
ท ิ ศธ ๐๔๐๐๘/  (3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

1*0 กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖
เร่ือง ประซาสัมพันธ์ เชิญซวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราขดำริ 

ในจังหวัดเพชรบุรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประซาสัมพันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

๒. โครงการตามพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี และแผนที่ 
๓. แนะนำร้านอาหารที่ชึ้นซื่อในพื้นที่ อำเภอซะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
๔. แบบตอบรับเข้าศึกษาเยี่ยมซมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้

จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ชุด 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย อุทยานสิ,งแวดล้อมนานาชาติส ิรินธร อำเภอซะอำ จังหวัดเพชรบุร ี บริหารจัดการ 
โดยมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราซสุดา  ๆ สยามบรมราชกุมารี 
เป ็นศ ูนย์การเร ียนรู้และปลุกจิตสำน ึกในด้านการอน ุร ักษ ์พล ังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดล้อม 
ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่นักเรียน เยาวชน และประซาซนทั่วไปทั้งซาวไทยและซาวต่างประเทศ โดยมีแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการพลังงานเพ่ือส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ระบบบำบัดนํ้าเสีย 
แหล,งเร ียน ร ู้ห ล ักป ร ัชญ าของเศรษฐก ิจพ อเพ ียง สวนปาชายเลนท ูลกระหม ่อม ซ ึงเป ็น ป าชายเลน ท ี่ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดา  ๆ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้เมือปี พ.ศ. ๒๔๓๗ 
จนกระทั่งมีสภาพอุดมสมบูรณ์และสวยงามในปิจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเซิงนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เชิญซวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการตามพระราชดำริ 
ในจังหวัดเพชรบุร ี ให ้บ ุคลากรและโรงเรียนในสังก ัดทราบ สามารถสอบถามรายละเอ ียดเพ ิ่มเต ิม'ได ้'ท ี่ 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๐ ๓๒๔๐ ๘๓๔๒, ๐ ๓๒๔๐ ๘๔๐๖ ๙ รายละเอียดดังสิ่งที่ล่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผายอ!โฝเ พํผผก)
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สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
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~ ๑ ~
สิงท่ีส่งมาด้วย ๒

โครงการตามพระราชดำริในจงัหวดัเพชรบรุ ี *
๑. อทุยานสิง่แวดลอ้มนานาชาตสิรินิธร (ใมเ่สยีคา่เลา้ขม)

ท่ีต้ัง ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลซะอำ อำเภอซะอำ จังหวัดเพซรบุรี ๗๖๑๒๐ 
โทรสัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ 3 ๐๙ ๙๔๗๔ ๐๘๐๐ 1 ๐๖ ๕๒๑๘ ๐๕๖๑ 
โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๖ 6-๓3(1: ร(6|ว@5(กํกส่[า๐๓เวล^.๐เน:เา
ผ 6 ช 51̂ 6 เาป:เวร://เา0๓ 6.รเโเทชห0 โท)วลโ'เ00โ.'แา/ ("306เว00^ ผผผ.■ โ306เว00เ000๓75(6เว0เา33๓ 
เนดิทำการทกุวนั เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๗.๐๐ น.
กิจกรรมและบริการ
๑) กิจกรรมศึกษาเย่ียมซม ฉกอบรม และสัมมนา
๒) กิจกรรมโครงการรวมใจรักษ์สวนป่าขายเลนทูลกระหม่อม เซ่น การปล่อยพันธุสัตว์น้ํา
๓) กิจกรรมเย่ียมซมนิทรรศการและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน
๔) กิจกรรมสิกษาระบบนิเวศสวนป่าซายเลนทูลกระหม่อม
๕) สิกษาเรียนรู้ระบบบำบัดน้ําเสืยแบบควบรวมบึงประดิษฐ์
๖) กจิกรรมพายเรือคายัค
๗) บ้านพัก ห้องประชุม
๘) สถานท่ีจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
๙) การจัดบริการอาหาร
๑๐) ศูนย์จำหน่ายของท่ีระลึก
๑๑) ห้องสมุดพลังงานและส่ิงแวดล้อม

๒. โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบีย้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ (ใมเ่สยีคา่เลา้ซม)
ท่ีต้ัง หมู่ท่ี ๑ ตำบลแหลมผักเบ้ีย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพซรบุรี ๗๖๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๐ ๖๒๖๔ , ๐๙ ๒๒๗๓ ๐๕๔๖ 6-๓3(1: ๒๗.3โ66ทปวนโ@3๓3(1.00๓
เปีดทำการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.
ระยะทางจากอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาขาติสิรินธร ๖๔ กิโลเมตร ใซเ้วลาเดนิทาง ๕๘ นาที 
.กิจกรรม

๑) เรียนรู้งานของพ่อ ระบบบำบัดน้ําเสีย และการกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมซาติ
๒) ซมวีดีทัศน์แนะนำโครงการ น่ังรถรางขมวิว
๓) ซมระบบบำบัดน้ําเสียและการกำจัดขยะ
๔) เส้นทางสีกษาธรรมซาติป่าซายเลน ดูนกประจำถ่ิน นกอพยพ
๕) ซมวิถีประมงพ้ืนบ้าน

* หมายเหต:ุ โครงการพระราขดำริในจังหวัดเพชรบุรี ท่ีทางอุทยานๆ รวบรวมน้ี เนินเพียงล้อมูลเบ้ืองด้นเท่าน้ัน 
กรุณาตรวจสอบวัน เวลา การเปีดให้บริการ และรูปแบบการศึกษาเย่ียมซมของแต่ละแห่งอีกคร้ัง



๓. ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์ทบุกะพง (ไมเ่สยีคา่เขา้ชม)
ท่ีต้ัง ๘ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอขะอำ จังหวัดเพฃรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๗ ๑๑๐๐ โทรสาร ๐ ๓๒๔๗ ๑๔๔๓ 6-๓3เ1: เานช10|ว๐ท5(ฐ)เา๐1:เาก311.0๐๓ 
เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.
ระยะทางจากอุทยานสิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๑๖ กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง ๒๑ นาที 
กิจกรรม
๑) เย่ียมซมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้และสาธิตการสหกรณ์
๒) เย่ียมซมโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดา  ๆ สยามบรมราชกุมารี 
๓) สถานีเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝร่ังและพืชสมุนไพร 
๔) สถานีเรียบรู้การเล้ียงโคชุน 
๔) เย่ียมซมโครงการบำรุงต้นโพ^ทรงปลูก ณ วัดทุบกะพง 
๖) สถานีเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้!นครัวเรือน 
๗) สถานีเรียนรู้ผู้เล้ียงแพะใบทุบกะพง 
๘) สถานีศูนย์เรียนรู้ดิลปาชีพจักสานบำนศรนารายณ ์
๙) เย่ียมซมอาคารนิทรรศการรูปของพ่อ ท่ีบ้านของหนุ ณ โรงเรียบบ้านทุบกะพง 
สามารถซ้ือผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑจ์ากบำนศรนารายณแ์ละหญา้แฝก เซ่น กระเป๋า หมวก 
รองเทา้ ตะกร้า ผลไม้อบแห้ง ได้ท่ีศูนย์ดิลปาชีพป่านศรนารายณ์ทุบกะพง เปิดให้ซมและเลือกซ้ือทุกวันเว้น 
วนองคาร เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น.

๔. สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา (ไมเ่สยีคา่เขา้ชม)
ท่ีต้ัง ๗๗ หมู่ ๖ ตำบลสามพระยา อำเภอซะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๙ ๓๑๐๐ โทรสาร ๐ ๓๒๔๙ ๓๒๓๐ 6-๓311: รนลกร0๓0เ6]@เา01:๓3|1.0๐๓
เปิดทำการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น.
ระยะทางจากอุทยานสิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๑๑ กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง ๑๔ นาที 
กิจกรรม

๑) กิจกรรมการเกษตร เซ่น เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ระบบการปลูกพืชโดยมีไม้ 
ผลเป็นหลัก การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกกับการปลูกพืช 

๒) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพันธุกรรมพืช เซ่น กระบวนการเกษตร สวน 
นานาพฤกษาสมุนไพร

๓) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแผนไทยและผลิตสมุนไพร การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เซ่น ซา ยาหม่อง 
ลูกประคบ

๔) กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าการผลิต เซ่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บริการอาหาร ข้าวห่อใบบัว 
๔) กิจกรรมท่ีพักเพ่ิอการศึกษาดูงานและทำกิจกรรม
๖) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และบริการฉกอบรมสัมมนา จัดนิทรรศการนอกสถานท่ี 
๗) กิจกรรมอ่ืนๆ เซ่น การปลูกป่าทางไกล การทำ'(เยบอล คา่ยเรยีนรู ้คา่ยรทิยาศาสตร์ ค่ายลูกเสือ 

เนตรนารี
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๕. ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทราย อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ (ไมเ่สยีคา่เชา้ชม)
โทรสัพท 0  ๓๒๕๙ ๖๒๕๒-๕โทรสาร 0  ๓๒๕๙ ๓๒๕๒ มือถือ ๐๖ ๑๔๓๘ ๓๗๒๒, ๐๙ ๔๒๕๒ ๓๕๕๔ 
ท่ีต้ัง ตำบลสามพระยา อำเภอซะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ 
เปิดทำการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.
พพพ.เานฮ)/รร106ก1:อโ.๐โฐ
ระยะทางจากอุทยานสิงแวดล้อมนานาชาติสิรินฮร ๑๑ กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง ๑๓ นาที
กิจกรรม
๑) เส้นทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต
๒) สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ
๓) โครงการศึกษาทดลองศักยภาพของหญา้แฝกในการพัฒนาดินท่ีเป็นดาน
๔) โครงการศึกษาทอลองพืชเพ่ือส่งเสริมอาชีพ
๕) งานปศุสัตว์ (แพะห้วยทราย ไก่พ้ืนเมืองพันธุเชียวห้วยทราย องค์ความรู้ ปศุสัตว์
๖) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านรางจิก
๗) แปลงงานเกษตรผสมผสาน
๘) การผลติเตาเผาถา่นชวีภาพ น้ําส้มควันไม้
๙) ศนูย์เพาะเล้ียงและขยายพนัธุสตัว์ปาหว้ยทราย
๑๐) เครอืขา่ยอา่งเกบ็นํา้ (ระบบอ่างพวง)
๑๑) โครงการพันธุกรรมพืช ภเูขาปาเปยีก 

๖ . วนอทุยานเขานางพนัธุรัต (ไมเ่สยีคา่เชา้ชม)
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๓ ๓๖๖๑ ต่อ ๓๐๕ โทรสาร ๐ ๓๒๔๓ ๓๖๖๒ 6-เากลII: โ6561^6(ฐ)ชกเว.3๐.1เา 
ท่ีต้ัง ตำบลซะอำ อำเภอซะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ 
เปิดทำการทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.
ระยะทางจากอุทยานสิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๒๒ กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง ๒๕ นาที 
กิจกรรม
วนอุทยานเขานางพันธุรัตไม่มีบ้านพักบริการแก,นักท่องเท่ียวหากมีความประสงค์จะไปพักแรมเพ่ือพักผ่อน 

หยอ่นใจโปรดนำเตน็ทไ์ปกางเอง แลว้ตดิตอ่ขออนญุาตใชส้ถานทีก่บัเจา้หนา้ทีว่นอทุยานเขานางพนัธรุตั 
โดยตรงมีร้านอาหารของเอกซนใหบ้ริการภายในวนอุทยาน ศึอ ครัวสังข์ทอง และมีจุดท่องเท่ียวในวนอุทยาน 
เขานางพันธุรัต ดังน้ี 

๑) สวนหย่อม
๒) ศาลาข้อมูลเขานางพันธุรัต 
๓) เมรุนางพันธุรัต 
๔) กระจกส่องหน้านางพันธุรัต 
๕) บ่อซุบตัวพระสังข์



๗. โครงการช่ังหวัมัน ตามพระราชดำ1 (ไมเ่สยีคา่เฟา้ซม)
โทรศัพท 0  ๓๒๔๗ ๒๗๐๑ ต่อ ๓
ท่ีต้ัง ๑ หมู่ ๔ ตำบลเขากระปุก อำเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐ 
เปีดทำการทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.
6-๓311: (ะเา๓ โเวเ:เา(ฐ)5๓311x0๓ เว็บไซต์ ผเว)า6บ±3เวบกิ.ป๐36.5๐.ปา/(Iเา3ท2เ-เน3เ\/เ3ก 

กิจกรรม

๑) การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้า เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนและด้านล่างปลูกหญ้าเล้ียงวัว
๒) การผลิตพืชปลอดสารฟิษ
๓) การสารีตการปลูกสบุ่ดำ
๔) การปลูกข้าวสายพันธุต่างๆ
๔) แปลงส่งเสริมการเกษตรและการผลิตชมพู'เพชรสายรุ้ง
๖) แปลงส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝร่ัง
๗) การทำปุยหมัก
๘) ร้านโกณด้นท์เพลสจำหน่ายสินค้าสินค้าปลอดสารพืษและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการ 

๘. สนูยก์ารเรยีน!เศรษฐกจิพอเพยีง เรอืนจำชัว่คราวเขากลิง้ (ไมเ่สยีคา่เชา้ชม)
โทรศัพท ๐ ๓๒๔๖ ๔๑๘๑
ท่ีต้ัง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ 
เปีดทำการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น.
เาบ:)ว://ผา3๐เจ่ทฐ.เว1(ว3ร|ว๐1:.(:0กก/[ว/ช๒3■[ว3ฐ6^๙๔๖๘.111:๓1

ระยะทางจากอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๔๑ กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง ๔๗ นาที
กิจกรรม
๑) ข้ันตอนการสร้างบ้านดิน
๒) การเล้ียงแพะพันธุเน้ือ (การป้อนนมลูกแพะ)
๓) การเลีย้งแกะ กวาง โคเน้ือ กระตา่ย แย ้ไก,ดำ 
๔) การเล้ียงหยูหลุม เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านปุยอินทรีย์ 
๔) การเพาะเห็ดโคน 
๖) การเล้ียงปลาในพ้ืนท่ีสูงชัน
๗) การทำเกษตรประญต้ (เกษตรก่อน-หลังเกษียณ) ๓ ไร่ไม่จน 
๘) การสานสุ่มไก่
๙) การผลิตเตาเศรษฐกจิ ประหยัดพลังงาน 
๑๐) การผลิตน้ําล้มควันไม้ 
๑๑) การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 
๑๒) การผลิตว่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ 
๑๓) การเล้ียงม้าเพ่ือให้บริการแก'นกัท่องเท่ียว



~ ๕ ~

๙. โครงการฟารม์ทะเลตวัอยา่งตามพระราขดำร ิในสมเด็จพระนาง!,จ้า 
โทรสัพท ๐ ๓๒๗๘ ๓๕๒๙
ท่ีต้ัง หมู่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพขรบุรี ๗๖๑๑๐ 
เปีดทำการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.
6-๓ ลII: 56๙3เทก.เวห61โ0ห3เวนกํฐ๓311.0๐๓ เว็บไซตํ ผ ผ .๓0ฟ61ร6313โ๓.00๓ 
ระยะทางจากอุทยานสิงแวดล้อมนานาชาติสิรีนธร ๕๑ กิโลเมตร ใชเ้วลาเตนิทาง ๔๗ นาที
.กิจกรรม
๑) ซมวีดีทัศน์แนะนำโครงการ
๒) ขมระบบการเล้ียงสัตว์น้ําแบบ 26๓  พลร1:6
๓) ชมพลับพลาทรงงานพร้อมรับซมวิวทะเล
๔) ซมสัตว์ทะเลหายากแบบใกล้ชิด
๕) ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากฟาร์ม 26๓  ผ ล 516



แผนท่ีโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
ไารฟาร์มทะเลต้วอย่างแบบผสมผสานตามพระราขดำริ 
ในสมเแ^ ค ต ^ 5.าขินีนาถ

ใซ้เวลาเดิน’ท่าง'59 น้าที

โครงการฟาร์มท?

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ีย

เซเวลาเดนทฯง 1ง-น เพ

สวนสมเด็จ

ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที

ศนย์เรียนร์โครงการ

เช้เวลาเดินทาง 21 นาท



แผนที่ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
0

0 .}  8 นาที

ร้านชมทะเล

0 )  4 นาที

0

(โ!1} 6 นาที

0

ชมวิว ชีฟิด

***

.................................

0 7 นาที

ครัวห้วยทราย

0 .}  2 นาที

0

.คร ัวป ีกไม ้ หน้าค่ายพระรามหก
โบ.า2]

ซ9

แซบอีหลี หน้าค่ายนเรศวร

* (โ!) 20 นาที
(โ!,.} 10 นาที

0

ครัวหลานยายทอง

0  10 นาที

สังเวียนชีหุ๊]ด ชะอำ 
0 1 6  นาที 0 * * *

1 ^ 0 1

ร้านอาหารเจ๊แดง บ าง ค ว าย .

ครัวเม็ดทราย
**

0  10 นาที

* * * *

***

ร้านครัวพี่เปียก บางควาย
-',โ^!'* สํ•อมน-ฬ''

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
* หมายเหตุ: สัญลักษณ์ 0  ใช้แทนระยะเวลาในการเดินทาง (จุดเริ่มต้น)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3๐แนะนา ร้านอาหารท่ีข้ึนช่ือในพ้ืนท่ีอำเภ อชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
จากที่ตั้งของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

รานคววัทีเ่ปยี•ภ บาปควายรานแช-:ม!)ห!] หนๆสว่ย1นเ-ร!?เวร
ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที

คววัหว้ยทราย
(เขา้ทางวดัหว้ยทรายใต ้ประมาณ 2 กโิลเมตร)
ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 นาที

ตรวัปภีไม ้หน้ๆส่วยพระร')!:.เห'ก
ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 นาที

ป?)'ญเร?]เตยรย':)ด์ ซะยา
(เข้าทางโรงแรมโนโวเทลชะอำ ระหว่างทางจะเหน็ร้าน 
ปลาทุแรสเตอร์รองท่อยู่ติดกับโรงแรมโนโวเทล)
ระยะทาง 6.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที

ววันยๆหารเขแดง บางควาย
(เข้าทางโรงพยาบาลซะอำ ห่างจากโรงพยาบาลชะอำ 
ประมาณ 800 เมตร)
ระยะทาง 1 4 .8 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 1 6 นาที

ส]แาเยน#!เต ชะยๆ
(เขา้ทางโรงแรมสปรงิฟลิด ์ประมาณ 1 กโิลเมตร)
ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที

(อยู่ตรงทางเข้ารีสอร์ทอ"5นหวาน เยื้องกับโรงแรมโนโวเทลชะอำ)
ระยะทาง4.1 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง4 นาที

รา-นช บทะ;)
(ผ่านโรงแรมตุสติรีสอร์ทหวัหนิไปประมาณ 1 กโิลเมตร 
แล้วใหเ้ลีย้วลงทะเลไปอีก ประมาณ 300 เมตร 
จะเหน็รา้นชมทะเลอยูท่างตา้นซา้ยมอื)
ระยะทาง 9 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 8 นาที

รัว■ 'แชฆวิว #ด ตู
(ผ่านค่ายนเรศวรไปประมาณ 300 เมตร เจอซอยชะอำ 53 
ให้เลี้ยวเข้าซอยไป 500 เมตร จะพบร้าน'ชมวิว1พุ)ด อยู่รีมทะเล)
ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที

คววัเบด็ทราย
(ใกล้สะพานปลาชะอำ ทางเข้าจะอยู่ฝังตรงข้ามวัตเนร้ญชราราม)
ระยะทาง 17.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน'ทาง2 0 นาที

ต'รัว-'ห?)ๆ นย'ๆ ย''/)ย 0
(ผ่านค่ายนเรศวรแล้วไปกลับรถ ร้านจะอยู่ติตกับบอยรถบ้าน)
ระยะทาง7 .3 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 1 0 นาที

หมายเหตุ ะ 1. เป็นข้อมูลประชาส้มพันธ์ไว้เป็นทางเลีอกสำหรับผู้สนใจเท่านั้น อุทยานฯ มิได้มีส่วนไต้ส่วนเสียกับร้านอาหารด้งกล่าวแด่อย่างใด 
2. ก}ณาตรวจสอบ วัน/เวลา การให้บริการของแต่ละสถานที่อีกครั้ง



V

แบบตอบรบัเขา้สกืษาเยีย่มซมกจิกรรมแหลง่เรยีนเดา้นพลงังานทดแทนและสงิแวดลอ้ม
อทุยานสงิแวดลอ้มนานาชาตสิรินีธร 

ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำ๓ อซะอำ จังหวัดเพชรบรีุ 
**********************************************************************************
เรียน ผูอ้ำนวยการอทุยานสงิแวดลอ้มนานาชาตสิรินีธรและศนูยพ์ลงังานเพือ่สงิแวดลอ้ม

ตามหนังสือเชิญซวนเข้าดืกษาเย่ียมซมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและส่ิงแวดล้อม 
ท่ีอนส ................ / ๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทาง (หน่วยงาน/โรงเรียน)............................................................... จังหวัด..........................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...............................................  โทรสาร........................................................................
ซอเรียนว่า

(..... ) สนใจเข้าสืก,ษาเย่ียมซมอุทยานสิงแวดล้อมนานาขาติสิรีนธร จำนวน ................................  คน
วันท่ี ...............................  เดือน ....................................  พ.ศ.............................  เวลา ..................................
กลุ่มเป้าหมาย ....................................................................................................................................................

กรณเีป็นสถาบันการดืกษา (โปรดระบุ) จำนวนครู .................  คน และจำนวนนักเรียน ..............  คน
ข่ือผู้ประสานงาน ................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน.........................................................................................................................

(..... ) สนใจ แต่ยังไม่มีกำหนด
(..... ) อ่ืน  ๆ ...........................................................................................................................................

จํงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงข่ือ .........................................................
( .........................................................................................)

ตำแหน่ง .....................................................
....... / ...................... 7 ..........

สนใจสอบถามรายละเอียดข้อยูลเพ่ิมเติมติดต่อผู้ประสานงาน
ว่าท่ีร.ต.ธีระทัศน์ ทิพย์รักษ์ เจ้าหน้าท่ีประขาสัมพันธ์และการตลาด โทร. ๐๙-๙๔๔๖-๖๑๒๙
นางสาวชญาณี มะลิน้ล เจ้าหน้าท่ีประซาสัมพันธ์และการตลาด โทร.๐๙-๐๙๖๙-๔๒๔๔
อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาขาติสิรินธรๆ
โทร. ๐๓๒-๕๐๘๔๐๕-๑๐ โทรสาร. ๐๓๒-๕๐๘๓๘๖-๗
เว์บไขต์. พพผ.รเโเกอ๒๓!ว31̂ .0โ.*เา อีเมล์ 5เ6|ว@รเก่ทอ๒อ๓[วล!'เออโ.ปา ทำแบบตอบรับออนไลน์


