ที่ ผกส.กรุงไทยการไฟฟ้า 08/2563
วันที่ 20 มกราคม 2563
เรือ่ ง

กิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครัง้ ที่ 15/2563
“เติมเต็มศักยภาพรอบด้าน เพื่อจุดประกายคุณค่าในตัวเอง”

เรียน

ผูอ้ านวยการ สถาบันการศึกษา

เอกสารที่แนบมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ( เอกสารแนบที่ 1 )
กาหนดการ กิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ( เอกสารแนบที่ 2 )
ระเบียบปฏิบตั ิการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ( เอกสารแนบที่ 3 )
ใบสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ( เอกสารแนบที่ 4 )
เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ( เอกสารแนบที่ 5 )
รายชื่อนักเรียนทุนฯ ทีม่ ีสทิ ธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ( เอกสารแนบที่ 6 )

ด้วยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จากัด ได้กาหนดจัด “กิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครัง้ ที่ 15/2563”
ภายใต้แนวคิด “เติมเต็มศักยภาพรอบด้าน เพื่อจุดประกายคุณค่าในตัวเอง” ในวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563 ณ สวน
ธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรียนทุนฯ ได้เติมเต็มศักยภาพที่สาคัญ ทัง้ ในด้านวิชาการที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การเรียนรู ้ ทักษะชีวิต ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทางความคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ
สร้างสรรค์จากวิทยากรด้านจิตวิทยา การรูเ้ ท่าทันการใช้สอื่ ในชีวติ ประจาวัน จากกองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และวิทยากรที่มี
ชื่อเสียง เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั นักเรียนทุนฯ โดยครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ รวมทัง้ การจุดประกายสติและปั ญญาด้วยหลักธรรมนา
ชีวิต โดย พระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้นกั เรียนทุนฯ ได้รบั ประโยชน์จากการใช้ธรรมะไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน นอกจากนีย้ งั เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนทุนฯ ได้เรียนรูน้ อกสถานที่ เยี่ยมชมและทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึง่
เป็ นพิพิธภัณฑ์การเรียนรูร้ ูปแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สดุ ในทวีปเอเชีย และเป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นนิเวศวิทยาที่สาคัญ
ในการนี ้ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน แจ้งและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา
ครัง้ ที่ 15/2563 ให้นกั เรียนทุนฯ ( เอกสารแนบที่ 6 ) ได้รบั ทราบถึงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวนี ้ พร้อมให้นกั เรียนทุนฯ และครูผคู้ วบคุม
การเดินทาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจนจบกิจกรรม
เนื่องจากการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษาในครัง้ นี ้ จะมีการมอบ
ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนทุนฯ และกิจกรรมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์แก่ครูผสู้ อน
ในยุคปัจจุบนั ซึง่ ประกาศนียบัตรดังกล่าวร่วมลงนามรับรองโดย กองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และโครงการทุนการศึกษาฯ ให้กบั นักเรียนทุนฯและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านัน้ จึงขอความ
ร่วมมือมายังท่าน และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความร่วมมือดังกล่าว
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รายละเอียดเพิ่มเติมในการกรอกเอกสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (เอกสารแนบที่ 4) และเอกสาร ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ( เอกสารแนบที่ 5)
ส่งกลับทางไปรษณีย ์ มาที่ บริษัท กรุ งไทยการไฟฟ้ า จากัด ชัน้ 9 (บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด) อาคารธนภูมิ เลขที่
1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 02-2545003 หรืออีเมล : csr@thaicity.co.th
ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
1.

ขอให้ทกุ คนเดินทางมาถึง สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 25 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 14.00 น. และอนุญาตให้เดินทาง
กลับในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตัง้ แต่เวลา 13.00 น. ทัง้ นี ้ เพื่อให้ทกุ คนร่วมกิจกรรมตามรายการที่ทางบริษัทฯได้กาหนดไว้ และจะต้อง
อยูร่ ว่ มกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดงานอย่างครบถ้วน เนื่องจากการจัดกิจกรรมมีคา่ ใช้จ่ายและงบประมาณ จึงขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมอยูเ่ ข้าร่วมกิจกรรมตัง้ แต่ตน้ จนจบกิจกรรม
2.

ขอให้นกั เรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูไ้ ด้รบั ทุนใหม่ และผูท้ ี่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
จริยธรรม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ มิฉะนัน้ จะมีผลต่อการพิจารณาให้ทนุ ต่อเนื่อง
3.

ในกรณีที่มีครูผคู้ วบคุมการเดินทางมาด้วย ขอให้ระบุในเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม (เอกสารแนบที่ 5)
ให้ครบถ้วน ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะได้จดั เตรียมที่พกั และอาหาร สาหรับค่าเบีย้ เลีย้ ง หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใดนอกเหนือจากนี้ ขอให้
ครูเบิกตามกฎระเบียบจากหน่วยงานที่ทา่ นสังกัดต่อไป (ทางคณะผู้จัดไม่อนุญาตให้ครูผู้ควบคุมการเดินทาง ออกนอกกิจกรรม
โดยไม่ได้รับอนุญาต)
4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรม ให้แก่ผทู้ ี่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดรายการทุกวัน ตัง้ แต่ตน้ จนจบเท่านัน้
และจัดทาประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางให้แก่นกั เรียนทุนฯ และครูผคู้ วบคุมการเดินทางที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเท่านัน้
5.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ

ประธานคณะดาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จากัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม โทรศัพท์ 02-254-5002 091-119-8101 โทรสาร 02-254-5003 อีเมล csr@thaicity.co.th
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เอกสารแนบที่ 3/1
ระเบียบปฏิบัตกิ ารเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทุนฯ และคุณครู ผู้ควบคุม
“ค่ายอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563”
1. กำหนดเวลำเข้ำกิจกรรม
ขอให้นกั เรียนทุนฯ และครูผคู้ วบคุม เดินทางมาถึงสวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี
ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เปิ ดลงทะเบียน ตั้งแต่ 6:00 - 14.00 น. จุดลงทะเบียนเข้ำกิจกรรมอบรมจริยธรรม ณ ห้อง
ประชุม สวนธรรมศรีปทุม อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี
กรณีเดินทางโดยรถส่วนบุคคลมุ่งตรงมาที่สวนธรรมศรีปทุม สามารถเดินทางมาตามแผนทีด่ ้านล่างนี้
แผนที่สถานที่อบรม “สวนธรรมศรีปทุม”
49/44 หมู่ 1 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

เอกสารแนบที่ 3/2
2. กำหนดกำรเดินทำงกลับ
ทุกคนจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมตำมรำยกำรที่ผจู้ ดั งำนได้กำหนดไว้ และจะต้องอยู่เข้ำร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลำกำรจัด
กิจกรรมอย่ำงครบถ้วน ตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษำยน – 2 พฤษภำคม 2563 ทำงโครงกำรทุนฯ อนุ ญาตให้ทุกคนเดินทางกลับในวัน
เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. (หลังอาหารเที่ยง) เป็ นต้นไป ขอเน้นยำ้ ว่ำ ไม่อนุญำตให้กลับก่อนโดยไม่มีเหตุ
จำเป็ นโดยเด็ดขำด
3. กำหนดจุดรับ นักเรียนทุนฯ ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 คณะผูจ้ ดั งำนกำหนดจุดรับผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม ดังนี ้

ผู้ทเี่ ดินทางมาจากภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอให้ลงรถโดยสำรที่เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รังสิต (ใกล้กบั ฟิ วเจอร์ปำร์ค รังสิต) พบกันที่จุดนัดพบคือ หน้ำร้ำน KFC บริเวณ
หน้ำเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รังสิต (ไม่ใช่ KFC หน้ำฟิ วเจอร์ปำร์ค รังสิต) จะมีรถตูข้ องคณะผูจ้ ดั งำนรอรับ ตัง้ แต่เวลำ 5.00 – 09.00 น.
โดยมีเจ้ำหน้ำที่กรุ งไทยกำรไฟฟ้ำ และเจ้ำหน้ำที่ทีมวิทยำกร ถือป้ำยโลโก้โครงกำรทุนกำรศึก ษำฯ
รอรับเพื่อเดินทำง
ต่อไปยังสวนธรรมศรีปทุม

เพือ
่ รอรับนักเรียนทุนฯ ขึน
้ รถตู ้
ทีจ
่ ัดเตรียมไว ้ แล ้วเดินทางต่อไปยัง
สวนธรรมศรีปทุม
เริม
่ เวลา 5.00 – 09.00 น. กรณีมเี หตุฉุกเฉินเดินทางมาไม่ทน
ั ตาม
เวลานี้ ให ้รีบโทรแจ ้งโครงการทุนฯ

091-119-8101

เพือ
่ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะได ้รอรับนักเรียนทุนฯ

เอกสารแนบที่ 3/3
ผู้ทเี่ ดินทางมาจากภาคใต้
ขอให้ลงรถโดยสำรที่สถำนีขนส่งผูโ้ ดยสำรกรุงเทพ (สำยใต้ใหม่) ถนนบรมรำชชนนี พบกันที่จดุ นัดพบคือ อำคำรผูโ้ ดยสำร
SC Plaza ชัน้ ใต้ดิน จะมีรถตูข้ องคณะผูจ้ ดั งำนรอรับตัง้ แต่เวลำ 5.00 – 09.00 น.
โดยมีเจ้ำหน้ำที่กรุ งไทยกำรไฟฟ้ำ และเจ้ำหน้ำที่ทีมวิทยำกร ถือป้ำยโลโก้โครงกำรทุนฯ กำรศึกษำรอรับ
เพื่อเดินทำง
ต่อไปยังสวนธรรมศรีปทุม

้ ใต ้ดิน
จุดนัดพบ ณ บริเวณชัน
อาคารผู ้โดยสาร SC Plaza สถานีขนส่งสายใต ้ใหม่
เพือ
่ รอรับนั กเรียนทุนฯ ขึน
้ รถตู ้
ทีจ
่ ัดเตรียมไว ้ แล ้วเดินทางต่อไปยัง สวนธรรมศรีปทุม
เริม
่ เวลา 5.00 – 09.00 น. กรณีมเี หตุฉุกเฉินเดินทางมาไม่ทันตามเวลานี้
ให ้รีบโทรแจ ้งโครงการทุนฯ 091-119-8101
เพือ
่ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะได ้รอรับนักเรียนทุนฯ

กำหนดจุดส่ง นักเรียนทุนฯ ในวันเสำร์ที่ 2 พฤษภำคม 2563 เป็ น 2 จุด ( ออกเดินทางจากสถานทีอ่ บรม มาส่งหลัง 13:00 น.)
เดินทำงจำก สวนธรรมศรีปทุม ส่งนักเรียนทุนฯ ปลำยทำงที่ สถำนีขนส่งผูโ้ ดยสำรหมอชิต 2
เดินทำงจำก สวนธรรมศรีปทุม ส่งนักเรียนทุนฯ ปลำยทำงที่ สถำนีขนส่งผูโ้ ดยสำรกรุงเทพฯ (สำยใต้ใหม่)

เอกสารแนบที่ 3/4
4. เครือ่ งแต่งกำยและของใช้จำเป็ น ทีผ่ เู้ ข้ำร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษำ ครัง้ ที่ 15/2563 ต้องจัดเตรียมมำเอง
- ชุดนักเรียน พร้อมถุงเท้ำ และรองเท้ำนักเรียน (แต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบของสถำบันกำรศึกษำ) จำนวน 1 ชุด เพื่อใส่
ในวันทีเ่ ดินทำงไปทัศนศึกษำ
- ชุดสุภำพ (เสือ้ และกำงเกงพละ หรือกำงเกงขำยำวเท่ำนัน้ ) พร้อมถุงเท้ำ และรองเท้ำผ้ำใบ 1 ชุด สำหรับใส่ในวันทำกิจกกรรม
กลุม่ สัมพันธ์
- ชุดนอน เพื่อใช้ใส่นอนตลอดระยะเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรม ขอเน้นยำ้ ว่ำ ต้องเป็ นเสือ้ และกำงเกงนอนที่สภุ ำพ
- กำรแต่งกำยในวันแรกของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรม (วันเสำร์ที่ 25 เมษำยน 2563) ต้องเป็ นชุดลำลอง สุภำพ สำหรับ
ผูห้ ญิงขอให้สวมเสือ้ และกำงเกง ควำมยำวระดับตำตุม่ เสือ้ ผ้ำไม่รดั รูป คอไม่กว้ำง แขนเสือ้ ไม่กดุ ไม่สวมเสือ้ เอวลอย
- ชุดผลัดเปลีย่ นเพื่อใช้อำบนำ้ เพรำะเป็ นห้องอำบนำ้ รวม ( ห้องอำบนำ้ แยก หญิง – ชำย)
- ของใช้สว่ นตัวทั่วไปอื่น ๆ อำทิ รองเท้ำแตะ สบู่ แชมพูสระผม แปรงสีฟัน ยำสีฟัน ผ้ำเช็ดตัว ชุดชัน้ ใน ผ้ำอนำมัย
กรณีทน่ี ักเรียนทุนฯ มีโรคประจาตัว กรุ ณาเตรียมยามาด้วย และ ให้แจ้งพี่เจ้าหน้าที่โครงการทุนฯ รับทราบก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ
***** หมายเหตุ กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม คณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมชุดขาว ไว้ให้นักเรียนทุนฯ 3 ชุด / คน ******
5. ห้ำมนำสิง่ ของมีคำ่ ติดตัวมำโดยเด็ดขำด หำกเกิดกรณีสงิ่ ของมีคำ่ สูญหำย ทำงคณะผูจ้ ดั งำนจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ เมื่อนักเรียนทุนฯ เดินทำงมำถึงสวนธรรมศรีปทุม และลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมแล้ว ทางคณะผู้จัดงานจะขอ
จัดเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนทุนฯ และจะคืนให้ในวันที่เดินทางกลับ กรณีนักเรียนทุนฯ มีเหตุฉุกเฉินสามารถ
แจ้งคณะผู้จัดเพื่อขอใช้โทรศัพท์มือถือได้ โดยสำมำรถแจ้งผูป้ กครองหำกต้องกำรติดต่อนักเรียนทุนฯ สำมำรถโทรมำที่เบอร์ของ
โครงกำรทุนฯ 091-1198101 ได้ หากผู้ใดฝ่ าผืนแอบเก็บโทรศัพท์มือถือ ไว้กับตนเอง ถือว่าผิดระเบียบการเข้ากิจกรรม
อบรมจริยธรรม และจะมีผลต่อการพิจารณาทุนต่อเนื่อง
6. เมื่อผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรม เดินทำงมำถึงสวนธรรมศรีปทุม และตลอดระยะเวลำที่รว่ มกิจกรรมอบรมจริยธรรม ขอให้ทกุ
คนอยูใ่ นอำกำรสำรวม ไม่สง่ เสียงดัง และต้องเชื่อฟั งพระอำจำรย์ คณะผูจ้ ดั งำน อย่ำงเคร่งครัด
7. หำกผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรม ปฏิบตั ิตวั ไม่เหมำะสม หรือขัดต่อระเบียบปฏิบตั ิกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมใ คณะผู้
จัดงำนจะเรียกตักเตือนเบือ้ งต้น หำกยังไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิจะพิจำรณำให้ออกจำกกิจกรรมอบรมจริยธรรมโดยทันที และ
จะมีผลต่อกำรพิจำรณำทุนต่อเนื่องต่อไป
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ทัง้ นี ้ ทำงคณะผูจ้ ัดงำน ขอควำมร่วมมือครู ทุกท่ำนอยู่ร่วมกิจกรรม และฝึ กฝนไปพร้อม ๆ กับนักเรียนทุนฯ ตลอดกำร
อบรมและ ไม่อนุญำตให้ครู ผคู้ วบคุมกำรเดินทำง ออกนอกสถำนที่โดยไม่ได้รบั อนุญำต เมื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมอบรม
จริยธรรมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผูจ้ ัดงำนไม่อนุญำตให้ผเู้ ข้ำร่วมกิจกรรมออกนอกบริเวณ โดยไม่ได้รบั อนุญำตหรือไม่ได้แจ้ง
คณะผูจ้ ดั งำนล่วงหน้ำ
8. ขอควำมร่วมมือคุณครู ทุกท่ำ นอยู่ร่วมกิจกรรม และสังเกตกำรณ์กระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู ้ โดยทีมจิ ตวิทยำ และวิทยำกร
ภำยนอก ได้แก่ กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ ครู เงำะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ที่จะมำแนะนำสิ่งที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
นักเรียนทุนฯ และคุณครูผสู้ อน
9. โครงกำรทุนฯ จะมอบประกำศนียบัตรกำรเข้ำร่วมอบรม ให้สำหรับคุณครู และนักเรียนทุนฯ ที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ ตลอดระยะเวลำ
ตัง้ แต่ตน้ จบจบกิจกรรม คือ วันที่ 25 เมษำยน – 2 พฤษภำคม 2563 เท่ำนัน้
10. ทำงโครงกำรทุนฯ ขอให้คุณครู ทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้คุณครู ที่สละเวลำมำร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์ และแนวคิดที่
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เพื่อนำไปใช้กบั กำรเรียนกำรสอนได้ตอ่ ไปในอนำคต
กรณีมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม โทร 02-254-5002 , 091-119-8101

เอกสารแนบที่ 4/1
(กรอกข้อมูลและส่งกลับบริษัทฯ)

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนทุนฯ
“ค่ายอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครั้งที่ 15/2563”
วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ณ สวนธรรมศรีปทุม อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วันที่………..เดือน…………..พ.ศ.2563
ชื่อ – สกุล (นักเรียนทุนฯ)……………………………..….............................ชื่อเล่น.……….……………รหัส นร.ทุนฯ.……………………..
วัน/เดือน/ปี เกิด……………..ศาสนา………………….โรคประจาตัว (กรณีแพ้อาหารให้ระบุชนิดอาหารที่แพ้)..……………………………...
ที่อยูบ่ า้ นเลขที…
่ …………..หมูท่ ี่…………ตาบล/แขวง………………………………..อาเภอ/เขต……………………………………………
จังหวัด…………………..เบอร์มอื ถือนักเรียนทุนฯ…………………………...……เบอร์มือถือผูป้ กครอง……………………………………..
ในปี การศึกษา 2562 ศึกษาอยูร่ ะดับชัน้ ……………………..ชื่อสถาบันการศึกษา…………………………………………………………….
จังหวัด…………………………………………เบอร์มือถือ ครู/อาจารย์ ทีด่ แู ลทุน…………………………………………………………...…
ยินดี เข้าร่วมกิจกรรม “ ค่ายอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครัง้ ที่ 15/2563 “
ไม่สะดวก เข้าร่วมกิจกรรม “ ค่ายอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครัง้ ที่ 15/2563”
ระบุเหตุผล…………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ 1) กรณีที่นกั เรียนทุนฯ ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีเหตุอนั สมควร จะมีผลต่อการพิจารณาทุนต่อเนื่อง
2) กรณีทไี่ ม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเลย และไม่สามารถมาได้ในครัง้ นี ้ นักเรียนทุนฯ ต้องโทรมาแจ้งด้วยตัวเองที่โครงการทุนฯ
3) กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมฯ ตามที่ได้สมัครไว้ นักเรียนทุนฯต้องโทรมาแจ้งด้วยตัวเองก่อนวันจัดกิจกรรม
ค่ายฯ อย่างน้อย 7 วัน
ลงชื่อ………………………………………….นักเรียนทุนฯ
กรณีเหตุฉุกเฉินติดต่อ
ชื่อ-สกุล……………………………………….เกี่ยวข้องเป็ น……………………………โทรศัพท์…………………………………………
คายินยอมของผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล ผูป้ กครอง ………………………………………………………………………..โทรศัพท์…………………………………….
อนุญาตให้นกั เรียนทุนฯ ในการปกครองของข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครัง้ ที่ 15/2563
ไม่อนุญาตให้นกั เรียนทุนฯ ในการปกครองของข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครัง้ ที่ 15/2563
เหตุผลที่ไม่มาเข้าร่วม(โปรดระบุ)…………………………………………………………………….…………………………
**** กรุ ณาส่งใบสมัครกลับมาภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ****
ช่องทางการส่งใบสมัคร ทางไปรษณีย ์ : บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จากัด ชัน้ 9 ( บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด ) อาคารธนภูมิ
เลขที่ 1550 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งทาง อีเมล์ : CSR@Thaicity.co.th

เอกสารแนบที่ 4/2
(กรอกข้อมูลและส่งกลับบริษัทฯ)

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คุณครู ผู้ควบคุม
“ค่ายอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครั้งที่ 15/2563”
วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ณ สวนธรรมศรีปทุม อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ชื่อ – สกุล คุณครู……………………………………………………………ชื่อเล่น……….......................................................................
วัน เดือน ปี เกิด………………………………………………………………..…..…………….. (เพือ่ เป็ นข้อมูลในการทาประกันภัยอุบตั ิเหตุ)
ศาสนา…………………………………โรคประจาตัว(กรณีแพ้อาหารให้ระบุชนิดอาหารที่แพ้)……….……………………………………...
เบอร์มือถือคุณครู …………………………………………………อีเมล์……………………………………….………………………………
ชื่อสถาบันการศึกษา………………………………………………………………………จังหวัด…………………………………….………
ข้อชีแ้ จง
1. บริษัทฯ ให้สทิ ธิ์ ครูผคู้ วบคุมการเดินทาง 1 ท่าน / สถาบันการศึกษา / นักเรียนทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม 1 – 5 คน
2. บริษัทฯ จะจัดทาประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางให้แก่ครูผคู้ วบคุมการเดินทาง ตามรายชื่อที่ระบุมาข้างต้นนีเ้ ท่านัน้ กรณีที่มีการ
เปลีย่ นแปลงบุคคลในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รบั สิทธิ์ในการคุม้ ครองการประกันภัย
อุบตั ิเหตุแต่อย่างใด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จ่ายค่าเดินทางเฉพาะครูผู้ควบคุมการเดินทางที่ยนิ ดีเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายอบรมจริยธรรมครั้งที่
15/2563 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น โดยครูผคู้ วบคุมการเดินทาง จะได้รบั ค่าโดยสารเท่าที่
จ่ายจริง ตามยอดค่าเดินทางที่ปรากฏบนตั๋วโดยสาร

เอกสารหมายเลข 5/1
(กรอกข้อมูลและส่งกลับบริษัทฯ)
เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครั้งที่ 15/2563
ณ สวนธรรมศรีปทุม อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เอกสารแจกแจงค่าเดินทางสาหรับนักเรียนทุนฯ
1. การเดินทางของนักเรียนทุนฯ
ชื่อ – สกุล (นักเรียนทุนฯ)……………...............................…รหัสนักเรียนทุนฯ……………เบอร์มอื ถือนักเรียนทุนฯ……….………………..
ชื่อสถาบันการศึกษา…………………………………………………………………………………………จังหวัด……………………………
กรุ ณาทาเครื่องหมาย √ ในข้อที่ตรงกับการเดินทางของนักเรียนทุนฯ
เฉพาะนักเรียนทุนฯ พักอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง (ไป-กลับ) เหมาจ่าย คนละ 300 บาท
นักเรียนทุนฯ พักอาศัยอยูต่ ่างจังหวัด ( ยกเว้น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ) จะได้รบั ค่าเดินทางดังนี ้
- ค่าเดินทางไป – กลับ จากที่พกั ถึงสถานีขนส่งประจาจังหวัดมาค่าย
เหมาจ่ายคนละ 200 บาท
- ค่ารถโดยสารจากสถานีขนส่งประจาจังหวัด ถึง กรุงเทพมหานคร
o เที่ยวไป จากจังหวัด………………….ถึง กทม. เป็ นเงิน………………………………….บาท
o เที่ยวกลับ จาก กทม.ถึง จังหวัด…………………… เป็ นเงิน………………………………….บาท
หมายเหตุ ขอให้ทกุ คนเดินทาโดยรถโดยสารเท่านัน้ บริษัทฯจะจ่ายค่าโดยสารให้เท่าที่จา่ ยจริง ตามยอดค่าเดินทางที่ปรากฏในตั๋ว
โดยสารเท่านัน้ สูงสุดไม่เกินประเภทการเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 (รถ ป.1) กรณีที่เดินทางด้วยรถปรับอากาศ
พิเศษ (รถวีไอพี) บริษัทฯ จะจ่ายในเกณฑ์รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เท่านั้น
นักเรียนทุนฯ เดินทางโดยเหมารถตูโ้ ดยสาร หรือรถยนต์สว่ นบุคคล
- เที่ยวไป จากจังหวัด …………………………………………….ถึง…………………………………………
- เที่ยวกลับ………………………………..ถึง………………………………………………………………….
หมายเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางตามอัตราเทียบเท่าค่ารถโดยสารปรับอากาศชัน้ 1 (รถ ป.1) เท่านั้น
นักเรียนทุนฯ ต้องการมาขึน้ รถรับส่งที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่จี ุดนัดพบ 2 แห่ง โดยดังต่อไปนี้
จุดนัดพบ บริเวณหน้าร้าน เคเอฟซี สาขาเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รังสิต เวลา 5:00 – 09:00 น.
(สาหรับผูท้ ี่เดินทางมาจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
จุดนัดพบ บริเวณชัน้ ใต้ดิน อาคารผูโ้ ดยสาร SC PLAZA สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เวลา 5:00 – 09:00 น.
(สาหรับผูท้ ี่เดินทางมาจากภาคใต้ หรือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล )
หมายเหตุ กรณีต้องการเปลี่ยนวิธีการเดินทางให้โทรแจ้งโครงการทุนฯ ก่อนวันเดินทาง 091-119-8101 , 02-254-5002

เอกสารหมายเลข 5/2
(กรอกข้อมูลและส่งกลับบริษัทฯ)
เอกสารแจกแจงค่าเดินทางสาหรับครูผู้ควบคุมการเดินทาง(ต่อ)
2. การเดินทางของครูผู้ควบคุมที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อ – สกุล คุณครู…………………………………………………………………………เบอร์มือถือ……………………………………….
ชื่อสถาบันการศึกษา…………………………………………………………………………….จังหวัด……………………………………..
กรุ ณาทาเครื่องหมาย √ ในข้อทีต่ รงกับการเดินทางของครูผู้ควบคุมการเดินทางของนักเรียนทุนฯ
ครูผคู้ วบคุมการเดินทาง อาศัยอยูต่ า่ งจังหวัด ( ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี )
จะได้รบั ค่าเดินทางดังนี ้
- ค่ารถโดยสารจากสถานีขนส่งประจาจังหวัด ถึง กรุงเทพมหานคร
o เที่ยวไป จากจังหวัด………………….ถึง กทม. เป็ นเงิน………………………………….บาท
o เที่ยวกลับ จาก กทม.ถึง จังหวัด…………………… เป็ นเงิน………………………………….บาท
หมายเหตุ ขอให้ทกุ คนเดินทางโดยรถโดยสารเท่านัน้ บริษัทฯจะจ่ายค่าโดยสารให้เท่าทีจ่ ่ายจริง ตามยอดค่าเดินทางที่ปรากฏในตั๋ว
โดยสารเท่านัน้ สูงสุดไม่เกินประเภทการเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 (รถ ป.1) กรณีที่เดินทางด้วยรถปรับอากาศ
พิเศษ (รถวีไอพี) บริษัทฯ จะจ่ายในเกณฑ์รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เท่านั้น
ครูผคู้ วบคุมการเดินทางโดยเหมารถตูโ้ ดยสาร หรือรถยนต์สว่ นบุคคล
- เที่ยวไป จากจังหวัด …………………………………………….ถึง…………………………………………
- เที่ยวกลับ………………………………..ถึง………………………………………………………………….
หมายเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางตามอัตราเทียบเท่าค่ารถโดยสารปรับอากาศชัน้ 1 (รถ ป.1) เท่านั้น
ครูผู้ควบคุมการเดินทาง ต้องการมาขึน้ รถรับส่งที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ที่จุดนัดพบ 2 แห่ง โดยดังต่อไปนี้
จุดนัดพบ บริเวณหน้าร้าน เคเอฟซี สาขาเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รังสิต เวลา 5:00 – 09:00 น.
(สาหรับผูท้ ี่เดินทางมาจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุร)ี
จุดนัดพบ บริเวณชัน้ ใต้ดิน อาคารผูโ้ ดยสาร SC PLAZA สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เวลา 5:00 - 09:00 น.
(สาหรับผูท้ ี่เดินทางมาจากภาคใต้ หรือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุร)ี
หมายเหตุ กรณีต้องการเปลี่ยนวิธีการเดินทางให้โทรแจ้งโครงการทุนฯ ก่อนวันเดินทาง 091-119-8101 , 02-254-5002
*****บริษัทฯ ขอยกเว้นการจ่ายค่าเดินทางให้แก่ครูผ้คู วบคุมการเดินทางของนักเรียนทุนฯ
ที่พกั อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี และ นนทบุรี *****

