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โครงการ
“หุ้ น กู้ เ อสซี จี ใจดีช่วยโรงเรีย น
ของหนู” ปี 2563 จังหวัดพิ จิตร
โดย เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ

เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ ยังคงให้ความส�ำคัญกับการวางรากฐานการศึกษาของเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กของประเทศไทย จากข้อมูลของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจติ ร เขต 2 มีโรงเรียนทีข่ าดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์
ส�ำหรับพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนอีกเป็นจ�ำนวนมาก เอสซีจี ดีเบนเจอร์
คลับ จึงได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการ “หุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วย
โรงเรียนของหนู” ปี 2563 จ�ำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ ต�ำบล
เขาเจ็ดลูก อ�ำเภอทับคล้อ และโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ต�ำบล
ท่าขมิ้น อ�ำเภอโพทะเล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1

รับบริจาคเงินตัง้ แต่
1 - 31 ตุลาคม 2563
เท่านั้น

โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิจติ ร เขต 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน
นักเรียนทั้งสิ้น 61 คน จ�ำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย 7.6 สัดส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 12
ที่ตั้ง
: หมู่ที่ 11 บ้านเนินพวง ต�ำบลเขาเจ็ดลูก อ�ำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน : นางณัฐรุจา แสนประสิทธิ์
ระดับชั้นเปิดสอน
: อนุบาลชั้นปีที่ 2 - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
บุคลากร
: ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 5 คน ธุรการ 1 คน นักการ 1 คน
ระดับชั้น

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

จ�ำนวนห้องเรียน

อนุบาล
ประถมศึกษา

7
15

9
30

16
45

2
6

รวม

22

39

61

8
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โรงอาหาร
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ต้องการเงินสนับสนุนทางการศึกษาเพื่ อช่วยเหลือความขาดแคลน ดังนี้
รายการ

1. สนามเด็กเล่น
อุปกรณ์เครื่องเล่นพลาสติกในร่มส�ำหรับนักเรียนอนุบาล
อุปกรณ์เครื่องเล่นออกก�ำลังกายส�ำหรับนักเรียนประถมศึกษา

จ�ำนวน

1 ชุด
1 ชุด

2. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน�้ำนักเรียน
ปรับระดับพื้น ปูกระเบื้อง เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ติดตั้งชักโครก
ปรับปรุงระบบระบายน�้ำและบ่อเกรอะ เปลี่ยนประตูห้องน�้ำ เพิ่มอ่างล้างมือ

4 ห้อง

3. ปรับปรุงห้องสมุด ขนาด 2.50 x 4 เมตร
ท�ำผนังกั้นห้องเป็นสัดส่วนแยกจากห้องเรียน ปรับเปลี่ยนหนังสือใหม่

1 ห้อง

4. จัดทำ�อ่างล้างหน้า แปรงฟันของนักเรียน 10 หัวก๊อก

1 จุด

5. โรงอาหาร
ทำ�ตะแกรงป้องกันสัตว์เข้าในโรงอาหาร เสริมประตู ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เพิ่มโต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด 6 ที่นั่ง
จัดทำ�อ่างล้างจาน

1 จุด
12 ชุด
1 จุด

6. ปรับปรุงพื้นและผนังอาคารเรียนไม้ที่ชำ�รุด

ห้องน�้ำนักเรียนที่รอการซ่อมแซม

1 อาคาร

อ่างล้างจานของโรงเรียนในปัจจุบัน

08
09
2

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิจติ ร เขต 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน
นักเรียนทั้งสิ้น 56 คน จ�ำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย 7 สัดส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 10
ที่ตั้ง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ระดับชั้นเปิดสอน
บุคลากร

:
:
:
:

หมู่ที่ 6 บ้านหนองคล้า ต�ำบลท่าขมิ้น อ�ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
นายชัยพร ชุ่มมั่น
อนุบาลชั้นปีที่ 2 - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 6 คน ธุรการ 1 คน นักการ 1 คน

ระดับชั้น

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

จ�ำนวนห้องเรียน

อนุบาล
ประถมศึกษา

12
23

6
15

18
38

2
6

รวม

35

21

56

8

* ข้อมูลปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียดต้องการเงินสนับสนุนทางการศึกษาเพื่ อช่วยเหลือความขาดแคลน ดังนี้
รายการ

จ�ำนวน

1. ห้องเรียนประถมศึกษา
ชุดโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา
กระดานไวท์บอร์ดทดแทนกระดานดำ�ติดผนัง (รวมอนุบาล)

25 ชุด
8 ชุด

2. ห้องเรียนอนุบาล
ชุดโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนอนุบาล
สื่อ วัสดุอุปกรณ์เสริมทักษะ พัฒนาการเด็กอนุบาล
ชั้นบรรจุเก็บที่นอนแยกช่อง
โทรทัศน์ 49 นิ้ว + เครื่องเล่น CD เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

7 ชุด
1 ชุด
20 ช่อง
1 ชุด
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รายการ

จ�ำนวน

3. สนามเด็กเล่น
อุปกรณ์เครื่องเล่นพลาสติกในร่มสำ�หรับนักเรียนอนุบาล
อุปกรณ์เครื่องเล่นออกกำ�ลังกายสำ�หรับนักเรียนประถมศึกษา
4. ปรับปรุงห้องสมุดเสริมสื่อการเรียนรู้
ติดตั้ง Smart TV 60 นิ้ว เป็นสื่อสำ�หรับการเรียนรวมชั้นของนักเรียน
เช่น วิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์สำ�หรับสืบค้นและเรียนรู้
ตู้/ชั้นวางหนังสือ/หนังสืออ่านเสริม/เกม/วิดีโอหรือซีดีการทดลองต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
5. โต๊ะ - เก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน ขนาด 10 ที่นั่ง

1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 ชุด
6 เครื่อง

6. เครื่องคอมพิวเตอร์
7. ปรับปรุงห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะ จัดทำ�อ่างล้างจานและอ่างล้างมือ

1 ชุด

8. จัดซื้อเตียงพยาบาลและอุปกรณ์กีฬา

1 ชุด

9. จัดซื้อชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดผ้าไทยสำ�หรับนักเรียน
10. ซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าอาคารเรียน

ประตูห้องเรียนช�ำรุด

อ่างล้างจานของโรงเรียน

10
11

วิธีบริจาคเงิน
1. ผูถ อื หุน กูท ปี่ ระสงคบริจาคเงินเขารวมในโครงการสามารถโอนเงินบริจาคไดที่
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนเตชะวนิช (ปูนซีเมนตไทย)
ประเภทบัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โดย นายพิทยา จั่นบุญมี และนางจันทนิดา สาริกะภูติ และ / หรือ
นางสาววิสัชนา ฉายประเสริฐ
เลขที่บัญชี 408-521080-2
* (กรณีโอนเงินผานเคานเตอรของธนาคารใด ๆ ในตางจังหวัด อาจมีคาธรรมเนียมการโอนเงิน)

2. ผูบริจาคสงหลักฐานการโอนเงินบริจาค พรอมแนบแบบฟอรมแสดงความจํานงขอรับหลักฐานบริจาคเงิน โดยระบุ
รายละเอียดผูบริจาคใหครบถวนชัดเจน สงอีเมลมาที่ debentureclub@scg.com หรือ โทรสาร 0-2586-4977 นับตั้งแต
วันที่ทานบริจาคเงิน หรือ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

• โครงการฯ รับบริจาคเงินจากสมาชิกผูถือหุนกู บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
• ผูบ ริจาคโอนเงินบริจาคเขาบัญชีเงินฝากของโครงการฯ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขทีบ่ ญ
ั ชี 408-521080-2
และสงหลักฐานบริจาคเงินให เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ เพื่อสงเงินบริจาคใหโรงเรียนในโครงการฯ ผานบัญชีธนาคารของ
โรงเรียนในจํานวนที่เทากัน
• โรงเรียนในโครงการฯ บันทึกขอมูลผูบริจาคเงินในระบบ E-Donation เพื่อใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีเพื่อการศึกษา 2 เทาตาม
ระเบียบของกรมสรรพากร และจัดพิมพเอกสารหลักฐานการบริจาคจากระบบ E-Donation เพื่อทําการสงตอใหแกผูบริจาค
ตอไป
• โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตามวัตถุประสงค โดยพิจารณาตามความจําเปนและความขาดแคลนของโรงเรียน
โดย เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ จะติดตามความคืบหนาและรายงานผานนิตยสาร Delight
• เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ เปนตัวแทนเดินทางไปสงมอบความอนุเคราะหทจี่ งั หวัดพิจติ ร ในวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
• เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ จะสงออกหลักฐานการบริจาคในระบบ E-Donation ใหผูบริจาคเงินทางไปรษณียแบบลงทะเบียน
ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.scg.com เลือกแท็บ ขอมูลสําหรับนักลงทุน/หุนกู > หุนกู > SCG Debenture Club หรือใชแบบฟอรม
ที่แนบมาพรอมกับ Delight Activity ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 (แบบฟอรมสามารถถายสําเนาได)

เพราะการให้
คือ ความสุขมิรู้จบ

