สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จำกัด
บันทึก
จาก สอ.กฟภ.

ถึง สมาชิกสหกรณ์

เลขที่ สอ.กฟภ. 2667/2565

วันที่

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2565
อ้างถึง
เรียน สมาชิกสหกรณ์
ด้ว ยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั กงานการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค จำกัด ได้จัด โครงการ “กิจ กรรมสมาชิ ก
สัมพันธ์ประจำปี 2565” สำหรับสมาชิก (ไม่รวมสมาชิกสมทบ) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ใน กฟภ. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะ ร่วมแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก โดยใน
ปี 2565 สอ.กฟภ. ได้จัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 46 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2565 สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติ มได้ที่ www.peacoop.or.th พร้อมยื่นใบสมัครโดยการสมัครคนเดียวหรือสมัครเป็นคู่ เพื่อเข้าร่ วม
กิจ กรรมดังกล่ าวได้ เพี ย ง 1 กิจ กรรมเท่ า นั้ น ทาง Line เพิ่ มเพื่ อนด้ว ย ID : pr.peacoop ภายในวัน ที่ 24
มิถุนายน 2565 กรณี ที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่ารุ่นละ 46 คน สอ.กฟภ. จะพิจารณาให้สมาชิก
ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเป็ นลำดับแรก โดยการ Random ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานสหกรณ์ และสมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินค่ามัดจำคนละ 1,000 บาท ภายในวันที่
5 กรกฏาคม 2565 (สหกรณ์คืนเงินค่ามัดจำให้ ณ วันเดินทาง) โดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค จำกัด เลขที่บัญชี 073-106900-5 แล้วส่งสำเนาใบโอนเงินฝากให้สหกรณ์ทาง Line หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่ว ม
โครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-9531201-6 ต่อ 714, 715 หรือ คุณณิชาพัฎฐ์ 095-6429975,
คุณฉัตรวดี 096-9206635 ในการเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฉัตรชัย ทวีโภค)
ผู้จัดการ สอ.กฟภ.

กรุงเทพฯ - จันทบุรี
กำหนดการเดินทาง 6-7 สิงหาคม 2565

6 สิงหาคม 2565 กรุงเทพฯ – จันทบุรี - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
แพเปียก - หาดเจ้าหลาว
06.00-06.30 น. คณะพร้ อ มกั น ณ จุ ด นั ด หมาย สอ.กฟภ. อาคาร 3 ชั้ น 1 บริ ก ารตรวจ ATK โดยเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข มีทีมงานบริษัททัวร์คอยอำนวยความสะดวก
07.00-07.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน
08.45-09.30 น. นำสมาชิกรับ ประทานอาหารเช้ าแบบบุ ฟเฟ่ ต์สไตล์ โรงแรม ที่โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุ รี
ท่ านจะได้ ท านอาหารเช้ าเต็ ม รูป แบบหลากหลายเมนู อาทิ เช่ น ขนมปั ง ไข่ ด าว ไส้ก รอก สลั ด
ข้าวต้ม กาแฟ ชา โอวัลติน ฯลฯ
09.30-10.30 น. เดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี บริการของว่างและเครื่องดื่ม
12.00-12.30 น. ถึงจันทบุรี นำท่านสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช ผู้กอบกู้เมืองจันทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.30-13.30 น. รั บ ประทานอาหารกลางวั น ที่ ร้ า น KOFF HOUSE (คาเฟ่
อิสเทอรี่) เป็นร้านอาหารขึ้นชื่อสไตล์อาหารยุโรปและอาหาร
ไทยประจำถิ่น และทำอาหารสไตล์โฮมเมด

14.00-16.00 น. เดิ น ทางสู่ อ.แหลมสิ ง ห์ เพื่ อ นำทานไปสั ม ผั ส ธรรมชาติ
ล่องแพเปียก ชมนกเหยี่ยวแดง ที่บินมาให้ท่านได้ชมและ
ถ่ า ยรู ป อย่ า งใกล้ ชิ ด เป็ น ภาพธรรมชาติ ที่ ห าดู ไ ด้ ย าก
ห้ามพลาดหากได้ไปเยือน
16.30-17.00 น. ระหว่างเดินทางเข้าสู่ที่พักหาด เจ้าหลาว ขอนำท่านแวะ
เก็บภาพที่ระลึก ณ จุดชมวิวเนินนางพญา ผู้อยู่บนเนิน
ริ ม ทะเล ใกล้ ห าดคุ้ ง วิ ม าน เป็ น จุ ด ชมวิ ว ที่ ขึ้ น ชื่ อ ของ
จั น ทบุ รี ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงามตลอดถนนเลี ย บชายทะเล
มองเห็ น ทะเลสุ ดลู กหู ลูก ตา ได้เห็ นทั้ งวิวภู เขาและทะเล
*บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม*
17.30 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช

รีสอร์ท
18.30-22.00 น. รับ ประทานอาหารมื้ อ ค่ ำ ณ ห้ อ งจั ด เลี้ ย งของโรงแรม สนุ ก สนานกั บ เกมส์ ต่ าง ๆ ร้ อ งคาราโอเกะ ของรางวั ล
สำหรับท่านสมาชิกให้ได้ลุ้น อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล (ซุ้มหน้างาน, ซุ้มเหล้าปั่น)

7 สิงหาคม 2565 เจ้าหลาว - โอเอซีส ซีเวิลด์ - เกาะเปริด – จันทบุรี - กรุงเทพฯ
06.00-07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับอากาศริมทะเล
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า American Breakfast (เก็บสัมภาระ/
เตรียม Check-out)
08.00-08.30 น. ออกเดินทางไป โอเอซีส ซีเวิลด์ นำท่านชมการแสดง
ของปลาโลมาสี ช มพู และโลมาอิ ร ะวดี ท่ า นสามารถ
ขอลงเล่นน้ำ และสัมผัสปลาโลมาได้อย่างประทับใจ
09.00-10.30 น. สัมผัสบรรยากาศในโอเอซีส ซีเวิลด์
11.30-12.30 น. รั บ ประทานอาหารกลางวั น ที่ อะโลฮ่ า ของเจ๊ อ๋ า
ทานอาหารทะเลสด ๆ แบบไม่อั้น พร้อมเครื่องดื่ม

13.00-15.00 น. เดินทางสู่เกาะเปริด ที่มีวิวสวยอลังการหลักล้าน นำท่านเข้า
ชมวิ ว จิ บ กาแฟ ณ Sky View At เกาะเปริ ด คาเฟ่
ริมหน้าผา เก็บภาพสวย ๆ ตามอัธยาศัย
15.00 น.
เดินทางสูร่ ้านของฝากที่ระลึกเมืองจันทบุรี
17.00-17.30 น. บริการอาหารเย็นแบบปิคนิค พร้อมน้ำดื่ม
20.30 น.
เดินทางกลับถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ และการจราจร***

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-โขงเจียม-ผาแต้ม
กำหนดการเดินทาง 19-21 สิงหาคม 2565

19 สิงหาคม 2565 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี
15.00-16.00 น. คณะพร้อ มกั น ณ จุ ด นั ด หมาย สอ.กฟภ. อาคาร 3 ชั้ น 1 บริ ก ารตรวจ ATK โดยเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข มีทีมงานบริษัททัวร์คอยอำนวยความสะดวก
17.00-18.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบ ลราชธานี โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน บริการของว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม น้ำอัดลม น้ำผลไม้
18.30-19.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านลุงนวย รังสิต ออกเดินทางมุ่งสู่อุบลราชธานี-โขงเจียม

20 สิงหาคม 2565 อุบล – โขงเจียม – ผาแต้ม – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – เขื่อนสิรินธร วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - พัก ทอแสงโขงเจียม เฮอริเทจ
05.00-05.30 น. ถึง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรก
ของประเทศไทย
07.30-08.30 น. รับ ประทานอาหารเช้ าสไตล์ อุ บ ลฯ อาทิ เช่ น ขนมปั งฝรั่ งเศส,
ไข่ ก ะทะข้ าวต้ ม , ก๋ ว ยจั๊ บ ญวน, ชา กาแฟ โอวัล ติ น ณ อารยา
รีสอร์ท และเข้าห้องพักเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำ
09.00-09.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30-11.30 น. เดินทางสู่ วัด ถ้ ำคู ห าสวรรค์ สักการะหลวงปู่ คำคนึ ง จุลมณี
ผู้ ส ร้ า งวั ด ชมแม่ น้ ำ 2 สี “โขงสี ปู น มู ล สี ค ราม” เก็ บ ภาพ
ตามอัธยาศัย *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม*
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เขื่อนสิรินธร
13.00-14.30 น. ชมเส้น ทางธรรมชาติที่ เขื่ อ นสิ ริน ธร เส้ นทางคล้ายกังหั นลม
ตรงกลางเป็ น วงกลม ซึ่ ง จะมี แ ฉกยื่ น ออกมาเป็ น พื้ น กระจก
สามารถเดินไปชมวิวมุมสูง เห็นแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม*
15.30-16.30 น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม
เก็บกระเป๋าสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00-17.30 น. แวะชม ทอแสงค้อตตอน วิลเลจ เพื่อชมและเลือกซื้อผ้าฝ้าย
ทอมือของ อ.โขงเจียม
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านแพอารยา ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร
ปลาสด ๆ รสชาติจัดจ้าน
19.30-20.00 น. เดินทางไปชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดเรืองแสง
ซึ่งมีจุดเด่นคือการได้ชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของต้น
กัลปพฤกษ์ จิตรกรรมฝาผนังยามค่ำคืน
21.00 น.
เดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย “ราตรีสวัสดิ์”

21 สิงหาคม 2565 วัดพระธาตุหนองบัว-วัดล้านขวด-กรุงเทพฯ
06.30-07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
คณ ะพร้ อ มออกเดิ น ทางจากที่ พั ก (เก็ บ สั ม ภาระ/เตรี ย ม
Check-out)
09.30-10.30 น. พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุหนองบัว ชมพระธาตุเจดีย์
ศรีมหาโพธิ์ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง *บริการอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม*
10.30 น.
เดินทางสู่ร้านของฝากที่ระลึกเมืองอุบลราชธานี
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านสามชัยไก่ย่าง
13.00-15.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยใช้เส้นทางศรีสะเกษ
ระหว่างทางพาทุกท่านแวะชม วัดล้านขวด

15.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม*
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ร้านแป้งหอม ปักธงชัย
23.00-23.30 น. เดินทางกลับถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
(บวกลบเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง กรณีรถติด)

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ และการจราจร***

เลขที.่ ................./2565
วันที่.............................

ใบสมัครโครงการสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2565
1. ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขที่.............................เลขประจำตัว............................
สังกัด............................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อปี.....................เกิดวันที่....................................อายุ................ปี
โทรศัพท์มือถือ................................................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม...............................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน...................................................................................โทรศัพ ท์.............................................
2. ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขที่.............................เลขประจำตัว............................
สังกัด............................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อปี.....................เกิดวันที่....................................อายุ................ปี
โทรศัพท์มือถือ................................................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม...............................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน...................................................................................โทรศัพ ท์.............................................

เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว

ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ (สมาชิกสามารถเลือกได้เพียง 1 รุ่น เท่านั้น)
รุ่นที่ 1  วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 2  วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565
*** ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการเดินทาง และข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทาง สอ.กฟภ. กำหนดไว้ทุกประการ ***
ลงชื่อ................................................ (1)
(.............................................)

ลงชื่อ................................................ (2)
(...............................................)

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 มิ.ย. 2565 ทาง ID Line : pr.peacoop (คุณณิชาพัฎฐ์ 095-6429975, คุณฉัตรวดี 096-9206635)
หมายเหตุ 1. สอ.กฟภ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นลำดับแรก โดยการ Random
2. กรณีสมาชิกเข้าร่วมโครงการไม่ครบ 92 คน สอ.กฟภ. จะพิจารณาให้สมาชิกที่เคยเข้าร่วมแล้วเป็นลำดับต่อไป
3. สงวนสิทธิไม่มีผู้ตดิ ตาม และ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
4. สมาชิกต้องชำระเงินมัดจำ 1,000 บาท ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ เงินมัดจำ สอ.กฟภ.
จะคืนให้ในวันที่เดินทาง หากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ สอ.กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินมัดจำคืน

สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่................../2565 วันที่..............................

ได้รับเงินมัดจำจากนาย/นาง/นางสาว............................................................จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่
(.............................................)

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
(คุณฉัตรชัย ทวีโภค)

