
  
 

ข่าวประชาสัมพันธ ์                  6 พฤศจิกายน 2562 
 

บ้านปูฯ เปิดตัว 5 กิจการเพือ่สังคมชนะเลิศ จากโครงการ Banpu Champions for Change ปีที ่9 
ในงานแฟร์กิจการเพื่อสังคมไทย “Impact Day” 

  
5 กจิการเพือ่สงัคมชนะเลศิ จากโครงการพลงัเปลีย่นแปลงเพือ่สงัคมปีที ่9  

(จากซ้ายไปขวา) คณุธนากร พรหมยศ กจิการเพือ่สงัคม Younghappy (ยงัแฮปป้ี) คณุป่ินมนสั โคตรชา กจิการเพือ่สงัคมอตัลกัษณ์  
คณุภณชิชา พึง่พกัตร กจิการเพือ่สงัคม Heaven on Earth (เฮเวนออนเอริธ์) คณุสนุติย ์เชรษฐา ผูอ้  านวยการสถาบนั ChangeFusion องคก์รไม่

แสวงผลก าไร คณุอดุมลกัษณ ์โอฬาร ผูอ้  านวยการสายอาวโุส-สือ่สารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) คณุอทิธิกร เทพมณ ี 
กจิการเพือ่สงัคม Orgafeed (ออรก์า้ฟีด) และ คณุอารรีตัน ์จดัเสอื กจิการเพือ่สงัคมเพยีงใจ  

 

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2562 – “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9” หรือ Banpu 

Champions for Change (BC4C) 9 โดย บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนแบบครบวงจรแห่ง
เอเชีย-แปซิฟิก ท่ีมุ่งมั่นพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน และ สถาบัน ChangeFusion องคก์รไม่แสวงผลก าไร ล่ำสุด 
ประกำศ 5 กิจกำรเพ่ือสงัคมผูช้นะจำกโครงกำรฯ ประจ ำปี 2562 ซึ่งถือเป็นไฮไลตใ์นงำนแฟรกิ์จกำรเพ่ือสงัคมไทย 
“Impact Day 2019: สนามของคนสร้างสรรค ์ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” ท่ีจดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยเปิด
พืน้ท่ีใจกลำงเมืองใหป้ระชำชนทั่วไปและผูท่ี้สนใจไดพู้ดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิด ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกับกิจกำรเพ่ือ
สงัคม ผ่ำนกิจกรรมเสวนำ เวิรค์ชอป รวมทัง้ยงัสำมำรถรว่มเป็นอีกหนึ่งพลงัในกำรขบัเคลื่อนกิจกำรเพ่ือสงัคมไทย ดว้ย
กำรอดุหนนุสินคำ้และบริกำรจำก 24 กิจกำรเพ่ือสงัคมท่ีมำรว่มออกรำ้น  

 

ตลอดระยะเวลำ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ โครงกำรฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้ขำ้ร่วมโครงกำรฯ ไดเ้รียนรูท้ัง้ดำ้นกำร
ด ำเนินกิจกำรอย่ำงยั่งยืน และกำรสรำ้งผลกระทบเชิงบวกใหแ้ก่สงัคม ไดแ้ก่ กำรพฒันำแผนธุรกิจ กำรน ำเสนอแผน
ธุรกิจต่อคณะกรรมกำร (Business pitching) กำรท ำแบรนดด์ิง้และกำรสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำย กำรสรำ้งผลกระทบ



  
 

เชิงบวกทำงสงัคม กำรร่วมพฒันำและทดสอบแผนกำรตลำดทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตัิ กำรร่วมกิจกรรม Mentor 
Matching เพ่ือรบัค ำแนะน ำจำกผูเ้ช่ียวชำญดำ้นต่ำงๆ กำรคน้หำคุณค่ำของสินคำ้และบริกำร (Value proposition) 
และกำรประเมินควำมพรอ้มของกิจกำร นอกจำกนี ้ยังจัดเวิรค์ชอป เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมโครงกำรฯ ไดน้  ำควำมรู ้
แนวคิด และประสบกำรณท่ี์ไดร้บัตลอดทัง้โครงกำรฯ มำประมวลผล ต่อยอดกิจกำรเพ่ือสงัคมของตนเองใหม้ีระบบ
และชดัเจนมำกขึน้ เพ่ือสรำ้งผลลพัธท์ำงธุรกิจและสงัคมไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม ซึง่ทัง้หมดนีน้บัวำ่เป็นกระบวนกำรเตรียม
ควำมพรอ้มและเสริมควำมแข็งแกร่งใหผู้ป้ระกอบกำรกิจกำรเพ่ือสงัคม ก่อนท่ีจะน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนและ
เป้ำหมำยธุรกิจตอ่คณะกรรมกำร จนไดม้ำซึง่ 5 กิจกำรเพ่ือสงัคมดีเดน่ท่ีรบัรำงวลัชนะเลิศในปีนี ้
 

ส าหรับ 5 ทมีผู้ชนะโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที ่9 จะไดร้บัทนุสนบัสนนุรวม 1.25 ลำ้นบำท 
เพ่ือน ำไอเดีย ควำมรู ้และประสบกำรณท่ี์ไดร้บัไปต่อยอด สรำ้งควำมแข็งแกร่งใหก้ับธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม และ
เดินหนำ้สรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงใหส้งัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่ำงยั่งยืน โดย 5 ทีมผูช้นะ ไดแ้ก่ 

- ทีมเพียงใจ ธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินคำ้เครื่องนอน เบำะรองนั่ง จำกเศษวสัดุยำงพำรำเขำคีริส เพ่ือ
สนบัสนนุใหท้ัง้ผูส้งูอำยแุละวยัรุน่ในจงัหวดัก ำแพงเพชรสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บัครอบครวั 

- ทมี Heaven on Earth (เฮเวนออนเอิรธ์) ธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยสินคำ้แปรรูปจำกใบชำท่ีปลกูในพืน้ท่ี
ป่ำชมุชนหมูบ่ำ้นหว้ยหินลำดใน จงัหวดัเชียงรำย ท่ีไดร้บักำรฟ้ืนฟจูำกกำรเกษตรเชิงเดี่ยวจนอดุมสมบรูณ ์   

- ทีม Younghappy (ยังแฮปป้ี) ธุรกิจกำรบริกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรชุมชนผูสู้งอำยุ ป้องกันไม่ใหก้ลำยเป็น
ผูป่้วยติดบำ้นหรือติดเตียง โดยสนบัสนุนใหก้ลุ่มผูส้งูอำยุท่ียงัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้สงัคม ไดอ้อกมำท ำ
กิจกรรมเขำ้สงัคมท่ีเหมำะสม สนกุสนำน และมีสำระรว่มกบักลุม่ผูส้งูอำยอุื่นๆ   

- ทมี Orgafeed (ออรก์้าฟีด) ธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยอำหำรสนุขัท่ีผลิตจำกแมลง เพ่ือก ำจัดขยะอินทรียท่ี์
ก่อใหเ้กิดควำมสญูเสียทำงมลูคำ่เศรษฐกิจ เน่ืองจำกแมลงสำมำรถจดักำรขยะอินทรียไ์ดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสำมำรถน ำโปรตีนท่ีไดจ้ำกแมลงมำผลิตเป็นอำหำรสนุขัคณุภำพดีได ้

- ทมีอัตลักษณ ์ธุรกิจผลิต ออกแบบ และจ ำหน่ำยสินคำ้ของช ำร่วยจำกเศษผำ้ ใหแ้ก่วิสำหกิจชุมชนในพืน้ท่ี
ภำคอีสำน เพ่ือช่วยเหลือแมเ่ลีย้งเดี่ยวใหไ้ดม้ีโอกำสประกอบอำชีพ สรำ้งรำยไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวั 
 

นอกจำกกำรเปิดตวั 5 กิจกำรเพ่ือสงัคมดีเดน่ผูช้นะเลิศจำกโครงกำรฯ ปีนี ้ภำยในงำน “Impact Day 2019:  

สนามของคนสร้างสรรค ์ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” ยงัมีกิจกรรมสนุกสนำนและมีสำระอดัแน่นมำกมำย 
อำทิ ชอ้ปป้ิงสินคำ้และบริกำรจำก 24 กิจกำรเพ่ือสงัคมทั่วประเทศ เวิรค์ชอปจำกกิจกำรเพ่ือสงัคมท่ีหลำกหลำย แฟชั่น
โชวย์กระดับงำนครำฟทไ์ทย Ethical Craft Fashion Show 2019 รับฟังบทเรียนทำงธุรกิจท่ีส  ำคัญในช่วง Talk & 

Share “เคล็ดลับสู่ล้าน สร้าง Impact ให้สังคมอย่างยั่งยืน” กับกิจกำรเพ่ือสงัคมช่ือดงั Moreloop, Toolmorrow 

และ Flow Folk ปิดทำ้ยดว้ยกำรรบัชม Mini Concert จำกนกัรอ้งหนุ่ม นนท ์ธนนท ์
 



  
 

คุณอุดมลักษณ ์โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-สื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลำ่ววำ่ 
“บำ้นปูฯ ด ำเนินธุรกิจสอดคลอ้งกับหลัก ESG หรือ Environmental, Social, and Governance ซึ่งเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และสรำ้งผลกระทบเชิงบวกต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มในระยะยำว เรำจงึตอ่ยอดน ำหลกั ESG มำ
พฒันำรูปแบบกำรสนบัสนนุกิจกำรเพ่ือสงัคมจำกทั่วประเทศผ่ำน ‘โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม’ ปีที ่9 เพ่ือ
บ่มเพำะผูป้ระกอบกำรกิจกำรเพ่ือสังคมใหม้ีควำมพรอ้มในกำรสรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงทำงสงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่ำง
ยั่งยืน จนมำถงึงำน Impact Day ท่ีมุง่เช่ือมโยงคนท่ีมีอดุมกำรณใ์นกำรสรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงสงัคมอย่ำงสรำ้งสรรคใ์ห้
ไดพ้บปะ พดูคยุแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละประสบกำรณร์่วมกนั เป็นพืน้ท่ีในกำรตอ่ยอดโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต อนัจะ
ส่งผลใหเ้ครือข่ำยกิจกำรเพ่ือสงัคมไทยเติบโตอย่ำงแข็งแรง ทัง้หมดนี ้สอดคลอ้งกับแนวคิดของบำ้นปูฯ ท่ีว่ำ พลัง
ความรู้ คอื พลังแหง่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
 

นอกจำกกิจกรรมงำนแฟรแ์ลว้ โครงกำรพลังเปลี่ยนแปลงเพ่ือสังคม ปีท่ี 9 ยังเดินหนำ้พัฒนำบทเรียนท่ีเป็น
ประโยชน์ใน SE.School (Social Enterprise School) แพลตฟอรม์ออนไลน์ดำ้นกิจกำรเพ่ือสังคมให้มีข้อมูลและ
เนือ้หำท่ีมำกขึน้ เพ่ือใหส้อดรบักับเทรนดโ์ลกท่ีเปลี่ยนแปลงเขำ้สู่ยุคดิจิทัล และพฤติกรรมกำรเรียนรูข้องคนรุ่นใหม่   
อีกทัง้ ยงัจดักิจกรรมโรดโชวเ์พ่ือประชำสมัพนัธใ์หผู้ป้ระกอบกำรกิจกำรเพ่ือสงัคมในเขตพืน้ท่ีต่ำงจงัหวดัท่ีสนใจไดม้ี
โอกำสเขำ้มำเรียนรูเ้ก่ียวกบักิจกำรเพ่ือสงัคม ซึง่จำกกิจกรรมนีส้ง่ผลใหม้ีผูป้ระกอบกำรกิจกำรเพ่ือสงัคมไฟแรงจำกเขต
พืน้ท่ีตำ่งจงัหวดั ทัง้จำกภำคเหนือ อีสำน กลำง ใต ้สมคัรเขำ้รว่มกบัโครงกำรฯ ปีนี ้เป็นจ ำนวนมำก   

 

คุณสุนิตย ์เชรษฐา ผู้อ านวยการสถาบัน ChangeFusion องคก์รไม่แสวงผลก าไรภายใต้มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์กลำ่ววำ่ “หลงัจำกกำรพฒันำแพลตฟอรม์ออนไลน ์SE.School เป็น
ปีท่ี 2 พบว่ำมีผูเ้ขำ้ถึงควำมรูด้ำ้นกิจกำรเพ่ือสงัคมจำกทั่วประเทศมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำถึงรอ้ยละ 66 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สถำนกำรณกิ์จกำรเพ่ือสงัคมไทยในปัจจุบนัท่ีก ำลงัเติบโตและมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ใหค้วำมสนใจเพ่ิมมำกขึน้ เห็นไดจ้ำก
กำรตื่นตัวของหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและเอกชนท่ีเขำ้มำให้กำรสนับสนุนกิจกำรประเภทนีอ้ย่ำงต่อเน่ือง ถือเป็นกำร   
ตอกย ำ้ใหส้ถำบนัฯ และบำ้นปูฯ มั่นใจว่ำโครงกำรพลงัเปลี่ยนแปลงเพ่ือสงัคมก ำลงัพฒันำไปอย่ำงถูกทำง นอกจำกนี ้
กำรต่อยอดงำนแฟรกิ์จกำรเพ่ือสงัคม Impact Day 2019 เป็นปีท่ี 3 ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำกิจกรรมเวิรค์ชอป และ 
เทรนน่ิงใหเ้ขม้ขน้มำกขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุน้ใหค้นรุ่นใหม่ เริ่มตน้ดว้ย “กำ้วท่ีกลำ้” กลำ้คิด และ
กลำ้ลงมือท ำกิจกำรเพ่ือสังคมของตัวเองให้ประสบควำมส ำเร็จ เพ่ือสรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงเชิงสรำ้งสรรคใ์หก้ับ
สงัคมไทยอย่ำงยั่งยืนตอ่ไป” 
 

ส ำหรบัรำยละเอียดกำรเปิดรบัสมคัรโครงกำร พลงัเปลี่ยนแปลงเพ่ือสงัคมในปีท่ี 10 ท่ีจะเริ่มในเดือน
กมุภำพนัธ ์2563 สำมำรถติดตำมไดท่ี้เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/banpuchampions 
 

http://www.facebook.com/banpuchampions


  
 

ภาพเพิ่มเติมประกอบข่าวประชาสัมพันธ ์  

  
รูป 2 (จำกซำ้ยไปขวำ) คณุสนิุตย ์เชรษฐำ ผูอ้  ำนวยกำร

สถำบนั ChangeFusion และคณุอดุมลกัษณ ์โอฬำร ผูอ้  ำนวยกำร 
สำยอำวโุส-สื่อสำรองคก์ร บรษัิท บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน)  
สององคก์รรเิริ่มโครงกำรพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม   

  
รูป 3 คณุอำรรีตัน ์จดัเสือ (ขวำ) เจำ้ของกิจกำรเพ่ือสงัคมเพียงใจ ธุรกิจ
ผลิตและจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้เครือ่งนอน เบำะรองนั่ง จำกเศษวสัดยุำงพำรำ
เขำคีรสิ เพื่อสนบัสนนุใหท้ัง้ผูส้งูอำยแุละวยัรุน่ในจงัหวดัก ำแพงเพชร

สำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บัครอบครวั 

  
รูป 4 (จำกซำ้ยไปขวำ) คณุซลุฮีลมี กอล ำ คณุภณิชชำ พึง่พกัตร ์และ 
คณุธนบดี เลำหะวณิช ผูร้ว่มก่อตัง้กิจกำรเพ่ือสงัคม Heaven on Earth 

(เฮเวนออนเอิรธ์) ธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยสินคำ้แปรรูปจำกใบชำที่
ปลกูในพืน้ที่ป่ำชมุชนหมูบ่ำ้นหว้ยหินลำดใน จงัหวดัเชียงรำย ที่ไดร้บักำร

ฟ้ืนฟจูำกกำรเกษตรเชิงเดี่ยวจนอดุมสมบรูณ ์

 

  
รูป 5 คณุธนำกร พรหมยศ เจำ้ของกิจกำรเพื่อสงัคม Younghappy  

(ยังแฮปป้ี) ธุรกิจกำรบรกิำรเพื่อบรหิำรจดักำรชมุชนผูส้งูอำย ุป้องกนั
ไมใ่หก้ลำยเป็นผูป่้วยตดิบำ้นหรอืติดเตียง โดยสนบัสนนุใหก้ลุม่ผูส้งูอำยทุี่
ยงัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้สงัคม ไดอ้อกมำท ำกิจกรรมเขำ้สงัคมที่

เหมำะสม สนกุสนำน และมีสำระรว่มกบักลุม่ผูส้งูอำยอ่ืุนๆ   

   
รูป 6 คณุอิทธิกร เทพมณี (ซำ้ย) เจำ้ของกิจกำร Orgafeed (ออรก์้าฟีด) 

ธุรกิจผลิตและจดัจ ำหนำ่ยอำหำรสนุขัที่ผลิตจำกแมลง เพ่ือก ำจดัขยะ
อินทรยีท์ี่ก่อใหเ้กิดควำมสญูเสียทำงมลูค่ำเศรษฐกิจ เน่ืองจำกแมลง
สำมำรถจดักำรขยะอินทรยีไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและสำมำรถน ำ 

   
รูป 7 คณุป่ินมนสั โคตรชำ (ขวำ) เจำ้ของกิจกำรเพ่ือสงัคมอัตลักษณ ์

ธุรกิจผลิต ออกแบบ และจ ำหนำ่ยสินคำ้ของช ำรว่ยจำกเศษผำ้ ใหแ้ก่



  
 

โปรตีนที่ไดจ้ำกแมลงมำผลิตเป็นอำหำรสนุขัคณุภำพดีได ้ วิสำหกิจชมุชนในพืน้ที่ภำคอีสำน เพ่ือชว่ยเหลือแมเ่ลีย้งเดี่ยวใหไ้ดมี้

โอกำสประกอบอำชีพ สรำ้งรำยไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวั 

 

 
รูป 8 คณุอมรพล หวุะนนัทน ์(ที่ 2 จำกซำ้ย) จำกกิจกำรเพ่ือสงัคม 

Moreloop คณุสรุเสกข ์ยทุธิวฒัน ์(ที่ 2 จำกขวำ) จำกกิจกำรเพ่ือสงัคม 
Toolmorrow และคณุนิโลบล ประมำณ (ขวำ) จำกกิจกำรเพ่ือสงัคม  
Flow Folk รว่มแชรบ์ทเรยีนทำงธุรกิจที่ส  ำคญัในชว่ง Talk & Share  

“เคล็ดลับสู่ล้าน สร้าง Impact ใหสั้งคมอย่างยั่งยืน” 

  
รูป 9 Mini Concert จำกนกัรอ้งหนุ่ม นนท ์ธนนท ์พรอ้มแบง่ปัน

เรือ่งรำวและมมุมองดีๆ เก่ียวกบักำรท ำกิจกำรเพ่ือสงัคม 

 
รูป 10 กิจกำรเพ่ือสงัคมดำ้นงำนครำฟทแ์ละงำนฝีมือของไทยรว่มพดูคยุถึงแรงบนัดำลใจและควำมรูส้กึที่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในกำรสรำ้งพลงับวกใหแ้ก่
วงกำรแฟชั่นดว้ย Ethical Craft Fashion Show 2019 กบัธีม Can Thai Craft be high fashion? กำรน ำเสนอวิถีชีวิตและงำนฝีมือของชมุชน

ทอ้งถ่ินตำ่งๆ ทั่วประเทศ ผำ่นทกัษะกำรออกแบบและควำมกลำ้คิด กลำ้ท  ำ ของคนรุน่ใหม ่ 



  
 

     
รูป 11-12  แฟชั่นโชวย์กระดบังำนครำฟทไ์ทย Ethical Craft Fashion Show 2019 กบัธีม Can Thai Craft be high fashion? 

  

  
รูป 13-16 บรรยำกำศในงำน “Impact Day 2019: สนามของคนสร้างสรรค ์ต่อเติมพลัง เปล่ียนแปลงสังคม” ที่เชิญเครอืข่ำยกิจกำรเพ่ือ

สงัคมจำกโครงกำรฯ มำรว่มออกบธูใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลือกซือ้สินคำ้และบรกิำร พรอ้มกิจกรรมเวรคิชอ้ปโดยกิจกำรเพ่ือสงัคมตำ่งๆ   
 

### 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บรษิัท บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน) เป็นผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซฟิิก ด  ำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลงังำน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังำน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังำนใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
ลำว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิำ และเวียดนำม  
 

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บำ้นปฯู เช่ือว่ำ “กำรเรียนรู”้ เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึ่งจะขบัเคล่ือนชุมชนและสงัคมใหพ้ัฒนำอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 
โครงกำรซีเอสอำรข์องบำ้นปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรูอ้ย่ำงต่อเน่ืองใหก้ับเยำวชนและชุมชนใน



  
 

หลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จริง กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั กำรเรียนรู ้ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน กำรฝึกฝนเพ่ือ
พฒันำศกัยภำพและทกัษะชีวติ หรือกำรคน้ควำ้ เรียนรู ้และคน้พบองคค์วำมรูด้ว้ยตนเองหรือรว่มกบัคนอ่ืนๆ   

 

### 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิ กรุณาติดต่อ 
ทีป่รึกษาประชาสัมพันธ ์ฮลิล ์แอนด ์นอลตัน สแตรทจิสี ์ ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ปรติต ์กำศยปนนัทน ์ 02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 
รสธร อกัษรำนเุครำะห ์02.627.3501 ตอ่ 204 
raksharanugraha@hkstrategies.com  

อรสิร ิวรยศ     02.694.6923  
ornsiri_v@banpu.co.th   
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