การขออนุญาตเยีย่ มชมศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาไส้ เดือนดิน
ขั้นตอนการขออนุญาตเยีย่ มชม
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าเยีย่ มชมได้ที่ http://www.maejonaturalfarming.org/
2. อ่านหลักเกณฑ์และระเบียบในการเข้าชมศูนย์วจิ ยั และพัฒนาไส้เดือนดิน
3. กรอกแบบฟอร์ มเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯหรื อทาหนังสื อขอเข้าเยี่ยมชมจากหน่ วยงานของท่านให้ทาง
ศูนย์วจิ ยั ฯ โปรดส่ งแบบฟอร์ มขอเข้าเยีย่ มชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
4. ส่ ง แบบฟอร์ ม การขอเข้า เยี่ ย มชมทางE-mail:maejonaturalcenter@gmail.com รอการตอบกลับ
เพื่อนาเอกสารไปยืน่ ตอนเข้าชมศูนย์
5. เดินทางเข้าชมในวันและเวลาที่ระบุไว้ ด้วยแผนที่การเดินทางจากศูนย์ หากต้องการยกเลิกเยีย่ มชม
กรุ ณาแจ้งภายใน 3 วัน

หลักเกณฑ์ และระเบียบในการเข้ าชมศู นย์ วจิ ัยและพัฒนาไส้ เดือนดิน
1. การเข้า ชมศู นย์วิจยั ฯ จะต้องส่ ง เอกสารแบบฟอร์ ม ทาง E-mail:maejonaturalcenter@gmail.com
หรื อยืน่ เอกสารด้วยตนเอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ทุก คนยินดี เป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้อนรั บทุ กท่ านและตั้งใจมอบข้อมูล ต่า งๆที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผูเ้ ข้า ชมทุ ก คน ดัง นั้น ขอความร่ ว มมื อ อย่า งเคร่ ง ครั ด เรื่ อ งความสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย
ให้ความเคารพสถานที่ และไม่ส่งเสี ยงดัง เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันในศูนย์วจิ ยั ฯ
3. ขอความร่ วมมื ออย่า งเคร่ งครั ดในการไม่ดึง หยิบ หรื อเคลื่ อนย้ายอุ ปกรณ์ ทุก ชนิ ดในศูนย์วิจยั ฯ
กรณี เกิ ดความเสี ยหายของอุปกรณ์ ภายในศูนย์วิจยั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคิ ดค่าเสี ยหายที่เกิ ดขึ้ น
ตามจริ ง
4. ห้ามสู บบุหรี่ นายาเสพติด เครื่ องดื่มแอลกฮอล์ เข้ามาภายในศูนย์วจิ ยั และพัฒนาไส้เดือนดิน
5. ห้ามพกพาอาวุธหรื อของมีคมเข้ามาภายในศูนย์วจิ ยั และพัฒนาไส้เดือนดิน
6. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่ างกาย หรื อกระทาการใดที่ผดิ กฎหมายบริ เวณศูนย์วจิ ยั ฯ
7. ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาไส้เดือนดินเปิ ดบริ การทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
8. เวลาที่สามารถเยีย่ มชมได้มี 2 ช่วง ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.00 น.
ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.
9. ส่ วนที่เปิ ดให้เยีย่ มชมได้แก่ - ฐานเรี ยนรู้ไส้เดือนดิน
- ฐานเรี ยนรู ้หนอนแม่โจ้
- ฐานเรี ยนรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
- ฐานเรี ยนรู้การปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิคส์)
- ฐานเรี ยนรู้โรงผักอินทรี ย ์

แบบฟอร์ มการขอเข้ าเยีย่ มชมดูงานศู นย์ วจิ ยั และพัฒนาไส้ เดือน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อองค์กรหรื อหน่วยงาน...................................................................................................................................
ที่อยู.่ ...........................................ตาบล...........................อาเภอ...............................จังหวัด..............................
โทรศัพท์................................................................โทรศัพท์(มือถือ)................................................................
E-mail………………………………………….……………………………………………………………...
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลรายละเอียดการเข้ าเยีย่ มชม
วันที่เข้าเยีย่ มชมดูงาน......./......../..........เวลา..................ถึง.................จานวนผูเ้ ข้าศึกษาดูงาน..................คน
วัตถุประสงค์ของการเข้าดูเยีย่ มชมดูงาน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ทาสัญลักษณ์ ลงใน ด้านหน้าที่ตอ้ งการเยีย่ มชมดูงาน


ฐานเรี ยนรู้ไส้เดือนดิน



ฐานเรี ยนรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์



ฐานเรี ยนรู้การปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิคส์)

ส่ วนที่ 3 ส่ วนการอนุญาต
 อนุญาตให้เข้าเยีย่ มชม มอบหมายให้เป็ นผูบ้ รรยาย..............................................................
 ไม่อนุญาตให้เข้าเยีย่ มชม เนื่องจาก.......................................................................................
ลงชื่อ............................................................
(รองศาสตราจารย์ดร.อานัฐ ตันโช)
(ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาไส้เดือนดิน)
........................../........................./..................
โดยส่ งแบบขอรับการเยีย่ มชมดูงานมาที่ E-mail : maejonaturalcenter@gmail.com

แผนทีเ่ ดินทางไปศู นย์ วจิ ยั และพัฒนาไส้ เดือนดิน

google map >> https://goo.gl/maps/RckxH5qifdw

