
แหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน 

 

ที ่ ชื่อแหลงเรยีนรูภายนอก สถานที่ต้ัง ติดตอ 

๑ 
พพิธิภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จ

พระนารายณ 
พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๒ อางเก็บนํ้าหรือถังนํ้าประปา พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๓ สบิสองทองพระคลัง พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๔ ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมอืง พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๕ ตกึพระเจาเหา พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๖ โรงชางหลวง พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๗ พระท่ีน่ังจันทรพศิาล พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๘ 
พระท่ีน่ังดุสติสวรรคธัญญมหา

ปราสาท 
พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๙ พระท่ีน่ังสุทธาสวรรย พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๑๐ หมูพระท่ีน่ังพมิานมงกุฎ พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๑๑ ทิมดาบ พระนารายณราชนิเวศน อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๑๒ เทวสถานปรางคแขก ต.ทาหนิ0 อ.เมอืง จ.ลพบุรี  ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๑๓ 
บานหลวงรับราชทูต หรือ  

บานหลวงวชิาเยนทร 
ต.ทาหนิ0 อ.เมอืง จ.ลพบุรี  ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๑๔ พระปรางคสามยอด ต.ทาหนิ0 อ.เมอืง จ.ลพบุรี  ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๑๕ ศาลพระกาฬ ต.ทาหนิ0 อ.เมอืง จ.ลพบุรี  - 

๑๖ ศาลหลักเมอืง (ศาลลูกศร) ต.ทาหนิ0 อ.เมอืง จ.ลพบุรี  - 

๑๗ วัดเสาธงทอง ต.ทาหนิ0 อ.เมอืง0 จ.ลพบุรี1 - 

๑๘ วัดพระศรีมหาธาตุ ต.ทาหนิ0 อ.เมอืง จ.ลพบุรี1 ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗   

๑๙ วัดเชิงทา ต.ทาหนิ อ.เมอืง จ.ลพบุรี ๐๓๖-๖๑๘๓๘๘0  

๒๐ พพิธิภัณฑหอโสภณศิลป วัดเชิงทา ต.ทาหนิ อ.เมอืง จ.ลพบุรี - 

๒๑ วัดกวศิราราม ถนนเพทราชา ต.ทาหนิ อ.เมอืง จ.ลพบุรี - 

๒๒ บอนํ้าศักดิ์สทิธ์ิ 
วัดกวศิราราม ถนนเพทราชา ต.ทาหนิ อ.เมอืง 

จ.ลพบุรี 
- 

๒๓ วัดมณชีลขัณฑ ต.พรหมมาสตร อ.เมอืง จ.ลพบุรี - 

๒๔ วัดตองปุ ต.ทะเลชุบศร อ.เมอืง จ.ลพบุรี - 

๒๕ วัดชีปาสติาราม ต.ทะเลชุบศร อ.เมอืง จ.ลพบุรี - 

๒๖ สวนสัตวลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมอืง จ.ลพบุรี - 

๒๗ วัดพระบาทนํ้าพุ เทศบาลเขาสามยอด อ.เมอืง จ.ลพบุรี  - 
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ที ่ ชื่อแหลงเรยีนรูภายนอก สถานที่ต้ัง ติดตอ 

๒๘ พพิธิภัณฑทหารรบพเิศษ คายวชิราลงกรณ (ปาหวาย) อ.เมอืง จ.ลพบุรี - 

๒๙ พพิธิภัณฑจอมพล ป.พบูิลสงคราม 
ศูนยการทหารปนใหญ ต.เขาพระงาม อ.เมอืง  

จ.ลพบุรี 
- 

๓๐ 
วัดยาง ณ รังส ีและ 

พพิธิภัณฑเรือพื้นบาน 
ต.ตะลุง อ.เมอืง จ.ลพบุรี0  - 

๓๑ ทุงทานตะวัน อ.เมอืง จ.ลพบุรี - 

๓๒ อางซับเหล็ก ต.นิคมสรางตนเอง อ.เมอืง จ.ลพบุรี - 

๓๓ เขื่อนปาสักชลสทิธ์ิ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ อ.วังมวง จ.สระบุรี0  ๐๓๖-๔๙๔๒๔๓ 

๓๔ โอเอซสิฟารม 
๘๕/๒ ม.๑๓ ต.ชองสาริกา0 อ.พัฒนานิคม   

จ.ลพบุรี  
๐๘๑-๙๙๔๑๒๕๖ 

๓๕ ศูนยอนุรักษผึ้ง 
๒๘๐ ซ.๒๔ สายตรี ม.๙ ต.พัฒนานิคม อ.เมอืง 

จ.ลพบุรี 
๐๓๖-๖๓๙๒๙๒ 

๓๖ ฟารมเห็ดขจรวทิย ๗๑/๑ ม.๖ ต.นิคมสรางตนเอง อ.เมอืง จ.ลพบุรี ๐๓๖-๖๕๒๔๔๒ 

๓๗ แหลงโบราณคดบีานโปงมะนาว 
หมูบานโปงมะนาว ต.หวยขุนราม อ.พัฒนานิคม 

จ.ลพบุรี  
- 

๓๘ แหลงโบราณคดบีานพรหมทินใต 
วัดพรหมทินใต หมูท่ี ๑๑ ต.หลุมขาว  

อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี0  
- 

๓๙ วัดไลย ต.เขาสมอคอน อ.ทาวุง0 จ.ลพบุรี - 

๔๐ เขาสมอคอน ต.2เขาสมอคอน0 อ.ทาวุง จ.ลพบุรี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภูมปิญญาทองถิ่น/ปราชญทองถิ่น 

 

ที ่ ชื่อภูมิปญญา ประเภท สถานที่ต้ัง 

๑ นายวเิชียร  คาํเจริญ (ลพ บุรีรัตน) การขับรอง - 

๒ นางบุญชวย  มิ่งทอง ทําขนมจนี 
๑๐๘/๑ หมู ๑ ต.โพธ์ิเกาตน อ.เมอืง  

จ.ลพบุรี 

๓ นายสงิหทอง  กระตุดเงนิ ปลาสมฟก 
๑๐๕ หมู ๕ ต.บานกลวย อ.บานหมี่  

จ.ลพบุรี 

๔ นางสุภาวรรณ  กองสุวรรณ อุโคกลําพาน ๒๐หมู ๓ ต.โคกลําพาน อ.เมอืง จ.ลพบุรี 

๕ นางศรีรัตน   สุขเพ็ชร นํ้าพริก 
๔๓๗/๑-๒ หมู ๓ ต.ลํานารายณ  

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

๖ ชมรมแมบาน ปจว. ไขเค็มดนิสอพอง 
กองพันปฏบัิติการจติวทิยา  

ศูนยสงครามพเิศษ 

๗ นางนงลักษณ เผานุช 
การทําปลาตากแหง และปลา

ยางรมควัน 

๒๓ ม.๘ ต.พรหมมาสตร อ.เมือง  

จ.ลพบุรี 

๘ นายสา วงษาอํ่า หมอนํ้ามันรักษากระดูก 
๔๐ ม.๑ ต.เกาะแกว อ.โคกสําโรง  

จ.ลพบุรี 

๙ นายส ีพวงสันเทียะ การแกะสลักไม 
๓๘๓ ม.๓ ต.เพนียด อ.โคกสําโรง  

จ.ลพบุรี 

๑๐ 
ชมรมชางทองเหลอืงชุมชน 

ทากระยาง 
เคร่ืองทองเหลอืง อ.เมอืง จ.ลพบุรี 

๑๑ คุณอุทัย เกื้อกระโทก เคร่ืองทองเหลอืง ๑๖๘ ม.๑ ต.ทะเลชุบศร อ.เมอืง จ.ลพบุรี 

๑๒ 
กลุมพัฒนาอาชีพทํางาน 

ดนิสอพอง 
ดนิสอพอง 

บานหนิสองกอน เลขท่ี ๖๙/๒ ม.๑  

ต.ทะเลชุบศร อ.เมอืง จ.ลพบุรี 

๑๓ นางสมสวย เขยีวสะอาด  ดนิสอพอง ๑๕๓ ม.๔ ต.ทะเลชุบศร อ.เมอืง จ.ลพบุรี 

๑๔ นางชะลอ  ทนทองคํา ตะกราหวาย (เคร่ืองจักสาน) ๑๕ หมู ๖ ต.มหาสอน อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี 

๑๕ คุณจรูญ อุดหนุน  การทอผามัดหมี ่ ๖๐ บานหลุมขาว อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 

๑๖ กลุมทอผาบานกลวย การทอผามัดหมี ่
๘๐ หมู ๑ ต.บานกลวย อ.บานหมี่  

จ.ลพบุรี 

๑๗ นางดรุณ ี ถนอมพันธ ทอเสื่อกก 
๑๒๕/๒ หมู๑ต.ทาดนิดํา อ.ชัยบาดาล  

จ.ลพบุรี 

๑๘ วัดชีปาสติาราม นวดแผนไทย และยาสมุนไพร วัดชีปาสติาราม อ.เมอืงลพบุรี จ.ลพบุรี 

 

 



ผูทรงคุณวุฒิ 

 

ที ่ ผูทรงคณุวุฒ ิ ประเภท/วชิา ติดตอ 

๑ พระปลัดกฤษณะ อาภัสฺสโร พระพุทธศาสนา วัดกวศิราราม 

๒ 
พระครูสังฆรักษ กฤษณ  

กตฺิติญาโณ 
พระพุทธศาสนา วัดกวศิราราม 

๓ พระมหาเริงศักดิ์  ธมฺมสริิ พระพุทธศาสนา วัดกวศิราราม 

๔ พระมหาวัจนะ จริวฑฒโน พระพุทธศาสนา วัดกวศิราราม 

๕ ผศ.ประทีป  พฤกษากจิ ภาษาไทย ๐๘๖-๐๑๐๙๐๒๑ 

๖ ผศ.ประทีป   เหมอืนนิล ภาษาไทย ๐๘๐-๖๖๘๙๑๔๖ 

๗ อาจารยวบูิลย   ศรีโสภณ ภาษาไทย ๐๘๙-๕๕๐๒๗๖๖ 

๘ อาจารยประยงค  จันทรโพธ์ิ ภาษาไทย ๐๘๙-๘๐๓๑๕๓๖ 

๙ อาจารยสุภาวด ี สุดย่ิง ภาษาไทย ๐๘๑-๓๖๓๗๗๓๗ 

๑๐ อาจารยทวาย   ศรีสกุล ฟสกิส ๐๘๙-๒๑๒๓๔๘๔ 

๑๑ พ.ท.พยนต  ดานสกุล สังคมศึกษา ๐๘๙-๘๐๑๓๑๖๕ 

๑๒ พ.อ.หญงิพมิพพศิา  จติตแกวแท ภาษาอังกฤษ - 

๑๓ ผศ.ดร.ประทุม ศรีรักษา ภาษาอังกฤษ ๐๘๑-๘๕๒๖๖๓๑ 

๑๔ ผศ.ประกอบ   สมราง คณติศาสตร ๐๘๑-๘๒๗๙๗๘๑ 

๑๕ อาจารยศรีสุวรรณ  สนธิสุวรรณ คณติศาสตร ๐๘๖-๕๒๕๙๘๔๓ 

๑๖ พ.อ.ศิรพงศ   รดาธร วทิยาศาสตร - 

๑๗ อาจารยอภิสทิธ์ิ  ทิพยอักษร ชีววทิยา - 

๑๘ ร.อ.วษิณุรักษ   ขันทองทิพย แนะแนว ๐๘๗-๑๑๗๑๑๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือที่

เรียกวาผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยมุงใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม

ศักยภาพ มคีวามรู สามารถนําเอาประสบการณความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเรียนรูตอการจัดการ

เรียนรู ซึ่งลักษณะดังกลาวนั้นนอกจากกิจกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียนมีคุณลักษณะใฝเรียนใฝรู 

จําเปนตองมกีารจัดแหลงเรยีนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนในลักษณะดังกลาว

ดวย ทางโรงเรียนจําเปนตองมีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียนใหเรียนไดเต็มศักยภาพ และมี

ประสทิธภิาพ โดยคํานงึถงึความสอดคลอง และเหมาะสมกับทองถิ่นนัน้ดวย  

แหลงเรียนรูเปนแหลงที่ใหขอมูล ขาวสาร ความรู สามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อขยาย

ประสบการณของผูเรียน และเช่ือมโยงสูการใชในชีวิตประจําวัน นักเรียนอาจเรียนรูรวมกับเพื่อนตาม

กระบวนการเรียนการสอน หรือเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ จากแหลงเรียนรูที่มีทั้งภายใน

โรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชน และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถจําแนกตามความ

เหมาะสมดังนี้ 

 

แหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีนวินติศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ 
 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พพิธิภัณฑสถานแหงชาตสิมเด็จพระนารายณ(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒ 

 
 

ช่ือสถานที่ อางเก็บน้ําหรอืถังน้ําประปา(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ สบิสองทองพระคลัง(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๔ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ตกึเลี้ยงรับรองแขกเมอืง(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๕ 

 
 

ช่ือสถานที่ ตกึพระเจาเหา(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๖ 

 
 

ช่ือสถานที่ โรงชางหลวง(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๗ 

 
 

ช่ือสถานที่ พระที่นั่งจันทรพศิาล(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๘ 

 
 

ช่ือสถานที่ พระที่นั่งดุสติสวรรคธัญญมหาปราสาท(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๙ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พระที่นั่งสุทธาสวรรค(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๐ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ หมูพระที่น่ังพมิานมงกุฎ(พระนารายณราชนเิวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๑ 

 
 

ช่ือสถานที่ ทมิดาบ(พระนารายณราชนิเวศน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๒ 

 
 

ช่ือสถานที่ เทวสถานปรางคแขก 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๓ 

 
 

ช่ือสถานที่ บานหลวงรับราชทูต หรอืบานหลวงวิชาเยนทร 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๔ 

 

 
ช่ือสถานที่ พระปรางคสามยอด 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๕ 

 
 

ช่ือสถานที่ ศาลพระกาฬ 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๖ 

 
 

ช่ือสถานที่ ศาลหลักเมอืง (ศาลลูกศร) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๗ 

 
 

ช่ือสถานที่ วัดเสาธงทอง 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๘ 

 
 

ช่ือสถานที่ วัดพระศรีมหาธาตุ 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๑๙ 

 
 

ช่ือสถานที่ วัดเชิงทา 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๐ 

 
ช่ือสถานที่ พพิธิภัณฑหอโสภณศลิป 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๑ 

 
 

 

ช่ือสถานที่ วัดกวศิราราม 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ  

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๒ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ บอน้ําศักดิ์สทิธิ์ (วัดกวศิราราม) 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ  

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๓ 

 
 

ช่ือสถานที่ วัดมณชีลขัณฑ 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๔ 

 

 

ช่ือสถานที่ วัดตองปุ 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๕ 

 
ช่ือสถานที่ วัดชีปาสติาราม 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ (ประวัติศาสตร) 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๖ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ สวนสัตวลพบุรี 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๗ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ วัดพระบาทน้ําพุ 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๘ 

 

 

ช่ือสถานที่ พพิธิภัณฑทหารรบพเิศษ 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๒๙ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พพิธิภัณฑจอมพล ป.พบิูลสงคราม 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๐ 

 

 

ช่ือสถานที่ วัดยาง ณ รังสี และพพิธิภัณฑเรอืพื้นบาน 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๑ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ทุงทานตะวัน 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๒ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ อางซับเหล็ก 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๓ 

 
 

ช่ือสถานที่ เขื่อนปาสักชลสทิธิ์ 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๔ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ โอเอซสิฟารม 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๕ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ศูนยอนุรักษผ้ึง 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๖ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ฟารมเห็ดขจรวทิย 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๗ 

 
ช่ือสถานที่ แหลงโบราณคดบีานโปงมะนาว 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๘ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ แหลงโบราณคดบีานพรหมทนิใต 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 

 

ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๓๙ 

 
 

ช่ือสถานที่ วัดไลย 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 



ทะเบยีนแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน ๔๐ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ เขาสมอคอน 

ประเภทแหลงเรยีนรู วชิาการ 

ประโยชน/ความสําคัญ ใชสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภูมปิญญาทองถิ่นโรงเรยีนวินติศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ 

 

ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๑ 

 

 
 

ช่ือ นายวเิชียร  คําเจรญิ (ลพ บุรรัีตน) 

ประเภทแหลงเรยีนรู การประพันธเพลงลูกทุง 

  

 

 

ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๒ 

 

 
 

ช่ือ นางบุญชวย  มิ่งทอง 

ประเภทแหลงเรยีนรู โภชนาการดานการทําขนมจีน 

  

 



ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๓ 

 

 
 

ช่ือ นายสงิหทอง  กระคุดเงิน 

ประเภทแหลงเรยีนรู โภชนาการดานการทําปลาสมฟก 

  

 

 

 

ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๔ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ นางสุภาวรรณ  กองสุวรรณ 

ประเภทแหลงเรยีนรู โภชนาการดานการทําอุโคกลําพาน 

  

 

 



ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๕ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ นางศรรัีตน  สุขเพ็ชร 

ประเภทแหลงเรยีนรู โภชนาการดานการทําน้ําพรกิ 

  

 

 

ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๖ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ชมรมแมบาน ปจว. 

ประเภทแหลงเรยีนรู โภชนาการดานการทําไขเค็มดนิสอพอง 

  

 

 

 



ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๗ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ นางสมบัต ิ  ไตรธรรม 

ประเภทแหลงเรยีนรู ดานธุรกจิชุมชน หัตถกรรมทองถิ่นการทอผามัดหมี่ 

 

 

 

ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๘ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ นายสะอาด  ศรพิันธุ 

ประเภทแหลงเรยีนรู ดานเกษตรกรรม การอนุรักษและผลติภัณฑจากผ้ึง 

 

 

 

 



ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๙ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ นายศริ ิ จานเงิน 

ประเภทแหลงเรยีนรู ดานเกษตรกรรม การประกอบอาชีพเกษตรแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๑๐ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ นายไพบูลย   เช้ือสวย 

ประเภทแหลงเรยีนรู ดานการเผยแพรศลิปวัฒนธรรมพื้นบานไทยพวน 

 

 

 

 



ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๑๑ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ นายสมศักดิ์   แกวกัน 

ประเภทแหลงเรยีนรู ดานภาษา วรรณกรรม กวนีพินธ และบทเพลง 

 

 

 

 

ทะเบยีนภูมปิญญาทองถ่ิน ๑๒ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ นางปทมา  ขําดี 

ประเภทแหลงเรยีนรู ดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณขีองชาวมอญ 

 

 

 



ผูทรงคุณวุฒิโรงเรยีนวินติศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ 

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พระปลัดกฤษณะ อาภัสฺสโร 

ความเช่ียวชาญ ดานพระพทุธศาสนา 

  

  

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๒ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พระครูสังฆรักษ กฤษณกติฺตญิาโณ 

ความเช่ียวชาญ ดานพระพุทธศาสนา 

  

 



ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๓ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พระมหาเรงิศักดิ์  ธมฺมสริิ 

ความเช่ียวชาญ ดานพระพทุธศาสนา 

  

  

 

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๔ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พระมหาวัจนะ จิรวฑฒโน 

ความเช่ียวชาญ ดานพระพุทธศาสนา 

  

 

 



ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๕ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ผศ.ประทปี  พฤกษากจิ 

ความเช่ียวชาญ ดานภาษาไทย 

  

 

 

 

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๖ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ผศ.ประทปี  เหมอืนนลิ 

ความเช่ียวชาญ ดานภาษาไทย 

  

 



ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๗ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ อาจารยวบิูลย  ศรโีสภณ 

ความเช่ียวชาญ ภาษาไทย 

  

 

 

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๘ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ อาจารยประยงค  จันทรโพธิ์ 

ความเช่ียวชาญ ดานภาษาไทย 

  

 

 



ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๙ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ อาจารยสุภาวดี  สุดยิ่ง 

ความเช่ียวชาญ ดานภาษาไทย 

  

 

 

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑๐ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ อาจารยทวาย  ศรสีกุล 

ความเช่ียวชาญ ดานฟสกิส 

  

 

 



ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑๑ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พ.ท.พยนต  ดานสกุล 

ความเช่ียวชาญ ดานสงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  

 

 

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑๒ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พ.อ.หญงิพมิพพศิา  จัตตแกวแท 

ความเช่ียวชาญ ดานภาษาอังกฤษ 

  

 

 



ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑๓ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ผศ.ดร.ประทุม  ศรรัีกษา 

ความเช่ียวชาญ ดานภาษาอังกฤษ 

  

 

 

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑๔ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ผศ.ประกอบ  สมราง 

ความเช่ียวชาญ ดานคณติศาสตร 

  

 

 



ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑๕ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ อาจารยศรสีุวรรณ  สนธสิุวรรณ 

ความเช่ียวชาญ ดานคณติศาสตร 

  

 

 

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑๖ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ พ.อ.ศริพงศ  รดาธร 

ความเช่ียวชาญ ดานวทิยาศาสตร 

  

 

 



ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑๗ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ อาจารยอภิสทิธิ์  ทพิยอักษร 

ความเช่ียวชาญ ดานชีววทิยา 

  

 

 

 

ทะเบยีนผูทรงคุณวุฒิ ๑๘ 

 

 
 

ช่ือสถานที่ ร.อ.วษิณุรักษ  ขันทองทพิย 

ความเช่ียวชาญ ดานการศกึษาแนะแนว 

  

 
 


