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด

โครงการฝึกอาชีพส�ำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3
“หลั ก สู ต ร กาแฟดริ ป ค่ า เฟ่ เ พื่ อ สุ ข ภาพ” ในวั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2563 ได้รบั เกียรติจาก อาจารย์พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
และ อาจารย์กาญจนา พิศาภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาหั น ตรา
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 22 คน
ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด

โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ปีที่ 2
โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ปีที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันวิทยาคาร)
อ�ำเภอวังน้อย ได้รับเกียรติจาก คุณส�ำเนา  พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดโครงการ
คุณเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวแสดงความยินดี และว่าที่ ร.ต.ธนศักดิ์ เปาริก ผอ.โรงเรียนวัดสุคันธาราม
กล่าวต้อนรับ ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ศน.นชรพร ประมวลสุข ศึกษานิเทศน์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นวิทยาการร่วมกับ อ.นเรศ  สว่างจันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

โครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
เพือ่ มีงานท�ำให้แก่เยาวชน และสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน ในการมีข้อมูลพิจารณา
การศึกษาเพื่อมีงานท�ำในอนาคต งานดังกล่าวได้รับการ
สนั บ สนุ น จากคณะท� ำ งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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