ทําเนียบแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๖๐ แหง
ที่
จังหวัด
แหลงเรียนรู
ภาคกลาง (๑๒ จังหวัด ๑๗ แหลงเรียนรู)
๑ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิดุริยประณีต
๒

รุงอรุณของเลนพื้นบาน

๓

วัดกระทุมเสือปลา

๔

พิพิธภัณฑของจิ๋วสัญจร

๕

พิพิธภัณฑทองถิ่นชุมชนตรอกขาวเมา

๖ กาญจนบุรี

ศูนยวัฒนธรรมอําเภอสังขละบุรี

๗

แหลงเรียนรูบานหนองขาว

ที่อยู
เลขที่ ๘๓
แขวง วัดสามพระยา เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
เลขที่ ๒๑/๒๐
แขวง ศาลาธรรมสาสน เขต ทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
เลขที่ ๕
แขวง ประเวศ เขต ประเวศ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
เลขที่ ๕๖
แขวง หวยขวาง เขต หวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
เลขที่ ๖๑๓
แขวง บานชางหลอ เขต บางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
เลขที่ ๑๖๑/๓ หมูที่ ๓
ต. หนองลู อ. สังขละบุรี
จ. กาญจนบุรี ๗๑๒๔๐
หมูที่ ๑-๑๓
ต. หนองขาว อ. ทามวง
จ. กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

การติดตอ
โทรศัพท ๐๘ ๑๕๕๘ ๔๓๙๗
โทรศัพท ๐๘ ๑๖๕๓ ๕๒๖๗,
๐๙ ๒๐๙๒ ๖๙๕๓, ๐๙ ๙๑๙๗ ๙๘๗๖
โทรศัพท ๐ ๒๗๒๖ ๐๖๘๑,
๐๘ ๖๘๑๔ ๑๑๙๐
โทรสาร ๐ ๒๗๒๖ ๐๖๘๑
โทรศัพท ๐๘ ๔๐๘๔ ๔๖๘๘,
๐๘ ๙๗๓๓ ๓๖๖๖
โทรสาร ๐ ๒๒๗๗ ๒๖๗๖
โทรศัพท ๐๘ ๕๕๖๑ ๓๙๑๐
โทรศัพท ๐ ๓๔๕๙ ๕๐๒๗
โทรสาร ๐ ๓๔๕๙ ๕๕๓๗
โทรศัพท ๐๘ ๑๙๔๗ ๒๗๔๗

ที่

จังหวัด

แหลงเรียนรู

๘

นครปฐม

พิพิธภัณฑพื้นบานวัดหวยตะโก

๙

นครสวรรค

ศูนยวัฒนธรรมชุมชนตําบลเกยไชย

๑๐ พระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑเรือไทย

๑๑ ราชบุรี

พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง

๑๒ ลพบุรี

พิพิธภัณฑเรือพื้นบานวัดยาง ณ รังสี

๑๓ สิงหบุรี

วิหารหลวงพอกําไรสัมฤทธิ์

๑๔ สิงหบุรี

หอวัฒนธรรมโรงเรียนสิงหบุรี

ที่อยู

การติดตอ

เลขที่ ๙ หมูที่ ๔
ต. พะเนียด อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม ๗๓๑๒๐
เลขที่ ๑/๑ หมูที่ ๔
ต. เกยไชย อ. ชุมแสง
จ. นครสวรรค ๖๐๑๒๐
เลขที่ ๑๒/๑ หมูที่ ๙
ต. ประตูชัย
อ. เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา
หมูที่ ๕
ต. บานมวง อ. บานโปง
จ. ราชบุรี ๗๐๑๑๐
หมูที่ ๒
ต. ตะลุง อ. เมือง
จ. ลพบุรี ๑๕๐๐๐
หมูที่ ๑
ต. น้ําตาล อ. อินทรบุรี
จ. สิงหบุรี ๑๖๑๑๐

โทรศัพท ๐๘ ๖๖๒๓ ๒๑๔๘

เลขที่ ๑๑๘ หมูที่ ๑
ต. บางมัญ อ. เมือง
จ. สิงหบุรี ๑๖๐๐๐

โทรศัพท ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๗๑
โทรสาร ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๗๒

โทรศัพท ๐๘ ๙๓๐๔ ๒๕๗๘,
๐ ๕๖๓๕ ๓๐๖๒
โทรศัพท ๐๘ ๑๘๑๗ ๐๕๖๗

โทรศัพท ๐๘ ๙๘๘๕ ๘๘๑๗
โทรศัพท ๐๘ ๙๒๔๐ ๑๔๐๓

ที่

จังหวัด

๑๕ ฉะเชิงเทรา
๑๖ ระยอง

๑๗ สมุทรปราการ

แหลงเรียนรู

ศูนยเครือขายพิพิธภัณฑเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (ภาคกลาง)
หนังตะลุง ส ศิษยกระบกขึ้นผึ้ง
ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู

เลขที่ ๒๒๔ หมูที่ ๑
ต. ลาดกระทิง อ. สนามชัยเขต
จ. ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
เลขที่ ๑๒๕ หมูที่ ๙
ต. บางบุตร อ. บานคาย
จ. ระยอง ๒๑๑๒๐
๑๘/๑๘
ต. บางโฉลง อ. บางพลี
จ. สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

การติดตอ

โทรศัพท ๐๙ ๘๔๓๖ ๕๐๒๐
โทรศัพท ๐๘ ๑๓๔๐ ๙๒๙๑
โทรศัพท ๐ ๒๓๑๒ ๖๓๐๐
โทรสาร ๐ ๒๓๑๒ ๖๓๘๗

ที่
จังหวัด
แหลงเรียนรู
ภาคเหนือ (๑๐ จังหวัด ๑๕ แหลงเรียนรู)
๑๘ เชียงราย

พิพิธภัณฑพื้นบานตําบลบานแซว

๑๙ เชียงใหม

ศูนยเรียนรูซอพื้นเมือง
อําเภอสะเมิง

๒๐

ศูนยการเรียนรูไตลื้อ
ภูมิปญญาไทยบานใบบุญ

๒๑ ตาก

พิพิธภัณฑเมืองเฉลิมพระเกียรติ

๒๒ นาน

พิพิธภัณฑพระพุทธรูปไมและแหลงเรียนรู
ชุมชนบานน้ําลอม

๒๓

หอประวัติศาสตร
โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา

๒๔ เพชรบูรณ

ศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
ตําบลวังบาล

๒๕ เพชรบูรณ

พิพิธภัณฑเมืองวิเชียรบุรี

ที่อยู
หมูที่ ๗
ต. บานแซว อ. เชียงแสน
จ. เชียงราย ๕๗๑๕๐
เลขที่ ๒๒/๒ หมูที่ ๕
ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม ๕๐๒๕๐
เลขที่ ๑๔๒ หมูที่ ๔
ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด
จ. เชียงใหม ๕๐๒๒๐
ถนน ตากสิน
ต. ระแหง อ. เมือง
จ. ตาก ๖๓๐๐๐
วัดน้ําลอม
ต. ในเวียง อ.เมืองนาน
จ. นาน ๕๕๐๐๐
โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา
ต. ในเวียง อ. เมืองนาน
จ. นาน ๕๕๐๐๐
เลขที่ 1 หมูที่ 15
ต. วังบาล อ. หลมเกา
จ.เพชรบูรณ 67000
หมูที่ ๑
ต. ทาโรง อ. วิเชียรบุรี
จ. เพชรบูรณ ๖๗๑๗๐

การติดตอ
โทรศัพท ๐๘ ๑๙๕๒ ๗๐๕๘
โทรศัพท ๐๘ ๕๗๐๖ ๐๕๔๙
โทรศัพท ๐ ๕๓๔๙ ๖๒๖๔
โทรศัพท ๐ ๕๕๕๑ ๘๘๘๘
โทรศัพท ๐๘ ๓๓๒๔ ๔๐๐๗
โทรศัพท ๐๘ ๗๑๗๘ ๒๕๘๘
โทรศัพท ๐๘ ๒๑๖๔ ๙๓๑๕
โทรศัพท ๐๘ ๒๔๐๔ ๔๖๕๙

ที่

๒๖ แพร

จังหวัด

วัดสูงเมน

แหลงเรียนรู

๒๗

ศูนยเรียนรูผาจกเมืองลอง
(พิพิธภัณฑบานศิลปนแหงชาติ)

๒๘ พะเยา

หอวัฒนธรรมนิทัศน วัดศรีโคมคํา

๒๙

บานดินคําปูจู Live and Learn

๓๐ พิษณุโลก

พิพิธภัณฑบานจาทวี

๓๑ ลําพูน

พิพิธภัณฑบานมณีทอง

๓๒

บานศิลปนแหงชาติ
(อินสนธิ์ วงคสาม)

ที่อยู

เลขที่ ๒๐๑ หมูที่ ๓
ต. สูงเมน อ. สูงเมน
จ. แพร ๕๔๑๓๐
เลขที่ ๙๗/๒ หมูที่ ๙
ต. หัวทุง อ. ลอง
จ. แพร ๕๔๑๕๐
เลขที่ ๖๙๒
ต. เวียง อ. เมือง
จ. พะเยา ๕๖๐๐๐
เลขที่ ๒๓๘ หมูที่ ๑
ต. ทาวังทอง อ. เมือง
จ. พะเยา ๕๖๐๐๐
เลขที่ ๒๖/๑๓๘
ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
เลขที่ ๑๕๗ หมูที่ ๑
ต. บานโฮง อ. บานโฮง
จ. ลําพูน ๕๑๑๓๐
เลขที่ ๑๐๙/๒ หมูที่ ๑
ต. บานแปน อ. เมือง
จ. ลําพูน ๕๑๐๐๐

การติดตอ

โทรศัพท ๐ ๕๔๕๔ ๑๒๑๙

โทรศัพท ๐ ๕๔๕๘ ๓๔๔๓
โทรศัพท ๐๘ ๑๙๕๑ ๖๖๓๙
โทรศัพท ๐ ๕๔๔๑ ๐๐๕๙
โทรศัพท ๐๘ ๔๖๑๔ ๔๒๒๒
โทรศัพท ๐ ๕๕๒๑ ๒๗๔๙
โทรศัพท ๐ ๕๓๕๕ ๐๑๒๑
๐๘ ๖๒๔๘ ๘๔๓๒
โทรศัพท ๐ ๕๓๕๒ ๑๖๐๙
โทรสาร ๐ ๕๓๕๒ ๑๖๐๙

ที่
จังหวัด
แหลงเรียนรู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๓ จังหวัด ๑๔ แหลงเรียนรู)
๓๓ ขอนแกน

พิพิธภัณฑพื้นบานวัดแกวสวาง

๓๔

พิพิธภัณฑพื้นบาน
(วิถีธรรม วิถีไทย สูวิถีพอเพียง)

๓๕ ชัยภูมิ

หอวัฒนธรรมดนตรีพื้นบานอีสาน

๓๖ นครพนม

วัฒนธรรมชาวโส

๓๗ นครราชสีมา

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา

๓๘ บุรีรัมย

พิพิธภัณฑอําเภอบานกรวด

๓๙ มหาสารคาม

พิพิธภัณฑวัดพุทธมงคล

๔๐ ยโสธร

ภูมิปญญาทองถิ่น

ที่อยู
เลขที่ ๒๕๔ หมูที่ ๑๖
ต. หนองกรุงธนสาร อ. ภูเวียง
จ. ขอนแกน ๔๐๑๕๐
เลขที่ ๙ หมูที่ ๑
ต. ขามปอม อ. เปอยนอย
จ. ขอนแกน ๔๐๓๔๐
เลขที่ ๔๕๑ หมูที่ ๓
ต. นางแดด อ. หนองบัวแดง
จ. ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
เลขที่ ๒๑ หมูที่ ๒
ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค
จ. นครพนม ๔๘๑๙๐
เลขที่ ๓๔๐
ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
เลขที่ ๑๑๔ หมูที่ ๔
ต. ปราสาท อ. บานกรวด
จ. บุรีรัมย ๓๑๑๘๐
หมูที่ ๒
ต. คันธารราษฎร อ. กันทรวิชัย
จ. มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
เลขที่ ๒๙๙ หมูที่ ๑๒
ต. สามแยก อ. เลิงนกทา
จ. ยโสธร ๓๕๑๒๐

การติดตอ

โทรศัพท ๐๘ ๙๖๒๐ ๘๙๐๒
โทรศัพท ๐ ๔๔๘๑ ๐๕๕๑
โทรศัพท ๐ ๔๒๕๙ ๕๒๑๙
โทรศัพท ๐ ๔๔๒๕ ๓๐๙๗
๐๘ ๑๔๐๗ ๗๒๙๙
โทรศัพท ๐ ๔๔๖๗ ๙๔๗๙
โทรศัพท ๐๘ ๐๘๙๕ ๓๖๕๙
โทรศัพท ๐ ๔๕๗๘ ๑๑๑๖
โทรสาร ๐ ๔๕๗๘ ๑๙๘๖

ที่

จังหวัด

แหลงเรียนรู

๔๑ รอยเอ็ด

พิพิธภัณฑมรดกภูมิปญญา
บานกูกาสิงห

๔๒ เลย

ศูนยวัฒนธรรมทองถิ่นบานเดิ่น

๔๓ สกลนคร

พิพิธภัณฑภูพานสกลนคร

๔๔ หนองคาย

ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
อําเภอภูแกว

๔๕ อุดรธานี
๔๖ อุบลราชธานี

แหลงเรียนเทียนพรรษาศรีประดู
แหลงเรียนรูภูมิปญญาเทียนพรรษา
อุบลราชธานี

ที่อยู

การติดตอ

บานกูกาสิงห
ต. กูกาสิงห อ. เกษตรวิสัย
จ. รอยเอ็ด ๔๕๑๕๐
เลขที่ ๙๔/๑ หมูที่ ๓
ต. ดานซาย อ. ดานซาย
จ. เลย ๔๒๑๒๐
ถนนเปรมปรีดา
ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง
จ. สกลนคร ๔๗๐๐๐
ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. หนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท ๐ ๔๓๖๓ ๒๑๒๕,
๐ ๔๓๖๓ ๒๑๕๕
โทรสาร ๐ ๔๓๖๓ ๒๑๒๖
โทรศัพท ๐ ๔๒๘๙ ๑๓๒๘
๐๘ ๖๒๙๓ ๓๑๑๘

เลขที่ ๑๘๗ หมูที่ ๗
ต. บานจีต อ. กูแกว
จ. อุดรธานี ๔๑๑๓๐
เลขที่ ๖ ถนน สรรพสิทธิ์
ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท ๐ ๔๒๒๕ ๖๑๐๙
โทรสาร ๐ ๔๒๒๕ ๖๑๗๖

โทรศัพท ๐ ๔๒๗๑ ๔๘๕๓
โทรศัพท ๐ ๔๒๔๒ ๒๗๗๕
โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๓๔๑๓

โทรศัพท ๐๘ ๑๐๖๙ ๕๑๙๑

ที่
จังหวัด
แหลงเรียนรู
ภาคใต (๑๐ จังหวัด ๑๔ แหลงเรียนรู)
๔๗ ชุมพร

หอวัฒนธรรมอําเภอละแม

๔๘

พิพิธภัณฑชุมชนไทดํา
บานดอนรวบ

๔๙

พิพิธภัณฑภูมิปญญา

๕๐ ตรัง

พิพิธภัณฑพื้นบานตําบลหมื่นศรี

๕๑ ปตตานี

พิพิธภัณฑพระราชพุทธิรังษี

๕๒ นราธิวาส

พิพิธภัณฑวัดชลธาราสิงเห

๕๓ นราธิวาส

พิพิธภัณฑพื้นบานศูนยวัฒนธรรม
โรงเรียนบานมะรือโบตก

๕๔ พังงา

ศูนยวัฒนธรรมชาวเลบานทับปลา

ที่อยู
เลขที่ ๑๐๓ หมูที่ ๓
ต. ทุงหลวง อ. ละแม
จ. ชุมพร ๘๖๑๗๐
หมูที่ ๘
ต. บางหมาก อ. เมือง
จ. ชุมพร ๘๖๐๐๐
โรงเรียนศรียาภัย
อ. เมือง
จ. ชุมพร ๘๖๐๐๐
หมูที่ ๕
ต. นาหมื่นศรี อ. นาโขง
จ. ตรัง ๙๒๑๗๐
เลขที่ ๑๐ หมูที่ ๑
ต. ตุยง อ. หนองจิก
จ. ปตตานี ๙๔๑๗๐
หมูที่ ๓
ต. เจะเห อ. ตากใบ
จ. นราธิวาส ๙๖๑๑๐
เลขที่ ๒๒๗/๒ หมูที่ ๑
ต. มะรือโบตก อ. ระแงะ
จ. นราธิวาส ๙๖๑๓๐
หมูที่ ๘
ต. ทายเหมือง อ. ทายเหมือง
จ. พังงา ๘๒๑๒๐

การติดตอ
โทรศัพท ๐๘ ๕๘๘๐ ๑๐๖๑
โทรศัพท ๐๘ ๒๘๐๗ ๙๔๖๔
โทรศัพท ๐๘ ๙๘๗๑ ๑๕๗๓
โทรศัพท ๐ ๗๕๒๙ ๙๕๕๖
โทรศัพท ๐ ๗๓๔๓ ๗๓๐๐

โทรศัพท ๐ ๗๓๕๖ ๗๐๕๑
โทรศัพท ๐๘ ๑๐๙๐ ๕๖๕๖

ที่

จังหวัด

แหลงเรียนรู

๕๕ พังงา

พิพิธภัณฑชุมชนพื้นบาน
วัดมาตุคุณาราม

๕๖

พิพิธภัณฑเมืองพังงา

๕๗

พิพิธภัณฑพื้นบานเกาะปนหยี

๕๘ พัทลุง

ศูนยการเรียนรูหอศิลปหนังตะลุง

๕๙ สงขลา

พิพิธภัณฑบานเกาะยอ
โรงเรียนวัดทายยอ

๖๐ สุราษฏรธานี

พิพิธภัณฑพื้นบานเมืองไชยา

ที่อยู

วัดมาตุคุณาราม
ต. กระโสม อ. ตะกั่วทุง
จ. พังงา ๘๒๑๓๐
ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเกา)
ต. ทายชาง อ. เมือง
จ. พังงา ๘๒๐๐๐
โรงเรียนเกาะปนหยี
ต. เกาะปนหยี อ. เมือง
จ. พังงา ๘๒๐๐๐
เลขที่ ๑๑๒ หมูที่ ๔
ต. ทามิหงํา อ. เมือง
จ. พัทลุง ๙๓๐๐๐
เลขที่ ๑/๑๐ หมูที่ ๙
ต. เกาะยอ อ. เมือง
จ. สงขลา ๙๐๑๐๐
หมูที่ ๔
ต. ตลาดไชยา อ. ไชยา
จ. สุราษฎรธานี ๘๔๑๑๐

การติดตอ

โทรศัพท ๐ ๗๖๔๘ ๑๕๙๖
โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๕๙๕
โทรศัพท ๐๘ ๓๑๘๑ ๗๔๓๐
โทรศัพท ๐๘ ๙๔๖๒ ๙๓๑๔
โทรศัพท ๐๗ ๔๔๕ ๐๕๖๘
โทรศัพท ๐๗ ๗๔๓ ๑๐๗๑

