
MonsoonSIM Donation Workshop Q2 2021
ได้ upskills reskills เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ และได้ท าบุญไปด้วยในตัว

เงินบริจาค 100% สนับสนุนโครงการติดตัง้โซล่าเซลล์ เพื่อ “เสริม” “เพิ่ม” Solar roof ที่โรงพยาบาลได้รับจาก
โครงการ “ไฟจากฟ้า” ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

บริจาคตรงที่บัญชีโรงพยาบาลเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ผ่านระบบ e-Donation
เงินถึงโรงพยาบาลโดยตรง บุญ delivery สู่ท่านโดยไม่ผ่านมือใคร

ร่วมท าบุญและเข้าร่วม Workshop 1,519 บาท : ท่าน
โอนเงินบริจาค 100% ตรงได้เลยที่บัญชีของโรงพยาบาล

<< ลงทะเบียนได้ที่นี่
https://qrgo.page.link/Y2xax
กลุ่มแรก: 
• เสารท่ี 22 พฤษภาคม 2564 
• เวลา 09.00-16.30 
• ZOOM 
• รับได้เต็มที่ 50 ท่าน

https://qrgo.page.link/Y2xax


รายละเอียดของ 
MonsoonSIM Donation Workshop Q2-2021  
• Online Workshop ผ่านระบบ ZOOM และ MonsoonSIM Platform 1 วัน                      
9.00 น – 16.30 น. ร่วมกับเพื่อน ๆ ที่มีจิตกุศลร่วมกัน

• MonsoonSIM เป็น Business Simulation Game จ าลองธุรกิจ เพื่อให้คุณได้
ทดลองบริหารจัดการธุรกิจ และวัดผลในมิติต่าง ๆ ซึ่งท่านจะได้เห็นมมุมองที่
หลากหลาย มีความเกี่ยวข้องกันสืบเนื่องกัน เป็นการ Upskill & Reskill ด้าน
การจัดการและการบริหารธุรกิจ เพิ่มมุมมองด้านการใช้ Data Driven 
Decision 

• ท่านจะได้รับประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนๆ ร่วมกลุ่ม, ค าแนะน าจาก Facilitator

• และท่านยังได้ร่วมสร้างพลังงานสะอาด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า
ของ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้โรงพยาบาลน าเงินไป
พัฒนาคุณภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนแทน



รายละเอียดของโครงการไฟจากฟา้ 
ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
• โรงพยาบาลอยู่ในโครงการไฟจากฟ้า 77 โรงพยาบาลทั่วไทย โดยมี
จุดหมายจะสร้าง Solar Roof 100KW มูลค่า 3 ล้านบาท: โครงการ  
เพื่อลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 70,000 บาท (1 ปี จะประหยัดได ้
840,000 บาท ซึ่งเปลี่ยนเป็นการพัฒนาอื่น ๆ ได้มากมาย)

• โครงการฯ ไม่ได้เงินบริจาคตามเป้าหมาย ท าให้ โรงพยาบาลต่าง ๆ 
จะต้องหาเงินบริจาคสมทบอีกที่ละ 1 ล้านบาท และโครงการจะสมทบ
ให้ที่ละ 2 ล้านบาท และติดตั้งเม่ือโรงพยาบาลในโครงการหาเงิน
บริจาคได้ครบ  1 ล้านบาท 

• ปัจจุบัน โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ (60 เตียง) มีค่าไฟฟ้า เฉลี่ยเดือน
ละ 300,000 บาท การได้ Solar Roof จะช่วยได้สถานะทางการเงิน
ของโรงพยาบาลได้อย่างมาก

• โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ เพิ่งได้รับการอนุมัติตามขั้นตอน และสร้าง
บัญชีบริจาคได้ เม่ือ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ยอดบริจาค ใน เวปไซต์

https://www.cleanenergyforlife.net/donation
ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

https://www.cleanenergyforlife.net/donation


ร่วมบริจาคตรงไปยังบัญชีเฉพาะ
ส าหรับโครงการ “ไฟจากฟ้า” ของ
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าจาก
ยอดเงินบริจาค (ตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนด)

Scan เพื่อบริจาคเข้า e-Donation
โดยตรง หรือโอนเงินบริจาคได้ที่

กรุงไทย 468-0-42763-9
เงินบริจาคโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

ขั้นตอนการเข้าร่วม Workshop

1) โอนเงินบริจาคของท่าน จ านวน 1,519 บาท ตาม QR CODE (เป็นบัญชี
รับบริจาคเพ่ือโครงการ Solar Roof โดยตรง) อย่าลืม Capture หรือ 
Save SLIP ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อแนบในการลงทะเบียน

2) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน Link: https://qrgo.page.link/Y2xax หรือ 
Scan QE CODE ด้านล่างนี ้ และกรอกรายละเอียดของท่าน

3) ระบบลงทะเบียนจะส่ง Email ยืนยันจาก 
monsoonsimthailand@gmail.com ไปยังท่าน 
ซึ่งอาจเข้าไปยัง Junk email โปรดระบุให้ email นี้ไม่ใช่
Junk email เพื่อจะได้สื่อสารกับท่านได้ โดนจะส่ง                                      
นัดหมายไปที่ Calendar ของท่าน 

4) เม่ือใกล้วันนัดหมายจะมี email แนะน ารายละเอียดต่าง ๆ ไปยังท่าน 

https://qrgo.page.link/Y2xax
mailto:monsoonsimthailand@gmail.com


ขอบคุณในความกรุณาของท่าน
ในนามของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 

ผมมีความเชื่อในเรื่องการสร้างสังคม
อุดมนักประกอบการ (Entrepreneurial 
Society) และ ผมเชื่อมั่นในสังคมท่ีเรา
“แบ่งปัน” จึงท าให้เกิดโครงการ 
MonsoonSIM Donation Workshop ทุก
ไตรมาสของปี เพื่อท าให้ “สิ่งที่เชื่อมั่น” 
ทั้งสองด้านเดินทางไปพร้อมกัน คุณ
ร่วมได้ เราช่วยกันท าเรื่องดีดี

ปรมินทร์ เยาว์ยืนยง

www.monsoonsimthailand.com

www.facebook.com/MonsoonSIMTH

http://www.monsoonsimthailand.com/
http://www.facebook.com/MonsoonSIMTH

