
  โครงการสัมมนาให้ความรูแ้ก่สมาชิก ประจ าปี 2562 
วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2562  
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรนิ ชะอ า จ.เพชรบุร ี

 
 

ก าหนดการ วันเสารท์ี่ 13 กรกฎาคม 2562 

ก าหนดการ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 
06.30 น.   ทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร Bellevue (พกัผ่อนตามอธัยาศยั) 

11.00 น.   Check out ออกจากโรงแรม (เจา้หนา้ทีนํ่ากระเป๋าขึน้รถ)  

11.30 น.   ออกเดนิทางไปทานอาหารทีร่า้น “สงัเวยีนซฟู้ีด” 

12.00 น.   ทานอาหารกลางวนัทีร่า้นสงัเวยีนซฟู้ีด (ทานตัง้แต่เวลา 12.00-13.00 น.) 

13.00 น.   ออกเดนิทางไปยงั “วดัหว้ยมงคล” 

15.00 น.   ซือ้ของฝาก/ของทีร่ะลกึทีร่า้นชดิชนก 

16.00 น.   ออกเดนิทางกลบั ปตท.สํานักงานใหญ่ 

18.00 น.   เดนิทางถงึ ปตท. สํานักงานใหญ่ โดยสวสัดภิาพ 

07.30 น.   ลงทะเบยีน ณ ลานเข็มทศิ ปตท.สํานักงานใหญ่ 

08.30 น.   ออกเดนิทางโดยบสั VIP เสริฟ์ซาลาเปาวราภรณ ์

11.30 น.   แวะทานอาหารทีร่า้น “ปลาทู” (ทานตัง้แต่เวลา 11.30-12.30 น.) 

12.30 น.   ออกเดนิทางไปยงัโรงแรม Grand Pacific 

13.00 น.   เดนิทางถงึโรงแรม Grand Pacific ลงทะเบยีนบรเิวณหนา้หอ้งเพชรสยาม  

13.15 น.   นายสมัฤทธิ ์ส าเนียง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์ปตท. จ ากดั กล่าวเปิดงานฯ 

13.30 น.  “การใหบ้รกิารแกส่มาชกิของสหกรณอ์อมทรพัย ์ปตท. จ ากดั ภายใต ้พ.ร.บ. สหกรณฉ์บบัใหม่”  

                วทิยากร นางเพ็ญแข อดุมวฒันว์งศ ์ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัย ์ปตท. จ ากดั  

15.00 น.   รบัประทาน Coffee Break 

15.15 น.   “โครงการสวสัดกิารประกนัสุขภาพแกส่มาชกิสหกรณ”์ 

                วทิยากร นายศวิชัร ์อนิทระ จาก บมจ.ทพิยประกนัภยั 

16.45 น.   รบักุญแจเขา้หอ้งพกั บรเิวณหอ้งเพชรสยาม  

17.00 น.   พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

18.00 น.   งานเลีย้งสงัสรรคใ์นธมี “ผา้ไทยลายดอก” มกีารประกวดการแต่งกายชาย-หญงิ ณ หอ้งเพชรสยาม  

23.00 น.   เชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



บริษัท อตัราส่วน บริษัท อตัราส่วน 

1. ปตท. (PTT) 32 

2. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 
    - โกลบอลกรีน (GGC) 
    - ทีโอซีไกลคอล (TOCGC)  
    - โซลูชัน่ ครีเอชัน่ (SUN) 
    - ไทยอีทอกซีเลท (TEX) 
    - ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั (TTT)  
    - พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียร่ิง (PTTME) 
    - ไทยสไตรีนิคส์ (TSCL) 
    - เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด)์ (VCX) 
    -  พีทีที ฟีนอล (PPCL) 
    - จีซี ศูนยบ์ริหารเงิน (GCTC) 
    - จีซี โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง (GCPM) 
    - จีซี โลจิสติกส์ โซลูชัน่ส์ (GCPL) 
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3. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 24 4. กลุ่มพิเศษ (เกษียณอาย/ุลาออกโครงการฯ) 36 
5. ปตท.น ้ามนัและการคา้ปลีก (PTTOR) 12 6. พีทีที อีพี เซอร์วสิเซส (PTTEPS) 14 
7. ทิพยประกนัภยั (DHIP) 14 8. บางจากปิโตรเลียม (BCP) 10 
9. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 4 10. พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ (PTTDIGITAL) 4 
11. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก (PTTRM) 2 12. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (TTM) 2 
13. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 2 14. ไทยลูบ้เบส (TLB) 2 
15. บิสซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ (BSA) 2 16. สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 2 
17. ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 2 18. ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม (CHPP) 2 
19. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง (TLBC) 2 20. พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส (PTTER) 2 
21. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ (EnCo) 2 22. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM) 2 
23. ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี ่(PTTGE) 2 24. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 2 
25. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั (PTTT) 2 26. พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม (PTTMCC) 2 
27. พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ (PTTES) 2 28. ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากดั (NNEG) 2 
29. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่(GPSC) 2 30. บิซิเนส โปรเฟสชัน่แนล โซลูชัน่ส์ (BPS) 2 

1. เดินทางโดยรถบสั  
2. สหกรณ์ฯ จดัท าประกนักลุ่มเพ่ือคุม้ครองตลอดการเดินทางส าหรับสมาชิก  
3. สมาชิกไม่เสียค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมสมัมนา  
4. กรณีท่ีมีผูแ้จง้ความจ านงเกิน 228 คน สหกรณ์ฯ จะพิจารณาดงัน้ี  
    4.1  คดัเลือกตามสดัส่วนของสมาชิกแต่ละบริษทั  

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

4.2 คดัเลือกสมาชิกที่ไม่เคยเข้าร่วมสัมมนาเป็นอนัดบัแรกก่อน (ขอสงวนสิทธ์ิสมาชิกที่ใช้สิทธ์ิเข้าร่วมสัมมนา 
      ในปี 2560–2561 และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีสถานภาพการเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562) 
4.3 สงวนสิทธ์ิการเปล่ียนตวับุคคลเขา้ร่วมสมัมนา 
4.4 ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมสมัมนา วนัท่ี 15 มถุินายน 2562 
4.5 สมาชิกท่ีไดรั้บเลือกเขา้ร่วมสมัมนาแลว้ ไม่สามารถไปร่วมงานไดแ้ละไม่แจง้สหกรณ์ฯ  
      ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 *** สหกรณ์ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท ***  
 ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 



1.  มีความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาดังนี ้(สมาชิกระบุ SIZE เส้ือโปโลส าหรับสมาชิกใส่เข้าร่วมสัมมนาวนัท่ี 13 ก.ค.62) 
                  ชาย     ขนาดเส้ือ              M             L                XL            XXL           XXXL                    
                  หญิง   ขนาดเส้ือ              M             L                XL            XXL           XXXL  
 

ช่ือสมาชิก(นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................... เลขท่ีสมาชิก...............................  
เลขท่ีบตัรประชาชน(เพ่ือท าประกนัภยัการเดินทาง)...................................................บริษทั.................................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน................................ โทรศพัทมื์อถือ................................E-mail.......................................... 
 ต้องการพกักบั: (โดยคู่พกัจะต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาโครงการฯ ด้วย) 
 

ช่ือ-สกุล คู่พกัร่วม บริษัท 

               สมาชิกผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมสัมมนาสามารถมารับเส้ือได้ตั้งแต่วนัที ่5 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป 
    ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถมารับดว้ยตนเองท่ีสหกรณ์ได ้สามารถรับเส้ือไดท่ี้จุดลงทะเบียนในวนัเดินทาง 
    ขอสงวนสิทธ์ิสมาชิกท่ีใช้สิทธ์ิเข้าร่วมสัมมนาในปี 2560–2561 และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องม ี
    สถานภาพการเป็นสมาชิกก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 

  2.  การเดินทางเข้าร่วมสัมมนา         โดยรถยนตส่์วนตวั              โดยรถท่ีสหกรณ์ฯ จดัให ้  

ขนาด 
 

ชาย หญงิ 
รอบอก/นิว้ ความยาว รอบอก/นิว้ ความยาว 

M 40 28 34 24 
L 42 29 36 25 

XL 44 30 38 26 
XXL 46 31 40 27 

XXXL 48 32 42 28 

ลงช่ือสมาชิก ................................................................................ 
 

                      (..............................................................................) 

ใบสมัครโครงการสัมมนาให้ความรูแ้ก่สมาชิก ประจ าปี 2562 
วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรนิ ชะอ า จ.เพชรบุร ี

 


