


กําหนดการสัมมนาสมาชิกสวนกลาง และโครงการ CSR  ประจําป 2562  
วันเสารท่ี  22 - วันอาทิตยท่ี  23 มิถุนายน 2562 
ณ  โรงแรม เดอะ ชะอํา เมธาวลัย จ.เพชรบุรี 

 
วันเสารท่ี 22 มิถุนายน 2562 
 07.00 น.   ลงทะเบียนข้ึนรถ รับ TAG ติดกระเปา 

07.30 น.   ออกเดินทางจาก บวท. (มีอาหารวางบริการ) 
10.00 น.   เดินทางถึงโรงเรียนธรรมิกวิทยา ทํากิจกรรม CSR 
11.00 น.   ออกเดินทางสูโรงแรม เดอะ ชะอํา เมธาวลยั  
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 13.15 น.  ลงทะเบียนเขาหองประชุม 
13.15 - 13.20 น.  เปดการสัมมนาโดย ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 
13.20 - 13.30 น.  ชมวีดิทัศนสหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
13.30 - 14.15 น.  เริ่มการสัมมนา”กฎหมายสหกรณท่ีเก่ียวของกับสมาชิก” และ “RMF LTF” 
14.15 - 15.00 น.  สัมมนา ”รายงานผลการดําเนินงาน และสวัสดิการสมาชิก” 
15.00 - 15.30 น.  ถามตอบขอสงสัย ทําแบบประเมินความพึงพอใจ และปดการสัมมนา 
15.30 - 15.45 น.  รับประทานอาหารวาง รับคยีการดเขาหองพัก และพักผอนตามอัธยาศัย 
17.30 น.   กิจกรรมซุมเกมสตางๆ เชน โยนหวง ปาเปา พรอมรับของรางวัล 
18.00 - 22.00  น. สังสรรคกับงานเล้ียงในธีม ฮาวาย ดนตรีคาราโอเกะและกิจกรรมสันทนาการ  

เลนเกมส ลุนรบัของรางวัล  และมามาคัพรอบดึกพรอมบริการ 
 

วันอาทิตยท่ี 23 มิถุนายน 2562 
07.00 - 09.45 น.  รับประทานอาหารเชา และเช็คเอาทออกจากโรงแรม 
10.00 น.   ออกเดินทางสู พระราชนเิวศนมฤคทายวัน   
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานไฮเปยง 
13.00 น.  ออกเดินทางสู พันธุสุข ฟูด แอนด ฟารม @ชะอํา   

เพลิดเพลินกับฟารมสัตวเลี้ยง มีรานอาหาร รานกาแฟบริการ  
สนุกไปกับกิจกรรมทําขนมไทยสูตรชาววัง และซ้ือของฝากกลับบาน  

17.30 น.  เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   
หมายเหตุ :  
1. กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2. สมาชิกที่เดินทางโดยรถสวนตัว สหกรณจะไมออกคาใชจายในการเดินทางให 
3. สมาชิกที่มีผูติดตาม จะเสียคาใชจายตามที่สหกรณกําหนด (ใบสมัคร) 

ยกเวน ผูติดตามอายุไมเกิน 5 ป ไมเสียคาใชจาย 
4. พักเดี่ยว สมาชิกออกคาใชจายเอง ทานละ 900 บาท  



เง่ือนไขการเขารวมสัมมนาสวนกลาง 
 
การรับสมัคร 
 รับสมัครสมาชิกจํานวน 180 คน (เฉพาะสมาชิกสวนกลางทุงมหาเมฆ, สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง และ
สมาชิกผูเกษียณเทานัน้) 
 
หลักเกณฑการเขารวมสัมมนาสวนกลาง 

1. ตองเปนสมาชิกท่ีสงหักคาหุนมาแลวอยางนอย 1 เดือน 
2. กรณีจํานวนสมาชิกท่ีสมัครเกินกวา 180 คน จะทําการจับฉลากคัดเลือกตั้งเปนรายชือ่สํารอง

ตามลาํดับ  
3. สมาชิกท่ีมีสิทธิ์เขารวมสัมมนาตองการยกเลิก ตองแจงภายในวันท่ีสหกรณกําหนด และจะนาํ

รายชื่อท่ีสํารอง เขารวมสัมมนาแทนตามลําดับ 
**กรณีไมแจงยกเลิกภายในวันท่ีกําหนด จะตัดสิทธิ์การเขารวมสัมมนาเปนเวลา 2 ป และตอง
ชําระเงินใหกับสหกรณจํานวน 3,000.-บาท 

4. สหกรณจะไมทําหนังสือขอลางานไมหักวันลาใหสมาชิกท่ีมีสิทธิ์เขารวมสัมมนากรณีเขาเวร 
5. สมาชิกท่ีเดินทางโดยรถสวนตัว จะตองรบัผิดชอบคาใชจายในการเดินทางเอง และตองเขารวม

สัมมนาตามกําหนดการ 
**กรณีสมาชิกไมเขารวมสัมมนาฟงการบรรยายใหความรูของสหกรณ สหกรณจะตัดสิทธิ์การ
เขารวมสัมมนาเปนเวลา 2 ป 

6. สมาชิก 1 ทาน สามารถมีผูติดตามไดเพียง 1 คนเทานั้น  
**โดยจะเรียกเก็บคาใชจายตามรายละเอียดท่ีแจงในใบสมัคร ยกเวน ผูติดตามอายุไมถึง 5 ป
ไมเสียคาใชจาย 

7. สมาชิกท่ีแจงความประสงคพักเดี่ยว ตองชําระเงินเพ่ิม 900.-บาท 
 

วิธีการสมัครเขารวมสัมมนา 
1. กรอกรายชื่อในแบบฟอรมตามท่ีกําหนด แนบดานหลังกบัใบประชาสัมพันธ หรือดาวนโหลด  

ใบสมัครท่ี www.coopaerothai.com หรือติดตอขอรับใบสมัครท่ีสหกรณฯ 
2. สงใบสมัครได 3 ชองทาง คอื สงตรงมาท่ีสหกรณฯ หรือสงทางแฟกซเบอร 9359, 02-2860344 

หรือสงใบสมัครทางไลน LINE ID : coopaerothai  
ยกเวน กรณีสมาชิกผูเกษียณสามารถโทรแจงความจาํนงดวยตนเองเทาน้ัน 
ไดท่ีฝายอํานวยการ 02-2859358 

 



กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน
เบอรโทรศัพท ชื่อผูติดตามและ อายุ ชื่อบุคคลที่ตองการ

(มือถือ) รถบัส ขับรถไปเอง เลขที่บัตรประชาชน ผูติดตาม พักหองเดียวกัน
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ขอมูลอื่นๆ โปรดระบุ อิสลาม  ระบุลําดับที่............. มังสวิรัติ/เจ  ระบุลําดับที่..............

คาใชจายสําหรับผูติดตามอายุ 5 ปขึ้นไป      ผูติดตามพักคูกับสมาชิก ชําระเงิน 3,000.-บาท        ผู้ติดตามรับเตียงเสริม ชําระเงิน 2,200.-บาท

     ผูติดตามไมรับเตียงเสริม ชําระเงิน 1,500.-บาท(พักเตียงเดียวกับสมาชิก)

วิธีการสงรายชื่อเขารวมสัมมนาฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หมายเหตุ : 

1. สมาชิกตองกรอกแบบฟอรมและสงกลับมาที่สหกรณ หรือ สงทางแฟกซ 9359 1. สมาชิกที่เดินทางโดยรถสวนตัว สหกรณฯ จะไมออกคาใชจายในการเดินทางให

   หรือ 02-2860344 หรือสงทางไลน ID LINE : COOPAEROTHAI 2. สมาชิกสามารถนําบุคคลภายนอกเขารวมสัมมนาไดเพียงทานละ 1 คนเทานั้น  และเสียคาใชจาย

2. กรณีเปนสมาชิกผูเกษียณ สามารถโทรมาแจงเพื่อเขารวมสัมมนาไดที่ 02-2859358 (เต็มศิริ) ตามที่สหกรณกําหนดในใบสมัคร ยกเวน ผูติดตามอายุไมเกิน 5 ป ไมเสียคาใชจาย

3. พักเดี่ยว ชําระเงินเพิ่ม 900.-บาท

แบบฟอรมสงรายชื่อเขารวมสัมมนาสมาชิกสวนกลาง ประจําป 2562

 (ทุงมหาเมฆ,ดอนเมือง,สุวรรณภูมิ และผูเกษียณอายุ) 

ณ โรงแรม เดอะ ชะอํา เมธาวลัย จ. เพชรบุรี  วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562

ลําดับ ชื่อ-สกุล กอง
การเดินทาง

เลขที่บัตรประชาชน
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เขาวงัคู่บา้น ขนมหวานเมืองพระ เลิศลํ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” 

 

กาํหนดการเดินทาง  : 22-23 มิถุนายน 2562 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ-กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา เขายอ้ย–ชะอาํ-งานเล้ียงสงัสรรค ์

07.00 น. คณะผูเ้ดินทางพบกนั ณ จุดนัดพบ เจา้หน้าท่ีฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการติดป้ายช่ือท่ี

กระเป๋าเดินทางใหแ้ก่สมาชิกทุกท่าน ***ผูก TAG กระเป๋า และดูแลเรือ่งสมัภาระตา่ง ๆ*** 

07.30 น. นําคณะออกเดินทางสู่อาํเภอขะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี โดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2 ชั้น 8 ลอ้พรอ้มสุขภณัฑ ์

เคร่ืองเสียง ระหวา่งทางสนุกสนานกบักิจกรรมสนัทนาการ และการบริการจากทีมงานของบริษัทฯ บริการ

อาหารเชา้ บนรถ (1) **แซนวชิ หรอื ขา้วเหนียวหมทูอด/ไก่ทอด+นํา้ผลไม ้**  

ระหว่างเดินทางทีมงานจดัเตรียม ช่างภาพสาํหรบัเก็บภาพบรรยากาศตา่ง  ๆ   

 

 
 
 

 
 
10.00 น. นําคณะเดินทางถึง โรงเรียนธรรมิกวิทยา เพ่ือทาํกิจกรรม CSR มอบเงินบริจาคใหก้บัทางโรงเรียนพรอ้ม

ชมการแสดงของน้อง ๆ ท่ีพิการทางสายตา..... โรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือช่ือเดิมว่าโรงเรียนการศึกษา

วทิยาศาสตรค์นตาบอด แต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตา 
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พระราชทานช่ือโรงเรียนใหใ้หม่ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา" และทรงเขียนความหมายใหว้่า "โรงเรียน

ธรรมิกวิทยา หมายความว่า โรงเรียนท่ีมีซ่ึงวิชาความรูแ้ละการประพฤติในความดี" โรงเรียนไดจ้ดัตั้งข้ึน

เพ่ือสนองพระราชปรารภของพระองคท่์านท่ีทรงอยากเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตรเ์หมือนคนตาบอด

ในต่างประเทศ ซ่ึงพระองค์ไดมี้พระกระแสรับสัง่ในเร่ืองน้ีไวเ้ม่ือคราวเสด็จพระราชดําเนินไปเป็นองค์

ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ในวนัท่ี 5กุมภาพนัธ2์550............... 
11.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ โรงแรม เดอะ ชะอาํ เมธาวลัย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ถึงโรงแรมตอ้นรบั

ท่านดว้ย Welcome Drink จากน้ันเชิญคณะรบัประทานอาหารกลางวนั  

เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั (บุฟเฟต)์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) หลงัอาหารเชิญคณะเขา้หอ้งประชมุ 

13.00 น.  ลงทะเบียนเขา้หอ้งประชุม 

13.15 น. เร่ิมการสมัมนา Presentation และวทิยากรโดยคณะกรรมการสหกรณฯ์ 

15.30 น. จบสมัมนาฯ บรกิารอาหารวา่ง ขนม ชา กาแฟ รบัคียก์ารด์ และพกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยั  
17.30 น. สนุกสนานกบัซุม้เกมส ์อาทิ โยนห่วง ปาเป้า พรอ้มรบัของรางวลั..... 

18.00 น. บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) ร่วมสงัสรรคก์บังานเล้ียงแบบเป็นกนัเอง สงัสรรคก์บั

ดนตรีอีเลคโทนมีนักรอ้ง 1 คนร่วมรอ้งคาราโอเกะ ร่วมสนุกกิจกรรมสนัทนาการ เล่นเกมส ์ลุน้รบัของรางวลั  
**จบปารต้ี์เราเตรยีม มาม่าคพั ไวค้อยบรกิาร** 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) ชะอาํ –พระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั- ชอ้ปป้ิงของฝากรา้นพนัธสุ์ข – จ.เพชรบุรี         

เชา้            บริการอาหารอาหารเชา้ ณ   หอ้งอาหารของโรงแรม (4) หลงัอาหารพกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยั เก็บ

เก่ียวกล่ินไอบรรยากาศสบาย ท่ามกลางหาดทราย สายลม เสียงคล่ืน 
10.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ใหท่้านไดช่ื้นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์ สรา้งข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 6 ตั้งอยู่ ต.หว้ยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พระราช

นิเวศน์แห่งน้ีเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หวั พระองคท์รงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ สัง่ใหก้ระทรวงมหาดไทยไดด้ําเนินการก่อสรา้งพระราชนิเวศน์ใหญ่ใน พ.ศ.๒๔๖๖ โดยท่ี  

เจา้พระยายมราช (ป้ัน สุขุม) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็น

ผูอ้าํนวยการก่อสรา้งและพระองคไ์ดท้รงร่างแผนผงัการก่อสรา้ง

พระราชนิเวศน์ดว้ยพระองค์เอง สถาปัตยกรรมของพระราช

นิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแบบไทยประยุกต ์(เรือนไทยผสมยุโรป) 

สรา้งดว้ยไมส้กัทองทั้งหลงั เป็นอาคารแบบเปิดโล่งสองชั้น ใต้

ถุนสูง พ้ืนล่างเทคอนกรีต หลงัคาหมู่พระท่ีนัง่เป็นทรงป้ันหยา

แบบไทย มุงดว้ยกระเบ้ืองวา่วส่ีเหล่ียม เพดานสงู บนเพดาน 
 

ระเบียงทางเดินท่ีทอดยาวเช่ือมต่อถึงกนัน้ัน ฉลุเป็นช่องลมโดยตลอด ตวัอาคารท่ียกข้ึนสูงทําใหล้มพดั

ผ่านสะดวก เดินรบัลมทะเลกนัไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ซ่ึงประกอบดว้ยพระท่ีนัง่

ใหญ่ 3 องค ์มีนามเรียงกนัจากชั้นในสุดมาจนถึงประตู

พระราชนิเวศน์ดา้นหนา้ ดงัน้ี 
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1. พระท่ีนั่งสมุทรพิมาน มีสองหมู่ คือหมู่ เ ดิมด้านในและหมู่ ใหม่ด้านหน้า เป็นท่ีประทับของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หัว โดยเป็นอาคารหลังใหญ่สุดทรงใชเ้ป็นหอ้งบรรทม หอ้งแต่ง

พระองค ์หอ้งทรงพระอกัษร และหอ้งสรง ส่วนหอ้งเสวยเป็นศาลารูปสีเหล่ียม มีลูกกรงรอบไม่กั้นฝา ใน

ส่วนพระท่ีนัง่สมุทรพิมานหมู่เดิม เคยเป็นประทับของพระนางเจา้สุวทันา พระวรราชเทวี ระหว่างมีพระ

ครรภส์มเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรตันราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี 
2. พระท่ีนัง่พิศาลสาคร เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระนางเจา้อินทรศกัดิศจี พระวรราชชายา และท่ีพาํนัก

ของ พระสุจริตสุดา พระสนมเอก นอกจากพระท่ีนัง่แลว้ยงัมีเรือนเล็กๆ เป็นท่ีอยูข่องขา้ราชการฝ่ายใน 
3. พระท่ีนัง่สโมสรเสวกามาตย ์เป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เปิดโล่ง ทั้งชั้นล่างและชั้นบน

ทรงใชเ้ป็นโรงละครและท่ีชุมนุมในโอกาสต่างๆ 

เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นไฮเ้ปียง (5) 

 
 
 
 
 
บ่าย นําท่านสู่ พนัธส์ขุ ฟู้ ด แอนด ์ฟารม์ @ ชะอาํ นําชมความงามของตึกสีสนัสดใสดว้ยสไตลอ์เมริกนั-อิงลิช

คนัทรี ผสมผสานกล่ินไอสไตลยุ์โรป ท่ีน่ีมีทั้งรา้นอาหาร รา้นกาแฟไวร้องรบันักท่องเท่ียว คุณยงัสามารถ

เพลิดเพลินกับฟาร์มสัตวเ์ล้ียง เช่น มา้แคระโพนี แกะจากนิวซีแลนด์ และสัตวเ์ล้ียงน่ารักอีกมากมาย 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมสุดแสนพิเศษ ท่ีมีท่ีน่ีท่ีเดียวเท่าน้ัน คือการสาธิตและร่วมมือทาํขนมไทยสูตรชาว

วงัสตูรพิเศษของจงัหวดัเพชรบุรี เช่น ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุนและหมอ้แกงท่ีอบจากเตาถ่านทั้งหอม 

และหวานลงตวั เน้ือน่ิมนุ่มละมุนล้ิน จะลงมือทาํเองหรือซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น ไดเ้วลาพอสมควรออก

เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ  

17.30 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
**** โปรแกรมนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **** 

 

 (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 

 
 
 
 
 
 

 


