1.ชื่อโครงการ
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3. ที่มาของโครงการ
บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมด้วย วิสัยทัศน์
“ปั น ความรู้สู่เด็ก ไทย” สร้ างโอกาสให้กบั เด็ก ไทยได้เรี ยนรู้ประสบการณ์น อกห้องเรี ยนผ่านกิจ กรรมที่
หลากหลายและสร้างการมีส่วนร่ วมให้กบั พนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และบุคคลทัว่ ไป ได้เข้ามามีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 3 แกนหลัก คือ สร้างการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬา และร่ วม
ใจทาความดีเพื่อสังคม
บริ ษ ัทฯ มีค วามตั้งใจเป็ นอย่างยิ่งที่ จะคืนสิ่ งดี ๆ สู่ สังคม ที่ผ่านมาบริ ษ ัทฯ ได้ดาเนิ น โครงการที่
หลากหลาย เช่น โครงการอลิอนั ซ์ อยุธยาพาน้องเที่ยวบางกอก ร่ วมกับสานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร
โครงการอบรมหลักสูตร ยุวมัคคุเทศก์ โดยอลิอนั ซ์ โครงการ My Finance Coach (MFC) โครงการ“อลิอนั ซ์
อยุธยา สานฝัน ปั น สนามฟุตบอลให้น้อง” และกิ จกรรมต่ างๆ เช่น งานวันเด็ก แห่ งชาติ งานทาบุญ และ
อาสาสมัครอื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสในการเรี ยนรู้ดา้ นต่างๆให้กบั เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม ต่อยอดโครงการอลิอนั ซ์ อยุธยา จูเนี ยร์ ฟุตบอล
แคมป์ ด้วยการขยายโอกาสพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลในโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝัน
ปั นสนามฟุตบอลให้ น้ อง” ด้ว ยการปรั บปรุ งสนามฟุต บอลและส่ งมอบอุปกรณ์ กี ฬาฟุ ตบอล ที่ นับเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลระดับภูมิภาค ที่ผ่านมา บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ได้ปรับปรุ งสนาม
ฟุตบอลและส่งมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลมาแล้ว 12 จังหวัด ทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุ โลก ขอนแก่น นครราชสี มา อุดรธานี ชลบุรี พระนครศรี อยุธยา นนทบุรี นครปฐม
สงขลา
สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ปรับปรุ งสนามมาแล้วทั้งสิ้ น 14 สนาม ด้วยงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท
และสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั นักเรี ยน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่กว่า 5,000 คน อีกทั้งยังโครงการนี้
ยังได้รวมพลังอาสาสมัครในพื้นที่ ได้สานสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแทน ลูกค้า พนักงาน และชุมชนผ่านกิจกรรมเพื่อ
สังคมนี้
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ในปี 2560 นี้ บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สานต่อโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปั นสนามฟุตบอลให้ น้องปี 3”
โดยมุ่งปรับปรุ งสนามฟุตบอลในโรงเรี ยน ในจังหวัดที่โครงการอลิอนั ซ์ อยุธยา จูเนียร์ฟุตบอลแคมป์ ไปจัดการ
แข่งขัน คัดเลือกจังหวัดละ 1 โรงเรี ยน ใน 8 จังหวัด คือ จันทบุรี นครราชสี มา ขอนแก่น พิษณุ โลก เชียงใหม่
สระบุรี กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และพัทลุง โดยยังคงมุ่งมัน่ ปรับปรุ งสนามฟุตบอลในโรงเรี ยนที่ขาด
แคลนเพื่อสานฝันให้กบั เด็กๆที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลต่อไป
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอเชิญชวนให้โรงเรี ยนที่มีสนามฟุตบอลที่ชารุ ด ร่ วมส่ งรายละเอียดความจาเป็ นในการ
ปรับปรุ ง รวมถึงภาพถ่าย (ใบสมัครตามเอกสารแนบ) มาได้ที่
คุณโสธรสินี สุภานุสร ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สานักงานใหญ่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
หรื อ Email: csr@azay.co.th Fax: 02 305 7030
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4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อปรับปรุ งสนามฟุตบอลในโรงเรี ยนให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับการฝึ กซ้อม และสามารถเป็ น
สนามแข่งกีฬาฟุตบอลได้
4.2 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ฟุตบอลและบาเพ็ญประโยชน์ให้กบั โรงเรี ยนได้
4.3 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างชุมชน ตัวแทน ลูกค้า พนักงานในการร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมของ
บริ ษทั ฯในภูมิภาคต่างๆ
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5. พืน้ ที่เป้าหมาย
การปรับปรุ งสนามฟุตบอลจะปรับปรุ งในพื้นที่จงั หวัดดังต่อไปนี้ จังหวัดละ 1 ที่ โดยมีวนั จัดกิจกรรม
ส่งมอบสนามและบาเพ็ญประโยชน์ 1 วัน
ลาดับ
จังหวัด
วันส่ งมอบสนาม
1 จันทบุรี
5 พฤษภาคม 2560
2 นครราชสีมา
12 พฤษภาคม 2560
3 ขอนแก่น
19 พฤษภาคม 2560
4 พิษณุโลก
26 พฤษภาคม 2560
5 เชียงใหม่
2 มิถุนายน 2560
6 สระบุรี
16 มิถุนายน 2560
7 กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
13 กรกฎาคม 2560
8 พัทลุง
21 กรกฎาคม 2560
หมายเหตุ วันส่งมอบสนามอาจปรับตามความเหมาะสม
6. เงื่อนไขการปรับปรุง
6.1 สนามฟุตบอลตั้งอยูใ่ นโรงเรี ยนใกล้เขตเมือง ไม่เกิน 50 กิโลเมตร
6.2 ตั้งอยู่ใ นจังหวัด ดังต่ อ ไปนี้ จัน ทบุ รี นครราชสี ม า ขอนแก่ น พิ ษ ณุ โลก เชี ย งใหม่ สระบุ รี
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และพัทลุง
6.3 สามารถสร้างประโยชน์ดา้ นกีฬาฟุตบอลให้กบั นักเรี ยน เยาวชน ชุมชน
6.4 มีแหล่งน้ า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบารุ งรักษาสนามต่อไปในอนาคต
7. ผลตอบรับที่คาดว่าจะได้ รับ
7.1 ปรั บปรุ งสนามฟุตบอลในโรงเรี ยนให้ได้คุ ณภาพเหมาะสมกับการฝึ กซ้อม และสามารถเป็ น
สนามแข่งกีฬาฟุตบอลได้ จานวน 8 ที่
7.2 สนับสนุนอุปกรณ์ฟุตบอลให้กบั โรงเรี ยน
7.3 เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างชุมชน ตัวแทน ลูกค้า พนักงานในการร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมของ
บริ ษทั ฯในภูมิภาคต่างๆ
8. ระยะเวลาการรับสมัคร
8.1 จันทบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก ตั้งแต่วนั นี้ – 10 มีนาคม 2560
8.2 เชียงใหม่ สระบุรี กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และพัทลุง สมัครตั้งแต่วนั นี้ – 24 มีนาคม 2560
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ใบสมัครเข้ าร่ วม
โครงการ“อลิอนั ซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้ น้องปี 3”
ข้ อมูลสนามฟุตบอลที่ปรับปรุง
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
โทรศัพท์
ข้ อมูลผู้ส่ง
ชื่อ
โทรศัพท์
email
คาอธิบ าย (ค าอธิ บายถึงความส าคัญของการปรั บปรุ งสนาม เช่ น ความส าคัญของการใช้สนามฟุต บอล
ผูใ้ ช้ประโยชน์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ)

รู ปถ่าย(เช่น ป้ ายโรงเรี ยน)

รู ปถ่าย(เช่น สนามฟุตบอล)

รู ปถ่าย
(เช่น สภาพแวดล้อมค้างเคียง)

รู ปถ่าย(เช่น จุดที่อยากให้ปรับปรุ ง)

รู ปถ่าย
(อื่นๆ)

รู ปถ่าย
(อื่นๆ)

ส่ งใบสมัครได้ที่

คุณโสธรสิ นี สุ ภานุสร ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สานักงานใหญ่
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