
มูลนธิกิสิกรรมธรรมชาติ 
                            เลขท่ี ๒๐๒/๑๘ หมูบานสัมมากร  ถนนรามคําแห ง แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร.๐-๒๗๒๙-๔๔๕๖ 

 

เอกสารแสดงความจํานง สนับสนนุการจัดงาน 

มหกรรมคนืชีวติใหแผนดิน ครัง้ที่ ๖ : น้ําทวม น้ําแหง แลงน้าํใจ...อยูดายยยยย! 

๑๖‐๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยกสกิรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง ต.หนองบอนแดง อ.บานบึง จ.ชลบุร ี
 

ชื่อ ______________________________________ นามสกุล __________________ โทร.____________________ 

สนับสนุนในนามหนวยงาน _______________________________________________ โทร.____________________ 

ท่ีอยู ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

รายการความตองการอนุเคราะห  เพื่อกิจกรรม งานมหกรรมคืนชีวติใหแผนดนิ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ 

๑. ดานการปรับปรุงสถานที่   
๑.๑  จัดสรางที่พักมุงหลังคาจาก  
๑.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน ตกแตงบริเวณพ้ืนที่ ๔๐ ไร 
๑.๓ สรางบานดิน บริเวณพื้นท่ี ๔ ไรดานหนา (โซนยุวเกษตรโยธิน)  
๑.๔ ซอมแซมศาลาท่ีพัก บานพัก  

โปรดระบุ รายละเอียด   
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
หมายเหตุ : การปรับปรุงสถานท่ีตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ เพื่อรับขบวนจักรยานจํานวน ๓๐๐  คัน ซึ่งปนจักรยานระยะทาง ๙๘๘ 
กิโลเมตร จากตนนํ้านาน สูปลายนํ้า จ.ชลบุรี เพื่อพิสูจนความเพียรตามรอยทางพระมหาชนก และระดมสรรพกําลังปลูกปา สรางฝาย 
ปลูกหญาแฝกชะลอการพังทลายของดิน และจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตรของแตละสถานท่ี ๑๑ จุดพักตามเสนทางศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติภาคเหนือ และจัดกิจกรรมพิธีปดพรอมกับการเปดงาน มหกรรมคืนชีวิตใหแผนดิน ในคืนวันที่ ๑๕ มีนาคม และเชาวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๕   

 

 

 

 

 



 

 

 

๒.ดานอาหาร 
๒.๑ อาหารสด ขาวสาร ไก หมู ผักสด เคร่ืองปรุง กอนวันงานและในวันงาน  (ผูเขารวมงานประมาณ ๖.๐๐๐ คนตอวัน) 
๒.๒ ออกรานเปนโรงทาน สําหรับผูเขารวมงาน  วันท่ี            ๑๖ มี.ค.๕๕              ๑๗ มี.ค.๕๕              ๑๘ มี.ค.๕๕ 
๒.๓ ผลไมสด สําหรับจุด “ลานทาน” เพื่อบริการผูเขาชมงาน  
๒.๔ ออกรานจําหนายอาหารในราคาท่ีเปนธรรม (กรณีน้ีตองผานการอนุมัติโดยทีมงานมูลนิธิ) 

โปรดระบุ รายละเอียด   
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

๓. ดานการจัดกิจกรรมเวที  
๓.๑ ไฟเวที และไฟพาร สําหรับการแสดง 
๓.๒ เคร่ืองเสียง และเคร่ืองขยายเสียงตามจุดตางๆ  
๓.๓ การตกแตงเวที Inkjet Backdrop  
๓.๔ นิทรรศการมีชีวิตดานหนาเวที ตองการตนไม และอุปกรณตกแตง  
๓.๕ การแสดงพระมหาชนก เพื่อใหเขากับ แนวทางการจัดงาน  
๓.๖ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษประเพณีทองถิ่น  

 ๓.๗ เต็นท สําหรับจัดกิจกรรมลาน 

 

โปรดระบุ รายละเอียด   
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

๔. กิจกรรมดานสื่อและการประชาสัมพันธ  
๔.๑ จัดพิมพโบรชัวร “คายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง”  
๔.๒ จัดพิมพแผนพับประชาสัมพันธ งานมหกรรมคืนชีวิตใหแผนดินคร้ังที่ ๖ ตอน นํ้าทวม นํ้าแหง แลงนํ้าใจ...อยูดายยยยย! 
๔.๓ จัดพิมพเอกสารความรูตางๆ เพื่อผูเขารวมกิจกรรมบนเวทีไดรับทราบ 
๔.๔ จัดทําปาย Banner ประชาสัมพันธงาน ติดตั้งตามทางเขางาน  
๔.๕ จัดพิมพส่ือปายตางๆ ในงาน  

โปรดระบุ รายละเอียด   
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

๕. การออกบูธนิทรรศการของหนวยงาน / รานคา  
๕.๑ สนับสนุนบูธแสดงความรูดานตางๆ โดยทางศูนยฯ กําหนดจุดท่ีเหมาะสมให และทางหนวยงานทานรับผิดชอบจัดสรางและ

ดําเนินการจัดกิจกรรมในบูธ ตลอดท้ังงาน  
๕.๒ สนับสนุนรานจําหนาย สินคาปลอดสารพิษ และใหความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพ  
๕.๓ สนับสนุนรานจําหนาย ผลิตภัณฑพื้นบาน อาหารพื้นเมือง  
๕.๔ การออกรานสาธิต การแปรรูปสินคา การปรุงอาหาร การถักทอ จักสาน ฯลฯ ตามวิถีบาน บาน   
๕.๕ การจัดมุมสันทนาการ ดนตรี กวี ศิลป เพื่อความร่ืนเริงตลอดงาน  

 

โปรดระบุ รายละเอียด   
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

๖. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดกิจกรรม จํานวน .............................................. บาท   

กรุณาโอนเงินเขาบัญชี  

กองทุนประมวลศาสตรพระราชากูวิกฤต  

ธนาคารไทยพาณิชย  สาขา ถนนรามคําแหง (สัมมากร)  

บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๑๓๖ ๒๔๔ ๒๗๔ ๐   
 

และแฟกซใบโอนเงินมาท่ี เบอร  ๗๒๙ ๔๔๕๖  
 

ประสานงานโครงการสวนกลาง :  

สวนกลาง สุทธินันท พึ่งงาม(ยุย)  โทร. ๐๘๙  ๘๙๖ ๙๓๒๙  

ศูนยมาบเอ้ือง ผอ.ศลิษา ศัลยกําธร (จอยส)  โทร. ๐๓๘ ๒๖๓ ๐๗๘ 

 

 
 

 

 


