
                                                                                                 

 

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เลขทะเบียน ชื่อ – นามสกุล สถานที่ / หน่วยงาน / บ้านเลขที่ จังหวัด ให้ความรู้เรื่อง วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

001 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ ภาษาฝรั่งเศส 16 ส.ค. 2555  
002 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับบทสวดมนต์สรภัญญะ ปี 2556  
003 มูลนิธิไทยคม มูลนิธิไทยคม ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ การค้นหาตนเอง ( you can do it ) ปี 2556  
004 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ การพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ปี 2556  

005 สถาบัน RAC รังสิต สถาบัน RAC รังสิต ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ อาชีพแห่งอนาคต ปี 2556  
006 ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพและยาเสพตดิ ปี 2556  
007 พระมหาวิชิต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ สมาธิกับการเรียน ปี 2556  
008   ปทุมธาน ี นิทานธรรมะ ปี 2556  
009 คณะผู้พพิากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี การประเมินศูนย์ผูป้ระนอมรุ่นเยาว์และไกล่เกลี่ย 12 มิ.ย. 2558  
010 ร.ต.ประยทุธ เสตถาภิรมย ์ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับสรรพสามิต 16 มิ.ย. 2558  
011 สรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับวิธีการฆ่าแมลง 16 มิ.ย. 2558  
012 นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง โรงไฟฟ้า SPP บริษัทนวนคร การไฟฟ้า จ ากัด ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับพลังงาน 19 ส.ค.2558  
013    ความรู้เก่ียวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์ 16 ก.ย. 2558  
014 ดร.สุนทรยี์ จีนธรรม และ อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี โครงการพัฒนาเชิงวิทย์ฯ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 15 ธ.ค. 2558  
015 กลุ่มวิหคอาสา  กลุ่มวิหคอาสา ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎระเบยีบการ

ใช้วิทยุสื่อสารอย่างถูกต้อง 
30 มกราคม 2559  

016 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ ภาษาฝรั่งเศส 8 กุมภาพันธ์ 2559  
017 ส านกังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ปทุมธานี 
ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการถูกล่อลวง 24 กุมภาพันธ์ 2559  

018 คณะชาวต่างชาติจาก NOP AJIA NO ATARASHII KAZE  ประเทศ
ญี่ปุ่น คณะอาจารย์ นักศึกษาจาก Foreingn Trade University จาก
ประเทศเวียดนาม และ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

คณะชาวต่างชาติจาก NOP AJIA NO ATARASHII KAZE  
ประเทศญีปุ่่น คณะอาจารย์ นักศึกษาจาก Foreingn Trade 
University จากประเทศเวียดนาม และ คณะอาจารย์และ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต 

ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ ภาษาญี่ปุ่น 28 กุมภาพันธ์ 2559  

019 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ให้ความรู้ เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง 24 กุมภาพันธ์ 2559  
020 บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จ ากัด 21 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถนนประเสริฐมนูกิจ 

แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ จัดอบรม SMS การใช้งานระบบส่งข้อความให้ผู้ปกครอง 12 พฤษภาคม 2559  

021 นายวันดี จอดนอก ผู้อ านวยการโรงเรียน สพป. ปทุมธานี เขต 1 ถนนปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี จัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเพื่อความมั่นคง 28 มิถุนายน 2559  
022 สาธารณสุข ถนนเทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ เก็บข้อมูลพฤติกรรมสขุภาพ ของนักเรียน

กรอกข้อมูลผ่านอุปกรณ์ที่ทางสาธารณสุขจัดมาให้ 
29 มิถุนายน 2559  

023 ครูภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ปทุมธานี ความรู้เรื่อง การจัดดอกไม้แบบ “อิเคบานะ” 7 กรกฎาคม 2559  
024 คณะกรรมการปฏิรปูการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3 ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ความรู้เก่ียวกับ การศึกษาในสถานศึกษา 4 สิงหาคม 2559  
025 นอ.ฐากูร เกิดแก้ว กองทัพอากาศ  ความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศ” 17 สิงหาคม 2559  
026 นายเอกวรินทร์ วาสนาส่ง ผู้จัดการโครงการ โรงไฟฟ้า SPP บริษัท นวนคร การไฟฟ้า จ ากัด ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 31 สิงหาคม 2559  



                                                                                                 

027 นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนสีขาว ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง 

ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ การอบรมโครงการการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “รั้ว
โรงเรียน” 

6 กันยายน 2559  

028 Investment Discovery Museum บริษัท ฟิวเจอร์มาร์ท ครีเอชั่น จ ากัด 519/608-609  
ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ ความรู้เก่ียวกับ กลุ่ม Investory พิพิธภัณฑ์การลงทุน 14 กันยายน 2559  

029 คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานแก่ประชาชน 

14 กันยายน 2559  

030 ดร.พรอัญชลี พุกชาญค้า และดร.อรพินท์ สอนสลับ จากสถาบัน 
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 

นครปฐม ความรู้เก่ียวกับ “การจัดการเรียนส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21” 

26 ตุลาคม 2559  

031 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ถนนปทุมสัมพันธ์ ต าบาลบางปรอก อ าเภอเมือง ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference 

28 ตุลาคม 2559  

032 บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 283 อาคารสีบญุเรือง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ ความรู้เก่ียวกับแผนการศึกษา ทวิภาคี กลุ่ม CP ALL 3 พฤศจิกายน 2559  

033 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 อาคารส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง 

ปทุมธานี Thammasat Academics for people 2016 
ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและ Thammasat 
Open house 2016 ที่จะเริ่ม 23-24 พฤศจิกายน 2559 
ณ ยินเนเซียม 1 

10 พฤศจิกายน 
2559 

 

034 บริษัท บางอ้อ จ ากัด โครงการเนอวานา แอทเวิร์ค 877/31 ถนนพระราม 9  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพฯ ความรู้การใช้บอร์ดอัจฉริยะให้กับครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

16 พฤศจิกายน 
2559 

 

035 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ABAC ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิ กรุงเทพฯ ความรู้เรื่องภาษา HTML 23 พฤศจิกายน 
2559  

 

036 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

อบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย กรุงเทพฯ อบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และ
ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 

29 พฤศจิกายน 
2559 

 

037 เทศบาลท่าโขลง เทศบาลเมืองท่าโขลง เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนสีขาว  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 

ปทุมธานี อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตเยาวชน  
นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 

18 มกราคม 2560  

038 นายชลาทร ใจซื่อกุล เทศบาลเมืองท่าโขลง เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนสีขาว 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 

ปทุมธานี โครงการ “ลดพุงเพื่อสุขภาพ” 8 กุมภาพันธ์ 2560  

039 ผ.ศ.โชคชยั เทียมทิพร จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี ปทุมธานี โครงการการพัฒนาร่างกายเพื่อสุขภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2560  
040 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 50 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต าบลบ้านฉาง 

อ าเภอเมืองปทุมธานี  
ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับ การย้ายทะเบียนรถมาใช้ในจังหวัด

ปทุมธานี 
23 กุมภาพันธ์ 2560  

041 คณะครูและนักศึกษาจาก Chuo University ประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วย
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ญี่ปุ่น Tokyo, Hachioji, Higakano และ 99 หมู่ 18 
อาคารส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต  

ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับการเรียนการสอน วิชาเอกแผนญี่ปุ่นของ 
โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

24 กุมภาพันธ์ 2560  

042 เทศบาลท่าโขลง เทศบาลเมืองท่าโขลง เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนสีขาว  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  

ปทุมธานี ความรู้เก่ียวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

9 มีนาคม 2560  

043 เทศบาลท่าโขลง เทศบาลเมืองท่าโขลง เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนสีขาว  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  

ปทุมธานี โครงการเก่ียวกับรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน
เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน 

31 พฤษภาคม 2560 
7 มิถุนายน 2560 

 



                                                                                                 

14 มิถุนายน 2560 
044 เทศบาลท่าโขลง เทศบาลเมืองท่าโขลง เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนสีขาว  

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  
ปทุมธานี โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนฯ 
1 มิถุนายน 2560  

045 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลท่าโขลง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลท่าโขลง ปทุมธานี โครงการรณรงคป์้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันบอล
ออนไลน์ 

12 มิถุนายน 2560 ปี 2560 

046 นายจักรพงษ์ สุวรรณจิตร นักวิชาการพลังงาน จากศูนย์บริการวิชาการ
ที่ 1 ปทุมธาน ี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (ปทุมธานี) ปทุมธานี อบรมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและส านักงาน 13 มิถุนายน 2560 ปี 2560 

047 งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โรงงานยาสามโคก งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โรงงานยาสามโคก ปทุมธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ อบรม อย.น้อยใน 
โรงเรียน 

16 มิถุนายน 2560 ปี 2560 

048 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน 

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพฯ โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบมีส่วน
ร่วมอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

14 มิถุนายน 2561 ปี 2561 

049 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง กรมราชทัณฑ์ เลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองห้า ต าบลคลองห้า อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ปทุมธาน ี เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจกระตุ้นจิตส านึกที่ดี 
ถูกต้องในการด าเนินชีวิตของเยาวชนให้ห่างไกลจาก
อาชญากรรม 

29 มิถุนายน 2561 ปี 2561 

050 รศ. ดร. วิมล ชอบชื่นชม มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสถาบันพัฒนามนุษย์และสังคม  ปทุมธานี พลังชีวิต ตดิเทอร์โบ 25 กรกฎาคม 2561 ปี 2561 
051 เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปทุมธานี ให้ความรู้ ในเรื่องการออมเงิน 25 กรกฎาคม 2561 ปี 2561 
052 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  511 หมู่ 3 ถนนเดชะตุงคะ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพฯ เรื่องการสอบเข้า เตรียมทหาร ให้กับนักเรียนชายชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
26 กรกฎาคม 2561 ปี2561 

053 นายมนัสวี เปาอินทร์ อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) 

อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) 

บุรีรัมย ์
(สาขานางรอง) 

ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 20 สิงหาคม 2561 ปี 2561 

054 ครูนุ้ย เชิญยิ้ม ครูหลุยส์ เชิญยิ้ม ครูใหญ่ วาเลนไทน์ นักแสดงตลกคณะเชิญยิ้ม นครนายก ให้ความรู้ในศาสตร์ด้านการแสดงตลก  4 ธันวาคม 2561  
055 นายมนัสวี เปาอินทร์ อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) 
อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) 

บุรีรัมย ์
(สาขา

นางรอง) 

ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 3 มกราคม 2562 ปี 2561 

056 สถาบันวิทยาการพลังงาน ของ ปตท สถาบันวิทยาการพลังงาน ของ ปตท กรุงเทพฯ โครงการพลังงานสัญจร 2562 24 กรกฎาคม 2562  
057 นายมนัสวี เปาอินทร์ อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) 
อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) 

บุรีรัมย ์
(สาขานางรอง) 

โครงการ สอนวิชาชีพ สร้างคนดีสู่สังคม 26 กรกฎาคม 2562  

058 รุ่นพี่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 

กรุงเทพฯ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  21 สิงหาคม 2562  

059 พี่พี พริิยกร กรพิทักษ ์Edugen สถาบันพิเศษออนไลน์ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 
ห้องเลขที่ 172 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ เตรียมสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย 28 สิงหาคม 2562  

       
060 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อยุธยา การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน"ร่วมท ากิจกรรม

กับนักเรียนในระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 5 
30 สิงหาคม 2562  

061 รุ่นพี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต ปทุมธานี กิจกรรมให้ความรู้กับรุ่นน้อง ซึ่งบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ 3 กันยายน 2562  
062 อ.ดร.สิชล คูวุฒยากร  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต ปทุมธานี อบรม "เทคนิคการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยี" ให้เฉพาะ

คุณครูกล่มภาษาต่างประเทศ  
7 กันยายน 2562  



                                                                                                 

063 เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์50 ถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนงาม
วงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ คณะที่เปิด เกณฑ์การเข้า มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน
ระดบัชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  

11 กันยายน 2562  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


