
 
 
 

 

ทะเบียนแหลง่เรียนรูภ้ายนอกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 

 

เลข
ทะเบยีน 

 

ชือ่แหล่งเรียนรู ้
 

สถานทีต่ ัง้ 
 

ใหค้วามรูเ้รื่อง 

 

หมายเหตุ 

001 ตลาดไท 
http://www.talaadthai.com/ 

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตลาดกลางการซื้อขายผกัและผลไม ้  

002 ตลาดพูนทรพัย ์
http://www.poonsup.com/ 

ต.บา้นกลาง อ.เมอืง จ.ปทุมธานี  แหล่งรวมอปุกรณ์การแต่งรถปลีก-สง่  

003 ตลาดรงัสติ 
http://www.taladrangsit.com/ 

ซอย รงัสติ - ปทุมธานี 7  
ต.ประชาธปิตัย์ อ.ธญับรุี จ.ปทุมธานี  

 ตลาดสดดีเด่น ปี 2549 

004 ตลาดสีม่มุเมอืง 
http://www.taladsimummuang.com/ 

ถนนพหลโยธนิ ต.คคูต อ.ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี 

ตลาดกลางขายสง่สนิคา้ทางการเกษตร  

005 ฟิวเจอร์พาร์ครงัสติ 
https://www.futurepark.co.th 

ต.ประชาธปิตัย์ อ.ธญับรุี  จ.ปทุมธานี ศูนย์การคา้ขนาดใหญ ่  

006 หอจดหมายเหตุแห่งชาตเิฉลมิพระเกียรติ 
https://www.campaign.edtguide.com  

ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง เป็นแหล่งข้อมลูด้านประวตัศิาสตร์ใน
ยคุสมยัรชักาลที ่9 

 

007 พพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
http://www.wisdomking.or.th/ 

ถ. พหลโยธนิ หลกักโิลเมตรที ่46-48 
ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร 
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

เป็นสถานทีแ่สดงเรื่องราวเกษตรไทย
ต ัง้แต่อดีตจนถงึปจัจุบนัเพือ่เผยแพร่
พระราชกรณียกจิของสถาบนั
พระมหากษตัรยิ์กบัการเกษตร 

 

008 หออคัรศลิปิน 
http://www.culture.go.th/ 

ถ. พหลโยธนิ  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

จดัแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (ร.9) 
และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม 
และแสดงผลงานดา้นศลิปะและวฒันธรรม
ของรชักาลที.่9 

 

009 องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาต ิ (อ.
พ.ว.ช.) 
http://www.nsm.or.th/ 

ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแหล่งเรียนรูด้้าน
วทิยาศาสตร์ ระกอบด้วยนิทรรศการ
ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีธรรมชาติ
วทิยา ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

ปี 2555 , ปี 2557 , ปี 
2559  

010 อนุสรณ์สถานแหง่ชาติ 
http://www.thainationalmemorial.org/ 

ต.คคูต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี แสดงหุน่จ าลอง เหตุการณ์ส าคญัใน
ประวตัศิาสตร์ชาตไิทยและภมูิ
สถาปตัยกรรมและพพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง 

 

011 พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
http://www.zthailand.com/ 

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาต ิ
(อ.พ.ว.ช) กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเทคโนธานี ต.คลองหา้ อ.

เป็นหน่วยงานภายใต้องค์การ
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาตเิป็น
แหล่งพฒันานิทรรศการและกจิกรรม 

 

https://www/
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คลองหลวง จ.ปทุมธานี เสรมิการเรียนรู ้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 
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012 ตลาดรอ้ยปีระแหง จงัหวดัปทุมธานี 
http://www.paiduaykan.com/ 

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 346 ต.ลาดหลุม
แก้ว ปทุมธานี 
 

อนุรกัษ์ตลาดเก่าทีย่งัรกัษาชุมชน
เดมิไว้ได้ โดยจดัเป็นตลาดน ้า
เหมอืนในอดีต เพือ่ใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ของจงัหวดั
ปทุมธานี ในสว่นบรเิวณคลอง
ระแหง หน้าลาน วดัแก้วเกษร 

 

013 ตลาดรมิน ้าวดัศาลเจ้าหรือตลาดวดัมะขาม 
http://www.paiduaykan.com/ 

ต ัง้อยูร่มิแมน่ ้าเจ้าพระยา 
บรเิวณวดัศาลเจ้าและวดัมะขาม 

แสดงวถิีชีวติลุ่มแมน่ ้าบนเสน้ทาง
การคา้ขาย ชุมชน SME 

 

014 พพิธิภณัฑ์บวั 
www.vmlotus.rmutt.ac.th 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับรุี 39 
หมู ่1 ถนนรงัสติ-นครนายก ต.คลองหก อ.
ธญับรุี  

เป็นแหล่งรวบรวมพนัธุ์เพื่อการ
เรียนรูศ้กึษา และวจิยัการใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบวัท ัง้บวั
พนัธุ์ไทยและบวัต่างประเทศ 

 

015 พพิธิภณัฑ์สถานแหง่ชาตกิาจนาภเิษก 
www.pathumpao.go.th 

ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต าบลบา้นฉาง 
อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  

เป็นแหล่งทีจ่ดัแสดงโบราณวตัถุและ
ศลิปวตัถุเครือ่งปั้นดนิเผา ผ้า อาวุธ 
และเครือ่งใช้ในการเกษตร 

 

016 ศูนย์วทิยาศาสตร์เพือ่ศกึษารงัสติ  
(ท้องฟ้าจ าลองใหม)่ 
http://www.rscience.go.th/ 

ต.รงัสติ  อ.ธญับรุี จ.ปทุมธานี  เป็นแหล่งเรียนรูด้้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อมในหลาย
สาขา เช่น วทิยาศาสตร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยชีีววทิยา และสิง่แวดล้อม 
ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

 

017 พพิธิภณัฑ์สถานเครือ่งถ้วยเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้
http://www.museum.bu.ac.th/ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรงัสติ ถนน
พหลโยธนิ คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 

เป็นสถานทีร่วบรวมและจดัแสดง
ศลิปโบราณวตัถ ุ

ก่อต ัง้พ.ศ.2543 

018 พพิธิภณัฑ์เจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เจดีย์ทีท่ าจากเปลือกหอยซึง่เป็นซาก  
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http://www.7wondersthailand.com/  หอยนางรม เป็นแหล่งท่องเทีย่วทาง
เกษตร สวนสมนุไพรและพิพธิภณัฑ์
เรือยาว 

019 อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย 
http://www.most.go.th/ 

ถนนพหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 
ปทุมธานี 

เป็นทีต่ ัง้ของบรษิทั และศูนย์วจิยั
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รวมถงึส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์ 

 

020 วดัไผ่ล้อม 
http://www.watpathumthani.org/ 

ต. บา้นงิว้ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นแหล่งรวมนกปากหา่ง เป็นเขต
หา้มล่าสตัว์ป่า 
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021 วดัเจดีย์หอย 
http://www.zthailand.com/place/wat-
chedi-hoi-pathumthani/ 

ต.บอ่เงนิ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 
 
 

เป็นวดัทีพ่บซากหอยนางรมขนาด
ยกัษ์ เป็นวดัทีม่เีจดีย์เรียงซ้อนกนั
ด้วยหอยนางรม เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
การเกษตร มสีวนสมนุไพรว่านยา 
พพิธิภณัฑ์เรือยาว 

 

022 วดัชนิวรารามวรวหิาร 
http://www.watpathumthani.org/ 

ต.บางแขยง อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี เป็นวดัทีม่ชีือ่เสยีงหลายด้าน เช่น มี
โบสถ์ ทีม่หีลวงพ่อทองค าทีอ่ญัเชญิ
มาในสมยัสโุขทยั จากจ.อยธุยา 

 

023 วดัประชุมราษฎร์ 
http://www.watphrachumrat.com/ 

ต.บางพรอ้ย อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี มพีระพุทธรูปองค์ใหญ ่และมพีระ
บรมสารกิธาตุประดษิฐาน 

 

024 วดัพระธรรมกาย  สงักดัคณะสงฆ์มหานิกาย 
http://www.dhammakaya.net/ 

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก 
เพือ่เป็นศูนย์กลางการปฏบิตัธิรรมมี
แหล่งศลิปกรรมทีส่ าคญั 

 

025 วดัพืชอดุม 
http://www.watphutudom.com 

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นแหล่งทีม่ปีระตมิากรรมที่
ถ่ายทอดออกมาในรูปของเมอืงนรก
และสวรรค์ตามเรือ่งราว “พระเจ้า
เปิดโลก” 
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026 วดัหงส์ปทุมาวาส 
http://www.watpathumthani.org/ 

บา้นคลองบางปรอก ต.คลองบางปรอก อ.
เมอืง จ.ปทุมธานี 
 

เป็นวดัทีม่ชีือ่เสยีงด้านอทุยานมจัฉา
หรือวงัปลา 

 

027 วดัโบสถ์ 
http://www.rangsitcity.com/เทีย่วปทุมธานี/
วดัโบสถ์.html 

ถนนชลประทาน ต.สามโคก ปทุมธานี เป็นวดัทีส่รา้งเมือ่พ.ศ.2164 โดย
ชาว 
มอญทีอ่พยพมาจากเมืองหงสาวดี 
ซึง่ 
วดัโบสถ์เป็นชือ่หมูบ่า้นทีช่าวมอญ
อพยพจากเมอืงมอญ 

 

028 วดัจนัทร์กะพ้อ 
http://www.pte.onab.go.th/ 

ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดั
ปทุมธานี สงักดัคณะสงฆ์ธรรมยตุ 
 

เป็นวดัทีส่รา้งโดยมอญในรชักาลที ่2 
ชือ่ว่า “วดัโกวะ๊” แปลว่าจนัทร์กะพ้อ 
เป็นวดัทีม่หีอวฒันธรรมซึง่รวบรวม
ศลิปวตัถุมอญ 
 

 

029 พพิธิภณัฑ์ทหารเรือ 
www.navy.mi.th/navalmuseum/ 

อ าเภอเมือง  จ. สมทุรปราการ เป็นพพิธิภณัฑ์สถานแบบพเิศษ
รวบรวมอนุรกัษ์วตัถุพพิธิภณัฑ์ทาง
ประวตัศิาสตร์ทีเ่กีย่วกบักจิการ
ทหารเรือ 
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030 เมอืงจ าลอง 
http://www.minisiam.com/ 

พทัยา จ.ชลบรุ ี เป็นสถานทีร่วบรวมของ
โบราณสถาน ทีส่ าคญั เช่น 
วดัพระศรีรตันศาสนาราม 
สะพานพระรามเก้า และ 
Mini ยโุรป จ าลอง
สถาปตัยกรรมทีม่ชีือ่เสยีงของ
ประเทศต่าง ๆ ในยโุรปและ
อเมรกิา 

 



 
 
 
 
 

031 ศูนย์การเรียนรูเ้มอืงท่าโขลง 
http://www.thaklong-phathumtani.go.th/tklcpark 

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์รวมกลุ่มอาชีพชุมชน
และเป็นแหล่งการรูต้่าง ๆ 

 

032 สถาบนัเอเชียตะวนัออกศกึษา 
https://sites.google.com 

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัภาษาญีปุ่่ น  

033 Japan Foundation 
http://www.jfbkk.or.th/ 

สขุุมวทิ 21 กรุงเทพมหานคร 
 

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัภาษาญีปุ่่ น  

034 โรงแรมมลิฟอร์ดพาราไดซ์ หวัหนิ 
http://www.milford.co.  

ต.ปากน ้าปราณ อ.ปราณบรุี 
ประจวบครีีขนัธ์ 
  

เข้าคา่ยวชิาการของหอ้งเรียน
คณุภาพด้านวทิยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ปีการศกึษา 2554 

035 สวนนงนุช 
http://www.nongnoochtropicalgarden.com 

ต.นาจอมเทียน อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 
  

เป็นแหล่งออกแบบสวนต่าง ๆ 
เพือ่ให้ 
คนเข้าศกึษาพนัธุ์ไมน้านา
ชนิด มสีวนผีเสือ้ 

ปีการศกึษา 2555 และปี
การศกึษา 2557 

036 เมอืงโบราณ 
www.ancientsiam.com#sthash.X5cNkcKz.dpuf 

ถ.สขุุมวทิ-บางปใูหญ ่อ.เมอืง จ.
สมทุรปราการ 

เป็นสถานทีร่วบรวมสถานที่
ส าคญัภายในประเทศ
แบบจ าลอง เช่น ประสาทเขา
พนมรุง้ วดัมหาธาตุสโุขทยั 
ฯลฯ และรวบรวม
ศลิปวฒันธรรมพ้ืนบา้น 

ปีการศกึษา 2555 

037 บงึฉวากเฉลมิพระเกียรต ิ
http://www.bungchawak.suphan.go.th/contact.php 

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3216 เดมิบาง  
เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี 

ใหค้วามรูก้ารเพาะเลี้ยงสตัว์
ป่า และโลกใต้น า 

ปีการศกึษา 2555 และ 
ปีการศกึษา 2558  (ม.

3) 

038 ตลาดสามชุก 
http://www.suphan.biz/Samchuk.htm 

อ าเภอสามชุก จงัหวดัสพุรรณบรุี เป็นตลาดเก่าแก่ได้รบัการ
ประกาศใหเ้ป็นตลาด ๑๐๐ ปี 
ในเชงิอนุรกัษ์ 

ปีการศกึษา 2555 และ 
ปีการศกึษา 2558 ( ม.

3) 

039 สวนสนุกดรีมเวลิด์ 
http://www.dreamworld.co.th/panoramic/ 

ถ.รงัสติ-องครกัษ์(กม.7) ต.บงึยีโ่ถ จ.
ปทุมธานี  

ประเภทของสวนสนุก ปี 2555 

040 อทุยานประวตัศิาสตร์ จงัหวดัอยธุยา 
http://www.bic.moe.go.th 

อยธุยา ประวตัศิาสตร์และ
โบราณสถาน 

ปี 2556 
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041 ซาฟารีเวลิด์ 
http://www.safariworld.com/ 

พระยาสเุรนทร์ 40 แขวง สามวาตะวนัตก 
เขตคลองสาววา กรุงเทพมหานคร  

 ปี 2556 
 

042  วดัพนญัเชงิวรวหิาร 
http://www.watphananchoeng.com 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.
พระนครศรีอยธุยา  

 

โบราณสถาน ปี 2556 และ ปี 2557 
 

043 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติฯ์ 
http://www.hospital.tu.ac.th/ 

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ความรู ้เรือ่ง โรค ปี 2556 
 

044 สนามกีฬามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
http://www.tu.ac.th/ 

อาคารยมิเนเซียม 7 ถ.พหลโยธนิ 
 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

การแข่งขนักรีฑาประเภทต่างๆ ปี 2556  
 

045 หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
http://www.library.tu.ac.th/ 

ถ. พระจนัทร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

แหล่งเรียนความรู ้ ปี 2556 , ปี 2559 
 

046 สวนเสือ ศรีราชา 
http://www.tigerzoo.com/ 

ต. หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 
 

ศูนย์เพาะเลี้ยงเสือโคร่ง ปี 2556 

047 บรุคไซค์ วลัเล่ย์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองจงัหวดัระยอง เข้าคา่ยภาษาองักฤษ ปี 2556 (English 
Camp 2013) 

048 อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาต ิสรินิธร (ชะอ า) 
http://www.sirindhornpark.or.th/ 

คา่ยพระรามหก อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี เข้าคา่ยบรูณาการคณิตศาสตร์-
วทิยาศาสตร์ หอ้งเรียนพเิศษ 

ปี 2556 

049 โรงแรมยเูรเซีย ชะอ า ลากูน  
www.atsiam.com 

ชะอ า-เพชรบรุี บางเก่า ชะอ า เพชรบรุี  เข้าคา่ยภาษาองักฤษห้องเรียน ปี 2556 

050 โรงแรมเฮอร์มเิรท  
http://www.hermitagethailand.com 

ถ.ท้าวสรุะ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา 
จ.นครราชสมีา 

  

เข้าคา่ยวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
หอ้งเรียนพเิศษ 

ปีการศกึษา 2556 

051 เกาะรตันโกสนิทร์  
http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin
/location.htm 

กรุงเทพมหานคร พื้นทีป่ระวตัศิาสตร์ ปีการศกึษา 2556 

052 มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์  
http://www.dpu.ac.th/ 

ถ.ประชาชืน่ เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร  แนะแนวข้อมลูทางการศกึษาและ
อาชีพ 

ปีการศกึษา 2556 

053 วดับางหลวง 
http://www.bangluang.go.th/wat/prawat.ht
ml 

อ าเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี วดัทีเ่ก่าแก่สรา้งสมยักรุงศรีอยธุยา ปีการศกึษา 2556 

054 พพิธิภณัฑ์สถานแหง่ชาตเิจ้าสามพระยา 
http://donmueangairportthai.com/th/ 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา จดัแสดงศลิปะโบราณวตัถุทีพ่บใน
ประเทศไทย 

ปีการศกึษา 2556 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin/location.htm
http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin/location.htm
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055 วดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร 
http://www.wattraimitr-
withayaram.com/new_t/index_home.php 

ถนนเจรญิกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสมั
พนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  

เป็นวดัเก่าแก่ของไทย ปีการศกึษา 2556 

056 หอศลิป์อยธุยา 
http://www.oknation.net/blog/prapassorn/200
8/01/14/entry-1 

อ าเภอ พระนครศรีอยธุยา 
พระนครศรีอยธุยา 

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ประวตัศิาสตร์ 

ปีการศกึษา 2556 

057 วดัหลวงพ่อปากแดง 
http://www.edunayok.org/general/index13
.htm 

จงัหวดันครนายก เป็นวดัเก่าแก่ในสมยัรชักาลที ่5 
ใหศ้กึษาเกีย่วกบัโบราฯสถาน 

ปีการศกึษา 2557 

058 โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า (จ.ป.ร.) 
http://www.crma.ac.th/th/history/ 

ต. พรหมณี อ.เมอืงนครนายก นครนายก ใหค้วามรูเ้รือ่ง ประวตัทิหารไทยฯ ปีการศกึษา 2557 

059 วดัพระศรีรตันศาสดาราม (วดัพระแก้ว)  
http://www.lib.su.ac.th/web-temple/ 

ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  

สถาปตัยกรรม ปีการศกึษา 2557 

060 สยามโอเชีย่นเวิร์ล ทีส่ยามพารากอน 
http://www.aquariumthailand.com/siam-
ocean-world.html 

สยามพารากอน ช ัน้ B1-B2 991 ถ.
พระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

สตัว์น ้าทะเลต่างๆ ปีการศกึษา 2557 

061 พระปฐมเจดีย์ 
http://www.watphrapthomchdi.com 

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมอืงนครปฐม จ.
นครปฐม 

พระอารามหลวงช ัน้เอกพเิศษ ปีการศกึษา 2557 
 

062 หุน่ขี้ผึง้ 
http://www.scppark.com/ 

ถ.บรมราชชนนี กม.31 ขุนแก้ว นครชยัศรี 
นครปฐม  

บคุคลส าคญั 
 

ปีการศกึษา 2557 

063 โรงละคร โจหลุยส์ 
http://www.joelouistheatre.com/ 

เดอะรเิวอร์ฟรอ้นท์เอส 13, 2194 ถนน
เจรญิกรุง วดัพระยาไกร บางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร  

หุน่ละครเล็ก 
 

ปีการศกึษา 2557 

064 Happy English Camp 
http://www.booking.com/hotel/th/puktien-
cabana-beach-resort-amp-
residence.th.html 

ปึกเตียน คาบาน่า รีสอร์ท จ.เพชรบรุี 
 

กจิกรรมการเข้าคา่ยวชิาการ 
 

ปีการศกึษา 2557 
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065 หอศลิป์แห่งชาตจิงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
http://www.thaimaptravel.com/ 
 

อ.พระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

เป็นแหล่งรวมเรือ่งประวตัศิาสตร์
และศลิปะ 

นกัเรียน ม.2 ปี 2557 

066 วดัมงคลบพติร 
http://ayothayafloatingmarket.com 

อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา 
 

โบราณสถาน นกัเรียน ม.2 ปี 2557 
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067 ตลาดน ้าอธยธยา 
http://ayothayafloatingmarket.com 

ต. ไผ่ลงิ อ.
พระนครศรีอยธุยา จ.
พระนครศรีอยธุยา 

 

ใหค้วามรูอ้ยา่ง
หลากหลาย เช่น วถิี
ชีวติของชาวบา้น 
เป็นตลาดยอ้นยคุ
แบบโบราณ 
แวดล้อมไป ด้วย
ธรรมชาต ิ

นกัเรียน ม.
2 ปี 2557 

068 โรงไฟฟ้านวนคร 
http://www.thainews-online.com/ 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี 

ไฟฟ้า นกัเรียน ม.
5 ปี 2558 

069 ดอนหอยหลอด 
http://place.thai-tour.com/samutsongkarm/muengsamutsongkarm/1943 

จงัหวดัสมทุรสงคราม สถานทีท่ีพ่บหอย
หลอดจ านวนมาก 
เกดิจากการ
ตกตะกอนของดนิ
ปนทราย  

นกัเรียน ม.
5 ปี 2558 

070 กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์
http://irrigation.rid.go.th/rid14/const2/omd14/Datebooks/19%20May/19%20May.htm 

จงัหวดัสมทุรสงคราม พระประวตั ิพลเรือ
เอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ  
กรมหลวงชุมพร
เขตอดุมศกัดิ ์

นกัเรียน ม.
5 ปี 2558 

071 อทุยาน ร.2 ต าบลอมัพวา อ าเภออมัพ ศลิปโบราณวตัถุ นกัเรียน ม.



 
 
 
 

http://www.maeklongtoday.com/tour/king%20rama%202%20park.php วา จงัหวดัสมทุรสงคราม สมยัต้น
รตันโกสนิทร์ 

5 ปี 2558 

072 หมูบ่า้นอนุรกัษ์ควายไทย 
http://www.buffalovillages.com/buffalovillages/ 

บา้นควาย – สพุรรณบรุี สถานทีท่ีร่วบรวม
เรือ่งราว และ
รูปแบบวถิีชีวติของ
คนในชนบท 

นกัเรียน ม.
3 ปี 2558 
นกัเรียน ม.
2 ปี 2559 

073 ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก 
http://www.dpo.go.th/?page_id=3855 

ต าบลมติรภาพ อ าเภอ
มวกเหล็ก จงัหวดัสระบรุี 

ใหค้วามรูเ้รือ่ง
กจิการโคนมแบบ
ครบวงจร 

นกัเรียน ม.
4 ปี 2558 
นกัเรียน ม.
4 ปี 2559 

074 วดัป่าสว่างบญุ 
http://www.paiduaykan.com/province/central/saraburi/watpaswangbun.html 

แก่งคอย สระบรุี องค์เจดีย์เป็นปนู
ปั้นรูปแบบ 
สวยงามประณีต
เคลือบสทีอง
ท ัง้หมด สถานที่
เหาะส าหรบัการนั่ง
ปฏบิตัธิรรม 

นกัเรียน ม.
4 ปี 2558 

075 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลี  วดัพนญัเชงิ  อยธุยา เป็นการศกึษาทีมุ่ง่
พฒันาผู้เรียน คอื 
ภกิษุ  
สามเณร ใหเ้ป็นศา
สนทายาททีม่ี
คณุภาพ เป็นผู้ทรง
ความรูใ้นหลกัพุทธ
ธรรม และม ี
ศลิาจารวตัรทีด่ีงาม
ตามหลกัพระวนิยั 

นกัเรียน ม.
2 ปี 2558 

076 วดัไชยวฒันาราม 
 

รมิแมน่ ้าเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวนัตกนอกเกาะเมอืง

โบราณสถาน 

 นกัเรียน ม.
2 ปี 2558 

077 วดัหน้าพระเมรุราชกิาราม 
 

  นกัเรียน ม.
2 ปี 2558 
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078 อโยเดีย ตลาดนานาชาติ 
http://www.painaidii.com/diary/diary-
detail/000649/lang/th/ 

หมู ่7 ต าบลไผ่ลงิ พระนครศรีอยธุยา  ต ัง้อยูบ่รเิวณใกล้กบัตลาดน ้าอโยธยา
เป็นแหล่งช้อปป้ิงของนกัท่องเทีย่ว 
เหมาะแก่การแวะถ่ายรูปและพกัผ่อน
เป็นอยา่งยิง่ 

นกัเรียน ม.2 ปี 2558 

079 ส านกังานกองพิสจูน์หลกัฐาน 1 
www.fspc1.go.th/location/ 

19/75 หมู ่10, ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี, 12120 
12120 

หน้าทีพ่สิจูน์หลกัฐานในคดีต่างๆ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.2 ปี 
2558 

080 ส านกังานสรรพกรพื้นทีจ่งัหวดัปทุมธานี 2 
https://th-th.facebook.com/ส านกังาน
สรรพากรพื้นทีป่ทุมธานี-2 

20/72 หมู ่10 ซอยจารุศร ถนน
พหลโยธนิ 
 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง, 
12120 ปทุมธานี 

รบัช าระภาษีอากร คนืเงนิภาษีอากร 
และปฏบิตังิานด้านกรรมวธิอีืน่ๆ ตามที่
ได้รบัมอบหมาย 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.2 ปี 
2558 

081 ท่าชยัโฮมสเตย์  
 
https://www.agoda.com/th-th/thachai-
homestay-resort/hotel/nakhon-nayok-
th.html 

41/1 หมู ่4  ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมือง
นครนายก จงัหวดันครนายก 

การอบรมโครงการการรณรงค์ป้องกนั 
และ แก้ไขปญัหายาเสพตดิ ภายใต้
ยทุธศาสตร์การอบรมโครงการการ
รณรงค์ป้องกนั และ แก้ไขปญัหายาเสพ
ตดิ ภายใต้ยทุธศาสตร์ "ร ัว้โรงเรียน" 

ปี 2559 

082 ชวาลนัรีสอร์ท 
http://www.chawalunresort.com/ 

เลียบคลองชลประทาน ต าบล ล าเหย 
นครปฐม 

คา่ยภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่ น 4-6 สงิหาคม 2559 

083 ศูนย์เรียนรูว้ถิีชีวติและจติวญิญาณชาวนาไทย 
http://www.suphan.biz/herechai.htm 

ต าบล บา้นโพธิ ์อ าเภอเมือง   สพุรรณบรุี ความรูใ้นวถิีของเกษตรกรทีท่รงคณุคา่ นกัเรียน ม.3 ปี 2559 

084 ศูนยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซ้อน 
http://www.khaohinsorn.com/ 

อาคารฝึกอบรม ต าบลเขาหนิซ้อน อ าเภอ 
พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมการศกึษา 
ทดลอง วจิยั และการพฒันาปรบัปรุง
พื้นทีท่างการเกษตร 

นกัเรียน ม. 5 ปี 2559 

085 วดัโสธรวรารามวรวิหาร 
http://www.sawasdee-padriew.com/8riew-
watsothon.html 

ถนน เทพคณุากร ต าบล หน้าเมอืง อ าเภอ
เมอืง ฉะเชิงเทรา 

เป็นวดัเก่าคูบ่า้นคูเ่มอืงฉะเชงิเทรา   นกัเรียน ม.5 ปี 
2559 


