
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารี  ((อพอพ..สธสธ.).)

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชมุวิชาการและนิทรรศการการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชมุวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทยทรัพยากรไทย  ::  นําสิ่งดีงามสู่ตาโลกนําสิ่งดีงามสู่ตาโลก  

ครั้งที่ครั้งที่  ๑๑//๒๕๕๖๒๕๕๖
วันจันทร์ที่วันจันทร์ที่  ๑๗๑๗  มิถุนายนมิถุนายน  ๒๕๕๖๒๕๕๖  เวลาเวลา  ๐๙๐๙..๓๐๓๐  ––  ๑๒๑๒..๐๐๐๐นน..

ณณ  ห้องประชุมโรงละครห้องประชุมโรงละคร  สํานักพระราชวังสํานักพระราชวัง  พระราชวงัดุสิตพระราชวงัดุสิต  ((สนามเสือป่าสนามเสือป่า))  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ



วาระที่วาระที่    ๑๑
  ประธานแจงเพื่อทราบประธานแจงเพื่อทราบ



งานประชุมวิชาการและงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนิทรรศการ  อพอพ..สธสธ..

ทรัพยากรไทยทรัพยากรไทย  ::  นําสิ่งดีงามสู่ตาโลกนําสิ่งดีงามสู่ตาโลก

๒๐๒๐--๒๖๒๖  ธันวาคมธันวาคม    ๒๕๕๖๒๕๕๖

ณณ  เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนศรีนครินทร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จจ..กาญจนบุรีกาญจนบุรี



การจัดประชุมครั้งที่การจัดประชุมครั้งที่    88



วัตถุประสงคของการจัดงานวัตถุประสงคของการจัดงาน



 
เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

 ราชกุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษทรัพยากรของราชกุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษทรัพยากรของ
 ประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว



 
เพื่อนําเสนอผลงานของเพื่อนําเสนอผลงานของ

 
อพอพ..สธสธ..

 
และหนวยงานที่รวมสนองและหนวยงานที่รวมสนอง

 พระราชดําริที่ดําเนินงานมาพระราชดําริที่ดําเนินงานมา
 

21 21 ปีปี  



 
เพื่อใหเยาวชนเพื่อใหเยาวชน

 
ประชาชนประชาชน

 
นักวิชาการนักวิชาการ

 
ภาคเอกชนภาคเอกชน

 
และผูกําหนดและผูกําหนด

 นโยบายนโยบาย
 

ไดเห็นความหลายหลากแหงศักยภาพของทรัพยากรไทยไดเห็นความหลายหลากแหงศักยภาพของทรัพยากรไทย
 จนสามารถนําสิ่งดีงามสูตาโลกไดจนสามารถนําสิ่งดีงามสูตาโลกได




 

กลุมเปาหมายผูรวมชมงานกลุมเปาหมายผูรวมชมงาน  
หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  

นกัวิชาการระดับตางนกัวิชาการระดับตาง  ๆๆ  
นกัเรียนนกัเรียน  นิสตินิสติ  นกัศึกษานกัศึกษา

เยาวชนเยาวชน  และและ  ประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไป



วาระที่วาระที่  ๒๒

การแตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการการแตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ฯฯ
ประกาศประกาศ  อพอพ..สธสธ..  ที่ที่    ๐๕๐๕//๒๕๕๖๒๕๕๖



คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย: นําสิ่งดีงามสูตาโลก 

คณะกรรมการอาํนวยการ

 คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการดําเนินงานจัดประชมุฯ

 คณะอนุกรรมการฝาย จํานวน 12 คณะ

1.ฝายพิธีการ

2.ฝายจัดนิทรรศการศูนยเรียนรู

3.ฝายนิทรรศการภายนอกอาคาร และของหนวยงานสนองพระราชดําริฯ

5.ฝายวิชาการ 

7.ฝายสถานที่

8.ฝายประชาสัมพันธ

10.ฝายประสานงาน4.ฝายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร รร.

11.ฝายงบประมาณและการเงิน

6.ฝายปฏิคมและตอนรับ 9.ฝายโสตทศันูปกรณ 

12.ฐานปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น



ความก้าวหนา้ในการดําเนินงาน

เตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

“ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก”

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖  

วาระที่วาระที่  ๓๓



รูปแบบการจัดงานรูปแบบการจัดงาน

พิธีเปิด วันที่ 20 ธันวาคม 2556)

-รับเสด็จองค์ประธานในพิธีเปิดงานฯ

-ผูม้ีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวาย

-พระราชทานปา้ยพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 

ให้กบัสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

- ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ



รูปแบบการจัดงานรูปแบบการจัดงาน

รูปแบบของนิทรรศการ (ระหวา่งวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556)

1.นิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ ประมาณ  100  หน่วยงาน 

2.นิทรรศการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประมาณ  200 โรงเรียน

3.นิทรรศการฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  13 ฐาน

4.นิทรรศการของอบต. และเทศบาลดําบล ประมาณ 30 แห่ง 



รูปแบบการจัดงานรูปแบบการจัดงาน

การประชุมวิชาการ
1.การประชุมวชิาการของชมรมคณะปฏิบตัิงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 

(21-23 ธันวาคม 2556)

2.การประชุมวชิาการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(21-26 ธันวาคม 2556)

3. เวทเีสวนาฐานปราชญ์ชาวบา้นและภูมิปญัญาท้องถิ่น  ประมาณ 3 วนั



รูปแบบการจัดงานรูปแบบการจัดงาน

นันทนาการ (ช่วงเย็นตลอดงาน)
มีการแสดงบนเวทีกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ 

และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั่วประเทศ

แหล่งซื้อของที่ระลึก
มีร้านจําหน่ายและแสดงสินค้า OTOP



รูปแบบการจัดงานรูปแบบการจัดงาน

พิธีปดิ วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖

-พิธีส่งมอบธงจัดงานให้เจ้าภาพ ในปี ๒๕๕๘

ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๕๘



15151515

อาคารเคียงธาราอาคารเคียงธารา

รานอาหารเรือนธารารานอาหารเรือนธารา

อาคารศูนยการเรียนรูฯอาคารศูนยการเรียนรูฯ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

อพอพ..สธสธ..--กฟผกฟผ..

หนวยราชการหนวยราชการ

ปราชญชาวบานปราชญชาวบาน
OTOPOTOP

เสนทางศึกษาธรรมชาติเสนทางศึกษาธรรมชาติ  ๒๒

ลานการแสดงกิจกรรมฯลานการแสดงกิจกรรมฯ

รานอาหารรานอาหาร  ๒๒

รานอาหารรานอาหาร  ๑๑

ผังบรเิวณฯผังบรเิวณฯ  โดยสังเขปโดยสังเขป

บริเวณจัดงาน ๔๐ ไร่



1616

ผังบริเวณเรือนรับรองพิเศษผังบริเวณเรือนรับรองพิเศษ
เรือนรับรองพิเศษ

บ้านนพเก้า ๑๒๕-๑๒๗



1717

เรือนรับรองพิเศษเรือนรับรองพิเศษ



1818

ด้านหน้าอาคารเคียงธาราซึ่งใชเ้ป็นสถานที่เปิดงาน

และการจัดภูมทิศัน์เป็นน้ําตกบริเวณด้านหน้าอาคาร

อาคารเคียงธาราอาคารเคียงธารา



1919แปลนพื้นอาคารเคียงธาราแปลนพื้นอาคารเคียงธารา

ในวันเสด็จพระราชดาํเนนิ   บริเวณพืน้ที่รบั

 เสด็จฯ   อาคารเปดิการประชุม    ต้องม

 
ี

การจดัประดบัตกแต่ง   ดา้นหนา้เวที         

ที่ประทับ  จัดเก้าอี้สาํหรบัแขกเชญิเข้าเฝ้า  

จํานวน  350

 
ที่นั่ง จัดเตรียมโพเดยีม   

พร้อมตกแตง่

ส่วนพกัรบัประทานอาหารห้องน้ําหญิง

ห้องน้ําชาย

ส่วนลงทะเบยีน

ห้องพระสําราญและ

ห้องสรงต้องจัดเตรียม

 
อุปกรณ์เครื่องใช้ให

 

้
เหมาะสม

 

ห้องพระสําราญและห้องพระสําราญและ

ห้องสรงต้องจัดเตรียมห้องสรงต้องจัดเตรียม

 
อุปกรณ์เครื่องใช้ให้อุปกรณ์เครื่องใช้ให

 

้
เหมาะสมเหมาะสม



2020

ภายในอาคารเคียงธาราซึ่งใช้เป็นสถานที่เปิดงาน

อาคารเคียงธาราอาคารเคียงธารา



2121

ภายในอาคารเคียงธาราซึ่งใช้เป็นส่วนพกัรับประทานอาหาร

อาคารเคียงธาราอาคารเคียงธารา



2222

อาคารเคียงธาราอาคารเคียงธารา

ขยายแปลนพื้นส่วนห้องพระสําราญและห้องสรงขยายแปลนพื้นส่วนห้องพระสําราญและห้องสรง

ห้องพระสําราญและ

ห้องสรงต้องจัดเตรียม

 
อุปกรณ์เครื่องใช้ให

 

้
เหมาะสม

 

ห้องพระสําราญและห้องพระสําราญและ

ห้องสรงต้องจัดเตรียมห้องสรงต้องจัดเตรียม

 
อุปกรณ์เครื่องใช้ให้อุปกรณ์เครื่องใช้ให

 

้
เหมาะสมเหมาะสม

ห้องพระสําราญห้องพระสําราญ

และห้องสรงและห้องสรง
ต้องจัดเตรียมอปุกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสมต้องจัดเตรียมอปุกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสม



2323

งานก่อร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ แผนงาน ๔๒.๐๐ % แลว้เสร็จ ๔๑.๐๐ %

อาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารศูนย์การเรียนรู้



2424

กําหนดการแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

ตําแหน่งต้นไมท้รงปลูกตําแหน่งต้นไมท้รงปลูก  ((ต้นยางนาต้นยางนา))

อาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารศูนย์การเรียนรู้

งานปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้งานปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้



2525

เส้นทางเสด็จเยีย่มชมงานนิทรรศการเส้นทางเสด็จเยีย่มชมงานนิทรรศการ

งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เส้นทางเสด็จฯพระราชดําเนินชมงานนิทรรศการ 

กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๕๐ ม. แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

กําลังดําเนินการปลูกหญ้าด้านข้างถนนเพื่อความสวยงาม



26

รถกอล์ฟใช้เป็นยานพาหนะทรงเสด็จฯ

เป็นรถใหม่ปัจจุบันนํามาเก็บไว้ในคลังพัสดุ เขื่อนศรีนครินทร์

รถกอล์ฟใช้เสด็จเยี่ยมชมงานนิทรรศการรถกอล์ฟใช้เสด็จเยี่ยมชมงานนิทรรศการ



2727

ตําแหน่งพื้นที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน



2828

ขนาดเต้นท์ขนาดเต้นท์  

((มม.).)
จํานวนจํานวน  ((หลงัหลงั)) โรงเรียนโรงเรียน  ((โรงโรง))

๔๔xx๖๖ ๙๕๙๕ ๑๙๐๑๙๐

๔๔xx๑๒๑๒ ๙๙ ๑๘๑๘

รวมรวม ๒๐๘๒๐๘

จํานวนโรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พื้นที่บนถนน คสล. เส้นทางเสด็จ ห้ามมีการจัดตั้ง เต้นท์ หรือ Booth ของโรงเรียนล้ําไปบนทางเสด็จเด็ดขาด

จัดจุด จอดรถบนถนนที่ใกล้ที่สุดรอบ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใหโ้รงเรียนแต่ละโรงเรียนขนย้ายวัสดุ-

 อุปกรณ์ในการตบแต่ง Booth & Board (ต้องเตรียมรถเข็นขนาดเล็กเพื่อให้โรงเรียนใช้ขนย้ายจากจุดจอดรถมายังเต้นท

 
์

ของแต่ละโรงเรียน)



2929

การวางผังพื้นที่ตั้งเต้นท์ สามารถรองรับโรงเรียนนําเสนอ

ประเภท Boot ได้ ๑๙๐ โรงเรียน

ประเภท Board ได้ ๑๘ โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน



3030

พื้นที่พื้นที่  อพอพ..สธสธ..--กฟผกฟผ..

พื้นที่พื้นที่  อพอพ..สธสธ..--กฟผกฟผ..

ตําแหน่งพื้นที่บริเวณอพ.สธ.-กฟผ.



3131

ศาลาภาคกลางศาลาภาคกลาง

ศาลาภาคเหนือศาลาภาคเหนือ

ศาลาภาคอีสานศาลาภาคอีสาน

ศาลาภาคใต้ศาลาภาคใต้

พื้นที่พื้นที่  อพอพ..สธสธ..--กฟผกฟผ..



3232

ปลูกพันธุ์ไมย้ืนต้นประจําถิ่นของทัง้ ๑๒ พื้นที ่แล้วเสร็จ (คงเหลือไมป้ระดับ)

 ก่อสร้างศาลา ๔ ภาค แล้วเสรจ็ ๕๐% หน่วยงาน อพ.สธ.-กฟผ.แต่ละพื้นที่เตรียม
 รายละเอียดเรื่องเนื้อหา ที่จะต้องนําเสนอแต่ละซุ้ม (ศาลา ๔ ภาค) ใหแ้ล้วเสรจ็ก่อน
 หน้าวันเปิดงานอย่างน้อย ๓ เดือน (ต.ค. ๕๖) เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบ

พื้นที่พื้นที่  อพอพ..สธสธ..--กฟผกฟผ..



3333

จากการวางผังพื้นที่ตั้งเต้นท์ สามารถรับหน่วยงานเขา้ร่วม

สนองพระราชดําริฯได้ ๙๐ หน่วยงาน

หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ  อพอพ..สธสธ..



3434

ขนาดขนาด
 เต้นท์เต้นท์  ((มม.).)

จํานวนจํานวน  

((หลังหลัง))
หน่วยงานหน่วยงาน  

((หน่วยหน่วย))

๔๔xx๖๖ ๙๙ ๙๙

๔๔xx๑๒๑๒ ๑๒๑๒ ๑๒๑๒

รวมรวม  โซนโซน  AA ๒๑๒๑

หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ

การวางผังพื้นที่ตั้งเต้นท์หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ



3535

ขนาดขนาด
 เต้นท์เต้นท์  ((มม.).)

จํานวนจํานวน  

((หลังหลัง))
หน่วยงานหน่วยงาน  

((หน่วยหน่วย))

๔๔xx๖๖ ๕๐๕๐ ๕๐๕๐

รวมรวม  โซนโซน  BB ๕๐๕๐

หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ

การวางผังพื้นที่ตั้งเต้นท์หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ



3636

ขนาดขนาด
 เต้นท์เต้นท์  ((มม.).)

จํานวนจํานวน  

((หลังหลัง))
หน่วยงานหน่วยงาน  

((หน่วยหน่วย))

๔๔xx๖๖ ๒๕๒๕ ๒๕๒๕

รวมรวม  โซนโซน  CC ๒๑๒๑

หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ

การวางผังพื้นที่ตั้งเต้นท์หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ



3737

พื้นที่เสวนาปราชญ์ชาวบ้าน 

และ หน่วยงาน อปท  พื้นท
 

ี่

เหมาะสม แต่ต้องจัดพื้นทีใ่หไ้ด้ 

ประมาณ ๑๓ ฐานการเรียนรู้ 

อาจจะต้องใชห้้องประชุม มกุดา 

๑ หรอื มุกดา ๒ ใช้ประชมุรวม

. 

ปราชญ์ชาวบ้านภมูิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านภมูิปัญญาท้องถิ่น



3838

ฐานปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นฐานปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น



โดย . สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

. สํานักงานพิพธิภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

(องค์การมหาชน)

ฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น



๓ ประเด็นหลักที่นําเสนอ๓๓  ประเด็นหลักที่นําเสนอประเด็นหลักที่นําเสนอ

๑. วถิีชีวติกะเหรี่ยงโป

- สมุนไพร

- พืชอาหาร

- วัฒนธรรม

๒. ฐานเรียนรู้ปราชญ์เกษตร

๓. เกษตรผสมผสาน นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก



บ่อปลาบ่อปลา

นาข้าวขั้นบันไดนาข้าวขั้นบันได

จุดรับเสด็จจุดรับเสด็จ11

33

22

ฐานปราชญข์าวบ้านและ

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น



ฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๑..  ฐานผู้สืบทอดวิถีเกษตรฐานผู้สืบทอดวิถีเกษตร
 

๖๖..  ฐานสมุนไพรฐานสมุนไพร

๒๒..  ฐานข้าวไทบ้านพื้นเมืองฐานข้าวไทบ้านพื้นเมือง
 

๗๗..  ฐานผ้าไทฐานผ้าไท

๓๓..  ฐานเกษตรผสมผสานฐานเกษตรผสมผสาน
 

๘๘..  ฐานฐาน  11ไร่ไร่  11แสนแสน

๔๔..  ฐานวนเกษตรฐานวนเกษตร
 

๙๙..  ฐานอุทยานมันฐานอุทยานมัน

๕๕..  ฐานสุขภาพวิถีไทฐานสุขภาพวิถีไท



4343

บริเวณบริเวณ  จุดจําหน่ายสินค้าจุดจําหน่ายสินค้า  OTOPOTOP

บริเวณบริเวณ  สวนเวลาราํลึกสวนเวลาราํลึก

ร้านจําหน่ายสินค้าร้านจําหน่ายสินค้า  OTOPOTOP



4444

ขนาดขนาด
 เต้นท์เต้นท์  

((มม.).)

จํานวนจํานวน  

((หลังหลัง))
ร้านค้าร้านค้า

((ร้านร้าน))

๓๓xx๓๓ ๕๕ ๕๕

๔๔xx๑๒๑๒ ๖๖ ๒๔๒๔

รวมรา้นค้ารวมรา้นค้า ๒๙๒๙

จํานวนร้านค้าจํานวนร้านค้า  

ร้านจําหน่ายสินค้าร้านจําหน่ายสินค้า  OTOPOTOP

จากการวางผังพื้นที่ตั้งเต้นท์ ร้านค้าจําหน่ายสินค้า OTOP 

สามารถรองรับร้านค้าเข้าร่วมงานได้ ๒๙ ร้าน



4545

บริเวณบริเวณ

ลานการแสดงลานการแสดง

ลานการแสดงลานการแสดงลานการแสดงลานการแสดง



4646

บริเวณลานการแสดงบริเวณลานการแสดง

แบ่งระดับการจัดเวทีเป็น ๓ ระดับ ระดับบนสุดเป็นวงดนตรี ระดับกลางเป็น
 การแสดงต่างๆ ระดับล่างเป็นผู้ชม จัดวางเก้าอี้ให้ได้ไม่ต่ํากว่า ๓๐๐ ที่นั่ง

ลานการแสดงลานการแสดง



4747

ขนาดเต้นท์ขนาดเต้นท์  

((มม.).)
จํานวนจํานวน  

((หลังหลัง))
ร้านค้าร้านค้า

((ร้านร้าน))

๔๔xx๔๔ ๑๑ ๑๑

๔๔xx๑๒๑๒ ๑๑๑๑ ๔๔๔๔

รวมรา้นค้ารวมรา้นค้า ๔๕๔๕

จํานวนร้านค้าจํานวนร้านค้า  

AT 
M

ทางเข้
า

ร้านอาหารร้านอาหาร  Zone Zone ๑๑
ทางเข้า

ห้องน้ําชาย-หญิง
ศูนย์อํานวยการร่วม

จุดจอดรถบริการจุดที่ ๓



4848

ปรับพื้นและรองพื้นด้วยหินคลุก รอ Prime Coat  แล้วเสร็จ พ.ค. ๕๖

ร้านขายอาหาร ๔๕ ร้านพร้อมที่นั่งทานอาหาร ๑,๔๐๐ ที่นั่ง

ร้านอาหารร้านอาหาร  Zone Zone ๑๑



4949

ก่อสร้างบันไดทางเข้าร้านอาหาร และปลูกต้นไม้ตกแต่งในกระถางใหญ่

ร้านอาหารร้านอาหาร  Zone Zone ๑๑

ทางเข้า



5050

ขนาดเต้นท์ขนาดเต้นท์  

((มม.).)
จํานวนจํานวน  

((หลังหลัง))
ร้านค้าร้านค้า

((ร้านร้าน))

๔๔xx๔๔ ๑๑ ๑๑

๔๔xx๘๘ ๑๑ ๒๒

๔๔xx๑๒๑๒ ๓๓ ๑๒๑๒

รวมรา้นค้ารวมรา้นค้า ๑๕๑๕

จํานวนร้านค้าจํานวนร้านค้า  

ร้านอาหารร้านอาหาร  Zone Zone ๒๒



5151

แนวรั้วแนวรั้ว

รูปแบบห้องน้ําทีจ่ะกอ่สร้างรูปแบบห้องน้ําทีจ่ะกอ่สร้าง

ร้านอาหารร้านอาหาร  Zone Zone ๒๒

บริเวณร้านอาหาร ก่อสร้างห้องน้ําชั่วคราวเพิ่ม 

ติดตั้งรั้วกั้นเขตระหว่างที่ทําการเขื่อนศรีนครนิทร์กับ
 ร้านขายอาหาร (แล้วเสร็จ ก.ย. ๕๖)

ร้านขายอาหาร ๑๕ ร้าน ที่นั่งทานอาหาร ๔๐๐ ที่นั่ง

แนวรั้วแนวรั้ว



5252

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร 

มสีถานีศึกษา ๖ สถานี

๑ งิ้วใหญ่

๒ ดงสมุนไพร

๓ ลานหินชมสันเขื่อน

๔ กล้วยไม้

๕ ชมผาเอราวัณ

๖ ดงไผ่รวก 

๑
๒

๓
๔

๕
๖

ทางเข้า

ทางออก

ทีท่ําการเขื่อนฯ

สวนเวลาราํลึก

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ๑๑



5353

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร 

รอติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางและสถานี ๖ สถานี 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ๑๑



5454

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

ระยะทาง ๓๓๐ เมตร 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ๒๒เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ๒๒



5555

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๓๓๐ เมตร 

รอติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางและสถานี ๖ สถานี 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ๒๒



5656

รวมจอดรถบัสได
 

้ ๗๐ คัน

รวมจอดรถเล็กได
 

้ ๑,๙๖๐ คัน

สถานที่จอดรถสถานที่จอดรถ



5757

ที่จอดรถบัส

๑

๒
๓

๔

๕

๖

๗

ที่จอดรถบัส

บริเวณจัดงาน

แสดงจุดรบัส่งรถบริการ

ระหว่างที่จอดรถและบริเวณจัดงาน

เส้นทางวิ่งรถบริการ สายที่ ๑

เส้นทางวิ่งรถบริการ สายที่ ๒

รถบัสที่ใช้วิ่งรับ-ส่ง

รถบัสที่ใช้วิ่งรับ-ส่ง

บริการรถรับบริการรถรับ--ส่งส่ง



5858

จุดจอดรถรับส่งที่ ๑

บริเวณหน้าที่ทําการ
แผนกบํารุงรักษาบริเวณ

จุดจอดรถรับส่งที่ ๒

บริเวณหน้าอาคาร
IN-DOOR

จุดบริการรถรับจุดบริการรถรับ--ส่งส่ง



5959

จุดจอดรถรับส่งที่ ๓

บริเวณหน้าที่ทําการ
เขื่อนศรีนครินทร์

จุดจอดรถรับส่งที่ ๔

บริเวณหน้าที่ทําการ
แผนกสถานพยาบาล

จุดบริการรถรับจุดบริการรถรับ--ส่งส่ง



6060

จุดจอดรถรับส่งที่ ๕

บริเวณหน้าสนามยิงปืน
เขื่อนศรีนครินทร์

จุดจอดรถรับส่งที่ ๖

บริเวณลานจอดรถ
เทศบาล ต. เอราวัณ

จุดบริการรถรับจุดบริการรถรับ--ส่งส่ง



6161

จุดจอดรถรับส่งที่ ๗

บริเวณหน้าร้านจําหน่ายสินค้า OTOP

จุดบริการรถรับจุดบริการรถรับ--ส่งส่ง



6262

รถฟาร์ม ไบโอดีเซล ลากพ่วง

จุดกลับรถ

จุดกลับรถ

บริการรถวิ่งรอบบริเวณงานบริการรถวิ่งรอบบริเวณงาน

เส้นทางรถวิ่งรอบบริเวณงาน



6363

ห้องอํานวยการ

งานประชุมวิชาการ

ห้องอํานวยการงานประชุมวิชาการห้องอํานวยการงานประชุมวิชาการ



6464

ซ่อมอาคารหอ้งสมุดและทีท่าํการแผนกควบคุมความปลอดภัยเดิม

เป็นส่วนอํานวยการงานประชุมวิชาการฯแลว้เสร็จ สิงหาคม ๒๕๕๖

ห้องอํานวยการงานประชุมวิชาการห้องอํานวยการงานประชุมวิชาการ
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อาคาร INDOOR

อาคารอาคาร INDOOR  INDOOR ใช้เป็นศูนย์อํานวยการร่วมใช้เป็นศูนย์อํานวยการร่วม

ร้านอาหารโซน ๑
สนา

มเทน
นิส

สนาม
บาสฯ

สนาม
วอลเ

ล่ย่ฯ

๒

จุดจอดรถบริการที่ ๒

อพ.สธ.-กฟผ.

อพ.สธ.ก ๗



6666

อาคารอาคาร INDOOR  INDOOR ใช้เป็นศูนย์อํานวยการร่วมใช้เป็นศูนย์อํานวยการร่วม



จุดใหบ้ริการตรวจรักษาพยาบาลจุดใหบ้ริการตรวจรักษาพยาบาล  22  จุดจุด

๑.สถานพยาบาลเขื่อนศรีนครนิทร์

๒.หอ้งพยาบาลศูนย์อาํนวยการร่วม
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๑๑  สถานพยาบาลเขื่อนศรีนครินทร์สถานพยาบาลเขื่อนศรีนครินทร์
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ห้องตรวจโรค ห้องปฐมพยาบาล ฉีดยา ทําแผล ให้สารละลายทางเส้นเลอืด
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ห้องจ่ายยา ห้อง STOCK ยา ห้องรวมเวชภัณฑ์



ห้องสังเกตอาการห้องสังเกตอาการ  พักให้สารละลายทางเส้นเลือดพักให้สารละลายทางเส้นเลือด



๒๒..ห้องพยาบาลศูนย์อํานวยการร่วมอาคารกีฬาในร่มห้องพยาบาลศูนย์อํานวยการร่วมอาคารกีฬาในร่ม  INDOORINDOOR



ภายในห้องภายในห้อง  ปรับใช้เป็นสถานที่ให้บริการตรวจรักษาปรับใช้เป็นสถานที่ให้บริการตรวจรักษา  



รถพยาบาลที่จัดเตรียมไว้รถพยาบาลที่จัดเตรียมไว้

รถพยาบาลเขื่อนศรีนครินทร์ ๑ คัน

อุปกรณ์ภายในรถ

 ๑.ยา/เวชภัณฑ์

 ๒.O2 +อุปกรณ์ให้ O2 

 ๓.อุปกรณ์ดามกระดูกสุญญากาศ

 ๔.Suction+อุปกรณ์

 ๕.เปลตัก

รถพยาบาล รพ.ท่ากระดาน ๑ คัน

อุปกรณ์ภายในรถ

 ๑.ยา/เวชภัณฑ์

 ๒.O2 +อุปกรณ์ให้ O2 

 ๓.เครื่อง Monitor Vital Sign  

O2 Sat

 ๔.Suction+อุปกรณ์

 ๕.เปลตัก

รถพยาบาล เทศบาล ต.เอราวัณ ๑ คัน

อุปกรณ์ภายในรถ

 ๑.ยา/เวชภัณฑ์

 ๒.O2 +อุปกรณ์ให้ O2 

 ๓. ๓.เครื่อง Monitor Vital Sign  

O2 Sat

 ๔.Suction+อุปกรณ์

 ๕.เปลตัก



อุปกรณ์ต่างๆภายในรถพยาบาลพร้อมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆภายในรถพยาบาลพร้อมใช้งาน  



โรงพยาบาลโรงพยาบาล//  หน่วยสุขภาพข้างเคียงหน่วยสุขภาพข้างเคียง

โรงพยาบาลโรงพยาบาล ระยะทางระยะทาง โทรโทร..

รพรพ..สตสต..เอราวัณเอราวัณ 11

 
กมกม.. 034034--574202574202ต่อต่อ209209

เทศบาลเอราวัณเทศบาลเอราวัณ ในเขื่อนศรีฯในเขื่อนศรีฯ 034034--574200574200

โรงพยาบาลท่ากระดานโรงพยาบาลท่ากระดาน 1313

 
กมกม.. 034034--696118696118ต่อต่อ113113

โรงพยาบาลค่ายสรุสีห์โรงพยาบาลค่ายสรุสีห์ 5050

 
กมกม 034034--589233589233

 
,,

 
034034

 
--513808513808--99

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 7070

 
กมกม 034034--622999622999  ต่อต่อ  67676767

โรงพยาบาลโรงพยาบาล  ธนกาญจน์ธนกาญจน์ 7070

 
กมกม 034034--624184624184--9393

โรงพยาบาลเมโมเรียลโรงพยาบาลเมโมเรียล 6060  กมกม 034034--622366622366--7575



งานซ่อมแซมผิวจราจรงานซ่อมแซมผิวจราจร  บริเวณสนามบริเวณสนาม  ฮฮ..  และและ  สนามฟุตบอลลสนามฟุตบอลล



อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเขื่อนศรีนครินทร์อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเขื่อนศรีนครินทร์  

((อพอพ..สธสธ.).)



ผังบริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเขื่อนศรีนครินทร์ผังบริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเขื่อนศรีนครินทร์  ((อพอพ..สธสธ.).)



อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเขื่อนศรีนครินทร์อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเขื่อนศรีนครินทร์  ((อพอพ..สธสธ.).)



อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเขื่อนศรีนครินทร์อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเขื่อนศรีนครินทร์  ((อพอพ..สธสธ.).)

81ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสรา้ง 18 พฤษภาคม 2556



แผนงานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้แผนงานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้

82ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสรา้ง 18 พฤษภาคม 2556



แผนงาน    42.00
 

%

 แลวเสร็จ   41.00
 

%

ความก้าวหนา้งานก่อสร้างอาคารความก้าวหนา้งานก่อสร้างอาคาร  
ณณ  1010

 
พฤษภาคมพฤษภาคม    25562556



ความก้าวหนา้งานก่อสร้างอาคาร
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ความก้าวหนา้งานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสรา้ง 18 พฤษภาคม 2556
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ความก้าวหนา้งานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสรา้ง 18 พฤษภาคม 2556



สื่อนิทรรศการสื่อนิทรรศการ  
ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้







อยู่ในขั้นตอนการเสนอชื่ออยู่ในขั้นตอนการเสนอชื่อ  
อาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารศูนย์การเรียนรู้



อาคารราชนุรักษ์

อาคารศรียางนา

อาคารต้นคิด



ความก้าวหน้าของการเตรียมงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานของชมรมคณะปฏิบัติการวิทยาการ อพ.สธ.

ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2556



การกําหนดวันปิดรับการส่งผลงาน 

- คณะทํางานได้แจ้งการปิดการรับผลงานเรื่องเต็ม

ภายในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมต้นฉบับเรื่องเต็ม 

และส่งเรื่องเต็มให้กับผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

ปิดการรับผลงานแล้ว



การจัดกลุ่มงานวิจัยทีม่ีการนําเสนอในการประชุมวชิาการ

ที่ประชมุมมีติขอตรวจสอบชื่อและเนื้อหาเรื่องเต็มที่ส่งมา จงึจะ
ตัดสินใจว่าควรที่จะนาํแต่ละเรื่องส่งผู้เชี่ยวชาญท่านใด 

•  ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 

•  ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ 

•  นิเวศน์วทิยาป่าไม้ 

•  พันธุศาสตร์ 

•  กีฏวิทยา 

•  จุลชีววิทยา  

•  เทคโนโลยีชีวภาพ 

•  เภสัชวิทยา

•  เคมีวิเคราะห์ 

•  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  

•  เกษตรศาสตร์ 

•  อื่น ๆ 



เกณฑ์ในการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 

๑. เป็นผลงานที่ดําเนินการในพื้นที่ของโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯเทา่นั้น เช่น พื้นที่ปกปกัพันธุกรรมพืชของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ  

พื้นที่ปกปักพนัธุกรรมพชืเกาะแสมสาร พื้นที่ปกปักพนัธุกรรมพชืของเขื่อน (กฟผ.) เป็นต้น

๒.
 

เป็นงานในพื้นที่สํารวจรวบรวมพนัธุกรรมพืชทีอ่พ.สธ.และหน่วยงานสนองพระราช

ดําริได้รว่มสํารวจแล้ว เช่น อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะช้าง เป็นต้น

๓. เป็นผลงานที่ดําเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของอพ.สธ.โดยสถาบันหรือหน่วยงาน

ที่ร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯเทา่นั้น

๔. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยนําเสนอที่ใดมาก่อน



รูปเล่มของเอกสารประชุมวิชาการ

- จดัทําเป็นเอกสารรวมบทคัดย่อ และแนบซีดีซึง่บรรจุบทคัดย่อ

และเรื่องเต็ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เสนอรับเรื่องเต็มที่ผ่านการพิจารณาและจัดว่า

มีคุณภาพยอดเยี่ยมเพื่อนําลงวารสาร 

Chiang Mai University Journal of Natural Sciences



แบบปกเอกสารการประชุมวิชาการ



หนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล เลม่ที่ ๕ :

- รศ.ผุสตี ปริยานนท์ เป็นบรรณาธิการหนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล

- กําหนดการส่งหัวเรือ่งเพื่อพิจารณานําลงหนังสือ ภายใน ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๖

- กําหนดส่งบทความสําหรับลงหนังสือจากยอดเขาฯ ภายใน ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๖



 อตัราค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ  ๑๐๐๐ บาท 

 ผู้ชําระเงินค่าลงทะเบียนจะได้รับ

๑. ถุงผ้าการประชุมวชิาการ 

๒. เอกสารประชุมวชิาการ 

๓. อาหารว่าง วันละ ๒ มื้อ รวม ๓ วนั                  



ถุงผ้าสําหรับการประชุม



กําหนดการวันประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย:นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก”

- วนัประชุมวิชาการ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

- ในแต่ละวันจะมีการบรรยายพิเศษหรือเสวนาและการนําเสนอผลงานในรูปแบบ

การบรรยาย 

- มกีารนําเสนอโปสเตอร์เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง

- การกําหนดหัวข้อการบรรยายพิเศษ/เสวนา

- ผู้บรรยายพิเศษ/เสวนา



กลุมสมาชิกพฤกษศาสตรโรงเรียน

อาคารศูนยอํานวยการ(อพ.สธ.)

กลุมคณะปฏิบัติงานวิจัยและวิชาการ

สวนขยายการจัดงาน

 และพื้นที่พักผอน

รานอาหารสโมสร

เรือนรับรองพิเศษ

อาคารประชุมวิชาการ

อาคารศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ

ซุมอาหาร/หองน้ํา

เวทีการแสดง
สวนขยาย
พื้นที่พักผอน

อบต.จังหวัด 10 หนวยงาน

กลุมหนวยงาน 100 หนวยงาน

กลุมเกษตรกร 11กลุม

กลุมปราชญชาวบาน

ภูมิปญญาทองถิ่น

ซุมอาหาร/หองน้ํา/ที่จอดรถ VIP

20 กลุม

8 กลุมกิจกรรม

200 หนวยงาน

ที่จอดรถรวม
บริเวณลานขางสนามบอล

เสนทางศึกษาธรรมชาติ



อาคารประชุมวิชาการอาคารประชุมวิชาการ



ชื่อภาษาอังกฤษของการจัดการประชุม 

ทรัพยากรไทย:นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก

Thai resources: Bring the Best Thai Things to the World 



วันรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

(พิธีเปิด)

• งานลงทะเบียน

• การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

• การจัดการที่พักรับรอง

• การจัดทําบัตรจอดรถยนต์ VIP

• ของทูลเกล้าฯถวาย (เกี่ยวข้องกับฝ่ายพิธีการ)

ฝ่ายปฏิคมต้อนรับและฝ่ายพิธีการ



 วนัจดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ
• งานลงทะเบียน

• ที่พัก

•  การจัดเตรียมอาหารและน้าํดื่ม

• การจัดทําบัตรประจําตัวผ่านเข้าร่วมบริเวณงาน

• การจัดทาํบัตรผ่านเขตรถยนต์

• งานเอกสารประกอบการลงทะเบียน

• รถบริการรับส่ง    

• การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดินทางของโรงเรียนสมาชิกฯทีม่าจัดงาน

• ของที่ระลึก

ฝ่ายปฏิคมต้อนรบั



รายละเอียดเรื่องที่พัก (ตามเอกสารแนบ)

•
 

ชื่อที่พัก

•
 

ราคา/ห้อง/คืน  จํานวนห้องพักทัง้หมด/รีสอรท์

•
 

ระยะทางจากทีพ่ักและบริเวณการจัดงาน

•
 

เบอร์โทรติดต่อ/ e-mail. 

ฝ่ายปฏิคมต้อนรบั



11

ที่พักนักเรียน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ณ กองพลทหารราบที่ ๙

ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖



22

อาคารที่ใช้เป็นโรงนอน

กองพลทหารราบที่ ๙ จัดอาคารโรงนอนดังนี้

๑.อาคารนอน ขนาด ๑๐๐ คน ๑๗ อาคาร

๒.อาคารนอน ขนาด ๑๕๐ คน   ๒ อาคาร



33

การจัดห้องนอนนักเรียน

รูปแบบการจัดห้องนอนและเตียงนอนนักเรียน



99

บริเวณนั่งทานอาหารเช้า



44

อาคารห้องอาบน้ํา-ห้องสุขา

นักเรียนต้องเตรียม ของใช้ส่วนตัว 

๑.เครื่องอาบน้ํา ขัน สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผา้เช็ดตัว ฯลฯ

๒.กุญแจ สําหรับ Locker เก็บของ (อาจมีไม่ครบทุกอาคาร)

๓.ยาประจําตัว  และของใช้จําเป็นอื่น ๆ



55

ลักษณะห้องอาบน้ํา-ห้องสุขา



66

ลักษณะห้องอาบน้ํา
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ร้านขายอาหาร (PX) และห้องสันทนาการ
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หมวดเสนารักษ์

ทุกกองพันมีหมวดเสนารักษ์ประจําสําหรับปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

หากในกรณีฉุกเฉินมีโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ให้บริการ ๒๔ ช.ม.



วาระที่วาระที่  ๔๔

สรุปพื้นที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ 

ในการจัดแสดงนิทรรศการ

“ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี



พื้นที่ใหญ่พิเศษ   

จํานวน ๑๐ หน่วยงาน ขนาดเต็นท์ ๔ X ๑๒ เมตร

พื้นที่ปกติ

จํานวน ๘๐ หน่วยงาน ขนาดเต็นท์ ๔ X ๖  เมตร

รวมหน่วยงานที่สามารถจัดได้ ๙๐  หน่วยงาน

(จากจํานวนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริประมาณ ๑๒๐ หน่วยงาน)

พื้นที่จัดนิทรรศการของหนวยงาน ฯ



เอกสารตอบรับการจัดนิทรรศการ

กรุณาตอบกลบั  กอนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
(ถาไมมีการตอบรับภายในระยะเวลาที่กําหนด

ทาง อพ.สธ. ถอืวาหนวยงานของทาน

ไมประสงครวมจัดนิทรรศการในครั้งนี้)



กรุณาตอบกลับ  ก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ 

(ถ้าไม่มีการตอบรับภายในระยะเวลาที่กําหนดทาง อพ.สธ. จะถือว่าไม่ประสงค์จัดแสดงนิทรรศการ)

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สวนจิตรลดา  ถนนราชวิถี  เขตพระราชวังดุสิต   กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓    

 ส่งโทรสาร  ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕  , ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐

ส่งทาง E-mail  suya.pla@gmail.com

 
โปรดระบุชื่อเรื่อง จองบูทนิทรรศการตามด้วยชื่อหน่วยงาน

ติดต่อประสานงาน  สํานักงานฯ ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕  , ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐

๑. นางสาวสุญาณิกา  (ปลา)

 
๐๘๙-๔๔๖ ๘๓๓๐  ๒. นางศศิธร (เสง่)

 
๓. นางสาวประวารวรรณ(ปาน)



วาระที่วาระที่  ๕๕

เรื่องอื่น ๆ





 
ดรดร..ปยรัษฎปยรัษฎ    ปริญญาพงษปริญญาพงษ  เจริญทรัพยเจริญทรัพย

เลขานุการคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการ  อพอพ..สธสธ..

รองหัวหนาสํานักงานรองหัวหนาสํานักงาน  อพอพ..สธสธ..  ฝายวิชาการฝายวิชาการ
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