ทําเนียบแหล่งเรียนรูท
้ างว ัฒนธรรมของชุมชน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 61 แห่ง
ลําด ับ
ที่

ภาค

จ ังหว ัด

1.

เหนือ

ี งใหม่
เชย

2.

เหนือ

3.

4.

ื่
ชอ

สถานทีต
่ ง้ั

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

ี งใหม่-ฮอด
เลขที่ 230 หมูท
่ ี่ 2 ถนนเชย
ี งใหม่
ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชย
50230 โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
1. นายเกษม ทิพย์คํามา 081-8838085
2. นางศริ จ
ิ ันทร์ ทิพย์คํามา 089-8505188
เว็บไซต์ www.baantipmanee.com
Facebook: tipmanee.kasem
IDLine : kasem22112510

นายเกษม ทิพย์คํามา เจ ้าของบ ้าน
ทิพย์มณี โทรศัพท์มอ
ื ถือ
081-8838085
IDLine : kasem22112510

ื สานงานศล
ิ ป์ แหล่งเรียนรู ้พิพธิ ภัณฑ์
นครสวรรค์ สบ
หลวงปู่ พิมพา
ั
ตําบลหนองตางู อําเภอบรรพตพิสย
จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองตางู หมูท
่ ี่ 1 ตําบลหนองตางู อําเภอ
ั
บรรพตพิสย
จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้ 081-2800972
เว็บไซต์ : www.ntng.ac.th

นายสุชาติ เอกปั ชชา ผู ้อํานวยการ
โรงเรียนวัดหนองตางู โทรศัพท์ท ี่
ทํางาน 056-871790
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-2800972
อีเมล :
suchat_ekpatcha@hotmail.com
IDLine : 0812800972

เหนือ

น่าน

แหล่งเรียนรู ้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
วัดศรีมงคล (ก๋ง )
ตําบลยม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วัดศรีมงคล(ก๋ง) ตําบลยม อําเภอท่าวังผา
พระครูรังสธี รรมานั นท์ เจ ้าอาวาสวัด
จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ประสาน ศรีมงคล (ก๋ง) โทรศัพท์มอ
ื ถือ
0861834256
ให ้ข ้อมูลแหล่งเรียนรู ้ 061-5076519

เหนือ

น่าน

ิ ปวัฒนธรรมเมืองปั วนคร
แหล่งเรียนรู ้ศล
น่านวัดป่ าหัด
ตําบลปั ว อําเภอปั ว จังหวัดน่าน

วัดป่ าหัด เลขที่ 90 หมูท
่ ี่ 2 ตําบลปั ว อําเภอ
ปั ว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย ์ 55120
โทรศัพท์มอ
ื ถือ
089-5574521/094-2962599 อีเมล:
komson_pua@hotmail.com Facebook :
กลุม
่ มิตรแก ้วสหายคําวรนคร IDLine :
sonkomsonpua

บ ้านทิพย์มณี
ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัด
ี งใหม่
เชย

หน ้าที่ 1 จาก 16

พระครูนันทโชติวฒ
ั น์ ประธานแหล่ง
ิ ปวัฒนธรรมเมืองปั ว นคร
เรียนรู ้ศล
น่านวัดป่ าหัด โทรศัพท์มอ
ื ถือ
089-5574521

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

ลําด ับ
ที่

ภาค

สถานทีต
่ ง้ั

5.

เหนือ

พะเยา

6.

เหนือ

ั นาม อําเภอวังทอง
พิษณุโลก พิพธิ ภัณฑ์พน
้ื บ ้านวัดเกาะแก ้วประชานุรักษ์ เลขที่ 9 หมูท
่ ี่ 2 ตําบลชย
ั นาม อําเภอวังทอง จังหวัด
ตําบลชย
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย ์ 65130
พิษณุโลก
โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
081-2817393

7.

เหนือ

แพร่

8.

เหนือ

่ งสอ พิพธิ ภัณฑ์ชนเผ่าโรงเรียนปางมะผ ้า
แม่ฮอ
น
พิทยาสรรพ์
ตําบลสบป่ อง อําเภอปางมะผ ้า จังหวัด
่ งสอน
แม่ฮอ

ศูนย์การเรียนรู ้วัฒนธรรมไทลือ
้ ท่าฟ้ า
ี งม่วน
อําเภอเชย
ี งม่วน จังหวัดพะเยา
ตําบลสระ อําเภอเชย

ิ ปะพืน
พิพธิ ภัณฑ์ศล
้ บ ้านโรงเรียนสอง
พิทยาคม
ตําบลบ ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่

ี งม่วน - พะเยา
บ ้านท่าฟ้ าใหม่ หมูท
่ ่ี 7 ถนนเชย
ี งม่วน จังหวัดพะเยา
ตําบลสระ อําเภอเชย
รหัสไปรษณีย ์ 56160 โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้
ประสานให ้ข ้อมูลแหล่งเรียนรู ้ 081-9613925
เว็ปไซต์ www.sralocal.go.th อีเมล:
kimg.kan.26@hotmail.com Idline
0819613925

โรงเรียนสองพิทยาคม เลขที่ 427 หมูท
่ ี่ 6
ตําบลบ ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย ์ 54120 โทรศัพท์
054-591709 โทรสาร 054-642649
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-8857661 เว็บไซต์
www.songpit.ac.th อีเมล :
chuntavel@gmai.com Facebook:
ิ ปะพืน
พิพธิ ภัณฑ์ศล
้ บ ้านโรงเรียนสองพิทยา
l01
โรงเรีIDLi
ยนปางมะผl้าพิท
ยาสรรพ์ เลขที่ 100

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก
องค์การบริหารสว่ นตําบลสระ นาย
ื แสน (นายกองค์การสว่ น
สงั คม สบ
ตําบลสระ)
โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 054-891513
โทรสาร 054-891513
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 0931388224

พระครูศภ
ุ กิจจาภิมณฑ์ เจ ้าอาวาสวัด
เกาะแก ้วประชานุรักษ์
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-2817393

นางกมลวัลย์ จันตา ครูวท
ิ ยฐานะ
ํ
ชานาญการพิเศษ โรงเรียนสอง
พิทยาคม โทรศัพท์ 054-591709 /
โทรสาร 054-642649
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-8857661
อีเมล : chuntavel@gmail.com
IDLine : velvel01

โรงเรียนปางมะผ ้าพิทยาสรรพ์
หมูท
่ ี่ 1 ตําบลสบป่ อง อําเภอปางมะผ ้า
นางสาวแพรพรรณ อธิวน
ั ดี โทรศัพท์
่ งสอน รหัสไปรษณีย ์ 58150
จังหวัดแม่ฮอ
ทีท
่ ํางาน 053-617182/ โทรสาร
โทรศัพท์ 053-617182 โทรสาร
053-617182 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
053-617182
โทรศัพท์มอ
ื ถือ(ผู ้ดูแลแหล่ง 094-0919863
เรียนรู ้) 094-0919863
เว็ปไซต์ : www.pmpp.ac.th

หน ้าที่ 2 จาก 16

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

ลําด ับ
ที่

ภาค

สถานทีต
่ ง้ั

9.

เหนือ

่ งสอ ศูนย์สง่ เสริมการเรียนรู ้ของชุมชนอําเภอ
แม่ฮอ
น
ปาย
ตําบลเวียงใต ้ อําเภอปาย จังหวัด
่ งสอน
แม่ฮอ

บ ้านเมืองพร ้าว เลขที่ 271 หมูท
่ ี่ 1 ซอย 4
ถนนเขลางค์ ตําบลเวียงใต ้ อําเภอปาย
่ งสอน รหัสไปรษณีย ์ 58130
จังหวัดแม่ฮอ
โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 053-698149 โทรสาร
053-698149 โทรศัพท์มอ
ื ถือ(ผู ้ดูแลแหล่ง
เรียนรู ้) 081-3804584 อีเมล
r_sangchoat@hotmail.com IDLine :0813804584

นายเติมศักดิ์ แสงโชติ ประธานศูนย์ฯ
โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 053-698149
โทรสาร 053-698149
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-3804584
อีเมล r_sangchoat@hotmail.com
IDLine :081-3804584

10.

เหนือ

ลําปาง

แหล่งเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ ้าน
ปงสนุก (พิพธิ ภัณฑ์พน
ื้ บ ้านวัดปงสนุก)
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

วัดปงสนุกด ้านเหนือ เลขที่ 60 ซอยนาสร ้อย
ถนนปงสนุก ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย ์ 52000
โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
087-1151095 อีเมล:
pingpong_095@hotmail.com IDLine :
pingpong095

นายอนุกล
ู ศริ พ
ิ ันธุ์ ผู ้ดูแลศูนย์การ
เรียนรู ้ โทรศัพท์มอ
ื ถือ
087-1151095

11.

เหนือ

ลําปาง

แหล่งเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมของชุมชนวัด
หลวงนางอย
(พิพธิ ภัณฑ์พน
ื้ บ ้านวัดหลวงนางอย)
้ อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ตําบลเสริมซาย
ลําปาง

เลขที่ 132 หมูท
่ ี่ 10 บ ้านนางอย ตําบลเสริม
้
ซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 52210
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 062-2547169

พระอธิการเนมิราช ธมโฆสโก
ประธานแหล่งเรียนรู ้ฯ
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 062-2547169
IDLine : 0622547169

12.

เหนือ

สุโขทัย

แหล่งเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมของชุมชนนา
ต ้นจั่น
ั นาลัย จังหวัด
ตําบลบ ้านตึก อําเภอศรีสช
สุโขทัย

ศูนย์กลางชุมชนบ ้านนาต ้นจั่น เลขที่ 111 หมู่
ั นาลัย จังหวัด
ที่ 5 ตําบลบ ้านตึก อําเภอศรีสช
สุโขทัย 64130 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
0859050961 เว็บไซต์: โฮมสเตย์บ ้านนาต ้น
จั่น Facebook : โฮมสเตย์บ ้านนาต ้นจั่น

นางเกตุทพ
ิ ย์ วุฒส
ิ าร ศูนย์กลาง
ชุมชนฯ โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน
085-9050961

หน ้าที่ 3 จาก 16

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

ลําด ับ
ที่

ภาค

จ ังหว ัด

13.

เหนือ

ตาก

ื่
ชอ

สถานทีต
่ ง้ั

แหล่งเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ ้าน
จัดสรร
ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

หมูบ
่ ้านจัดสรร หมูท
่ ี่ 3 ตําบลสามเงา อําเภอ
สามเงา จังหวัดตาก 63130

นางสาวอรรธนิศา กาละ ผู ้ใหญ่บ ้าน
หมูท
่ ี่ 3 บ ้านจัดสรร โทรศัพท์
086-5901889 IDLine :
0865901889 / นายจรัญ เขียวน ้อย
ประธานชมรมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมบ ้าน
จัดสรร โทรศัพท์มอ
ื ถือ
089-9598107 IDLine :
0899598107

14.

ิ ป์
กลางและภาค กรุงเทพมห บ ้านนราศล
ตะวันออก
านคร
แขวงวัดโสมนั ส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร

ิ ป์ เลขที่ 173 ถนนหลานหลวง
บ ้านนราศล
แขวงวัดโสมนั ส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน
02-2814838 อีเมล :
pou@narasin@hotmail.com Facebook :
ิ ป์
บ ้านนราศล

นายพินจ
ิ สุทธิเนตร เจ ้าของ
ิ ป์
พิพธิ ภัณฑ์บ ้านนราศล
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 099-1495249
อีเมล :
pou@narasin@hotmail.com

15.

กลางและภาค กาญจนบุร ี แหล่งเรียนรู ้วัฒนธรรมไทยทรงดําบ ้าน
หมอสอ
ตะวันออก
ตําบลพระแท่น อําเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เลขที่ 100 หมูท
่ ี่ 14 ตําบลพระแท่น อําเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี 71130
โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 034-603613 โทรสาร
034-603614 โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่ง
เรียนรู ้ 098-8635552/089-5035337
เว็บไซต์ : www.pratanlumpraya.go.th

ว่าทีร่ ้อยโทนครินทร์ ปรกแก ้ว
ปลัดเทศบาลตําบลแท่นลําพระยา
โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 034-603613
โทรสาร 034-603614
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 063-2492892

16.

กลางและภาค กาญจนบุร ี ศูนย์การเรียนรู ้วิถธ
ี รรมวิถไี ทยบ ้านแม่คณ
ุ
ตะวันออก
ตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุร ี

บ ้านคุณแม่ เลขที่ 197/18 หมูท
่ ี่ 1 ถนน
กาญจนบุร-ี อูท
่ อง ตําบลหนองขาว อําเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี 71110 โทรศัพท์ท ี่
ทํางาน 034-659611 โทรศัพท์ผู ้ดูแลแหล่ง
เรียนรู ้ 098-9101617 เว็บไซต์ : payoong
baiyaem อีเมล :
payoong_baiyaem@hotmail.co.th
Facebook : payoong baiyaem IDLine :
0899101617

นางพยุง ใบแย ้ม ประธานศูนย์การ
เรียนรู ้วิถไี ทยบ ้านคุณแม่
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 089-9101617
เว็บไซต์ : payoong baiyaem
อีเมล :
payoong_baiyaem@hotmail.co.th
Facebook : payoong baiyaem
IDLine : 0899101617

หน ้าที่ 4 จาก 16

ลําด ับ
ที่

ภาค

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

17.

กลางและภาค ฉะเชงิ เทรา พิพธิ ภัณฑ์พน
้ื บ ้านวัดเทพราช
ตะวันออก
ตําบลเทพราช อําเภอบ ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชงิ เทรา

18.

กลางและภาค ชลบุร ี
ตะวันออก

19.

กลางและภาค นครปฐม
ตะวันออก

20.

กลางและภาค เพชรบุร ี
ตะวันออก

สถานทีต
่ ง้ั

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

เลขที่ 99 หมูท
่ ี่ 2 ถนน ฉช. 3001 ตําบลเทพ
ราช อําเภอบ ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิ เทรา
รหัสไปรษณีย ์ 24140 โทรสาร 038-595222

วัดเทพราช / นายมาโนช ชูทับทิม
(นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเทพ
ราช)
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 085-645919

ศูนย์สง่ เสริมฝี มือจักสานด ้วยไม ้ไผ่
ตําบลพนั สนิคม อําเภอพนั สนิคม จังหวัด
ชลบุร ี

เลขที่ 36 ถนนอินทอาษา ตําบลพนั สนิคม
อําเภอพนั สนิคม จังหวัดชลบุร ี รหัสไปรษณีย ์
20140 โทรศัพท์ 038-461313 โทรสาร
038-474362 โทรศัพท์มอ
ื ถือ(ผู ้ดูแลแหล่ง
เรียนรู ้) 081-8990115 เว็บไซต์ :
www.tbhc1978.com อีเมล :
borriboon@gmail.com / Facebook :
bamboocenter1978 / IDLine : beekom

นายคมกฤช บริบรู ณ์ กรรมการ
ผู ้จัดการศูนย์ฯ โทรศัพท์
038-461313 โทรสาร 038-474362
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-8994471
อีเมล : borriboon@hotmail.com
IDLine : K_borriboon

พิพธิ ภัณฑ์ท ้องถิน
่ กลุม
่ ชาติพันธุล
์ าวครั่ง
บ ้านทุง่ ผักกูด
ตําบลห ้วยด ้วน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม

เลขที่ 88 หมูท
่ ี่ 2 ตําบลห ้วยด ้วน อําเภอดอน
ตูม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย ์ 731500

วัดทุง่ ผักกูด นางสาวจิตกวี กระจ่าง
เมฆ (รองประธาน)โทรศัพท์
088-7531752
อีเมล :
yingying1403@hotmail.com

ชุมชนถนนคลองกระแซง
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมืองเพชรบุร ี
จังหวัดเพชรบุร ี

ถนนคลองกระแซง เลขที่ 82 ตําบล คลอง
กระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี 76000
โทรศัพท์ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้ 099-0585500
อีเมล : petchburicommunity@gmail.com /
space_concept@msn.com Facebook:
เพลิน เมืองเพชร

โทรศัพท์ 088-7531752

หน ้าที่ 5 จาก 16

นายปภังกร จรรยงค์ ประธาน
วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย
่ วชุมชนเมือง
เพชร ดทรศัพท์มอ
ื ถือ
099-0585500/062-4635464
อีเมล :
petchburicommunity@gmail.com
/ space_concept@msn.com

ลําด ับ
ที่

ภาค

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

สถานทีต
่ ง้ั

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

21.

กลางและภาค ราชบุร ี
ตะวันออก

พิพธิ ภัณฑ์พน
้ื บ ้านวัดม่วง
ตําบลบ ้านม่วง อําเภอบ ้านโป่ ง จังหวัด
ราชบุร ี

วัดม่วง หมูท
่ ี่ 5 ตําบลบ ้านม่วง อําเภอบ ้านโป่ ง นางสอางค์ พรหมอินทร์
จังหวัดราชบุร ี 70110 โทรศัพท์ผู ้ดูแลแหล่ง ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบ ้านม่วง
เรียนรู ้ 089-8858817
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 089-8858817

22.

กลางและภาค ราชบุร ี
ตะวันออก

ศูนย์หัตกรรมพืน
้ บ ้านราชบุร ี วัดนาหนอง
ตําบลดอนแร่ อําเภอเมืองราชบุร ี จังหวัด
ราชบุร ี

วัดนาหนอง เลขที่ 38 หมูท
่ ี่ 2 ตําบลดอนแร่
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี 70000

นางสาวนิภา มณีจันทร์ ประธาน
ศูนย์ฯ โทรศัพท์ 032-324874
โทรสาร 032-324874
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 087-9174734

23.

ิ ปะและวัฒนธรรม
กลางและภาค สุพรรณบุร ี ศูนย์การเรียนรู ้ทางศล
ี
ตะวันออก
ไทยวิถช
ี วต
ิ ไทยพวนบ ้านไผ่เง เฉลิมพระ
เกียรติ
ตําบลวังนํ้ าเย็น อําเภอบางปลาม ้า
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เลขที่ 242 หมูท
่ ี่ 1 ตําบลวังนํ้ าเย็น อําเภอ
บางปลาม ้า จังหวัดสุพรรณบุร ี รหัสไปรษณีย ์
72150 โทรศัพท์ 087-1570122 เว็ปไซต์
www.facebook.com/phai-ngea museam
อีเมล : somnukpimsamsee@gmail.com

นางอาภา มาเปี ย ประธานชมรม
ไทยพวนบ ้านไผ่เง โทรศัพท์มอ
ื ถือ
087-1570122

24.

กลางและภาค สุพรรณบุร ี ศูนย์ผ ้าทอลาวครั่งบ ้านนํ้ าพุร ้อน
้ อําเภอด่านชาง
้ จังหวัด
ตะวันออก
ตําบลด่านชาง
สุพรรณบุร ี

้ อําเภอ
บ ้านพุนํ้าร ้อน หมูท
่ ี่ 4 ตําบลด่านชาง
้ จังหวัดสุพรรณบุร ี
ด่านชาง

้
บ ้านพุน้ํ าร ้อน หมูท
่ ี่ 4 ตําบลด่านชาง
้ จังหวัดสุพรรณบุร ี
อําเภอด่านชาง

หน ้าที่ 6 จาก 16

ลําด ับ
ที่

ภาค

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

สถานทีต
่ ง้ั

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

25.

กลางและภาค สงิ ห์บรุ ี
ตะวันออก

แหล่งเรียนรู ้หนั งใหญ่วด
ั สว่างอารมณ์
ตําบลต ้นโพธิ์ อําเภอเมืองสงิ ห์บรุ ี จังหวัด
สงิ ห์บรุ ี

หมูท
่ ี่ 5 ตําบลบ ้านโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
สงิ ห์บรุ ี 16000

26.

กลางและภาค สระแก ้ว
ตะวันออก

ชุมชนบ ้านใหม่ไทยพัฒนา
ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก ้ว

บ ้านใหม่ไทยพัฒนา หมูท
่ ่ี 6 ตําบลหนอง
ตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก ้ว
รหัสไปรษณีย ์ 27160 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
089-2531359

27.

ตะวันออกเฉียงเ นครพนม
หนือ

ิ ธิ์
ศูนย์หัตกรรมวัดธาตุประสท
ตําบลนาหว ้า อําเภอนาหว ้า จังหวัด
นครพนม

เลขที่ 187 หมูท
่ ี่ 4 ถนนร่มโพธิ์ ตําบลนาหว ้า
อําเภอนาหว ้า จังหวัดนครพนม 48180
โทรศัพท์ 086-2203866 เว็บไซต์ ศูนย์
ิ ธิ์
หัตถกรรมวัดธาตุประสท

นางวงเดือน อุดมเดชาเวทย์
ประธานศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประ
ิ ธ์ โทรศัพท์ 086-2203866 อีเมล
สท
: nawaculture8@gmail.com

28.

ั ภูม ิ
ตะวันออกเฉียงเ ชย
หนือ

หอวัฒนธรรมพืน
้ บ ้านตําบลนางแดด
ตําบลนางแดด อําเภอหนองบัวแดง
ั ภูม ิ
จังหวัดชย

เลขที่ 451 หมูท
่ ี่ 3 ตําบลนางแดด อําเภอ
ั ภูม ิ 36210 โทรศัพท์/
หนองบัวแดง จังหวัดชย
โทรสาร 044-810551 เว็บไซต์ :
www.npwr.ac.th อีเมล :
nangdaet@gmail.com

นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนาง
แดดวังชมภูวท
ิ ยารัชมังคลาภิเษก
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 087-7797596
อีเมล : sutep.tip@hotmail.com
IDLine : 087-7797596

หน ้าที่ 7 จาก 16

นายคณิต ภักดี / นางวาสนา จัน
สถาพร (รองประธานหนั งใหญ่วด
ั
สว่างอารมณ์/เลขานุการ)
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 089-8075276

ลําด ับ
ที่

ภาค

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

สถานทีต
่ ง้ั

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

29.

ตะวันออกเฉียงเ บุรรี ัมย์
หนือ

พิพธิ ภัณฑ์เครือ
่ งเคลือบพันปี บ ้านกรวด
ตําบลปราสาท อําเภอบ ้านกรวด จังหวัด
บุรรี ัมย์

โรงเรียนบ ้านกรวดวิทยาคาร เลขที่ 144 หมูท
่ ี่
4 ถนนมารังกูร ตําบลปราสาท อําเภอบ ้าน
กรวด จังหวัดบุรรี ัมย์ รหัสไปรษณีย ์ 31180
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 086-263459 1. นายกิตติ
ประเสริฐศริ ริ ัตน์ (ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้) 2. นาง
อุบล โรจนวัน (ผู ้ประสานให ้ข ้อมูลแหล่งเรียนรู ้)

โรงเรียนบ ้านกรวดวิทยาคาร นาย
ิ ธิ์
สมเกียรติ วัฒนากรประสท
(ผู ้อํานวยการ) โทรศัพท์มอ
ื ถือ
081-8746145

30.

ตะวันออกเฉียงเ บุรรี ัมย์
หนือ

ิ ป์ แห่งภูมป
ศาสตร์และศล
ิ ั ญญาแพทย์กับ
การดูแลสุขภาพ (โอฬารนวดไทย)
ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัด
บุรรี ัมย์

่ ี่ 13 ซอยวัด
บ ้านเขากระโดง เลขที่ 314 หมูท
ั -บุรรี ัมย์ ตําบล
ป่ าเขาน ้อย ถนนประโคนชย
เสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
รหัสไปรษณีย ์ 31000 โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน
044-634789
โทรศัพท์มอ
ื ถือ
081-2660952 (ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้)

นายโอฬาร ชูเกียรติสกุล ตําแหน่ง
ประธานเครือข่าย โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน
044-634789 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
081-2660952 IDLine
OlanNuadThai

31.

ตะวันออกเฉียงเ มุกดาหาร
หนือ

บ ้านผ ้านรินทิพย์
ตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

่ ี่ 6 ตําบล นางนรินทร์ทพ
ิ ย์ สงิ หะตา
บ ้านหนองสูงเหนือ เลขที่ 203 หมูท
ั
หนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัด
โทรศพท์มอ
ื ถือ 087-2290304
มุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
087-2290304

32.

ตะวันออกเฉียงเ ยโสธร
หนือ

พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ ้งพระธาตุกจ
ู่ าน
ตําบลกูจ
่ าน อําเภอคําเขือ
่ นแก ้ว จังหวัด
ยโสธร

บ ้านกูจ
่ าน หมู่ 2 ตําบลกูจ
่ าน อําเภอคําเขือ
่ น
แก ้ว จังหวัดยโสธร เบอร์โทรผู ้ดูแลแหล่ง
เรียนรู ้ 081-2637320

หน ้าที่ 8 จาก 16

นายอนุสรณ์ นาเวียง นายกองค์การ
บริหารสว่ นตําบลกูจ
่ าน เบอร์โทร
086-2553588

ลําด ับ
ที่

ภาค

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

สถานทีต
่ ง้ั
ถนนแจ ้งสนิท บ ้านโพนทัน ตําบลโพนทัน
อําเภอคําเขือ
่ นแก ้ว
จังหวัดยโสธร เบอร์
โทรศัพท์ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้ 091-0651734

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

33.

ตะวันออกเฉียงเ ยโสธร
หนือ

พิพธิ ภัณฑ์หนั งประโมทัยบ ้านโพนทัน
ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขือ
่ นแก ้ว
จังหวัดยโสธร

34.

ตะวันออกเฉียงเ ร ้อยเอ็ด
หนือ

ศูนย์การเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมชุมชนตําบล ตําบลปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดร ้อยเอ็ด
ปอภาร
45000 โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 043-654200
ตําบลปอภาร อําเภอเมืองร ้อยเอ็ด จังหวัด
ร ้อยเอ็ด

นางทิพารัตน์ อุน
่ เจริญ รอง
ปลัดเทศบาลตําบลปอควร
ี่ ํางาน 043-654200
โทรศัพท์ทท
ั
โทรศพท์มอ
ื ถือ 093-0634263
อีเมล : fiparat2536@gmail.com
IDLine : 0930634263

35.

ตะวันออกเฉียงเ ศรีสะเกษ
หนือ

แหล่งเรียนรู ้ฟื้ นฟูการทอผ ้าลายลูกแก ้วใน
ชุมชน
ตําบลโคกเพชร อําเภอขุขน
ั ธ์ จังหวัดศรี
สะเกษ

บ ้านตาองค์ หมูท
่ ่ี 10 ตําบลโคกเพชร
อําเภอขุขน
ั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
088-7214043 Facebook : วัดโคกเพชรตา
องค์ IDLine : 0887214043

พระอธิการประดิษฐ์ วิสท
ุ โท เจ ้า
อาวาสวัดบ ้านโคกเพชร
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 099-2089948

36.

ตะวันออกเฉียงเ สกลนคร
หนือ

พิพธิ ภัณฑ์ภพ
ู านสกลนคร
ตําบลธาตุเชงิ ชุม อําเภอเมืองสกลคร
จังหวัดสกลนคร

ชุมชนหนองหารหลวง หลังโรงเรียนอนุบาล
สกลนคร ตําบลธาตุเชงิ ชุม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์
042-714853 โทรสาร 042-714853
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 089-7094297 อีเมล :
ppms_sakon@windowslive.com

นางสาวนงลักษณ์ พลพานิชย์
หัวหน ้างานพิพธิ ภัณฑ์ ภูพาน
สกลนคร โทรศัพท์ 042-714853 /
โทรสาร 042-714853
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 089-7094297

หน ้าที่ 9 จาก 16

นายอนุสรณ์ นาเวียง นายกองค์การ
บริหารสว่ นตําบลกูจ
่ าน เบอร์โทร
086-2553588

ลําด ับ
ที่

ภาค

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

สถานทีต
่ ง้ั

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

37.

ตะวันออกเฉียงเ สุรน
ิ ทร์
หนือ

ี งสงชุมชนโบราณ 5 ชาติพันธุส
ภูมเิ ชย
์ าม
ศตวรรษ
ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัด
สุรน
ิ ทร์

ี งสง หมูท
ศาลาประชาคมบ ้านเชย
่ ่ี 17 ตําบล
เมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรน
ิ ทร์
รหัสไปรษณีย ์ 32180 โทรศัพท์ 044-576150
โทรสาร 044-576150 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
0816008802 เว็ปไซต์
www.muangleeng.go.th / www.atwise.org
อีเมล : muangleengmodel@gmail.com
ี งสง
Facebook : ภูมเิ ชย

นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การ
บริหารสว่ นตําบลเมืองลีง โทรศัพท์
044-576150 โทรสาร 044-576150
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 087-9265372
อีเมล : krusert_1@hotmail.com

38.

ตะวันออกเฉียงเ สุรน
ิ ทร์
หนือ

ี
วัดโมฬวงษา
ตําบลตรวจ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัด
สุรน
ิ ทร์

เลขที่ 300 หมูท
่ ี่ 1 ตําบลตรวจ อําเภอศรี
ณรงค์ จังหวัดสุรน
ิ ทร์ รหัสไปรษณีย ์ 32150
โทรศัพทืทท
ี่ ํางาน 085-7642503
ั
โทรศพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
085-7642503

พระครูกัลยาณธรรมโฆษ เจ ้าอาวาส
ี
วัดโมฬวงษา
โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน
044-509000 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
085-7642503

39.

ื นผ ้าไท หนองคาย
ตะวันออกเฉียงเ หนองคาย พิพธิ ภัณฑ์ผ ้าเฮอ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองหนองคาย
หนือ
จังหวัดหนองคาย

ั พร ตําบลในเมือง
เลขที่ 153 หมูท
่ ี่ 3 ถนนชย
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 083-3601966 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้ 083-3601966 อีเมล :
dakdeenongkhai@gmail.com Facebook
ื นผ ้าไท IDLine :
: พิพธิ ภัณฑ์เฮอ
natpakunong

นายณั ฐปคัลภ์ ไชยมุต ิ ประธาน
ชมรมรักษ์ ผ ้าไท โทรศัพท์มอ
ื ถือ
083-3601966 อีเมล :
dakdeenongkhai@gmail.com
IDLine : natpakunong

40.

ตะวันออกเฉียงเ หนองคาย ศูนย์บรู ณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัด
หนือ
อําเภอหนองคาย
หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-422775
ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง
โทรสาร 042-421431
หนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน ้าที่ 10 จาก 16

นางพวงแก ้ว ลิม
้ บุพศริ พ
ิ ร ครู
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-9740829
โทรสาร 042-421431 อีเมล :
pekeaw@gmail.com

ลําด ับ
ที่

ภาค

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

สถานทีต
่ ง้ั

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

41.

ตะวันออกเฉียงเ อุดรธานี
หนือ

ี ง
พิพธิ ภัณฑ์พน
้ื บ ้านไทพวนบ ้านเชย
ี ง อําเภอหนองหาน จังหวัด
ตําบลบ ้านเชย
อุดรธานี

หมูท
่ ่ี 13 ถนน สุทธิพงศ(์ ถนนคนเดิม) ตําบล
ี ง
บ ้านเชย
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย ์ 41320
โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
085-0018878 อีเมล :
angkhana_4@hotmail.com

นางอังคณา บุญพงษ์ ประธานสภา
ี ง
วัฒนธรรมตําบล บ ้านเชย
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 085-0018878

42.

ตะวันออกเฉียงเ อุดรธานี
หนือ

วัดสะอาดเรืองศรี
ตําบลนาดี อําเภอหนองแสง จังหวัด
อุดรธานี

วัดสะอาดเรืองศรี เลขที่ 172 หมูท
่ ี่ 8 ตําบล
นาดี อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย ์ 41340 โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้
ประสานให ้ข ้อมูลแหล่งเรียนรู ้ 080-1740024
IDLine : vipaneeyou

พระมหาณั ฐพันธ์ สุทสสนวิภาณี เจ ้า
คณะตําบลนาดี เขต 2 /เลขานุการ
ชุมชนคุณธรรมวัดสะอาดเรืองศรี
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 080-1740024
อีเมล: pmnatsila@gmail.com
IDLine : vipaneeyou

43.

ตะวันออกเฉียงเ อุดรธานี
หนือ

ศูนย์การเรียนรู ้ครูภม
ู ป
ิ ั ญญาไทย สมาคม
ิ
ศลปิ นหมอลํา จังหวัดอุดรธานี
ตําบลหมากแข ้ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

นางเทวี บุตรตัว้ นายกสมาคม
ิ ปิ นหมอลําจังหวัดอุดรธานี
ศล
โทรศัพท์ 042-248558
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-0495341
อีเมล : tavee2491@hotmail.com /
manoon1977@hotmail.com
IDLine : manoon2520

44.

ตะวันออกเฉียงเ อุบลราชธา พิพธิ ภัณฑ์พน
้ื บ ้านวัดศรีสพ
ุ นอาราม
้
ิ
หนือ
นี
ตําบลหนองชางใหญ่
อําเภอม่วงสามสบ
จังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ 14 หมูท
่ ี่ 1 ซอยข ้างวัดมัชฌิมาวาส
ถนนหมากแข ้ง ตําบลหมากแข ้ง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย ์ 41000
โทรศัพท์ 042-248558 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
081-0495341/081-0495341 อีเมล :
tavee2491@hotmail.com /
manoon1977@hotmail.com Facebook :
ิ ปิ นหมอลําจังหวัดอุดร IDLine :
สมาคมศล
้
เลขที่ 442520
หมูท
่ ี่ 1 ตําบลหนองชางใหญ่

ิ
อําเภอม่วงสามสบ
จังหวัด
อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
083-3823971

หน ้าที่ 11 จาก 16

พระอาจารย์ฉลอง ธมมิโก วัดศรีสพ
ุ น
อาราม โทรศัพท์มอ
ื ถือ 083-3823971

ลําด ับ
ที่
45.

ภาค

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

ตะวันออกเฉียงเ อุบลราชธา พิพธิ ภัณฑ์วด
ั มณีวนาราม
หนือ
นี
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

สถานทีต
่ ง้ั

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก

วัดมณีวนาราม เลขที่ 139 ถนนหลวง ตําบลใน พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู)
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 เจ ้าอาวาสวัดฯ
โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 093-3620851
โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
081-1860900/ 080-4791219 Facebook :
วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

46.

ใต ้

ชุมพร

พิพธิ ภัณฑ์พน
ื้ บ ้านวัดชลธีนม
ิ ต
ิ ร
ตําบลบางนํ้ าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร

วัดชลธีนม
ิ ต
ิ ร หมูท
่ ี่ 11 ตําบลบางนํ้ าจืด
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ 098-892963

47.

ใต ้

ชุมพร

ศูนย์การเรียนรู ้ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ (หนั ง
ตะลุง มโนราห์)
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร

โรงเรียนเมืองชุมพรบ ้านเขาถล่ม หมูท
่ ่ี 5 ถนน นายยุทธพงษ์ ปรีชาไว ครูอัตราจ ้าง
ชุมพร-ระนอง ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง
โรงเรียนเมืองชุมพรบ ้านเขาถล่ม
ั ท์มอ
จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ผู ้ดูแลแหล่ง
โทรศพ
ื ถือ 098-0323273
เรียนรู ้ 098-0323273 Facebook : ศูนย์การ
เรียนรู ้ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ โรงเรียนเมืองชุมพร
บ ้านเขาถล่ม

48.

ใต ้

ชุมพร

หอวัฒนธรรมอําเภอละแม
เลขที่ 103 หมูท
่ ี่ 3 ตําบลทุง่ หลวง อําเภอ
ตําบลทุง่ หลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ละแม จังหวัดชุมพร 86170

หน ้าที่ 12 จาก 16

นายมณเฑียร สงรัตน์ กรรมการสภา
วัฒนธรรมตําบลบางนํ้ าจืด / ประธาน
กรรมการพิพธิ ภัณฑ์พน
ื้ บ ้านวัดชลธี
ั
นิมต
ิ ร โทรศพท์มอ
ื ถือ 098-6892963

ิ ชย
ั สุขฉายา กรรมการสภา
นายเชด
วัฒนธรรมตําบล
ทุง่ หลวง
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 085-8801061

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

ลําด ับ
ที่

ภาค

สถานทีต
่ ง้ั

49.

ใต ้

ตรัง

พิพธิ ภัณฑ์พน
้ื บ ้านโรงเรียนรัษฎา
ตําบลคลองปาง อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

50.

ใต ้

ตรัง

แหล่งเรียนรู ้ทางวัฒนธรรม “บ ้านมโนราห์” บ ้านมโนราห์ เลขที่ 182/1 หมูท
่ ่ี 11 ถนนนา
ตําบลโคกสะบ ้า อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง โยง-ย่านตาขาว ตําบลโคกสะบ ้า อําเภอนา
โยง จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้ 089-5894761 อีเมล :
banmanora@hotmail.com Facebook :
บ ้านมโนราห์

ั ประธานชมรมรวม
นางราตรี หัสชย
ิ ปิ นโนราโบราณบ ้านโคกสะบ ้า
ศล
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 089-5894761
อีเมล : banmanora@hotmail.com

51.

ใต ้

นราธิวาส

กลุม
่ กระจูดบ ้านทอนอามาน
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน/สถานที่ กลุม
่ กระจูดบ ้าน
ทอนอามาน
ื่ -สกุล นางพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง
ชอ
ตําาแหน่ง ประธานกลุม
่ กระจูดบ ้าน
ทอนอามาน
โทรศัพท์มอ
ื ถือ (ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้/
ผู ้ประสานงานให ้ข ้อมูลแหล่งเรียนรู ้)
๐๘๖-๒๘๙๖๖๗๑
็ ไซ ์

โรงเรียนรัษฎา เลขที่ 149 หมูท
่ ี่ 2 ตําบล
คลองปาง อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160
โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 075-286046 โทรสาร
075-286046 โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่ง
เรียนรู ้ 098-0673540 เว็บไซต์
www.ratsada.ac.th อีเมล :
ratsada@ratsada.ac.th Facebook :
ratsada school IDLine : 0980673540

หน ้าที่ 13 จาก 16

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก
นางสาวสมจิตร ทองพริก ครู
โรงเรียนรัษฎา โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน
075-286046 โทรสาร
075-286046 โทรศัพท์มอ
ื ถือ
0980673540 IDLine :
0980673540

จ ังหว ัด

ื่
ชอ

ลําด ับ
ที่

ภาค

สถานทีต
่ ง้ั

52.

ใต ้

นราธิวาส

ิ ปวัฒนธรรม กลองบานอ นราธิวาส
ศล
ตําบลแม่ดง อําเภอแว ้ง จังหวัดนราธิวาส

ทีท
่ ําการผู ้ใหญ่บ ้านยะหอ เลขที่ 30 หมูท
่ ี่ 3
ตําบลแม่ดง อําเภอแว ้ง จังหวัดนราธิวาส
รหัสไปรษณีย ์ 96160
โทรศัพท์ 089 879 0265

53.

ใต ้

ยะลา

ิ ปะการแสดงดิเกฮูลด
ศูนย์เรียนรู ้ศล
ู เิ กฮูลู
(แบมะ ยะหา)
ตําบลบาโร๊ะ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

่ ี่ 1 ตําบลบาโร๊ะ อําเภอยะหา
เลขที่ 31 หมูท
จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย ์ 95120
โทรศัพท์มอ
ื ถือ (ผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้)
081-9599675

นายหะมะ แบลือแบ (ครูภม
ู ป
ิ ั ญญา
ิ ปกรรมสาขาการแสดงดิ
ไทย ด ้านศล
เกฮูล)ู โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-9599675

54.

ใต ้

สตูล

บ ้านบากันใหญ่
ตําบลเกาะสาหร่าย อําเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

เลขที่ 41 หมูท
่ ี่ 2 ซอยสรรค์พัฒนา ถนน บา
กันตันหยง ตําบลเกาะสาหร่าย อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย ์ 91000
โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
081-5419448 อีเมล :
sawasdee_anda@hotmail.com
Facebook: บากันใหญ่โฮมสเตย์สตูล
IDLine : 0815419448

นายอดุลย์ ชนะบัณฑิต ประธาน
ชุมชนบ ้านบากันใหญ่ โทรศัพท์
081-5419448 อีเมล :
sawasdee_anda@hotmail.com

55.

ใต ้

พังงา

พิพธิ ภัณฑ์พน
้ื บ ้านเกาะปั นหยี
ตําบลเกาะปั นหยี อําเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

โรงเรียนเกาะปั นหยี หมูท
่ ี่ 2 ตําบลเกาะปั นหยี
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
083-1817430

นางพรรณราย จรุงการ ผู ้อํานวยการ
โรงเรียนเกาะปั นหยี โทรศัพท์มอ
ื ถือ
083-1817430 IDLine :
0831817430
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56.

ใต ้

พังงา

แหล่งเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่ว
ป่ า ชุมชนตลาดใหญ่
ตําบลตะกั่วป่ า อําเภอตะกั่วป่ า จังหวัด
พังงา

ถนนศรีตะกั่วป่ า-อุดมธารา ตําบลตะกั่วป่ า
อําเภอตะกั่วป่ า จังหวัดพังงา 82110
โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
096-6361274 / 081-3070951 อีเมล :
anek.siriporn@gmail.com IDLine :
porn.btk

นางเพ็ญศรี จิตร์ประสานต์ ประธาน
ชุมชนตลาดใหญ่ โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน
096-6361274 / 081-3070951
อีเมล : anek.siriporn@gmail.com
IDLine : porn.btk

57.

ใต ้

พัทลุง

ิ ป์ หนั งตะลุง
ศูนย์การเรียนรู ้หอศล
ตําบลท่ามิหรํา อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง

เลขที่ 122 หมูท
่ ี่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลท่า
มิหรา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 081-6937220 อีเมล :
hs.talung@gmail.com Facebook : ศูนย์
ิ ป์ หนั งตะลุง IDLine :
การเรียนรู ้หอศล
081697220

นายกิตติทัต ศรวงศ ์ ประธานศูนย์
ิ ป์ หนั งตะลุง
การเรียนรู ้หอศล
โทรศัพท์มอ
ื ถือ 081-9637220
อีเมล : hs.talung@gmail.com
IDLine : 081697220

58.

ใต ้

ระนอง

ื
บ ้านร ้อยปี เทียนสอ
ตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

59.

ใต ้

สุราษฎร์
ธานี

ศูนย์เรียนรู ้ภูมป
ิ ั ญญาไทดํา ชุมชนวัดดอน
มะลิ
ตําบลท่าข ้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

เลขที่ ๗ หมูท
่ ี่ - ซอย - ถนน ดับคดี ตําบล
เขานิเวศน์ อําเภอเมือง จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย ์ ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๘๘๒๖๒๙ โทรสาร
โทรศัพท์มอ
ื ถือ ๐๘๑-๐๘๘๒๖๒๙
เว็บไซต์ E-mail suree.phonphong@gmail.com
ื
Facebook บ ้านร ้อยปี เทียนสอ
Li
วัID
ดดอนมะลิ
หมูท
่ ่ี 7 ตําบลท่าข ้าม อําเภอ

ื่ -สกุล ผู ้รับผิดชอบ. นายศุภพร
ชอ
ั พรพงษ์
พงษ์ ชย
ตําแหน่ง. เจ ้าของบ ้าน
โทรศัพท์
(ทีท
่ ํางาน).๐๘๑๐๘๘๒๖๒๙
โทรศัพท์
(มือถือ). ๐๘๑๐๘๘๒๖๒๙
E-mail
il
นางสาวภัhสรา hรู ้พันธ์@ผู ้ประสานงาน

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์มอ
ื ถือผู ้ดูแลแหล่งเรียนรู ้
087-3862488 อีเมล :
cyggroup2hotmail.com Facebook : กลุม
่
ื สานภูมป
เยาวชนสบ
ิ ั ญญาไทดํา IDLine :
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จ ังหว ัด
สุราษฎร์
ธานี

ื่
ชอ

สถานทีต
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แหล่งเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมน ้อมนํ าหลัก
บ ้านวังใหญ่ เลขที่ 131/1 หมูท
่ ี่ 4 ตําบลควน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ ้านวังใหญ่ ศรี อําเภอบ ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตําบลควนศรี อําเภอบ ้านนาสาร จังหวัดสุ 84127 โทรศัพท์ทท
ี่ ํางาน 080-5263145
ราษฎร์ธานี

หน ้าที่ 16 จาก 16

ผูร้ ับผิดชอบหล ัก
นางสาวอมรมาศ จันทบูรณ์
ผู ้ใหญ่บ ้านวังใหญ่ โทรศัพท์มอ
ื ถือ
080-5263145

