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5 ตุลาคม 2561

บ้ านปูฯ มอบทุน 1.5 ล้ านบาท ฟื ้ นฟูโรงเรี ยนชายแดนใต้
สร้ างความต่ อเนื่องในการจัดการเรี ยนการสอน

เมื่อเร็วๆ นี ้ บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ผู้นาด้ านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นาโดย
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 7 จากขวา) ผู้อานวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายจิรเมธ อัชชะ
ผู้อานวยการสายอาวุโส-บริ หารและพัฒนาองค์กร (ที่ 6 จากขวา) มอบเงินสนับสนุนจานวน 1.5 ล้ านบาท
แก่ผ้ อู านวยการและครูตวั แทนจากโรงเรี ยนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จานวน 10 แห่ง ซึง่ อยูใ่ น
เขตพัฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ โดยมี น ายสนิ ท แย้ ม เกษร (ที่ 7 จากซ้ า ย) ผู้ช่ว ย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เป็ นสักขีพยาน ณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
นับแต่ปี 2550 เป็ นต้ นมา บ้ านปูฯ ดาเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 12 เพื่อฟื น้ ฟูและพัฒนาให้ โรงเรี ยนที่ได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ต่างๆ ในพืน้ ที่ สามารถดาเนินการเรี ยนการสอนได้ ด้วยกาลังใจที่ดี มุ่งเน้ นให้ โรงเรี ยนได้ มี
ครุภณ
ั ฑ์และปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยให้ การเรี ยนการสอนมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก สะท้ อนถึงความมุ่งมัน่
และความเชื่ อ ของบ้ า นปูฯ ที่ ว่า พลั ง ความรู้ คื อ พลั ง แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา ปั จ จุบัน
มีโรงเรี ยนที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ รวมทังสิ
้ ้น 121 โรงเรี ยน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้ วยจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

เกี่ยวกับ บมจ. บ้ านปูฯ
บริ ษั ท บ้ า นปู จ ากัด (มหาชน) เป็ น ผู้น าธุ ร กิ จ ด้ า นพลัง งานแบบครบวงจรแห่ง เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ถ่ า นหิน
ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้ แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย
สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริ กา และเวียดนาม
“พลังความรู้ คือพลังแห่ งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้ านปูฯ เชื่อว่า “การเรี ยนรู้ ” เป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ พฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืน
ในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ ของบ้ านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้ นสนับสนุนและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องให้ กบั
เยาวชนและชุมชนในหลากหลายรู ปแบบ ทังการเรี
้
ยนรู้ จากประสบการณ์จริ ง การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู้ ทงใน
ั้
และนอกห้ องเรี ยน การฝึ กฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรื อการค้ นคว้ า เรี ยนรู้ และค้ นพบองค์ ความรู้ด้วยตนเอง
หรื อร่วมกับคนอื่นๆ
ข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ายสื่อสารองค์ กร บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
ดวงกมล สาลีรัตน์
02-694-6852 duangkamol_s@banpu.co.th
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