
 
 

 
 
 

 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ 
 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้จัดโครงการ “กิจกรรมสมาชิก
สัมพันธ์ประจำปี 2565” สำหรับสมาชิก (ไม่รวมสมาชิกสมทบ) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ใน กฟภ. โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 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
เพ่ิมเติมได้ที่ www.peacoop.or.th พร้อมยื่นใบสมัครโดยการสมัครคนเดียวหรือสมัครเป็นคู่ เพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น ทาง Line เพ่ิมเพ่ือนด้วย ID : pr.peacoop ภายในวันที่ 24 
มิถุนายน 2565 กรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่ารุ่นละ 46 คน สอ.กฟภ. จะพิจารณาให้สมาชิก      
ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก 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 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เลขที่บัญชี 073-1-
06900-5 แล้วส่งสำเนาใบโอนเงินฝากให้สหกรณ์ทาง Line หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
โครงการ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ : 02-9531201-6 ต่อ 714, 715 หรือ คุณณิชาพัฎฐ์ 095-6429975, 
คุณฉัตรวดี 096-9206635 ในการเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
      
 
             (นายฉัตรชัย  ทวีโภค) 
               ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
 

สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
    บันทึก 

 จาก    สอ.กฟภ.       ถึง    สมาชิกสหกรณ์ 

เลขที ่ สอ.กฟภ. 2667/2565   วันที ่         

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2565 

อ้างถึง     



 

กรุงเทพฯ - จันทบุรี 
 
 

 
กำหนดการเดินทาง  6-7  สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 สิงหาคม  2565  กรุงเทพฯ – จันทบุรี - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
            แพเปียก - หาดเจ้าหลาว 
 

06.00-06.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สอ.กฟภ. อาคาร 3 ชั้น 1 บริการตรวจ ATK โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  มีทีมงานบริษัททัวร์คอยอำนวยความสะดวก 

07.00-07.30 น.   ออกเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี  โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน  
08.45-09.30 น.   นำสมาชิกรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์โรงแรม ที่โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี            

ท่านจะได้ทานอาหารเช้าเต็มรูปแบบหลากหลายเมนู อาทิเช่น ขนมปัง ไข่ดาว ไส้กรอก สลัด 
ข้าวต้ม กาแฟ ชา โอวัลติน ฯลฯ 

09.30-10.30 น. เดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี บริการของว่างและเคร่ืองดื่ม 

12.00-12.30 น. ถึงจันทบุรี นำท่านสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ผู้กอบกู้เมืองจันทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล 

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน KOFF HOUSE (คาเฟ่        
อิสเทอรี่) เป็นร้านอาหารขึ้นชื่อสไตล์อาหารยุโรปและอาหาร
ไทยประจำถิ่น และทำอาหารสไตล์โฮมเมด  



 
14.00-16.00 น. เดินทางสู่  อ.แหลมสิงห์  เพื่อนำทานไปสัมผัสธรรมชาติ            

ล่องแพเปียก ชมนกเหย่ียวแดง ที่บินมาให้ท่านได้ชมและ

ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด  เป็นภาพธรรมชาติที่ หาดู ได้ ยาก               
ห้ามพลาดหากได้ไปเยือน  

16.30-17.00 น. ระหว่างเดินทางเข้าสู่ที่พักหาด  เจ้าหลาว ขอนำท่านแวะ

เก็บภาพที่ระลึก ณ จุดชมวิวเนินนางพญา ผู้อยู่บนเนิน

ริมทะเล ใกล้หาดคุ้ งวิมาน เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของ
จันทบุรี  ทิ วทัศน์สวยงามตลอดถนนเลียบชายทะเล 
มองเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตา ได้เห็นทั้งวิวภูเขาและทะเล          
*บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม*   

 17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช         
รีสอร์ท  

18.30-22.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม - 
สนุกสนานกับเกมส์ต่าง ๆ ร้องคาราโอเกะ ของรางวัล 
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
ของปลาโลมาสีชมพู และโลมาอิระวดี ท่านสามารถ        
ขอลงเล่นน้ำ และสัมผัสปลาโลมาได้อย่างประทับใจ 

09.00-10.30 น. สัมผัสบรรยากาศในโอเอซีส ซีเวิลด์ 

11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่  อะโลฮ่า ของเจ๊อ๋า            
ทานอาหารทะเลสด ๆ แบบไม่อั้น พร้อมเครื่องดื่ม 

 
 



 
13.00-15.00 น. เดินทางสู่เกาะเปริด ที่มีวิวสวยอลังการหลักล้าน นำท่านเข้า

ชมวิว จิบกาแฟ ณ Sky View At เกาะเปริด คาเฟ่              

ริมหน้าผา เก็บภาพสวย ๆ ตามอัธยาศัย  
15.00 น. เดินทางสูร่้านของฝากที่ระลึกเมืองจันทบุรี  
17.00-17.30 น. บริการอาหารเย็นแบบปิคนิค พร้อมน้ำดื่ม  
20.30 น. เดินทางกลับถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ และการจราจร*** 
 
 
 
 
  



 

กรุงเทพฯ-อุบลราชธาน-ีโขงเจียม-ผาแต้ม 
 
 

 

กำหนดการเดินทาง  19-21  สิงหาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19  สิงหาคม  2565  กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 
 
 

15.00-16.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สอ.กฟภ. อาคาร 3 ชั้น 1  บริการตรวจ ATK โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  มีทีมงานบริษัททัวร์คอยอำนวยความสะดวก 

17.00-18.00 น.   ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน บริการของว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ 

18.30-19.30 น.   รับประทานอาหารเย็นที่ร้านลุงนวย รังสิต ออกเดินทางมุ่งสู่อุบลราชธาน-ี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.   รับประทานอาหารเช้าสไตล์อุบลฯ อาทิเช่น ขนมปังฝรั่งเศส,            

ไข่กะทะข้าวต้ม, ก๋วยจั๊บญวน, ชา กาแฟ โอวัลติน ณ อารยา       
รีสอร์ท และเข้าห้องพักเพื่อเปลี่ยนเส้ือผ้าอาบน้ำ 

09.00-09.30 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 



10.30-11.30 น.   เดินทางสู่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ สักการะหลวงปู่คำคนึง จุลมณี 

ผู้สร้างวัด ชมแม่น้ำ 2 สี “โขงสีปูน มูลสีคราม” เก็บภาพ          
ตามอัธยาศัย *บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม* 

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่เขื่อนสิรินธร 

13.00-14.30 น.   ชมเส้นทางธรรมชาติที่  เขื่อนสิรินธร เส้นทางคล้ายกังหันลม  

ตรงกลางเป็นวงกลม ซึ่งจะมีแฉกยื่นออกมาเป็นพื้นกระจก  
สามารถเดินไปชมวิวมุมสูง เห็นแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย *บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม* 

15.30-16.30 น.   นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม           
เก็บกระเป๋าสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

17.00-17.30 น.   แวะชม ทอแสงค้อตตอน วิลเลจ เพ่ือชมและเลือกซื้อผ้าฝ้าย

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.   คณะพร้อมออกเดินทางจากที่ พั ก  (เก็บสัมภาระ/เตรียม            

Check-out)  

09.30-10.30 น.   พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุหนองบัว ชมพระธาตุเจดีย์

ศรีมหาโพธิ์ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง *บริการอาหารว่าง
และเคร่ืองดื่ม* 

10.30 น. เดินทางสู่ร้านของฝากที่ระลึกเมืองอุบลราชธานี 
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านสามชัยไก่ย่าง 
13.00-15.00 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยใช้เส้นทางศรีสะเกษ  

ระหว่างทางพาทุกท่านแวะชม วัดล้านขวด  



 
15.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร *บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม* 
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 

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

วันที่............................. 

 
 
 
 

ใบสมัครโครงการสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2565 
       
  
 1. ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขที่.............................เลขประจำตัว............................ 

สังกัด............................................................เป็นสมาชิกสหกรณเ์มื่อปี.....................เกิดวันที่....................................อายุ................ปี 

โทรศัพท์มือถือ................................................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม............................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน...................................................................................โทรศัพท์............................................. 
 
 2. ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขที่.............................เลขประจำตัว............................ 

สังกัด............................................................เป็นสมาชิกสหกรณเ์มื่อปี.....................เกิดวันที่....................................อายุ................ปี 

โทรศัพท์มือถือ................................................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม............................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน...................................................................................โทรศัพท์............................................. 

          เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว                  ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 

มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ   (สมาชิกสามารถเลือกได้เพียง 1 รุ่น เท่านั้น) 

           รุ่นที่  1  วนัที่ 6-7 สิงหาคม 2565                  รุ่นที่  2  วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 
 
*** ข้าพเจา้ขอรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  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)  
หมายเหต ุ1. สอ.กฟภ. จะพิจารณาคัดเลอืกผู้ท่ีไม่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นลำดับแรก โดยการ Random 
  2. กรณสีมาชกิเข้ารว่มโครงการไม่ครบ 92 คน สอ.กฟภ. จะพิจารณาให้สมาชิกท่ีเคยเข้ารว่มแลว้เปน็ลำดับตอ่ไป 
  3. สงวนสิทธิไม่มีผู้ตดิตาม และ ไม่สามารถโอนสิทธ์ิให้สมาชิกท่านอื่นได้ 
  4. สมาชิกตอ้งชำระเงนิมัดจำ 1,000 บาท ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธ์ิ เงินมดัจำ สอ.กฟภ.  

     จะคนืให้ในวันที่เดินทาง หากไม่สามารถเข้ารว่มโครงการได้ สอ.กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายเงินมดัจำคืน  

  
                         

สำหรับเจ้าหน้าที ่
 
 
ได้รับเงินมัดจำจากนาย/นาง/นางสาว............................................................จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว  
 
            ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่                     ลงชื่อ..............................................ผู้จัดการ สอ.กฟภ.   
         (.............................................)                     (คุณฉัตรชัย ทวีโภค)       
                   




