ตารางกิจกรรม CSR อย่างยั่งยืน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจาปี 2565 (ปี ที่ 15)
วันที่
รุ่ นที่ 1
มิถุนายน 2565
รุ่ นที่ 2
กรกฎาคม 2565
รุ่ นที่ 1
9 มีนาคม 2565
รุ่ นที่ 2
25 พฤษภาคม 2565
รุ่ นที่ 3
20 กันยายน 2565
รุ่ นที่ 4
23 พฤศจิกายน 2565
รุ่ นที่ 1
กุมภาพันธ์ 2565
รุ่ นที่ 2
เมษายน 2565
รุ่ นที่ 3
กันยายน 2565
รุ่ นที่ 1
เมษายน 2565
รุ่ นที่ 2
ตุลาคม 2565

กิจกรรม
โครงการโรงเรี ยนผูป้ กครอง ปี 2 รุ่ นที่ 1
โครงการโรงเรี ยนผูป้ กครอง ปี 2 รุ่ นที่ 2

ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
ผูป้ กครองนักเรี ยน
โรงเรี ยน................................................
ผูป้ กครองนักเรี ยน
โรงเรี ยน................................................

จานวน
(คน)
50
50

โครงการฝึ กอาชีพสาหรับชุมชน รุ่ นที่ 1

ผูส้ นใจทัว่ ไปจากชุมชนรอบนิ คมฯ

25

โครงการฝึ กอาชีพสาหรับชุมชน รุ่ นที่ 2

ผูส้ นใจทัว่ ไปจากชุมชนรอบนิ คมฯ

25

โครงการฝึ กอาชีพสาหรับเยาวชน รุ่ นที่ 1

นักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 โรงเรี ยน
มัธยมขยายโอกาส

25

โครงการฝึ กอาชีพสาหรับเยาวชน รุ่ นที่ 2

นักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 โรงเรี ยน
มัธยมขยายโอกาส

25

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย

30

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย

30

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย

30

โครงการพัฒนาทักษะครู-อาจารย์ ระดับ
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย

30

โครงการพัฒนาทักษะครู-อาจารย์ ระดับ
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย

30

1.โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม(สุ คนั ธวิทยาคาร)
รุ่ นที่ 1

โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 14
วันพุธที่ 8,15 มิถุนายน 2565
Onlilne/Onsite

2.โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ
3.โรงเรี ยนวัดศิวาราม
4.โรงเรี ยนวัดบ้านช้าง
5.โรงเรี ยนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ ามอุปถัมภ์)

100

ตารางกิจกรรม CSR อย่างยั่งยืน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจาปี 2565 (ปี ที่ 15)
วันที่

กิจกรรม

ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม

จานวน
(คน)

1.โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า(ชมพูวิทยา)
รุ่ นที่ 2
วันพุธที่ 22,29 มิถุนายน 2565

โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 14
Onlilne/Onsite

2.โรงเรี ยนวัดโพธิ์
3.โรงเรี ยนวัดสุทธิ รุจิราราม

100

4.โรงเรี ยนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์
5.โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด
1.โรงเรี ยนราษฎร์ บารุ ง

รุ่ นที่ 3

โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 14
วันอังคารที่ 19,26 กรกฎาคม
Onlilne/Onsite
2565

2.โรงเรี ยนวัดสามเรื อน
3.โรงเรี ยนราษฎร์ นิรมิตร

100

4.โรงเรี ยนวัดทาใหม่
5.โรงเรี ยนวัดบ้านหี บ
1.โรงเรี ยนสุ วพรรณสนิ ทวงศ์พิทยา

รุ่ นที่ 4

2.โรงเรี ยนพระอินทร์ ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)

โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 14
Onlilne/Onsite
วันพุธที่ 10,17 สิ งหาคม 2565

3.โรงเรี ยนจรู ญกิมลี้ กิจจาทรอนุ สรณ์

100

4.โรงเรี ยนวัดมณฑลประสิ ทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)

5.โรงเรี ยนชลประทานอนุ เคราะห์
1.โรงเรี ยนวัดลาดระโหง
รุ่ นที่ 5
วันพุธที่ 24,31 สิ งหาคม 2565

โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 14
Onlilne/Onsite

2.โรงเรี ยนวัดชุมพลนิ กายาราม
3.โรงเรี ยนชุมชนวัดกาแพง

100

4.โรงเรี ยนปราสาททองพิทยา
5.โรงเรี ยนเจ้าฟ้ าสร้าง
1.โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
รุ่ นที่ 6
วันพุธที่ 7,14 กันยายน 2565

โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 14
Onlilne/Onsite

2.โรงเรี ยนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ)
3.โรงเรี ยนวัดโพธิ์ แตงใต้(ปั ญญานุ วตั รวิทยา)
4.โรงเรี ยนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

5.โรงเรี ยนวัดสะแก(สุ ทธิ ธรรมาประชาสงเคราะห์)

100

ตารางกิจกรรม CSR อย่างยั่งยืน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจาปี 2565 (ปี ที่ 15)
วันที่

กิจกรรม

ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม

จานวน
(คน)

1.โรงเรี ยนวัดยม(เครื อวรศรราษฎร์ บารุ ง)
รุ่ นที่ 7

โครงการ Hi-Tech English Camps ปี ที่ 14
วันพุธที่ 21,28 กันยายน 2565
Onlilne/Onsite

2.โรงเรี ยนวัดตลาด(อุดมวิทยา)
3.โรงเรี ยนวัดศรี โพธิ์(เริ งทรัพย์วิทยาคาร)

100

4.โรงเรี ยนวัดเชิงท่า
5.โรงเรี ยนวัดบางเคียน

วันพฤหัสฯ ที่ 4 สิ งหาคม 2565

โครงการกิจกรรมเสริ มสร้างทักษะพัฒนาครู 4.0 ครู ระดับประถม มัธยม โรงเรี ยนสมาชิก
สัมมนา "เทคนิ คการผลิตสื่ อการสอน LD ระดับ 3" เครื อข่าย CSR ไฮเทค

80

1.โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม(สุ คนั ธวิทยาคาร)
2.โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ
3.โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด
รุ่ นที่ 1-5
วันที่ 10,17,24 มิถุนายน - 4,5
กรกฎาคม 2565

4.โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

โครงการแนะแนวทางการศึกษาสาย
5.โรงเรี ยนวัดศิวาราม
อาชีพ (นักเรี ยนมัธยมศึกษาโรงเรี ยน
6.โรงเรี ยนจรู ญกิมลี้ กิจจาทรอนุ สรณ์
ขยายโอกาส 10 โรงเรี ยน)

300

7.โรงเรี ยนวัดบ้านช้าง

8.โรงเรี ยนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
9.โรงเรี ยนวัดมณฑลประสิ ทธ์์(อาจธวัชประชานุกูล)
10.โรงเรี ยนวัดสะแก(สุ ทธิ ธรรมาประชาสงเคราะห์)

1.โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม(สุ คนั ธวิทยาคาร)
2.โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ
3.โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด
4.โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

โครงการเปิ ดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุ ง
5.โรงเรี ยนวัดศิวาราม
วันศุกร์ที่ 5 สิ งหาคม 2564
เก่า ครั้งที่ 4 (นักเรี ยนมัธยมศึกษา
6.โรงเรี ยนจรู ญกิมลี้ กิจจาทรอนุ สรณ์
โรงเรี ยนขยายโอกาส 10 โรงเรี ยน)
7.โรงเรี ยนวัดบ้านช้าง

8.โรงเรี ยนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
9.โรงเรี ยนวัดมณฑลประสิ ทธ์์(อาจธวัชประชานุกูล)
10.โรงเรี ยนวัดสะแก(สุ ทธิ ธรรมาประชาสงเคราะห์)

300

ตารางกิจกรรม CSR อย่างยั่งยืน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประจาปี 2565 (ปี ที่ 15)
วันที่

กิจกรรม

ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม

จานวน
(คน)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

โครงการ Art Club ปี 3

โรงเรี ยนสมาชิกเครื อข่าย CSR ไฮเทค
จานวน 37 โรงเรี ยน

74

11 พฤศจิกายน 2565

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและสื บ
สานวัฒนธรรมไทย

โรงเรี ยนสมาชิกเครื อข่าย CSR ไฮเทค
จานวน 37 โรงเรี ยน (โรงเรี ยนละ 10 คน)

370

โรงเรี ยนสมาชิกเครื อข่าย CSR ไฮเทค
จานวน 37 โรงเรี ยน

700

โครงการวันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน
วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565

ครั้งที่ 12
และมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

รวมยอดผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
หมายเหตุ: การจัดกิจกรรมขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคด้วย

2,874

