
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่รับสมัครกิจกรรม : วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จํานวนที่รับ : 100 ทาน (1 ชุดมี 10 ชิ้นงาน/ทาน/หมวดภาพ)

ค่าใช้จ่าย : ฟรี เฉพาะสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ทานละ 1 ชุด

ผู้ดําเนินการสอน : บริษัท โลเคิล อไลค จํากัด

วันที่ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
ผูที่ไดรับสิทธ์ิตองยืนยันสิทธ์ิในระบบของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ภายในวันจันทรท่ี 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (หากไมไดทํารายการภายในกําหนดถือวาสละสิทธิ์)

ขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์และการทําความสะอาดชุดอุปกรณ์
1.  เจาหนาที่บริษัท โลเคิล อไลค ทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอล สวมหนากากผา 

กอนจัดเตรียมอุปกรณ

2.  อุปกรณทุกชิ้นผานการทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลกอนบรรจุซองและจัดสง

โดย  

3. ชิ้นงานทุกชิ้นเมื่อรับกลับมาแลว จะทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลกอนสงมอบ

การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วม
กิจกรรม
แจงผลเฉพาะผูไดรับสิทธิ์ 
วนัศุกรท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ทางเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โมบาย 
แอปพลิเคชัน (เฉพาะผูที่สมัครผาน
ชองทางนี้เทาน้ัน) และไปรษณีย
แบบลงทะเบียน

หมายเหตุ
• กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ที่สมัครภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น
• ระบบจะคัดเลือกผูที่ไดสิทธิ์โดยวิธีการสุมรายชื่อ (Random) และการคัดเลือกของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ถือเปนที่สิ้นสุด
•  ผูที่ไดรับสิทธ์ิและยืนยันการเขารวมกิจกรรมในระบบแลว หากทําการยกเลิกหลังวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณา

สุมรายชื่อเขารวมกิจกรรมอื่นในครั้งถัดไป
• ผูที่ไดรับสิทธิ ์ตองยืนยันสิทธิ์ในระบบของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ตามที่กําหนด 1 ชองทาง คือ
 - เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน (เฉพาะผูที่สมัครผานชองทางนี้เทานั้น) หรือ
 - ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ โทรศัพท 0-2586-2112 กด 2 กด 3
• ไมสามารถโอนสิทธิ์การเขารวมกิจกรรมใหผูอื่นได
• ยกเลกิ/ตรวจสอบสทิธ์ิทางเอสซจี ีดีเบนเจอร คลบั โมบาย แอปพลเิคชนั (เฉพาะผูทีส่มคัรผานชองทางน้ีเทานัน้) หรอืโทรศพัท 0-2586-2112 กด 0

กิจกรรมเวิร์คชอปสร้างสรรค์เพ่ือสังคม

SCG Smiling:
บัตรภาพส่ือการเรียนรู้

กิจกรรมเวิร์คชอปสร้างสรรค์เพ่ือสังคมที่ทําได้จากที่บ้าน

WORKSHOP 
FROM
HOME หนึ่งในปญหาของเด็กออทิสติกคือ การไมพูดคุยสื่อสารกับใคร แมกระทั่งกับผูปกครองก็ตาม 

ทําใหคนรอบขางไมสามารถเขาใจความรูสึกหรือความตองการของเด็กกลุมนี้ ดังน้ัน 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือใหเด็กแสดงปฏิกิริยาโตตอบทันทีทันใดดวยการใชภาพ

เอสซีจีปรับรูปแบบการทํากิจกรรมที่ท่านสามารถทําได้ด้วยตนเองที่บ้าน
และส่งชิ้นงานสําเร็จให้กับ เอสซีจี

*  จาํนวนชิน้งานท่ีสงมอบข้ึนอยูกับความเรียบรอยสมบรูณของชิน้งาน
ที่สงคืนเอสซีจี

ตวัอย�าง พมิพ� WS2004 <เว�นวรรค> 

ตามด�วยเลขสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร� 

คลับ 11 หลัก และส�ง SMS ไปที ่4554599

วิธีสมัครผ่าน SMS

รหัสกิจกรรม WS2004

1

ภายใน 
15 กรกฎาคม 2563

เพราะการให้
คือความสุขมิรู้จบ...

เอสซจี ีดเีบนเจอร คลบั ขอเชญิชวนทานสมาชกิรวมทาํเวิรคชอป

เพ่ือสงัคม ดวยการสรางสือ่การเรียนรูในชวิีตประจําวันใหกับเดก็

ออทิสติกในกิจกรรมเวิรคชอป SCG Smiling: บัตรภาพ

สือ่การเรยีนรู โดยใชภาพตาง ๆ  ท่ีเขาใจงาย เชน ตัวเลขอารบกิ 

ภาพสัตว ภาพผักสวนครัว เปนตน ชิ้นงานทําจากผาสักหลาด

ขนาด 10.5 x 14.8 เซนติเมตร สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 

ใชการเย็บชิ้นงานอยางงายจํานวน 10 ชิ้น/ทาน/หมวดภาพ* 

ชิ้นงานที่ทําสําเร็จทั้งหมดจะรวบรวมนําสงมอบใหกับ สถาบัน

สิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

กรมการแพทย กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 เพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัย ทานสามารถ

รวมทํากิจกรรมเวิรคชอปนี้ไดจากที่บานสมัครภายใน
15 กรกฎาคม 2563
BY SCG DEBENTURE CLUB

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

หรือสัญลักษณ จะชวยใหเดก็ออทิสตกิสือ่สารความตองการกับ

ผูปกครองหรือนักกายภาพบําบัดไดเปนอยางดี  โดยการสื่อสาร

ดวยภาพน้ีเปนรูปแบบหน่ึงของโปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนเด็กออทสิติกในปจจบุนั หรอืท่ีเรยีกวา PECS Program 

(Picture Exchange Communication System)

สมัคร
2

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศผล
3

10 สิงหาคม 2563

ยืนยันสิทธิ์

6

15 กันยายน 2563

ส่งคืนชิ้นงาน
5

1 - 6 กันยายน 2563

เวิร์คชอป
ทําชิ้นงาน

4

31 สิงหาคม 2563

ส่งชุด
อุปกรณ์

7

15 ตุลาคม 2563

ส่งมอบ



รายละเอียดกิจกรรม

วันที่รับสมัครกิจกรรม : วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จํานวนที่รับ : 100 ทาน (1 ชุดมี 10 ชิ้นงาน/ทาน/หมวดภาพ)

ค่าใช้จ่าย : ฟรี เฉพาะสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ทานละ 1 ชุด

ผู้ดําเนินการสอน : บริษัท โลเคิล อไลค จํากัด

วันที่ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
ผูที่ไดรับสิทธ์ิตองยืนยันสิทธ์ิในระบบของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ภายในวันจันทรท่ี 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (หากไมไดทํารายการภายในกําหนดถือวาสละสิทธิ์)

ขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์และการทําความสะอาดชุดอุปกรณ์
1.  เจาหนาที่บริษัท โลเคิล อไลค ทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอล สวมหนากากผา 

กอนจัดเตรียมอุปกรณ

2.  อุปกรณทุกชิ้นผานการทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลกอนบรรจุซองและจัดสง

โดย  

3. ชิ้นงานทุกชิ้นเมื่อรับกลับมาแลว จะทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลกอนสงมอบ

การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วม
กิจกรรม
แจงผลเฉพาะผูไดรับสิทธิ์ 
วนัศกุรท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ทางเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โมบาย 
แอปพลิเคชัน (เฉพาะผูที่สมัครผาน
ชองทางน้ีเทาน้ัน) และไปรษณีย
แบบลงทะเบียน

หมายเหตุ
• กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ที่สมัครภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น
• ระบบจะคัดเลือกผูที่ไดสิทธิ์โดยวิธีการสุมรายชื่อ (Random) และการคัดเลือกของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ถือเปนที่สิ้นสุด
•  ผูที่ไดรับสิทธ์ิและยืนยันการเขารวมกิจกรรมในระบบแลว หากทําการยกเลิกหลังวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณา

สุมรายชื่อเขารวมกิจกรรมอื่นในครั้งถัดไป
• ผูที่ไดรับสิทธิ์ ตองยืนยันสิทธิ์ในระบบของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ตามที่กําหนด 1 ชองทาง คือ
 - เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน (เฉพาะผูที่สมัครผานชองทางนี้เทานั้น) หรือ
 - ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ โทรศัพท 0-2586-2112 กด 2 กด 3
• ไมสามารถโอนสิทธิ์การเขารวมกิจกรรมใหผูอื่นได
• ยกเลกิ/ตรวจสอบสทิธ์ิทางเอสซจี ีดีเบนเจอร คลบั โมบาย แอปพลเิคชนั (เฉพาะผูทีส่มคัรผานชองทางน้ีเทานัน้) หรอืโทรศัพท 0-2586-2112 กด 0

กิจกรรมเวิร์คชอปสร้างสรรค์เพ่ือสังคม

SCG Smiling:
บัตรภาพส่ือการเรียนรู้

กิจกรรมเวิร์คชอปสร้างสรรค์เพ่ือสังคมที่ทําได้จากที่บ้าน

WORKSHOP 
FROM
HOME หนึ่งในปญหาของเด็กออทิสติกคือ การไมพูดคุยสื่อสารกับใคร แมกระทั่งกับผูปกครองก็ตาม 

ทําใหคนรอบขางไมสามารถเขาใจความรูสึกหรือความตองการของเด็กกลุมนี้ ดังน้ัน 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือใหเด็กแสดงปฏิกิริยาโตตอบทันทีทันใดดวยการใชภาพ

เอสซีจีปรับรูปแบบการทํากิจกรรมที่ท่านสามารถทําได้ด้วยตนเองที่บ้าน
และส่งชิ้นงานสําเร็จให้กับ เอสซีจี

*  จาํนวนชิน้งานท่ีสงมอบขึน้อยูกับความเรยีบรอยสมบรูณของชิน้งาน
ที่สงคืนเอสซีจี

ตวัอย�าง พมิพ� WS2004 <เว�นวรรค> 

ตามด�วยเลขสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร� 

คลับ 11 หลัก และส�ง SMS ไปที ่4554599

วิธีสมัครผ่าน SMS

รหัสกิจกรรม WS2004

1

ภายใน 
15 กรกฎาคม 2563

เพราะการให้
คือความสุขมิรู้จบ...

เอสซจี ีดีเบนเจอร คลบั ขอเชญิชวนทานสมาชกิรวมทําเวริคชอป

เพ่ือสงัคม ดวยการสรางสือ่การเรยีนรูในชวิีตประจาํวันใหกับเด็ก

ออทิสติกในกิจกรรมเวิรคชอป SCG Smiling: บัตรภาพ

สือ่การเรยีนรู โดยใชภาพตาง ๆ  ท่ีเขาใจงาย เชน ตวัเลขอารบกิ 

ภาพสัตว ภาพผักสวนครัว เปนตน ชิ้นงานทําจากผาสักหลาด

ขนาด 10.5 x 14.8 เซนติเมตร สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 

ใชการเย็บชิ้นงานอยางงายจํานวน 10 ชิ้น/ทาน/หมวดภาพ* 

ชิ้นงานที่ทําสําเร็จทั้งหมดจะรวบรวมนําสงมอบใหกับ สถาบัน

สิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

กรมการแพทย กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 เพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัย ทานสามารถ

รวมทํากิจกรรมเวิรคชอปนี้ไดจากที่บานสมัครภายใน
15 กรกฎาคม 2563
BY SCG DEBENTURE CLUB

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

หรอืสญัลกัษณ จะชวยใหเดก็ออทิสตกิส่ือสารความตองการกับ

ผูปกครองหรือนักกายภาพบําบัดไดเปนอยางดี  โดยการสื่อสาร

ดวยภาพน้ีเปนรูปแบบหน่ึงของโปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนเดก็ออทสิตกิในปจจบุนั หรอืท่ีเรยีกวา PECS Program 

(Picture Exchange Communication System)

สมัคร
2

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศผล
3

10 สิงหาคม 2563

ยืนยันสิทธิ์

6

15 กันยายน 2563

ส่งคืนชิ้นงาน
5

1 - 6 กันยายน 2563

เวิร์คชอป
ทําชิ้นงาน

4

31 สิงหาคม 2563

ส่งชุด
อุปกรณ์

7

15 ตุลาคม 2563

ส่งมอบ



รายละเอียดกิจกรรม

วันที่รับสมัครกิจกรรม : วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จํานวนที่รับ : 100 ทาน (1 ชุดมี 10 ชิ้นงาน/ทาน/หมวดภาพ)

ค่าใช้จ่าย : ฟรี เฉพาะสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ทานละ 1 ชุด

ผู้ดําเนินการสอน : บริษัท โลเคิล อไลค จํากัด

วันที่ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
ผูที่ไดรับสิทธ์ิตองยืนยันสิทธ์ิในระบบของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ภายในวันจันทรท่ี 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (หากไมไดทํารายการภายในกําหนดถือวาสละสิทธิ์)

ขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์และการทําความสะอาดชุดอุปกรณ์
1.  เจาหนาที่บริษัท โลเคิล อไลค ทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอล สวมหนากากผา 

กอนจัดเตรียมอุปกรณ

2.  อุปกรณทุกชิ้นผานการทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลกอนบรรจุซองและจัดสง

โดย  

3. ชิ้นงานทุกชิ้นเมื่อรับกลับมาแลว จะทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลกอนสงมอบ

การแจ้งสิทธ์ิเข้าร่วม
กิจกรรม
แจงผลเฉพาะผูไดรับสิทธิ์ 
วันศกุรท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ทางเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โมบาย 
แอปพลิเคชัน (เฉพาะผูที่สมัครผาน
ชองทางนี้เทาน้ัน) และไปรษณีย
แบบลงทะเบียน

หมายเหตุ
• กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ที่สมัครภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น
• ระบบจะคัดเลือกผูที่ไดสิทธิ์โดยวิธีการสุมรายชื่อ (Random) และการคัดเลือกของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ถือเปนที่สิ้นสุด
•  ผูที่ไดรับสิทธ์ิและยืนยันการเขารวมกิจกรรมในระบบแลว หากทําการยกเลิกหลังวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณา

สุมรายชื่อเขารวมกิจกรรมอื่นในครั้งถัดไป
• ผูที่ไดรับสิทธิ ์ตองยืนยันสิทธิ์ในระบบของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ตามที่กําหนด 1 ชองทาง คือ
 - เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน (เฉพาะผูที่สมัครผานชองทางนี้เทานั้น) หรือ
 - ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ โทรศัพท 0-2586-2112 กด 2 กด 3
• ไมสามารถโอนสิทธิ์การเขารวมกิจกรรมใหผูอื่นได
• ยกเลกิ/ตรวจสอบสทิธ์ิทางเอสซจี ีดีเบนเจอร คลบั โมบาย แอปพลเิคชนั (เฉพาะผูทีส่มคัรผานชองทางน้ีเทานัน้) หรอืโทรศพัท 0-2586-2112 กด 0

กิจกรรมเวิร์คชอปสร้างสรรค์เพ่ือสังคม

SCG Smiling:
บัตรภาพส่ือการเรียนรู้

กิจกรรมเวิร์คชอปสร้างสรรค์เพ่ือสังคมที่ทําได้จากที่บ้าน

WORKSHOP 
FROM
HOME หนึ่งในปญหาของเด็กออทิสติกคือ การไมพูดคุยสื่อสารกับใคร แมกระทั่งกับผูปกครองก็ตาม 

ทําใหคนรอบขางไมสามารถเขาใจความรูสึกหรือความตองการของเด็กกลุมนี้ ดังน้ัน 

การพัฒนาทักษะการส่ือสารเพ่ือใหเด็กแสดงปฏิกิริยาโตตอบทันทีทันใดดวยการใชภาพ

เอสซีจีปรับรูปแบบการทํากิจกรรมที่ท่านสามารถทําได้ด้วยตนเองที่บ้าน
และส่งชิ้นงานสําเร็จให้กับ เอสซีจี

*  จาํนวนชิน้งานท่ีสงมอบขึน้อยูกับความเรยีบรอยสมบรูณของชิน้งาน
ที่สงคืนเอสซีจี

ตวัอย�าง พมิพ� WS2004 <เว�นวรรค> 

ตามด�วยเลขสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร� 

คลับ 11 หลกั และส�ง SMS ไปที ่4554599

วิธีสมัครผ่าน SMS

รหัสกิจกรรม WS2004

1

ภายใน 
15 กรกฎาคม 2563

เพราะการให้
คือความสุขมิรู้จบ...

เอสซจี ีดเีบนเจอร คลบั ขอเชญิชวนทานสมาชกิรวมทาํเวริคชอป

เพ่ือสงัคม ดวยการสรางสือ่การเรยีนรูในชวิีตประจาํวันใหกับเด็ก

ออทิสติกในกิจกรรมเวิรคชอป SCG Smiling: บัตรภาพ

สือ่การเรยีนรู โดยใชภาพตาง ๆ  ท่ีเขาใจงาย เชน ตวัเลขอารบกิ 

ภาพสัตว ภาพผักสวนครัว เปนตน ชิ้นงานทําจากผาสักหลาด

ขนาด 10.5 x 14.8 เซนติเมตร สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 

ใชการเย็บชิ้นงานอยางงายจํานวน 10 ชิ้น/ทาน/หมวดภาพ* 

ชิ้นงานที่ทําสําเร็จทั้งหมดจะรวบรวมนําสงมอบใหกับ สถาบัน

สิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

กรมการแพทย กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 เพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัย ทานสามารถ

รวมทํากิจกรรมเวิรคชอปนี้ไดจากที่บานสมัครภายใน
15 กรกฎาคม 2563
BY SCG DEBENTURE CLUB

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

หรอืสญัลกัษณ จะชวยใหเดก็ออทิสตกิสือ่สารความตองการกับ

ผูปกครองหรือนักกายภาพบําบัดไดเปนอยางดี  โดยการสื่อสาร

ดวยภาพน้ีเปนรูปแบบหน่ึงของโปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนเดก็ออทสิตกิในปจจบุนั หรอืท่ีเรยีกวา PECS Program 

(Picture Exchange Communication System)

สมัคร
2

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศผล
3

10 สิงหาคม 2563

ยืนยันสิทธิ์

6

15 กันยายน 2563

ส่งคืนชิ้นงาน
5

1 - 6 กันยายน 2563

เวิร์คชอป
ทําชิ้นงาน

4

31 สิงหาคม 2563

ส่งชุด
อุปกรณ์

7

15 ตุลาคม 2563

ส่งมอบ


