
 
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

เลข
ทะเบยีน 

ชือ่ – นามสกุล สถานที ่/ หน่วยงาน / บา้นเลขที ่ จงัหวดั ใหค้วามรูเ้รื่อง 
วนั เดือน 

ปี 
หมาย
เหต ุ

001 คณะอาจารย์และนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั ภาษาฝร ั่งเศส 16 ส.ค. 
2555 

 

002 จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบับทสวดมนต์สรภญัญะ ปี 2556  

003 มลูนิธไิทยคม มลูนิธไิทยคม ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั การคน้หาตนเอง ( you 
can do it ) 

ปี 2556  

004 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั การพฒันาก าลงัคน
ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ปี 2556  

005 สถาบนั RAC รงัสติ สถาบนั RAC รงัสติ ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั อาชีพแหง่อนาคต ปี 2556  

006 ส านกังานสาธารณสขุ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 

ส านกังานสาธารณสขุ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบัการดูแลรกัษาสขุภาพ
และยาเสพตดิ 

ปี 2556  

007 พระมหาวชิติ วดัพระธรรมกาย ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั สมาธกิบัการเรียน ปี 2556  

009 - - ปทุมธานี นิทานธรรมะ ปี 2556  

010 คณะผู้พพิากษา ศาลเยาวชนและครอบครวั
จงัหวดัปทุมธานี 

ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
ปทุมธานี 

ปทุมธานี การประเมนิศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์และ
ไกล่เกลีย่ 

12 ม.ิย. 
2558 

 

011 ร.ต.ประยทุธ เสตถาภริมย ์ สรรพสามติพื้นทีป่ทุมธานี 2 ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบัสรรพสามติ 16 ม.ิย. 
2558 

 

012 สรรพสามติ สรรพสามติพื้นทีป่ทุมธานี 2 ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารฆา่แมลง 16 ม.ิย. 
2558 

 

013 นายเอกรนิทร์ วาสนาสง่ โรงไฟฟ้า SPP บรษิทันวนคร การ
ไฟฟ้า จ ากดั 

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบัพลงังาน 19 ส.ค.
2558 

 

014    ความรูเ้กีย่วกบั วทิยาศาสตร์การกีฬา
และวทิยาศาสตร์ 

16 ก.ย. 
2558 

 

015 ดร.สนุทรีย์ จีนธรรม และ อ.จีรภทัร์ อฐัฐศิลิป์
เวท 

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี โครงการพฒันาเชงิวทิย์ฯ เพือ่เศรษฐกจิ
พอเพียง 

15 ธ.ค. 
2558 

 

016 กลุ่มวหิคอาสา  กลุ่มวหิคอาสา ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบัการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น กฎระเบยีบการใช้วทิยสุือ่สาร
อยา่งถูกต้อง 

30 
มกราคม 
2559 

 

017 คณะอาจารย์และนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั ภาษาฝร ั่งเศส 8 
กุมภาพนัธ์ 
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2559 

018 ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของ
มนุษย์จงัหวดัปทุมธานี 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ั่นคง
ของมนุษย์จงัหวดัปทุมธานี 

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการถูก
ล่อลวง 

24 
กุมภาพนัธ์ 
2559 

 

019 คณะชาวต่างชาตจิาก NOP AJIA NO 
ATARASHII KAZE  ประเทศญีปุ่่ น คณะ
อาจารย์ นกัศกึษาจาก Foreingn Trade 
University จากประเทศเวียดนาม และ คณะ
อาจารย์และนกัศกึษา คณะศลิปศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ 

คณะชาวต่างชาตจิาก NOP AJIA NO 
ATARASHII KAZE  ประเทศญีปุ่่ น 
คณะอาจารย์ นกัศกึษาจาก Foreingn 
Trade University จากประเทศ
เวียดนาม และ คณะอาจารย์และนกัศกึษา 
คณะศลิปศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ 

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั ภาษาญีปุ่่ น 28 
กุมภาพนัธ์ 
2559 

 

เลข
ทะเบยีน 

ชือ่ – นามสกุล สถานที ่/ หน่วยงาน / บา้นเลขที ่ จงัหวดั ใหค้วามรูเ้รื่อง วนั เดือน ปี หมาย
เหต ุ

020 ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของ
มนุษย ์

ต าบล บางปรอก อ าเภอเมือง
ปทุมธานี 
 

ปทุมธานี ใหค้วามรู ้เพือ่ป้องกนัการถูกล่อลวง  24 
กุมภาพนัธ์  
2559 

 

021 บรษิทั สตวิเดนท์ แคร์ จ ากดั 21 ซอยประเสรฐิมนูกจิ 29 แยก 7 
ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงจรเข้บวั 
เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร จดัอบรม SMS การใช้งานระบบส่ง
ข้อความใหผู้้ปกครอง 

12 
พฤษภาคม 
2559 

 

022 นายวนัดี จอดนอก ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สพป. ปทุมธานีเขต 1 

ถนนปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.
เมอืง  

ปทุมธานี จดัโครงการอบรมเยาวชน
อาสาสมคัรเพือ่ความม ั่นคง 

28 มถิุนายน 
2559 

 

023 สาธารณสขุ  ถนนเทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมอืง  ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั เก็บข้อมลูพฤตกิรรม
สขุภาพ ของนกัเรียนกรอกข้อมลู
ผ่านอปุกรณ์ทีท่างสาธารณสขุจดัมา
ให ้ 

29 มถิุนายน 
2559 

 

024 ครูภาษาญีปุ่่ นจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ภาษาญีปุ่่ น 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ความรูเ้รือ่ง การจดัดอกไมแ้บบ 
"อเิคบานะ"   

7 กรกฎาคม 
2559 

 

025 คณะกรรมการปฏริูปการศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

อาคาร สพฐ. 1 ช ัน้ 3 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

กรุงเทพมหานคร ความรูเ้กีย่วกบั การศกึษาใน
สถานศกึษา 

4 สงิหาคม 
2559 
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ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสติ 

026 นอ.ฐากูร เกดิแก้ว กองทพัอากาศ  ความรูเ้รือ่ง "เทคโนโลยีอวกาศ 17 สงิหาคม 
2559 

 

027 นายเอกรนิทร์ วาสนาสง่ ผู้จดัการโครงการ  โรงไฟฟ้า SPP บรษิทันวนคร 
การไฟฟ้า จ ากดั 

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั เรือ่งการอนุรกัษ์
พลงังาน 

31 สงิหาคม 
2559 

 

028 นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมอืงท่า
โขลง 

เลขที ่1 หมู ่10 ถนนสขีาว ต าบล
คลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง  

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั การอบรมโครงการ
การรณรงค์ป้องกนั และ แก้ไข
ปญัหายาเสพตดิ ภายใต้ยทุธศาสตร์ 
"ร ัว้โรงเรียน" 

6 กนัยายน 
2559 

 

029 INvestment Discovery Museum บรษิทั ฟิวเจอร์มาร์ท ครีเอช ั่น 
จ ากดั 519 / 608-609 ถนน
ประชาอทุศิ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร ความรูเ้กีย่วกบั กลุ่ม Investory 
พพิธิภณัฑ์การลงทุน 

14 กนัยายน 
2559 

 

030 คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควชิาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รงัสติ 

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั โครงการอบรมการ
ช่วยฟ้ืนคนืชีพข ัน้พื้นฐานแก่
ประชาชน 

14 กนัยายน 
2559 

 

031 ดร.พรอญัชลี พุกชาญคา้ และ ดร.อรพนิท์ 
สอนสลบั จากสถาบนัพฒันาครู คณาจารย์
และบคุลากรทางการศกึษา 

สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และ
บคุลากรทางการศกึษา ต าบลไร่ขงิ 
อ าเภอสามพราน 

นครปฐม ความรูเ้กีย่วกบั "การจดัการเรียน
ส าหรบัผู้เรียนในศตวรรษที ่21" 

26 ตุลาคม 
2559 

 

032 ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 4 

ถนนปทุมสมัพนัธ์ ต าบลบางปรอก 
อ าเภอเมือง จงัหวดั  

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั การใช้สือ่เสรมิ
ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษด้วยระบบ VDO 
Conference 

28 ตุลาคม 
2559 

 

เลข
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ชือ่ – นามสกุล สถานที ่/ หน่วยงาน / บา้นเลขที ่ จงัหวดั ใหค้วามรูเ้รื่อง วนั เดือน ปี หมาย
เหต ุ

033 บรษิทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
 

เลขที ่283 อาคาร สบีุญเรือง 1 ถนนสี
ลม แขวงสลีม เขตบางรกั  

กรุงเทพมหานคร ความรูเ้กีย่วกบัแผนการศกึษา ทวิ
ภาค ีกลุ่ม CP-ALL 

3 พฤศจกิายน 
2559 

 



 

034 นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รงัสติ 

99 หมู ่18 อาคารส านกังานทะเบยีน
นกัศกึษา 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ 
 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง  

ปทุมธานี 
 

Thammasat Academics for 
people 2016 ธรรมศาสตร์วิชาการ
เพื่อประชาชน และ Tammasat 
open house 2016 ทีจ่ะเริ่ม 23-24 
พ.ย. 2559 ณ ยิมเนเซยีม 1 

10 พฤศจกิายน 
2559 

 

035 บรษิทั บางออ้ จ ากดั โครงการเนอวานา แอทเวร์ิค 877/31 
ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต 
สวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร ความรูก้ารใช้บอร์ดอจัฉรยิะใหก้บั
ครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

16 พฤศจกิายน 
2559 

 

036 อาจารย์และนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั 
ABAC  

ถนน รามค าแหง แขวง หวัหมาก เขต 
บางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร ความรูใ้นเรือ่งภาษา HTML  23 พฤศจกิายน 
2559 

 

037 ศุนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 1 
ปทุมธานี กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั กระทรวงมหาดไทย  

อบรมเยาวชนขบัขีป่ลอดภยั กรุงเทพมหานคร อบรมเยาวชนขบัขีป่ลอดภยั
เสรมิสรา้งวนิยัจราจร และป้องกนั
อบุตัภิยัในโรงเรียน"  

29 พฤศจกิายน 
2559 

 

038 เทศบาลท่าโขลง เทศบาลเมอืงท่าโขลง เลขที ่1 หมู ่10 
ถนนสขีาว ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบัการรณรงค์ป้องกนั
และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 

9 มนีาคม 
2560 

 

039 องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัปทุมธานี 50 หมู ่2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว 
ต.บา้นฉาง  อ. เมอืงปทุมธานี จ.
ปทุมธานี 

ปทุมธานี ความรูเ้กีย่วกบั การยา้ยทะเบยีนรถ
มาใช้ในจงัหวดัปทุมธานี 

23 กุมภาพนัธ์ 
2560 

 

040 คณะครูและนกัศกึษาจาก Chuo 
University ประเทศญีปุ่่ นร่วมด้วยคณะ
อาจารย์จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รงัสติ 

ญีปุ่่ น 
Tokyo,Hachioji,Higashinakano  
และ99 หมู ่18 อาคารส านกังาน
ทะเบยีน 
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รงัสติ 
 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง  

ปทุมธานี 
 

ความรูเ้กีย่วกบัการเรียน การสอน 
วชิาเอกแผนญีปุ่่ นของโรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 

24 ก.พ. 2560  

041 ผ.ศ.โชคชยั เทยีมทพิร จากสถาบนัการพล
ศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ 

ต. บงึน ้ารกัษ์ อ.ธญับรุี จ.ปทุมธานี ปทุมธานี 
 

โครงการการพฒันาร่างกายเพือ่
สขุภาพ 

21 กุมภาพนัธ์ 
2560 

 

042 นายชลาทร ใจซือ่กุล เทศบาลเมอืงท่าโขลง เลขที ่1 หมู ่10 
ถนนสขีาว ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ปทุมธานี โครงการ "ลดพุงเพื่อสขุภาพ" 8 ก.พ. 2560   

043 เทศบาลท่าโขลง เทศบาลเมอืงท่าโขลง เลขที ่1 หมู ่10 
ถนนสขีาว ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ปทุมธานี อบรมสง่เสรมิสขุภาพจติเยาวชน 
นกัเรียนช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

18 ม.ค. 2560  



 
 
 

     
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  
 
 
 
 

 

เลข
ทะเบยีน 

ชือ่ – นามสกุล สถานที ่/ หน่วยงาน / บา้นเลขที ่ จงัหวดั ใหค้วามรูเ้รื่อง วนั เดือน ปี หมาย
เหต ุ

044 เทศบาลท่าโขลง เทศบาลเมอืงท่าโขลง เลขที ่1 หมู ่10 
ถนนสขีาว ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ปทุมธานี โครงการสง่เสรมิการรณรงค์ป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุทางถนนฯ 

1 ม.ิย. 2560  

045 นายจกัรพงษ์ สวุรรณจติร นกัวชิาการ
พลงังาน 

ศูนย์บรกิารวชิาการที ่1 (ปทุมธานี)  ปทุมธานี อบรมการอนุรกัษ์พลงังานในบา้นทีอ่ยู่
อาศยั 

13 ม.ิย. 2560 ปี 
2560 


