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หัวข้ อ : กลุ่ม ปตท. ชวนน้ องๆ ตะลุยฝั นวันเด็ก สร้ างพลังแห่ งอนาคต
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า กลุม่ ปตท. จัดกิจกรรม ‚ตะลุยฝั นวันเด็ก ประจาปี 2561‛ ตอน ‚รวมพลังเด็ก
สร้ างอนาคต‛ มุง่ หวังให้ น้องๆ ที่เข้ าร่วมงานวันเด็กครัง้ นี ้ ได้ รับทังความรู
้
้ ควบคูไ่ ปกับความสนุกสนาน กระตุ้น
ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจาวัน และหวังให้ เยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ใน
วันข้ างหน้ าสามารถประยุกต์และสร้ างสรรค์ประโยชน์ตา่ งๆให้ เกิดขึ ้นในประเทศ เพื่อเป็ นพลังแห่งอนาคตใน
การสร้ างประเทศชาติให้ มนั่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืนต่อไป ซึง่ กิจกรรมครัง้ นี ้ เป็ นความร่วมมือระหว่างกลุม่ ปตท. ได้ แก่
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
การจัดงานวันเด็กกลุม่ ปตท. ปี นี ้ จัดขึ ้นภายใต้ แนวคิด ‚กลุม่ ปตท. ที่สร้ าง Pride and Treasure ให้ กบั
ประเทศไทย‛ นาเสนอภารกิจของ กลุม่ ปตท. ในฐานะองค์กรพลังงานของชาติที่ดาเนินธุรกิจปิ โตรเลียมครบ
วงจร ดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างสมดุล โดยเชิญชวนให้ น้องๆ ร่วมเป็ นหนึง่ ในขบวนการของ PTT KID
RANGERS ปฏิบตั ภิ ารกิจด้ านพลังงาน พิชิตฐานต่างๆ ทังยั
้ งสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงและกิจกรรม
มากมาย อาทิ กิจกรรมตามรอยฮีโร่ กิจกรรมนักประดิษฐ์ น้อยคนเก่ง กิจกรรมขวดเปล่าน ้าดื่มแลกขนม
กิจกรรมรถนิทรรศการเปิ ดโลกปิ โตรเลียม พร้ อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย นอกจากนี ้ ยังได้ จดั แสดงนิทรรศการ
40 ปี แห่งความภาคภูมิใจ นาเสนอเส้ นทางเดินของ ‚คนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ‛ ของ ปตท. ตลอด
ระยะเวลา 40 ปี ที่ผา่ นมา พร้ อมสอดแทรกความรู้ด้านพลังงาน รวมถึงการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และยังจัดฉาย
ภาพยนตร์ แอนนิเมชัน่ เรื่ อง ก๊ อดจิ ดิ แอดเวนเจอร์ (GODJI the adventure)
‚ด้ วยตระหนักถึงความสาคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป กลุม่ ปตท. ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้ มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีจินตนาการ ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ดังเช่น กิจกรรมวันเด็กซึง่ จัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี นอกจากที่ อาคารสานักงานใหญ่ ปตท. แห่งนี ้
แล้ ว กลุม่ ปตท. ได้ จดั งานวันเด็กขึ ้นทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคในหน่วยงานของ ปตท. อาทิ โครงการป่ า
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ในกรุง ถ. สุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. ระยอง
โครงการป่ าวังจันทร์ จ. ระยอง และศูนย์เรี ยนรู้ระบบนิเวศป่ าชายเลนสิรินาถราชินี ซึง่ ร่วมกับหน่วยงานในพื ้นที่
อาเภอปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยในปี นี ้ กลุม่ ปตท. ได้ จดั ‘กิจกรรมปั นสุข สร้ างยิ ้ม’ เชิญชวนผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมสมทบทุนซื ้อของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรี ยน อุปกรณ์กีฬา และสื่อการเรี ยนการสอน รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 244,529 บาท เพื่อมอบเป็ นของขวัญและเป็ นกาลังใจให้ แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ ้น ได้ มีรอยยิ ้มสดใส
และมีโอกาสได้ รับสิ่งของหรื อของขวัญวันเด็กเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ‛ นายอรรถวุฒิ กล่าวเพิ่มเติม
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