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โครังิการั “หุุ้�นก้�เอสซีีจี ใจดีีช่่วยโรังิเรัียนของิหุ้น้” ปีี 2564 จังิหุ้วัดีช่ัยภู้มิโครังิการั “หุุ้�นก้�เอสซีีจี ใจดีีช่่วยโรังิเรัียนของิหุ้น้” ปีี 2564 จังิหุ้วัดีช่ัยภู้มิ
โดีย เอสซีีจี ดีีเบนเจอรั์ คลับโดีย เอสซีีจี ดีีเบนเจอรั์ คลับ



โครงการ
“หุ้้�นกู้้�เอสซีีจีี ใจีดีีช่่วยโรงเรียนของหุ้น้”
ปีี 2564 จัังหวััดชััยภููมิิ โดย เอสซีีจีั ดีเบนเจัอร์ คลัับ

กลัับมาอีีกครัั้�งกับกิจกรั้รั้มเพ่ื่�อีสัังคมที่ี�เอีสัซีีจี ดีีเบนเจอีรั้์ 
คลัับ ยัังคงให้้ความสัำาคัญกับการั้วางรั้ากฐานการั้ศึึกษาขอีง
เดี็กนักเรั้ียันในโรั้งเรั้ียันรั้ะดีับปรั้ะถมศึึกษาขนาดีเลั็กขอีง
ปรั้ะเที่ศึไที่ยั จากข้อีมลูัขอีงสัำานักงานคณะกรั้รั้มการั้การั้ศึกึษา
ขั�นพื่่�นฐาน (สัพื่ฐ.) กรั้ะที่รั้วงศึึกษาธิิการั้พื่บว่า 

เขตพ่ื่�นทีี่�การั้ศึึกษาชััยัภููมิ เขต 2 มีโรั้งเรีั้ยันทีี่�ขาดีแคลัน 
อีุปกรั้ณ์ที่างการั้ศึึกษา อีุปกรั้ณ์สัำาห้รัั้บพัื่ฒนาการั้เรีั้ยัน 
การั้สัอีนขอีงนักเรั้ียันอีีกเป็นจำานวนมาก เอีสัซีีจี ดีีเบนเจอีร์ั้  
คลัับ จึงไดี้พื่ิจารั้ณาคัดีเลั่อีกโรั้งเรีั้ยันให้้เข้ารั้่วมโครั้งการั้  
“หุ้้นกู้เอีสัซีีจี ใจดีีชั่วยัโรั้งเรั้ียันขอีงห้นู” ปี 2564 จำานวน  
2 โรั้งเรั้ียัน ค่อี โรั้งเรั้ียันบ้านนายัม ตำาบลัสัรั้ะพื่ัง อีำาเภูอี 
บ้านแที่่น แลัะโรั้งเรั้ียันบ้านดีอีนเค็ง ตำาบลัห้นอีงคู อีำาเภูอี 
บ้านแที่่น ซีึ�งมีรั้ายัลัะเอีียัดีดีังนี�

|	 โรงเรียนไม่่ม่ีโรงอาหารที่ี�ถููกสุุขลัักษณะ

|	 ห้องสุุขาชายที่ี�ที่รุดโที่รม่แลัะไม่่ถููกสุุขอนาม่ัย

|	 ภายในห้องครัวปรุงอาหารสุำาหรับนักเรียน
	 ที่ี�ดัดแปลังม่าจากถูังเก็บนำ�าเก่า

|	 ขาดแคลันอุปกรณ์สุำาหรับการเรียนในห้องคอม่พิิวเตอร์

|	 หน้าต่างที่ี�ชำารุดม่านานแลั้ว

2

3



ที่่�ตั้้�ง	 ห้มู่ที่ี� 8 บ้านนายัม ตำาบลัสัรั้ะพื่ัง อีำาเภูอีบ้านแที่่น จังห้วัดีชััยัภููมิ 36190

ผู้้�อำำ�นวยก�รโรงเร่ยน นายัดีวงดีี ภูารั้า 

ระดั้บชั้้�นเปิิดัสอำน อีนุบาลัชัั�นปีที่ี� 1 - ปรั้ะถมศึึกษาชัั�นปีที่ี� 6 

บุคล�กร ผูู้้บรั้ิห้ารั้ 1 คน  ครัู้ผูู้้สัอีน 5 คน  ครัู้อีัตรั้าจ้าง 1 คน พื่นักงานรั้าชัการั้ 1  คน 

  ธิุรั้การั้ 1 คน   

ระดัับชั้ั�น ชั้าย (คน) หญิิง (คน) รวม (คน) จำำานวนห้องเรียน

อนุบาลปีีที่่� 1 - 3 23 12 35 3

ปีระถมศึึกษาปีีที่่� 1 - 6 44 42 86 6

รวม 67 54 121 9

*ข้อมู่ลัปีการศึึกษา	2564

1. โรงเรียนบ้านนายมิ

 สัังกัดีสัำานักงานเขตพื่่�นที่ี�การั้ศึึกษาปรั้ะถมศึึกษาชััยัภููมิ เขต 2 สัพื่ฐ. จำานวนนักเรั้ียันที่ั�งสัิ�น 121 คน 
จำานวนนักเรั้ียันต่อีห้้อีงเฉลัี�ยั 13.44 คน  สััดีสั่วนครัู้ต่อีนักเรั้ียัน 1:20 

OCTOBER - DECEMBER 2021

delight activity



โรงเร่ยนบ��นน�ยมตั้�อำงก�รเงินสน้บสนุนที่�งก�รศึึกษ�เพื่่�อำชั้่วยเหล่อำคว�มข�ดัแคลนในเร่�อำงดั้งน่�

รายการ จำำานวน

1.	 จััดซื้้�อเครื่่�องคอมพิิวเตอรื่์และอุปกรื่ณ์์สำำ�หรื่ับก�รื่เรื่ียนในห้องคอมพิิวเตอรื่์ 10	เครื่่�อง

2.	 จััดทำำ�ห้องสำมุดและจััดซื้้�อสำ้�อหนังสำ้อ	เกมฝึึกทำักษะ 1	ห้อง

3.	 จััดทำำ�ห้องสำุข�ใหม่และปรื่ับปรืุ่งซื้่อมแซื้มของเดิมให้เพิียงพิอกับจัำ�นวนนักเรื่ียน

	 -	 จััดทำำ�ห้องสำุข�สำำ�หรื่ับนักเรื่ียนอนุบ�ล	

	 -	 จััดทำำ�ห้องสำุข�สำำ�หรื่ับนักเรื่ียนปรื่ะถมศึึกษ�เพิิ�ม

	 -	 ปรื่ับปรืุ่งห้องสำุข�เดิมของนักเรื่ียนปรื่ะถมศึึกษ�	1	จัุดทำ่�ชำำ�รืุ่ดทำรืุ่ดโทำรื่ม

2	ห้อง

4	ห้อง

7	ห้อง

4.	 สำน�มเด็กเล่น	อุปกรื่ณ์์ก่ฬ�	ห้องพิย�บ�ล

	 -	 จััดซื้้�ออุปกรื่ณ์์เครื่่�องเล่นพิล�สำติกในรื่่มสำำ�หรื่ับนักเรื่ียนอนุบ�ล	

	 -	 จััดซื้้�ออุปกรื่ณ์์เครื่่�องเล่นออกกำ�ลังก�ยสำำ�หรื่ับนักเรื่ียนปรื่ะถมศึึกษ�	

	 -	 ซื้่อมแซื้มและทำ�สำ่เครื่่�องเล่นเก่�

	 -	 จััดซื้้�ออุปกรื่ณ์์ก่ฬ�และอุปกรื่ณ์์ห้องพิย�บ�ล

1	ชำุด		

1	ชำุด	(6	เครื่่�องเล่น)

5.	 จััดทำำ�อ่�งล้�งหน้�-แปรื่งฟัันม่หลังค�ของนักเรื่ียน

	 -	 อนุบ�ลปีทำ่�	1	-	3	

	 -	 ปรื่ะถมศึึกษ�ปีทำ่�	1	-	6

8	หัวก๊อก

15	หัวก๊อก

6.	 โรื่งอ�ห�รื่

	 -	 	จััดทำำ�โรื่งอ�ห�รื่ขน�ดม�ตรื่ฐ�น	กว้�ง	19	ม.	x	ย�ว	24	ม.	เพิ่�อแยกเป็นสำัดสำ่วน	 

(ปัจัจัุบันไม่ม่โรื่งอ�ห�รื่)

	 -	 	จััดซื้้�อชำุดโต๊ะและเก้�อ่�นั�งรื่ับปรื่ะทำ�นอ�ห�รื่ของนักเรื่ียน	อนุบ�ล	10	ชำุด	ชำุดละ	4	ทำ่�นั�ง	/	ปรื่ะถมศึึกษ�	 

15	ชำุด	ชำุดละ	6	ทำ่�นั�ง

	 -	 เครื่่�องทำำ�นำ��เย็นทำดแทำนของเดิมทำ่�ชำำ�รืุ่ดและจััดทำำ�รื่ะบบนำ��ด้�ม	(2	จัุด)

1	แห่ง

25	ชำุด

1	เครื่่�อง

7.	 	ปรื่ับปรืุ่งห้องครื่ัวปรืุ่งอ�ห�รื่กล�งวันของนักเรื่ียน	(ขน�ดกว้�ง	10	ม.	x	ย�ว	20	ม.)	และจััดซื้้�อ 

อุปกรื่ณ์์ครื่ัว	เชำ่น	เต�แก๊สำ	ชำั�นว�ง	ถ�ดหลุม

1	ห้อง

8.	 	จััดซื้้�อสำ้�อและอุปกรื่ณ์์สำำ�หรื่ับรื่ะดับอนุบ�ล	(3	รื่ะดับชำั�น)

	 -	 ชำั�นว�งทำ่�นอน	โต๊ะ	เก้�อ่�นั�งเรื่ียน

	 -	 สำ้�อของเล่นพิัฒน�ทำักษะด้�นต่�ง	ๆ	รื่วมถึงหนังสำ้อนิทำ�น	หนังสำ้อภ�พิ

2	ห้อง

9.	 	จััดซื้้�ออุปกรื่ณ์์ก�รื่เรื่ียนวิทำย�ศึ�สำตรื่์รื่ะดับปรื่ะถมศึึกษ�	

	 -	 กล้องจัุลทำรื่รื่ศึน์	เครื่่�องวัดกรื่ะแสำไฟัฟั้�	ตะเก่ยงแอลกอฮอล์	สำ�รื่ทำดลอง	โต๊ะทำดลอง

2	ห้อง

4

5



โรงเร่ยนบ��นดัอำนเค็งตั้�อำงก�รเงินสน้บสนุนที่�งก�รศึึกษ�เพื่่�อำชั้่วยเหล่อำคว�มข�ดัแคลนในเร่�อำงดั้งน่�

รายการ จำำานวน

1.	 	จััดซื้้�อเครื่่�องคอมพิิวเตอรื่์และอุปกรื่ณ์์สำำ�หรื่ับก�รื่เรื่ียนในห้องคอมพิิวเตอรื่์	พิรื่้อมจัอโปรื่เจักเตอรื่์	1	จัอ

สำำ�หรื่ับใชำ้สำอน

10	เครื่่�อง

2.	 สำน�มเด็กเล่น

	 -	 อุปกรื่ณ์์เครื่่�องเล่นพิล�สำติกในรื่่มสำำ�หรื่ับนักเรื่ียนอนุบ�ล	

	 -	 อุปกรื่ณ์์เครื่่�องเล่นออกกำ�ลังก�ยสำำ�หรื่ับนักเรื่ียนปรื่ะถมศึึกษ�	(4	เครื่่�องเล่น)

1	ชำุด

1	ชำุด

3.	 ห้องเรื่ียนอนุบ�ล	

	 -	 สำ้�อ	วัสำดุอุปกรื่ณ์์เสำรื่ิมทำักษะ	พิัฒน�ก�รื่เด็กอนุบ�ล

	 -	 โทำรื่ทำัศึน์	50	นิ�ว	+	เครื่่�องเล่น	CD		เพิ่�อใชำ้เป็นสำ้�อก�รื่สำอน

1	ชำุด

1	ชำุด

4.	 ปรื่ับปรืุ่งห้องสำมุดเสำรื่ิมสำ้�อก�รื่เรื่ียนรื่้้	

	 -	 หนังสำ้ออ่�นเสำรื่ิมทำักษะใหม่ทำ่�ทำันสำมัย

	 -	 ชำั�นว�งหนังสำ้อ	

	 -	 ปรื่ะต้ห้องสำมุด

	 -	 เกมเสำรื่ิมทำักษะ

4	ชำั�น

2	บ�น

2	ชำุด

5.	 จััดซื้้�อโต๊ะนักเรื่ียนปรื่ะถมศึึกษ�	 24	ชำุด

6.	 โรื่งอ�ห�รื่

	 -	 จััดซื้้�อชำุดโต๊ะและเก้�อ่�นั�งรื่ับปรื่ะทำ�นอ�ห�รื่ของนักเรื่ียน	12	ชำุด	ชำุดละ	8	ทำ่�นั�ง

	 -	 ปรื่ับปรืุ่งปรื่ะต้	หน้�ต่�งห้องเก็บวัสำดุ/เครื่่�องปรืุ่งอ�ห�รื่

	 -	 ปรื่ับปรืุ่งรื่ะบบไฟัฟั้�

	 -	 จััดซื้้�อเต�แก๊สำสำำ�หรื่ับใชำ้ปรืุ่งอ�ห�รื่กล�งวันนักเรื่ียน

12	ชำุด

12	จัุด

2	หัวเต�

7.	 จััดซื้้�อเครื่่�องกรื่ะจั�ยเสำ่ยงแบบเคล้�อนท่ำ�ได้สำำ�หรื่ับก�รื่จััดกิจักรื่รื่มของโรื่งเรื่ียน 1	ชำุด

ที่่�ตั้้�ง	 ห้มูที่ี่� 6 บา้นดีอีนเค็ง ตำาบลัห้นอีงคู อีำาเภูอีบ้านแท่ี่น จงัห้วัดีชัยััภูมิู 36190 

ผู้้�อำำ�นวยก�รโรงเร่ยน นายัมาโนชั ต่อีชัีพื่ 

ระดั้บชั้้�นเปิิดัสอำน อีนุบาลัชัั�นปีที่ี� 1 - ปรั้ะถมศึึกษาชัั�นปีที่ี� 6

บุคล�กร ผูู้้บรั้ิห้ารั้ 1 คน ครัู้ผูู้้สัอีน 4 คน ธิุรั้การั้ 1 คน นักการั้ 1 คน

ระดัับชั้ั�น ชั้าย (คน) หญิิง (คน) รวม (คน) จำำานวนห้องเรียน

อนุบาล 13 11 24 3

ปีระถมศึึกษา 33 25 58 6

รวม 46 36 82 9

*ข้อมู่ลัปีการศึึกษา	2564

2. โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 

 สัังกัดีสัำานักงานเขตพื่่�นที่ี�การั้ศึึกษาปรั้ะถมศึึกษาชััยัภููมิ เขต 2 สัพื่ฐ. จำานวนนักเรั้ียันที่ั�งสัิ�น 82 คน 

จำานวนนักเรั้ียันต่อีห้้อีงเฉลัี�ยั 9.11 คน สััดีสั่วนครัู้ต่อีนักเรั้ียัน 1:21 

OCTOBER - DECEMBER 2021

delight activity



เพราะการให้ คือ ควิามัสุข้มิัร้้จบ

วิิธีีบริจี�คเงิน
1. ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ท่ี่�ประสงค์์บริจาค์เงินเข้�าร่วมในโค์รงกู้าร สามารถืโอนเงินบริจาค์ได้�ท่ี่� 

(กรณีีโอนเงิินผ่่านเคาน์เตอร์ของิธนาคารใด ๆ ในต่างิจัังิหวััด อาจัมีีค่าธรรมีเนียมีการโอนเงิิน)

โครงการรับบริจาคเงินตั้ั�งแตั้่
วัินที� 1 - 31 ตุลัาคมั พ.ศั. 2564 เท่านั�น

ช่่�อบัญช่ี เอสซีีจี ดีีเบนเจอรั์ คลับ  โดียนายพิิท่ยา จั�นบุญมี และนางิจันท่นิดีา สารัิกะภู้ตั้ิ 
 และ/หุ้รัือ นางิสาววิสัช่นา ฉายปีรัะเสรัิฐ  
สาขา ถนนเตั้ช่ะวนิช่ (ปี้นซีิเมนตั้์ ไท่ย)

เลขท่ี�บัญช่ี  408-521080-2  บัญช่ีเงิินฝากออมท่รััพิย์

ข้้�นตอนด้ำาเนินกู้ารโค์รงกู้าร
•   โครงกิารฯ รับบริจาคเงินจากิสมาช่ิกิผ่่้ถ่อหุ้นก้่ิ บริษััท่ 

ป่นซีิเมนต์ไท่ย จำากิัด้ (มหาช่น)
•   ผ่่้บริจาคโอนเงินบริจาคเข้าบัญช่ีเงินฝากิของโครงกิารฯ 

ธนึ่าคารุไทยืพื่าณิช่ยื์ จำากัด (มหาช่นึ่) บัญช่ีเลืข้ที�  
408-521080-2 แลัะส่งหลัักิฐานบริจาคเงินให้เอสซีีจี  
ด้เีบนเจอร ์คลับั เพ่�อสง่เงนิบรจิาคใหโ้รงเรยีนในโครงกิารฯ 
ผ่่านบัญช่ีธีนาคารของโรงเรียนในจำานว็นท่ี�เท่่ากิัน 

•   โรงเรียนในโครงกิารฯ บันท่ึกิข้อม่ลัผ่่้บริจาคเงินในระบบ 
E-Donation เพ่�อใช่้สิท่ธิี�ลัด้หย่อนท่างภาษีัเพ่�อกิารศึักิษัา 
2 เท่่าตามระเบียบของกิรมสรรพากิร แลัะจัด้พิมพ์เอกิสาร
หลัักิฐานกิารบริจาคจากิระบบ E-Donation เพ่�อท่ำากิาร 
ส่งต่อให้แกิ่ผ่่้บริจาคต่อไป (ผ่่้บริจาคจะได้้รับเอกิสาร 
หลัักิฐานกิารบริจาคของทั่�ง 2 โรงเรียนในโครงกิารฯ ใน 
จำานว็นเงินบริจาคท่ี�เท่่ากิัน)

•   โรงเรียนด้ำาเนินกิารจัด้ซี่�อ/จัด้จ้างตามว็ัตถุประสงค์  
โด้ยพิจารณาตามคว็ามจำาเป็นแลัะคว็ามขาด้แคลัน 
ของโรงเรียน โด้ยเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ จะติด้ตาม 
คว็ามค่บหน้าแลัะรายงานผ่่านนิตยสาร delight 

•   โรงเรียนในโครงกิารฯ ท่ำากิารรับมอบคว็ามอนุเคราะห์จากิ 
เอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ อย่างเป็นท่างกิาร ในวั็นจันท่ร์ท่ี�  
22 พฤศัจิกิายน พ.ศั. 2564

•   เอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ จะส่งออกิหลัักิฐานกิารบริจาค 
ในระบบ E-Donation ให้ผ่่้บริจาคเงินท่างไปรษัณีย์แบบ 
ลังท่ะเบียน ในึ่วันึ่ที� 15 ธันึ่วาคม พื่.ศ. 2564 

•   ผ้่่บริจาคเงินสามารถตรว็จสอบข้อม่ลักิารบริจาคได้ ้
จากิเว็็บไซีต์ของกิรมสรรพากิร www.rd.go.th ที่�เมน่  
E-Donation ตรุวจสู่อบเงินึ่บริุจาค ได้้ตั�งแต่ว็ันท่ี�  
1 ธีันว็าคม พ.ศั. 2564 เป็นต้นไป ได้้เช่่นเด้ียว็กิัน กิรณี 
พบว็่าข้อม่ลับริจาคของท่่านในระบบ E-Donation  
ไม่ถ่กิต้องหร่อไม่ครบถ้ว็น โปรด้ติด้ต่อแผ่นกิบริหาร 
คว็ามสัมพันธี์หุ้นก้่ิ โท่รศััพท่์ 0-2586-2112 กิด้ 0  
ภายืในึ่ไม่เกินึ่วันึ่ที� 15 ธันึ่วาคม พื่.ศ. 2564  
เพ่�อประสานงานโรงเรยีนในโครงกิารฯ ด้ำาเนนิกิารปรบัปรงุ
แกิ้ไขตามกิำาหนด้เว็ลัาของระบบสรรพากิร

2. ผู้้�บริจาค์ท่ี่�ต�องกู้ารร้บเอกู้สารหุ้ล้ักู้ฐานกู้ารบริจาค์เงินเพืื่�อใช้�ประกู้อบกู้ารลัด้หุ้ย่่อนภาษ่ี 
 จำาเป็นต้องกิรอกิข้อม่ลัรายลัะเอียด้ของผ่่้บริจาคให้ถ่กิต้องแลัะครบถ้ว็น แลัะแนบหลัักิฐานกิารโอนเงินบริจาค
ส่งให้เอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ ไม่เกิิน 3 ว็ัน นับตั�งแต่ว็ันท่ี�บริจาคเงินหร่อไม่เกิินว็ันท่ี� 31 ตุลัาคม พ.ศั. 2564 เท่่านั�น

ช่่องิท่างิการัส่งิข�อม้ลมี 3 ช่่องิท่างิค่อ
1.	 ผ่่านลิิงก์แบบฟอร์มแสดงความจำานง

	 ขอรับหลัิกฐานการบริจาค	ได้ท่ี่�

2.	 ผ่่านอ่เมลิ	debentureclub@scg.com	

3.	 ผ่่านโที่รสารหมายเลิข	0-2586-4977

กรัณีีส่งิข�อม้ลผู้้�บรัิจาคผู้่านอีเมลหุ้รัือโท่รัสารั	จำาเป็็นตั้้องระบ ุ

ข้อมูลิผู่้บริจาคส่งมาพร้อมหลิักฐานการโอนเงินบริจาค	ดังน่�

• คำานำาหน้า	ชื่่�อ	นามสกุลิ		

•	 หมายเลิขบัตั้รป็ระจำาตั้ัวป็ระชื่าชื่น

•	 ที่่�อยู่จัดส่งเอกสารหลิักฐานการบริจาค

•	 หมายเลิขโที่รศััพที่์ม่อถื่อ		

•	 จำานวนเงินบริจาค

•	 วันที่่�โอนเงินบริจาค		

*ข้อสงวนสิทธิ์ิ�ในการออกห้ลิักฐานการบริจาคท่�เลิยกำาห้นดัห้รือ
ข้้อมัูลิไมั่ครบถื้วนแลิะไมั่สามัารถืตั้ิดัตั้่อท่านไดั้
**เพื�อป็ระโยช้น์ทางภาษี่ข้องท่าน ตั้้องแนบห้ลิักฐานการบริจาคส่งมัาดั้วย
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