
 
 

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

 

เลขทะเบียน 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

สถานท่ีตั้ง 
 

ให้ความรู้เรื่อง 

 

หมายเหตุ 
001 ตลาดไท 

http://www.talaadthai.com/ 
ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ตลาดกลางการซื้อขายผักและผลไม้  

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

ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  แหล่งรวมอุปกรณ์การแต่งรถปลีก-ส่ง  

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

ซอย รังสิต - ปทุมธานี 7  
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

 ตลาดสดดีเด่น ปี 2549 

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

ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา 
 จ.ปทุมธานี   

ตลาดกลางขายส่งสินค้าทางการเกษตร  

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

ต าบล ประชาธิปัตย์  
อ าเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี 

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่  

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

ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี เป็นแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในยุคสมัยรัชกาลที่ 9  

007 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
http://www.wisdomking.or.th/ 

ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้าม
โรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

เป็นสถานที่แสดงเร่ืองราวเกษตรไทยต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับการเกษตร 

 

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

ถนนเลียบคลอห้า  ต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี   

จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (ร.9) และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม 
และแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของร.9 

 

009 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) 
http://www.nsm.or.th/ 

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ให้ความรู้เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระกอบ
ด้วยนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ
วิทยา ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

ปี 2555 และ ปี 2557 

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

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี แสดงหุ่นจ าลอง เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและภูมิสถา -ปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

 

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

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนธานี ต.คลอง
ห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เป็นหน่วยงานภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติเป็นแหล่งพัฒนานิทรรศการและกิจกรรม 
เสริมการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

012 ตลาดร้อยปีระแหง จังหวัดปทุมธานี 
http://www.paiduaykan.com/ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ต าบล ลาดหลุมแก้ว 
ปทุมธานี 

อนุรักษ์ตลาดเก่าที่ยังรักษาชุมชนเดิมไว้ได้ โดยจัดเป็น
ตลาดน้ าเหมือนในอดีต เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของจังหวัดปทุมธานี ในส่วนบริเวณคลองระแหง 
หน้าลาน วัดบัวแก้วเกษร 

 



 
 

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  

 
 

 

เลขทะเบียน 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

สถานท่ีตั้ง 
 

ให้ความรู้เรื่อง 

 

หมายเหตุ 
013 ตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้าหรือตลาดวัดมะขาม 

http://www.paiduaykan.com/ 
ต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณวัดศาลเจ้าและวัดมะขาม 

แสดงวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าบนเส้นทางการค้าขาย ชุมชน 
SME 

 

014 พิพิธภัณฑ์บัว 
www.vmlotus.rmutt.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 39 หมู่ 1, ถนนรังสิต-
นครนายก, ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุเพื่อการเรียนรู้ศึกษา และ
วิจัยการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบัวทั้งบัวพันธ์ุ
ไทยและบัวต่างประเทศ 

 

015 พพิิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาจนาภิเษก 
www.pathumpao.go.th 

ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง
ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  

เป็นแหล่งที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
เคร่ืองปั้นดินเผา ผ้า อาวุธ 
และเคร่ืองใช้ในการเกษตร 

 

016 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษารังสิต  
(ท้องฟ้าจ าลองใหม่) 
http://www.rscience.go.th/ 

ต.รังสิต 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในหลายสาขา เช่น 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีชีววิทยา และ
สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

 

017 พิพิธภัณฑ์สถานเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
http://www.museum.bu.ac.th/ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต, ถนนพหลโยธิน, คลอง
หน่ึง, คลองหลวง, ปทุมธานี 

เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปโบราณวัตถ ุ ก่อต้ังพ.ศ.2543 

018 พิพิธภัณฑ์เจดีย์หอย 
http://www.7wondersthailand.com/ 

อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี เจดีย์ที่ท าจากเปลือกหอยซึ่งเป็นซากหอยนางรม 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร สวนสมุนไพรและ
พิพิธภัณฑ์เรือยาว 

 

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

ถนน พหลโยธิน ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง ปทุมธานี เป็นที่ต้ังของบริษัท และศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

 

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

ต าบลบ้านงิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งรวมนกปากหาง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

021 วัดเจดีย์หอย 
http://www.zthailand.com/place/wat-chedi-hoi-pathumthani/ 

ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นวัดที่พบซากหอยนางรมขนาดยักษ์ เป็นวัดที่มี
เจดีย์เรียงซ้อนกันด้วยหอยนางรม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวการเกษตร มีสวนสมุนไพรว่านยา 
พิพิธภัณฑ์เรือยาว 

 

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

ต าบลบางแขยง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงหลายด้าน เช่น มีโบสถ์ ที่มีหลวง
พ่อทองค าที่อัญเชิญมาในสมัยสุโขทัย จากจ.อยุธยา 

 

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

ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา ปทุมธานี มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และมีพระบรมสาริกธาตุ
ประดิษฐาน 
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เลขทะเบียน 
 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

 

สถานท่ีตั้ง 
 

ให้ความรู้เรื่อง 

 

หมายเหตุ 

024 วัดพระธรรมกาย  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
http://www.dhammakaya.net/ 

ต าบลคลองสอง, อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การปฏิบัติธรรมมีแหล่งศิลปกรรมที่ส าคัญ 

 

025 วัดพืชอุดม 
http://www.watphutudom.com 

อ.ล าลูกกา เป็นแหล่งที่มปีระติมากรรมที่ถ่ายทอดออกมาในรูป
ของเมืองนรกและสวรรค์ตามเร่ืองราว “พระเจ้าเปิด
โลก” 

 

026 วัดหงส์ปทุมาวาส 
http://www.watpathumthani.org/ 

บ้านคลองบางปรอก ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านอุทยานมัจฉาหรือวังปลา  

027 วัดโบสถ์ 
http://www.rangsitcity.com/เที่ยวปทุมธานี/วัดโบสถ์.html 

ถนนชลประทาน ต าบล สามโคก ปทุมธานี เป็นวัดที่สร้างเมื่อพ.ศ.2164 โดยชาว 
มอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี ซึ่ง 
วัดโบสถ์เป็นชื่อหมู่บ้านที่ชาวมอญอพยพจากเมือง
มอญ 

 

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

ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุต 
 

เป็นวัดที่สร้างโดยมอญในรัชกาลที่ 2 
ชื่อว่า “วัดโกว๊ะ” แปลว่าจันทร์กะพ้อ 
เป็นวัดที่มีหอวัฒนธรรมซึ่งรวบรวมศิลปวัตถุมอญ 
 

 

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

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแบบพิเศษรวบรวมอนุรักษ์วัตถุ
พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่เก่ียวกับกิจการ
ทหารเรือ 

 

030 เมืองจ าลอง 
http://www.minisiam.com/ 

387 ถนน สุขุมวิท เมืองพัทยา อ าเภอ บางละมุง ชลบุรี เป็นสถานที่รวบรวมของโบราณสถาน ที่ส าคัญ เช่น 
วัดพระศรีรัตนศาสนาราม สะพานพระรามเก้า และ 
Mini ยุโรป จ าลองสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและอเมริกา 

 

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

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์รวมกลุ่มอาชีพชุมชนและเป็นแหล่งการรู้
ต่าง ๆ 

 

032 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
https://sites.google.com 

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ให้ความรู้เก่ียวกับภาษาญี่ปุ่น  

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

สุขุมวิท 21 กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้เก่ียวกับภาษาญี่ปุ่น  

034 โรงแรมมิลฟอร์ดพาราไดซ์ หัวหิน 
http://www.milford.co.th 

ต าบลปากน้ าปราน อ. ปรานบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
 

เข้าค่ายวิชาการของห้องเรียนคุณภาพด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2554 
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หมายเหตุ 

035 สวนนงนุช 
http://www.nongnoochtropicalgarden.com 

ต าบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นแหล่งออกแบบสวนต่าง ๆ เพื่อให ้
คนเข้าศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิด มีสวนผีเสื้อ 

ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2557 

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

ถ.สุขุมวิท-บางปใูหญ่ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ เป็นสถานที่รวบรวมสถานที่ส าคัญภายในประเทศ
แบบจ าลอง เช่น ประสาทเขาพนมรุ้ง วัดมหาธาตุ
สุโขทัย ฯลฯ และรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ปีการศึกษา 2555 

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

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3216 , เดิมบาง , เดิมบางนางบวช 
สุพรรณบุรี 

ให้ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และโลกใต้น า ปีการศึกษา 2555 และ 
ปีการศึกษา 2558  (ม.3) 

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

อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตลาดเก่าแก่ได้รับการประกาศให้เป็นตลาด 
๑๐๐ ปี ในเชิงอนุรักษ์ 

ปีการศึกษา 2555 และ 
ปีการศึกษา 2558 ( ม.3) 

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

ถ.รังสิต-องครักษ์(กม.7) ต.บึงย่ีโถ จ.ปทุมธานี  ประเภทของสวนสนุก ปี 2555 

040 อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดอยุธยา 
http://www.bic.moe.go.th 

อยุธยา ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ปี 2556 
 

041 ซาฟารีเวิลด์ 
http://www.safariworld.com/ 

พระยาสุเรนทร์ 40 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

สวนสัตว์ ปี 2556 
 

042  วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
http://www.watphananchoeng.com 

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โบราณสถาน ปี 2556 และ ปี 2557 
 

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

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ความรู้ เร่ือง โรค ปี 2556 
 

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

อาคารซิมเนเซียม 7 ถ.พหลโยธิน 
 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

การแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ ปี 2556 
 

045 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
http://www.library.tu.ac.th/ 

ถ.พระจันทร์ พระนคร. กรุงเทพมหานคร แหล่งเรียนความรู้ ปี 2556 
 

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

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   ศูนย์เพาะเลี้ยงเสือโคร่ง ปี 2556 

047 บรุคไซค์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองจังหวัดระยอง เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ปี 2556 (English Camp 2013) 
048 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร (ชะอ า) 

http://www.sirindhornpark.or.th/ 
ค่ายพระรามหก อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี เข้าค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 

ห้องเรียนพิเศษ 
ปี 2556 

049 โรงแรมยูเรเซีย ชะอ า ลากูน  
www.atsiam.com 

ชะอ า-เพชรบุรี บางเก่า ชะอ า เพชรบุรี  เข้าค่ายภาษาอังกฤษห้องเรียน ปี 2556 



 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  

 

 

เลขทะเบียน 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

สถานท่ีตั้ง 
 

ให้ความรู้เรื่อง 

 

หมายเหตุ 
050 โรงแรมเฮอร์มิเรท  

http://www.hermitagethailand.com 
ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา เข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียน

พิเศษ 
ปีการศึกษา 2556 

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

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

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

ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แนะแนวข้อมูลทางการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2556 

053 วัดบางหลวง 
http://www.bangluang.go.th/wat/prawat.html 

อ าเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดที่เก่าแก่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2556 

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

อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่พบในประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 

055 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
http://www.wattraimitr-
withayaram.com/new_t/index_home.php 

ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร  

เป็นวัดเก่าแก่ของไทย ปีการศึกษา 2556 

056 หอศิลป์อยุธยา 
http://www.oknation.net/blog/prapassorn/2008/01/14/entry-1 

อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้เก่ียวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ประวัติศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2556 

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

จังหวัดนครนายก เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ให้ศึกษาเก่ียวกับ
โบราฯสถาน 

ปีการศึกษา 2557 

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

ต าบล พรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก นครนายก ให้ความรู้เร่ือง ประวัติทหารไทยฯ ปีการศึกษา 2557 

059 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  
http://www.lib.su.ac.th/web-temple/ 

ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  สถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2557 

060 สยามโอเชี่ยนเวิร์ล ที่สยามพารากอน 
http://www.aquariumthailand.com/siam-ocean-world.html 

สยามพารากอน ชั้น B1-B2 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

สัตว์น้ าทะเลต่างๆ ปีการศึกษา 2557 

061 พระปฐมเจดีย์ 
http://www.watphrapthomchdi.com 

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ปีการศึกษา 2557 
 

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

ถนนบรมราชชนนี กม. 31 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม บุคคลส าคัญ 
 

ปีการศึกษา 2557 

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

เดอะริเวอร์ฟร้อนท์เอส 13, 2194 ถนนเจริญกรุง วัดพระยาไกร 
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

หุ่นละครเล็ก 
 

ปีการศึกษา 2557 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin/location.htm
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064 Happy English Camp 
http://www.booking.com/hotel/th/puktien-cabana-beach-
resort-amp-residence.th.html 

ปึกเตียน คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2557 

065 หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
http://www.thaimaptravel.com/ 

อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งรวมเร่ืองประวัติศาสตร์และศิลปะ นักเรียน ม.2 ปี 2557 

066 วัดมงคลบพิตร 
http://www.watboran.wordpress.com/ 

อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โบราณสถาน นักเรียน ม.2 ปี 2557 

067 ตลาดน้ าอโยธยา 
http://ayothayafloatingmarket.com 

ต าบลไผ่ลิง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ให้ความรู้อย่างหลากหลาย เช่น วิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อม
ไป ด้วยธรรมชาติให้ความรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
วิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นตลาดย้อนยุคแบบ
โบราณ แวดล้อมไป ด้วยธรรมชาติ 

นักเรียน ม.2 ปี 2557 

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

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไฟฟ้า นักเรียน ม.5 ปี 2558 

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

จังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่ที่พบหอยหลอดจ านวนมาก เกิดจากการ
ตกตะกอนของดินปนทราย  

นักเรียน ม.5 ปี 2558 

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

จังหวัดสมุทรสงคราม พระประวัติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

นักเรียน ม.5 ปี 2558 

071 อุทยาน ร.2 
http://www.maeklongtoday.com/tour/king%20rama%202%20
park.php 

ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ศิลปโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ นักเรียน ม.5 ปี 2558 

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

บ้านควาย – สุพรรณบุรี สถานที่ที่รวบรวมเร่ืองราว และรูปแบบวิถีชีวิต
ของคนในชนบท 

นักเรียน ม.3 ปี 2558 

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

ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้ความรู้เร่ืองกิจการโคนมแบบครบวงจร นักเรียน ม.4 ปี 2558 

074 วัดป่าสว่างบุญ 
http://www.paiduaykan.com/province/central/saraburi/watpa
swangbun.html 

แก่งคอย สระบุรี องค์เจดีย์เป็นปูนปั้นรูปแบบ สวยงามประณีต
เคลือบสีทองทัง้หมด สถานที่เหาะส าหรับการน่ัง
ปฏิบัติธรรม 

นักเรียน ม.4 ปี 2558 
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075 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  วัดพนัญเชิง  อยุธยา เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน คือ ภิกษุ  
สามเณร ให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ เป็นผู้ทรง
ความรู้ในหลักพุทธธรรม และมี 
ศิลาจารวัตรที่ดีงามตามหลักพระวินัย 

นักเรียน ม.2 ปี 2558 

076 วัดไชยวัฒนาราม 
 

ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองโบราณสถาน  นักเรียน ม.2 ปี 2558 

077 วัดหน้าพระเมรุราชิการาม 
 

  นักเรียน ม.2 ปี 2558 

078 อโยเดีย ตลาดนานาชาติ 
http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/000649/lang/th/ 

หมู่ 7 ต าบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา  ต้ังอยู่บริเวณใกล้กับตลาดน้ าอโยธยาเป็นแหล่งช้อปปิง้
ของนักท่องเที่ยว เหมาะแก่การแวะถ่ายรูปและพักผ่อน
เป็นอย่างย่ิง 

นักเรียน ม.2 ปี 2558 

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

19/75 หมู่ 10, ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี, 12120 12120 

หน้าที่พิสูจน์หลักฐานในคดีต่างๆ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.2 ปี 2558 

080 ส านักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 2 
https://th-th.facebook.com/ส านักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี-2 

20/72 หมู่ 10 ซอยจารุศร ถนนพหลโยธิน ต าบลคลอง
หน่ึง อ าเภอคลองหลวง, 12120 ปทุมธานี 

รับช าระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร และปฏิบัติงานด้าน
กรรมวิธีอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.2 ปี 2558 

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

ต าบลหินต้ัง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก การอบรมโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์การอบรมโครงการการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
ยุทธศาสตร์ ร้ัวโรงเรียน 

ปี 2559 

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

เลียบคลองชลประทาน ต าบล ล าเหย นครปฐม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4-6 สิงหาคม 2559 

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

ต าบล บ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ความรู้ในวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า นักเรียน ม.3 ปี 2559  

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

อาคารฝึกอบรม ต าบล เขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม 
ฉะเชิงเทรา  

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย และการ
พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตร 

นักเรียน ม.5 ปี 2559 

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

ถนน เทพคุณากร ต าบล หน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา 

เป็นวัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา นักเรียน ม.5 ปี 2559 



 
 

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

 

 
 

 

เลขทะเบียน 
 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

 

สถานท่ีตั้ง 
 

ให้ความรู้เรื่อง 
 

 

หมายเหตุ 
 

086 สวนสัตว์ดุสิต 
http://www.dusit.zoothailand.org/index.php 

71 ถนน พระรามที่ 5 แขวง ดุสิต เขต ดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

ให้ความรู้ชนิดของสัตว์ต่างๆ นักเรียน ม.1 ปี 2560 

087 พระราชวงัสนามจันทร์ 
http://www.emagtravel.com/archive/sanamchandra-
palace.html 

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม พระราชวังสนามจันทร์ใช้เป็นที่ท าการของส่วนราชการ
ต่างๆของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นวิทยาเขตหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบัน 

นักเรียน ม.2 ปี 2560 

088 ตลาดดอนหวาย 
https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/ตลาดดอนหวาย 

ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้ความรู้เก่ียวกับอาหารนานาชนิด นักเรียน ม.2 ปี 2560 

089 ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย  (เฮียนาใช้) 
http://www.suphan/biz/herechai.htm 

ต าบล บ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ความรู้ในวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า นักเรียน ม.3  ปี 2560 

090 ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล 
https://www.iurban.in.th/review/tan-land/ 

โรงงานอิชิตัน 111/1 หมู่ 4 ต าบล อุทัย อุทัย 
พระนครศรีอยุธยา  

สร้างสรรค์ปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหมไ่ด้เรียนรู้การใช้
ชีวิตอย่างสมดุล 

นักเรียน ม.4  ปี 2560 

091 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์
https://www.lopburi.org/pasakjolasiddam 

ต าบลหนองบัว อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การพัฒนาลุ่มแม่น้ าป่าสักเพื่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึง
ปัญหาก็มาจากการขาดแคลนน้ าที่ไม่เพียงพอ เพื่อกัก
เก็บน้ าให้เพียงพอ 

นักเรียน ม.1 – ม.3  ปี 2561 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


