สรุปการดาเนินงาน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อเยาวชนและชุมชน
ประจาปี 2563
ของ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด

ดาเนินการโดย
บริษัท ศูนย์ เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด

คำนำ
บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จำกัด ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ต่อเยำวชน
และชุมชนมำเป็ นเวลำยำวนำนตั้งแต่ปี 2551 โดยมอบหมำยให้บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จำกัด เป็ นผูบ้ ริ หำร
ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในหลำกหลำยมิติ เพือ่ เป็ นกำรสนับสนุนช่วยเหลือแก่สงั คมอีกช่องทำงหนึ่ ง จนปั จจุบนั เป็ นเวลำ
13 ปี ที่ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ทำให้มีเครื อข่ำย ชุมชน สถำนศึกษำเข้ำร่ วมกิจกรรมเพิม่ มำกขึ้น
บริ ษทั ฯ ได้แบ่งกิ จกรรมเป็ น 4 กลุ่ ม ใหญ่ ได้แก่ 1.โครงกำรเสริ มสร้ำงทักษะเยำวชน นั กเรี ยน สู่ สัม มำชีพ
2.โครงกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มนัก ศึ ก ษำเข้ำ สู่ ภ ำคอุ ต สำหกรรม 3.โครงกำรส่ ง เสริ ม พัฒ นำอำชี พ ส ำหรั บ ชุ ม ชน
เพิม่ ทักษะครู และภำคอุตสำหกรรม 4.โครงกำรทุนกำรศึกษำนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (ขำดแคลนทุนทรัพย์)
ปั จจุบนั ได้มีหลำยภำคส่ วนได้เข้ำมำร่ วมดำเนิ นกิจกรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ผูม้ ีจิตอำสำต่ำงๆ มุ่งหวังทำ
ประโยชน์ให้กบั สังคมโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนแต่อย่ำงใด นับว่ำเป็ นกำรรวมตัวผูม้ ีจิตอำสำทุกภำคส่วนของจังหวัด
สำหรับในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้ประสบปั ญหำจำกโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตั้งแต่
เดือนมกรำคมเป็ นต้นมำ จึงทำให้กิจกรรมต่ำงๆ ต้องเลื่อนออกไปหลำยกิจกรรม แต่บริ ษทั ฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
ที่ดำเนินกำรได้โดยปรำศจำกปั ญหำโรคติดต่อ
นอกจำกนี้ ยังได้รับควำมไว้วำงใจจำกจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ โดยผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
นำยภำนุ แย้มศรี ดำเนิ น โครงกำรเปิ ดโลกอำชี พอำชี วศึ กษำสู่ อุตสำหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ร่ วมกับ
จังหวัด ในเดือนกันยำยน 2563 ที่ผำ่ นมำ นับเป็ นควำมภำคภูมิใจของบริ ษทั ที่ได้มีโอกำสช่วยเหลือภำครัฐอีกทำงหนึ่ง
บริ ษทั ฯ ต้องขอขอบคุณทุกภำคส่ วนที่ให้ควำมร่ วมมือ สนับสนุ น ดำเนิ นโครงกำรที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
และได้พสิ ูจน์แล้วว่ำกิจกรรมต่ำงๆ มีควำมยัง่ ยืนและเป็ นประโยชน์อย่ำงแท้จริ ง
บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จำกัด ยังมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะให้ บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยำ จำกัด
ดำเนิ นโครงกำรต่อไปในอนำคต เพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือ สนับสนุ น ควำมสำมัคคี ระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมกับ ภำค
กำรศึกษำ และชุมชน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมของจังหวัดพระนครศรี อยุธยำเรำ
สรุ ปในปี 2563 มีกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ เพิม่ มำกขึ้นและมีนกั เรี ยนโรงเรี ยนเครื อข่ำยเข้ำร่ วมกิจกรรมรวมทั้ง
ชุ ม ชนทั้งสิ้ น 2,730 คน กิ จกรรมต่ำงๆ ที่ดำเนิ นกำรมำนั้น บริ ษทั ไทยอิ นดัสเตรี ยล เอสเตท จำกัด มิ ไ ด้มุ่งหวัง
ผลประโยชน์ใดๆ แต่ตอ้ งกำรให้เยำวชนมีควำมรู ้ต่ำงๆ ที่หลำกหลำยเพื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณค่ำต่อ สังคมและ
ประเทศชำติในที่สุด

สารบัญ
สารบัญ

หน้ า

สรุ ปการดาเนินงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อเยาวชน
ประจาปี 2563 ของ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด
โครงการ ฝึ กอาชีพสาหรับเยาวชนและชุมชนอย่างยัง่ ยืน

1

หลักสูตรการจับจีบผ้าอย่างมืออาชีพ

2

หลักสูตรหมูสะเต๊ะ สร้างอาชีพ

3

หลักสูตรกาแฟดริ ป คาเฟ่ เพือ่ สุขภาพ

4

โครงการ สัมมนาพิเศษแก่ครู อาจารย์

5-7

โครงการ เปิ ดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

8-20

โครงการ โรงเรี ยนผูป้ กครอง (การศึกษาเพือ่ มีงานทา)

21-23

โครงการ ศิลปะสาหรับเยาวชน (Art Club) ปี 2

24-26

โครงการ วันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชนครั้งที่ 11 และมอบทุนการศึกษา นิคมไฮเทค

27-35

โรงเรี ยนกลุ่มเครื อข่ายกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่ วมสนับสนุนกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

36
37-38

สรุปการดาเนินงาน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อเยาวชนและชุมชน ประจาปี 2563
ของ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด
โครงการฝึ กอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืนรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
บริ ษ ัท ศู น ย์เ ทคโนโลยีไ ฮเทคอยุธ ยา จ ากัด ได้จ ัด ท าโครงการฝึ กอาชี พส าหรั บชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น
กิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อ สังคมและชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ ข้าฝึ กอาชีพมีความรู ้ทวั่ ไปในการ
เลือกใช้วตั ถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ อีกทั้งเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถหารายได้เสริ มได้ ซึ่งผูเ้ ข้า
ฝึ กอาชีพสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็ นกิจการ หรื อธุรกิจได้ในอนาคต
รุ่นที่ 1 หลักสูตรการจับจีบผ้าอย่างมืออาชีพ จัดกิจกรรมวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค

จานวน

53

คน

รุ่นที่ 2 หลักสูตรหมูสะเต๊ะ สร้างอาชีพ จัดกิจกรรมวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค

จานวน

44

คน

รุ่นที่ 3 หลักสูตรกาแฟดริ ป คาเฟ่ เพือ่ สุขภาพ จัดกิจกรรมวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
1. ชุมชนรอบนิคมไฮเทค

หมายเหตุ

จานวน

25

คน

รวมจานวน 122 คน

1

โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืน รุน่ ที่ 1
หลักสูตร การจับจีบผ้าอย่างมืออาชีพ

ได้รบั เกียรติจากคุณอาทิตยา กลัน่ ดีมา ผูอ้ านวยการ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)
ประธานกล่าวเปิ ดการฝึ กอบรม

2

โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืน รุน่ ที่ 2
หลักสูตร หมูสะเต๊ะ สร้างอาชีพ

3

โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืน รุน่ ที่ 3
หลักสูตร กาแฟดริป คาเฟ่เพือ่ สุขภาพ

4

โครงการสัมมนาพิเศษ
“เทคนิคการผลิตสื่ อการสอน LD เชิงปฏิบตั ิ ระดับ 2”
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
การผลิตสื่ อการสอน LD (เด็กบกพร่ องการเรี ยนรู ้) เป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับคุณครู ที่มีภารกิจต้อง
สอนเด็กดังกล่าวปั จจุบนั มีอ ยู่ร้อ ยละ 5 ของแต่ละโรงเรี ยนเด็กเหล่านี้ มี เพียงส่ วนน้อ ยที่ไ ด้มีโอกาสศึก ษา
อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการซึ่งคุณครู ตอ้ งมีทกั ษะพิเศษด้านการสอนเด็กอีกด้วยเพือ่ ให้เด็กกลุ่ มดังกล่าว
เติบโตใช้ชีวิตอย่างปกติในครอบครัว และชุ มชน ดังนั้นคุ ณครู ที่รับผิดชอบควรมี ทกั ษะสื่ อ การสอนใน
หลากหลายมิติเพือ่ ให้สอดคล้องกับเด็กดังกล่าว
รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
หมายเหตุ
− โรงเรี ยนเข้าร่ วม 20 โรงเรี ยน
− ครู อาจารย์ เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบตั ิ ระดับ 2

จานวน 49 คน

วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563
08.00 – 08.15 น.

ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาลงทะเบียน ด้านหน้าอาคาร SME /ตรวจคัดกรองโควิค

08.15 – 08.20 น.

ตัวแทน บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด กล่าวรายงานความเป็ นมาโครงการ

08.20 – 08.25 น.

คุณนที พุม่ ไสว ประธานโครงการสัมมนาพิเศษ
เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบตั ิ ระดับ 2 กล่าวต้อนรับ

08.25 – 08.30 น.

คุณรักศักดิ์ นิจจันทร์พนั ธ์ศรี ผูท้ รงคุณวุฒิ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กล่าวถึงความสาคัญในการผลิตสื่อการสอนนักเรี ยนบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD)

08.30 - 08.40 น.

คุณกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประธานกล่าวเปิ ดงาน

08.40 – 15.00 น.

สัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการผลิตสื่อการสอน LD เชิงปฏิบตั ิ ระดับ 2 ” ห้องอบรม 3
อาคาร 2 วิทยากรโดย ผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูม้ ี ประสบการณ์ตรงทางด้าน LD จาก
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

15.00 น.

เสร็จสิ้นการสัมมนา


5

โครงการสัมมนาพิเศษ
“เทคนิคการผลิตสือ่ การสอน LD เชิงปฏิบตั ิ ระดับ 2”

6

ได้รบั เกียรติจาก คุณกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน
ทีมวิทยากร การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู ้ (LD)
ผูท้ รงคุณวุฒิ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7

โครงการปิ ดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่ อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
สาหรับในปี นี้ น้ ัน บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไ ฮเทคอยุธยา จากัด ได้ร่วมกับจังหวัดพระนครศรี อ ยุธยา
จัดทาโครงการเปิ ดโลกอาชีพ สู่ ภาคอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือจากหลาย
ภาคส่วน โดยมีวตั ถุประสงค์จะให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนระดับมัธยมได้ทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงางาน
แนวโน้มการประกอบอาชีพ และทักษะสาคัญในอนาคตไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพต่างๆ
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 (งบประมาณจังหวัด)
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
1. โรงเรี ยนลุมพลีชนูปถัมภ์

จานวน

50

คน

2. โรงเรี ยนวัดอุทยั (เชาวนวิทยา)

จานวน

21

คน

3. โรงเรี ยนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"

จานวน

27

คน

4. โรงเรี ยนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

จานวน

19

คน

5. โรงเรี ยนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

จานวน

10

คน

6. โรงเรี ยนวัดท่าต่อเลิศบุญยงค์วทิ ยา

จานวน

14

คน

7. โรงเรี ยนชุมชนวัดสุเมธ

จานวน

12

คน

8. โรงเรี ยนโพธิ์ราษฎร์บารุ ง

จานวน

11

คน

9. โรงเรี ยนวัดบัวงาม

จานวน

7

คน

10. โรงเรี ยนวัดวังแดงเหนือ"แจ่วทิ ยาคาร"

จานวน

8

คน

11. โรงเรี ยนชุมชนวัดระโสม

จานวน

12

คน

12. โรงเรี ยนวัดตะโกดอนหญ้านาง

จานวน

10

คน

13. โรงเรี ยนวัดธรรมจริ ยา

จานวน

19

คน

14. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

จานวน

10

คน

15. โรงเรี ยนชลประทานอนุเคราะห์

จานวน

10

คน

16. โรงเรี ยนบ้านลาแดง

จานวน

10

คน

17. โรงเรี ยนวัดราษฎร์บาเพ็ญ(กริ่ ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)

จานวน

6

คน

18. โรงเรี ยนวัดบ้านชุง้ (อดุลประชาวิทย์)

จานวน

11

คน

19. โรงเรี ยนชุมชยวัดเสด็จ(คุณ ศรี ประเสริ ฐอุปถัมถ์)

จานวน

10

คน

20. โรงเรี ยนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)

จานวน

14

คน

สรุ ป

- นักเรี ยน

จานวน 291 คน

- ครู อาจารย์

จานวน 20 คน
8

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 (งบประมาณจังหวัด)
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
1. โรงเรี ยนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)

จานวน

10

คน

2. โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

จานวน

10

คน

3. โรงเรี ยนวัดกระแซง "จันทไพโรจน์วทิ ยา"

จานวน

10

คน

4. โรงเรี ยนวัดบ้านสร้าง

จานวน

20

คน

5. โรงเรี ยนวัดเจ้าเจ็ดใน

จานวน

10

คน

6. โรงเรี ยนบ้านแถววิทยาคาร

จานวน

10

คน

7. โรงเรี ยนวัดหงสประภาสประสิทธิ์

จานวน

10

คน

8. โรงเรี ยนวัดหญ้าไทร(ราษฎร์ประสิทธิ์)

จานวน

10

คน

9. โรงเรี ยนมาลาอีสงเคราะห์

จานวน

10

คน

10. โรงเรี ยนรอซีดี

จานวน

10

คน

11. โรงเรี ยนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ)

จานวน

14

คน

12. โรงเรี ยนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

จานวน

10

คน

13. โรงเรี ยนวัดม่วงหวาน(ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)

จานวน

20

คน

14. โรงเรี ยนวัดทางหลวง

จานวน

10

คน

15. โรงเรี ยนวัดพระขาว

จานวน

20

คน

16. โรงเรี ยนวัดมฤคทายวัน(วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์)

จานวน

21

คน

17. โรงเรี ยนวัดสุคนธาราม

จานวน

20

คน

18. โรงเรี ยนวัดไชยภูมิ

จานวน

20

คน

19. โรงเรี ยนวัดกลาง(ประมวลราษฎร์บารุ งวิทย์)

จานวน

10

คน

20. โรงเรี ยนวัดธรรมนาวา

จานวน

10

คน

สรุ ป
− นักเรี ยน

จานวน 265 คน

− ครู อาจารย์ จานวน 20 คน
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วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563
โรงเรี ยนขยายโอกาสในเครื อข่าย CSR Hi-Tech
1. โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม

จานวน

63

คน

2. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ

จานวน

67

คน

3. โรงเรี ยนวัดศิวาราม

จานวน

22

คน

4. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

จานวน

12

คน

5. โรงเรี ยนจรู ญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

จานวน

16

คน

6. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด

จานวน

17

คน

7. โรงเรี ยนวัดบ้านช้าง

จานวน

33

คน

8. โรงเรี ยนวัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชานุกูล) จานวน

21

คน

สรุ ป
− นักเรี ยน

จานวน 251 คน

− ครู อาจารย์ จานวน 18 คน
หมายเหตุ
− โรงเรี ยนเข้าร่ วม

จานวน

48

− นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม

จานวน

807

คน

− ครู อาจารย์

จานวน

58

คน

− เจ้าหน้าที่จดั กิจกรรมฐานต่างๆ

จานวน

237

รวมผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมภายในงานทั้งสิ้น จานวน

1,102

โรงเรี ยน

คน (รวมทั้ง 3 วัน)

คน
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โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563

นายภานุ แย้มศรี ผู้วา่ ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อตุ สาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณอาทิตยา กลัน้ ดีมา ผูอ้ านวยการ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

นายพรพจน์ บัณฑิตยสนุรกั ษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อตุ สาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สขุ กรรมการ บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
และกรรมการบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
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โครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อตุ สาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทางานปฏิรปู การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

กิจกรรมก่อนเข้างาน วันที่ 2-4 กันยายน 2563

12

ภาพกิจกรรมฐานต่างๆ วันที่ 2-4 กันยายน 2563

“บูธรวมสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพกิจกรรมฐานต่างๆ วันที่ 2-4 กันยายน 2563

วันที่ 2-3 กันยายน 2563 “เรียนอาชีวะ อย่างไรได้งานทาในภาคอุตสาหกรรม”
วิทยากรโดย อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 กันยายน 2563 “เรียนอาชีวะ อย่างไรได้งานทาในภาคอุตสาหกรรม”
วิทยากรโดย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
14

ภาพกิจกรรมฐานต่างๆ วันที่ 2-4 กันยายน 2563

“การพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ภาคอุตสาหกรรม และ ค้นหาความถนัด ค้นหาอาชีพ ค้นหาตนเอง”
โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา, สานักงานจัดหางานจัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา, สานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพกิจกรรมฐานต่างๆ วันที่ 2-4 กันยายน 2563

“มารู้จักกับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม”
โดย บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จากัด, บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จากัด, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟู้ดส์(ประเทศ
ไทย)จากัด, บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด, บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จากัด, บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จากัด
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ภาพกิจกรรมฐานต่างๆ วันที่ 4 กันยายน 2563

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม”
โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ภาพกิจกรรมอื่นๆ ภาย ในงาน วันที่ 2-4 กันยายน 2563

บูธ “การแสดงทักษะอาชีพอิสระของนักเรียน” โดย
การทาขนมไทยโบราณ โดย โรงเรียนวัดสุคันธาราม
การทาขนมไทยประยุกต์ โดย โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
การน้าพริกเผาเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดย โรงเรียนวัดศิวาราม
งามเลิศแกะสลัก อนุรักษ์ใบตองวิจิตร โดย โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

บูธ “การประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฯ และการศึกษาต่อ”
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา
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ภาพกิจกรรมอื่นๆ ภาย ในงาน วันที่ 2-4 กันยายน 2563

“การแสดงดนตรีไทย”
โดย
วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์
วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดโพธิ์
วันที่ 4 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้(ปัญญานุวัตรวิทยา)
19

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ภาย ในงาน

วันที่ 2-3 กันยายน 2563 บูธ “การแสดงงานฝีมือและงานประดิษฐ์”
โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางปะกิน

วันที่ 2-3 กันยายน 2563 บูธ “การแนะนาผลิตภัณฑ์ และแนะแนวการศึกษาต่อ”
โดย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 กันยายน 2563 บูธ “สนับสนุนอาหาร”
โดย บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จากัด
20

โครงการโรงเรี ยนผูป้ กครอง (การศึกษาเพือ่ มีงานทา)
ณ โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม(สุคนั ธวิทยาคาร)
ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ปฏิวตั ิอุตสาหกรรมยุค ๔.๐ เช่นเดียวกับนานาประเทศ การปรับตัวดังกล่าว
เป็ นครั้งสาคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทยเรา เพราะจะเป็ นยุคแห่งการเรี ยนรู ้และบูรณาการข้อมูลบุคลากรของประเทศ
ต้องเตรี ยมความพร้อมแต่เยาว์วยั ผูป้ กครองมีส่วนสาคัญยิง่ ต่อเรื่ องดังกล่าวเพราะการอบรมเลี้ ยงดู ที่ถูกต้องถู กวิธี
รวมถึงการวางแผนการศึกษาที่ถูกต้อง จะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อบุตรหลานของผูป้ กครองในอนาคต
สถาบันครอบครัวเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้และคุณภาพชีวติ ของเด็กตั้งแต่แรก
เกิดไปจนถึงวัยเรี ยน เพราะบ้านเป็ นสถาบันแรกที่เด็กจะได้ซึมซับเรี ยนรู ้ในเรื่ องต่างๆ และครู คนแรกของเด็กก็คือพ่อ
แม่ ผูป้ กครองในยุคนี้จึงต้องมีความรู ้และความเข้าในการเลี้ยงดูลูกในแต่ละช่วงวัย และร่ วมสนับสนุนเสริ มสร้างการ
เรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ให้กบั บุตรหลานเพือ่ ให้เขามีคุณลักษณะที่พร้อมที่จะอยูใ่ นโลกยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขและประสบ
ความสาเร็จในชีวติ
บริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด ได้ร่วมกับโรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม และโรงเรี ยนขยายโอกาสใน
เครื อ ดาเนินโครงการโรงเรี ยนผูป้ กครองขึ้น เพือ่ ให้ผปู ้ กครองได้มีความรู ้และตระหนักถึงบทบาทสาคัญในการเลี้ ยง
ดูบุตร รวมถึงการวางแผนอนาคตการศึกษาร่ วมกับบุตรในการเตรี ยมประกอบสัมมนาชีพเมื่อเติบโตในภายหน้า
นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้พ้นื ที่เป็ นฐาน หรื อ ABE โดยมุ่งเน้น
ให้ทอ้ งถิ่นมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม(สุ คนั ธวิทยาคาร)
โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ
โรงเรี ยนวัดบ้านช้าง
โรงเรี ยนวัดศิวาราม
โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด
โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรี ยนจรู ญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
โรงเรี ยนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

81 คน
10 คน
7 คน
6 คน
17 คน
6 คน
3 คน
7 คน

รวมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 137 คน
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โครงการโรงเรียนผูป้ กครอง(การศึกษาเพือ่ มีงานทา)

22

ได้รบั เกียรติจาก คุณสาเนา พงษ์อารีย ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน
ได้รบั เกียรติจาก คุณเครือววัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อดีตเลขานายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา มาร่วมเป็ นเกียรติในงาน
ศน.นชรพร ประมวลสุข ศึกษานิเทศ ชานาญการพิเศษ สพป.อย.เขต 1 บรรยายพิเศษ
อาจารย์นเรศ สว่างจันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี บรรยายหัวข ้อ “การวางแผนอนาคตการศึกษาเพือ่ ให ้มีงานทา”
23

โครงการศิลปะสาหรับเยาวชน(Art Club)
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
ศิลปะนับว่าเป็ นศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกมา
ในรู ปลักษณะต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรี ยภาพ ความประทับใจ หรื อความสะเทือนอารมณ์ ตามประสบการณ์ รสนิยม
และทักษะของแต่ละบุคคล ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ การแสดงออกของบุคลิกภาพทางอารมณ์ของมนุษย์
การสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์ การระบายความปรารถนาในใจของศิลปิ นออกมา การแสดงออกของผลงานด้าน
ต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ การวาดภาพ ถือว่าสาคัญเพราะเป็ นพืน้ ฐานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือ ก่อนจะลงสีตอ้ งมี
การวาดเขียนก่อน การวาดเขียนเป็ นการถ่ายทอดความคิด และจินตนาการของผูว้ าดได้เป็ นอย่างดีจะเห็นว่ามนุษย์เริ่ ม
มีการวาดเขียนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาพวาดจะแสดงให้เห็นสิ่งที่เขาคุน้ เคยในชีวติ ประจาวัน วัฒนธรรม
และอารยธรรมในสมัยนั้นได้เป็ นอย่างดี เทคนิ คการวาดภาพในสมัยโบราณเริ่ มจากการ ขูด ขีดลงบนผนังแสดงให้
เห็ นถึ งความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อในพิธีศ ักดิ์ สิ ทธิ์ ต่างๆ ต่อ มามนุ ษย์เริ่ มมีความก้าวหน้ามากขึ้นรู ้จกั สร้าง
สัญลักษณ์และรู ปทรง ต่าง ๆ มากขึ้น มี การประดิษฐ์เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพ เน้น
โครงสร้างและรายละเอียด ซึ่งเป็ นจุดหมายสาคัญของการวาดเขียนในปั จจุบนั
รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนต่างๆ

จานวน

65

คน

หมายเหตุ
− โรงเรี ยนเข้าร่ วม 28 โรงเรี ยน
− นักเรี ยน

จานวน 65 คน

− ครู อาจารย์ จานวน 34 คน
รวมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมดเป็ นจานวน 99 คน
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โครงการศิลปะสาหรับเยาวชน (Art Club) ปี 2

25

ได้รบั เกียรติจาก คุณสมพิศ ศุภพงษ์ กรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และประธานคณะอนุ กรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพัฒนาการศึกษา เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน
และรวมภาพการดาเนิ นกิจกรรม
26

โครงการวันวิทยาศาสตร์ สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 11
และมอบทุนการศึกษา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
วิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็ นวิชาที่จาเป็ นต่ อการเรี ยนรู ้ ข องเยาวชนและนักเรี ยน วิทยาศาสตร์ มี
บทบาทในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น และมีบทบาทสาคัญต่อความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ อีกทั้ง
มีประโยชน์ต่อนักเรี ยนที่ได้ให้ความสนใจเรี ยนรู ้เพราะเป็ นการสอนให้เยาวชนเป็ นผูม้ ีเหตุมีผล มี
ความคิดจินตนาการเชิงสร้างสรรค์
รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563
- โรงเรี ยนเข้าร่ วม

จานวน 33 โรงเรี ยน

- นักเรี ยนร่ วมกิจกรรมฐาน

จานวน 750 คน

- นักเรี ยนประกวดวาดภาพระบายสี

จานวน 54 คน

- นักเรี ยนประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

จานวน 67 คน

- นักเรี ยนรับทุนการศึกษา

จานวน 60 คน

- ครู อาจารย์

จานวน 110 คน

- เจ้าหน้าที่จดั กิจกรรมฐานต่างๆ

จานวน 180 คน

รวมผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทั้งสิ น จานวน 1,221 คน
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กาหนดการพิธีเปิ ด
วันวิทยาศาสตร์ สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 11
และ
พิธีมอบทุนการศึกษาของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ ห้ องอบรม 3 อาคาร 2 บริษัท ศูนย์ เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด
08.00 – 09.00 น.

09.00 – 09.10 น.
09.10 – 09.15 น.
09.15 – 09.20 น.
09.20 – 09.30 น.

เด็กนักเรี ยนรับทุนการศึกษา ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน แขกผูม้ ีเกียรติ พร้อมเพียงกัน
ณ ห้องอบรม 3 อาคาร 2
- นักเรี ยนที่รับมอบทุนการศึกษา ประกวดชุ ดแต่งกายฯ และประกวดวาดภาพระบายสี
ลงทะเบียน (นักเรี ยนที่มาร่ วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าอาคาร SME เวลา 8.00 –
08.45 น.)
คุณทวิช เตชะนาวากุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด(นิ คม
อุตสาหกรรมไฮเทค) และประธานบริ ษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด กล่าวต้อนรับ
คุ ณสมหวัง ถุ งสุ วรรณ ประธานคณะทางานปฏิรูปการศึกษาจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
กล่าวแสดงความยินดีความร่ วมมือของภาคอุตสาหกรรมต่อภาคการศึกษา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม ว่าที่ร้อยตรี ธนศักดิ์ เปาริ ก ตัวแทนผูบ้ ริ หารของ 33
โรงเรี ยน กล่าวขอบคุณ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดงาน และตัดริ บบิน้ พร้อมกับแขกผูม้ ีเกียรติ

09.30 – 09.40 น.
09.40 – 10.00 น.

10.00 – 11.30 น.
11.30 – 12.30 น.
12.30 – 15.00 น.
15.00 น.

การแสดงพิธีเปิ ด โดย นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดสุคนั ธาราม
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดพระนครศรี อ ยุธยา, คุณทวิช เตชะ
นาวากุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยล เอสเตท จากัด, ประธานคณะทางาน
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรี อ ยุธยา มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรี ยน และแขกผูม้ ี
เกียรติ ร่ วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยน
กิจกรรมตามฐานต่างๆ (ฐานทุกฐานจะเริ่ มกิจกรรมเวลา 08.30 น.)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมตามฐานต่างๆ (ช่วงบ่าย)
ปิ ดกิจกรรม
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โครงการวันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ครัง้ ที่ 11
และพิธมี อบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

ได้รบั เกียรติจาก ท่านสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน และ
คุณทวิช เตชะนาวากุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
และประธานบริษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด กล่าวต้อนรับแขกผูม้ ีเกียรติ
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ได้รบั เกียรติจาก ท่านสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณทวิช เตชะนาวากุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด (นิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค)
และประธานบริษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด และแขกผูม้ ีเกียรติ ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ ให้กบั นักเรียน จานวน 60 ทุน
30
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เยาวชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ ทัง้ หมด 7 ฐานกิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ฐานภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์และนิทรรศการ รัชกาลที่ 4 โดย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ฐานจรวดขวดนา้ ไฮเทค โดย โรงเรียนสระบุรีวทิ ยาคม
ฐานเครื่องร่อน โดย ศูนย์การเรียนรูเ้ ครื่องบินเล็กและเครื่องร่อน
ฐานสนุกกับหุ่นยนต์(Robot) โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

5. ฐานนิคมไฮเทครักษ์โลก โดยบริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จากัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
6. ฐาน Smart Farmer Model และการจัดสวนแก้ว โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
7. ฐานการโคจรของดาวเคราะห์นอ้ ย โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา
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บริษทั กัลฟ์ บีแอล จากัด และ บริษทั กัลฟ์ บีพี จากัด สนับสนุ นขนมและน้ าดื่ม
บริษทั โปรไวด์ เทคนิ คคอล เซอร์วสิ เซส จากัด สนับสนุ นเครือ่ งดื่ม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค สนับสนุ นขนม
การแสดงดนตรีของนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เยาวชน นักเรียนเข้าร่วมประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
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เยาวชน นักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ
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โรงเรียนกลุ่มเครื อข่ ายกิจกรรม CSR นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมในปี 2563
1. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม(สุ คนั ธวิทยา
คาร)
2. โรงเรี ยนวัดบ้านหว้า(ชมพูวิทยา)
3. โรงเรี ยนวัดโพธิ์
4. โรงเรี ยนราษฎร์ บารุ ง
5. โรงเรี ยนวัดสุ ทธิรุจิราราม
6. โรงเรี ยนวัดสามเรื อน
7. โรงเรี ยนราษฎร์ นิรมิตร
8. โรงเรี ยนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์
9. โรงเรี ยนวัดทาใหม่
10. โรงเรี ยนวัดขนอนบ้านกรด
11. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ
12. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
13. โรงเรี ยนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ)
14. โรงเรี ยนสุ วพรรณสนิทวงศ์พิทยา
15. โรงเรี ยนวัดบ้านหี บ
16. โรงเรี ยนวัดลาดระโหง
17. โรงเรี ยนวัดชุมพลนิกายาราม
18. โรงเรี ยนชุมชนวัดกาแพง

19. โรงเรี ยนปราสาททองวิทยา
20. โรงเรี ยนเจ้าฟ้าสร้าง
21. โรงเรี ยนวัดโพธิ์แตงใต้(ปัญญานุวตั รวิทยา)
22. โรงเรี ยนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษ
อุปถัมภ์)
23. โรงเรี ยนวัดศิวาราม
24. โรงเรี ยนวัดบ้านช้าง
25. โรงเรี ยนวัดยม(เครื อวรศรราษฎร์ บารุ ง)
26. โรงเรี ยนวัดตลาด(อุดมวิทยา)
27. โรงเรี ยนวัดศรี โพธิ์(เริ งทรัพย์วิทยาคาร)
28. โรงเรี ยนวัดเชิงท่า
29. โรงเรี ยนพระอินทร์ ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
30. โรงเรี ยนจรู ญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
31. โรงเรี ยนวัดมณฑลประสิ ทธิ์ (อาจธวัช
ประชานุกูล)
32. โรงเรี ยนชลประทานอนุเคราะห์
33. โรงเรี ยนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ ามอุปถัมภ์)
34. โรงเรี ยนปัณณวิชญ์
35. โรงเรี ยนวัดสะแก(สุ ทธิธรรมา
ประชาสงเคราะห์)
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หน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ าร่ วมสนับสนุนกิจกรรม CSR
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ปี 2563
1. จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4. คณะทางานปฏิรูปการศึกษาพระนครศรี อยุธยา
5. สานักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
6. สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 15 พระนครศรี อยุธยา
7. สานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
8. สานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
9. สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดฯ
10. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
11. องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านโพ
12. องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านหว้า
13. เทศบาลตาบลบางปะอิน
14. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
15. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา
16. อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
17. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
18. วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
19. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรี อยุธยา
20. วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
21. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
22. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
24. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
25. โรงเรี ยนสระบุรีวิทยาคม
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26. โรงเรี ยนวัดสุ คนั ธาราม(สุ คนั ธวิทยาคาร)
27. โรงเรี ยนวัดโพธิ์
28. โรงเรี ยนวังน้อยวิทยาภูมิ
29. โรงเรี ยนวัดศิวาราม
30. โรงเรี ยนจรู ญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
31. โรงเรี ยนวัดโพธิ์แตงใต้(ปัญญานุวตั รวิทยา)
32. โรงเรี ยนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์
33. สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)
34. ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพระนครศรี อยุธยา
35. ศูนย์การเรี ยนรู ้เครื่ องบินเล็กและเครื่ องร่ อน
36. ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางปะอิน
37. บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
38. บริ ษทั กัลฟ์ บีพี จากัด และ บริ ษทั กัลฟ์ บีแอล จากัด
39. บริ ษทั มิตซุ ย ไฮ-เทค(ประเทศไทย) จากัด
40. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟูดส์(ประเทศไทย) จํากัด
41. บริ ษทั เทยิน (ประเทศไทย) จากัด
42. บริ ษทั โอลิค (ประเทศไทย) จากัด
43. บริ ษทั ไทยโทเรซิ นเทติคส์ จากัด
44. บริ ษทั เจ แอนด์ ดี อยุธยา ทราเวล จากัด
45. บริ ษทั ไทยนิ ปปอน ฟู้ดส์ จากัด
46. บริ ษทั โปรไวด์ เทคนิคคอล เซอร์ วิสเซส จากัด
47. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

38

