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วนัที ่21 มถุินายน 2561 คณะผูบ้รหิารกลุม่บรษัิทสวนกติติ 

ในนามบรษิทั เอเพก็ซ์ ปาร์ค จ�ากดั น�าโดยคุณณฐัฐิกาชฎา 

ด�าเนนิชาญวนชิย์ กรรมการบรษิทั เอเพก็ซ์ ปาร์ค ร่วมกัน

มอบเครื่องซักผ้า อุปกรณ์การเรียน ขนม และไอศกรีม ให้

แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสอง อ�าเภอ

แปลงยาว โดยมีคุณชัญญ์ศมน เพิ่มพนิชค�าสกุล ผู้อ�านวย

การโรงเรียนบ้านคลองสอง เป็นผู้แทนรับมอบ  โดยในวัน

ดังกล่าวนอกจากจะมอบเครื่องซักผาให้แก่โรงเรียนแล้ว 

คณะผู้บริหารยังได้มอบขนมและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่

นักเรียนและร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆ สร้างความสนุก

สนาน ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี

แบ่งปันรอยยิ้ม“ ”

   บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค 

จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม” มอบ

เครื่องซักผ้าให้แก่โรงเรียนบ้านคลอง

สอง

แบ่งปันรอยยิ้ม



วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พนักงานกลุ่มบริษัท

สวนกิตติ จ�านวนกว่า 30 คน ร่วมบริจาคโลหิต 

ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 

ตึก Plaza IP2 Office โดยในวันดังกล่าวได้มี

พนักงานจากบริษัทต่างๆ เดินทางมาร่วมบริจาค

โลหิตเป็นจ�านวนมาก

บริจาคโลหิต 
ประจ�เดือนมิถุนายน 2561



   วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.ณ ห้องประชุม

ชั้น 1 อาคารโชว์รมู แผนกทรัพยากรบคุคล น�าโดยคณุวชัรา 

เพิม่พลู ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบคุคล  จัดการประชุมสรปุ 

ความคืบหน้าชมรมกฬีากลุม่บริษทัสวนกติต ิโดยมพีนกังาน 

เข้าร่วมการประชุมจ�านวนกว่า 30 คน โดยในเบื้องต้นที่

ประชุมได้สรุปจ�านวนสมาชิกของแต่ละชมรมและท�าการ

คัดเลือกประธานชมรมกีฬาแต่ละชนิด 

   ประกอบไปด้วย  ชมรมแบดมินตัน มีผู้สมัครจ�านวน 51 

ท่าน ประธานชมรม คุณณัฐฐิกาชฎา ด�าเนินชาญวนิชย์ /

ชมรมเปตอง มีผู้สมัคร จ�านวน 17   ท่าน ประธานชมรม 

คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์

/ ชมรมแอโรบิค มีผู้สมัครจ�านวน 77  ท่าน ประธานชมรม 

คุณนิศากาล พานิชดี/ ชมรมฟุตบอล มีผู้สมัครจ�านวน  21 

ท่าน  ประธานชมรม คุณวีระยุทธ คุมสุศรี  ซึ่งในที่ประชุม

สมาชิกเสนอเพิ่มเติมอีก 4 ชมรม ได้แก่ ชมรมฟิตเนต ผู้

สมัครจ�านวน 20 คน ประธานชมรม คุณนิศากาล พานิชดี 

/ชมรมขนมไทย ผู้สมัครจ�านวน 11 คน ประธานชมรม คุณ

นิพล กิตติสุนทโรภาศ /ชมรมถ่ายภาพ จ�านวน 10 คน 

ประธานชมรม คุณสุรศักดิ์ สลางสิงห์ และชมรมวิ่ง จ�านวน 

9 คน ประธานชมรม คุณปณัชศักย์ สุดมี

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดกิจกรรม
ให้ความรู้สิทธิประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่ม

วันที ่14 มถุินายน 2561 ณ ห้องประชมุชัน้ 1 

อาคารโชว์รมู ฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุ่มบริษัท

สวนกิตติ น�าโดยคุณวัชรา เพ่ิมพูล ผู้จัดการ

แผนกทรัพยากรบุคคล  จัดกิจกรรมให้ความ

รู ้สิทธิประโยชน์ประกันชีวิตกลุ ่ม ให้แก่ 

ตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ และ

ฝ่ายบุคคล โดยมี เจ ้ าหน ้าที่ จากบริษัท 

โตโยต้าทูโซ่อินชัวรันซ์โบรกเกอร์ เป็นผู้

อธิบายสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้

ประชุมสรุปและคัดเลือกประธานชมรม 
กลุ่มบริษัทสวนกิตติ



“ปลูกป่า ปลูกรักษ์”

  ครั้งที่ 1 



บริษัทไม้ดีศรีปราจีน จ�กัด โดยกลุ่มบริษัทสวน
กิตติ จัดโครงการ “ปลูกป่า ปลูกรักษ์”ครั้งที่ 1 
           

 เวลา 09.30 น. วนัที ่29 มถินุายน 2561 คณะผูบ้รหิาร 

และพนกังานบรษิทัไม้ดศีรปีราจนี จ�ากัด และกลุม่บรษิทัสวนกิตติ 

น�าโดยคุณณัฐฐิกาชฎา ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริษัท คุณ

ณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ คุณส�าราญ หาญทะเล, คุณอมร

พงศ์ หิรัญวงศ์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ รวมไปถึงคณะผู้

บริหารและพนักงานจ�านวนกว่า 30 คน จัดโครงการ “ปลูกป่า 

ปลูกรักษ์” ณ พื้นที่สาธารณะ บ้านปากน�า้ หมู ่1 ต�าบลบ่อทอง 

อ�าเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจีนบรุ ีโดยมีคณุวลัลภ ประวตัวิงค์

นายอ�าเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในวันนี้มี

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนจากโรงเรียน

บ้านปากน�า้ จ�านวนกว่า 200 คน ร่วมปลกูป่า  ส�าหรบัโครงการ

จิตอาสาปลูกป่าปลูกรักษ์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัถุประสงค์ เพื่อ

เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทร

เทพวรางกูร เนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จัดโดยบริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ากัด 

ในนามกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ร่วมกับ ส�านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ที่ 9 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อทอง  ชุมชนบ้านปากน�้า 

หมู่ที่ 1 ต�าบลบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) สนับสนุนป้ายเหล็กโครงการ

ภาพประกอบ : อภิเชษฐ มนสีมา
                   และทีมประชาสัมพันธ์ 



สวนกิตติจัดอบรมหลักสูตร 

“การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

ระดับสูง”

 วันที่ 23 มิถุนายน 2561 พนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

ร่วมการอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

ระดับสูง” ณ อาคารโชว์รูม สวนกิตติ โดยมีคุณณัชฐปกรณ์ 

ด�าเนินชาญวนิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ส�าหรับการ

อบรมครั้งนี้แผนกทรัพยากรบุคคลจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ใช้

โปรแกรม Microsoft Excel ได้มีความช�านาญมากขึ้นเป็นการ

เพิ่มศักยภาพในการท�างาน



มอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริษัท 

และคุณส�าราญ หาญทะเล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเกียรติบัตร

พนักงานที่ประกอบคุณงานความดีให้แก่กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จ�านวน 2 ท่าน 

ได้แก่ คุณสมุทร หาดอน และคุณไพโรจน์ ศรเจริญ พนักงานบริษัท ไม้ดีศรีปราจีน 

จ�ากัด 

   
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 

คุณณัฐฐิกาชฏา ด�าเนินชาญวนิชย์ 

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ  

มอบของขวัญให้แก่ คุณสุภาพ เพ็งสระเกษ 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน

ตามวาระโดยมีเพื่อนร่วมงานในแผนกฯ

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

มอบของขวัญเกษียณอายุ
การท�งาน


