
สำหรับกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดไดที่

www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U และ www.facebook.com/MuseAndLearn2U



เ พ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู ้ 

ให้เยาวชน นักศกึษา และประชาชนท่ัวไปได้เรยีนรูถึ้งพระราช

กรณียกิจทีห่ลากหลาย อาท ิด้านศลิปวัฒนธรรมของประเทศ 

ผ่านช่องทางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในมิติที่แปลกใหม่

ด้วยส�ำนกึในพระมหำกรณุำธคิณุของพระบำทสมเดจ็
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระ
รำชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชำวไทย
มำอย่ำงต่อเน่ืองยำวนำน คณะกรรมกำรบูรณำกำร
ด้ำนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จึงร่วมมือกับหน่วย
งำนภำครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม “โครงกำรเปิด
พิพิธภัณฑ์ให้เข้ำชมยำมค�่ำคืน”

๑๖-๑๘ 
ธันวาคม 
๒๕๕๙

ณ แหล่งเรียนรู้และ
พิพิธภัณฑ์ภายใน

ภายนอกพื้นที่ 
เกาะรัตนโกสินทร์

และ

เกาะรัตนโกสินทร์

นิทรรศการอยู่ไกลกังวล ชนม์ชืน่ฉ�า่
น�าเสนอแนวคดิ “บ้านแห่งความรกั” และพระราชกรณียกิจของรชักาลท่ี 7 

และรชักาลท่ี 9

นิทรรศการภาพยนตร์ของรชักาลท่ี 7 และรชักาลที ่9
ฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และภาพยนตร์หายากในรัชกาลที ่7 และรชักาลท่ี 9

กิจกรรม
•  7 Wonders โดยการเชญิชวนประชาชนผูเ้ข้าชมร่วมตามหา 7 สิง่ต้องห้ามพลาด 

ภายในงานนิทรรศการ

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชโดยการน�าเสนอเรื่องราวความประทับใจในพระราชกรณียกิจของ

รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 

เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่เสียค่าใช้จ่าย kingprajadhipokmuseum

09.00 - 21.00 น.  

www.kpi.ac.th

อยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ�่า...เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

@พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
๗

NIGHT MUSEUM AT NITASRATTANAKOSIN 
สืบสานสมานมิตร @นิทรรศน์รัตนโกสินทร์๔NIGHT AT THE MUSEUM ในรัชกาลท่ี ๙

@มิวเซียมสยาม๑

นิทรรศการสืบสานสมานมิตร
เทิดพระเกียรติและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการเจริญสัมพันธไมตร ี

กับนานาประเทศ

นิทรรศน์รตันโกสินทร์
น�าเสนอแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

ของผู้คนในยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องนิทรรศการทั้ง 9 ห้อง

10.00 - 21.00 น.Nitasrattanakosin www.nitasrattanakosin.com

เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  •  จ�ากัดผู้ชมรอบละ 32 ท่าน • รอบสุดท้าย 19.00 น.

นิทรรศการเสน่ห์บางล�าพ ูธนารกัษ์คูช่มุชน 
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจและคุณูปการของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อกรมธนารักษ์ 

และปวงประชาชาวบางล�าพู

กิจกรรม
•  บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

•  เสวนาจากผู้ที่มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท

•  Workshop การท�างานฝีมือประดิษฐ์

10.00 - 21.00 น. 

pipitbanglamphu
เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่มีค่าใช้จ่าย  •  จ�ากัดผู้ชมรอบละ 25 ท่าน

นิทรรศการพิเศษร่วมไว้อาลัยในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
น�าเสนอเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสต่างๆ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9

กิจกรรม
•  วาดฝันปั้นยิ้ม โดยร่วมตอบค�าถามเกี่ยวกับนิทรรศการและเหรียญกษาปณ์

ที่ระลึกในวโรกาสต่างๆ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9

10.00 - 21.00 น.

coinmuseumthailand www.coinmuseum.treasury.go.th

เงื่อนไขการใช้บริการ 
•  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
•  การเข้าชมนิทรรศการรอบละ 20 นาที (รอบแรก 10.00 น. รอบสดุท้าย 17.00 น.)

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสัมผัสบรรยากาศรื่นรมย์ในยามค�่าคืนกับ 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี ๙
น�าเสนอเรื่องราวความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท และ

จัดแสดงสิ่งของที่จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในวโรกาสพิเศษต่างๆ

กิจกรรม
•  เสวนา และฉายภาพยนตร์/สารคดีที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ 

ที่หาดูได้ยาก โดยการสนับสนุนจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

•  บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

•  เปิดร้าน “เมนูอาหารทรงโปรด” 

16.00 - 22.00 น.  

museumsiamfan

www.ndmi.or.th

นิทรรศการอคัรศลิปินเหนอืเกล้า
แสดงความไว้อาลัยและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็น 

อัครศิลปิน และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จติรกรรมบัวหลวง
จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินทั่วประเทศที่เคยได้รับรางวัลจิตรกรรม

บัวหลวงตั้งแต่ปี 2517 - ปัจจุบัน

ดาวเด่นบวัหลวง
จัดแสดงผลงานภาพวาด “70 ปี รัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทย” 

ของนักศึกษาศิลปะ 70 คน จาก 33 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

น้อมร�าลึกในพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อวงการศิลปกรรมไทย รวมทั้งยังเป็น 

พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในการประกอบพระราช

กรณียกิจนานัปการ และเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

10.00 - 21.00 น.queengallerybkk www.queengallery.org

เงื่อนไขการใช้บริการ 
•  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ตั้งแต่เวลา 19.00 - 21.00 น.
•  มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม 50 บาท ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.  

(ยกเว้น เด็ก ผู้สูงอายุ (60 ปีขั้นไป) และพระสงฆ์)

rcac84 www.rcac84.com, www.ocac.go.th 10.00 - 19.00 น.

อัครศิลปินเหนือเกล้า @หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน๒

นิทรรศการ “จติรกรรมบวัหลวง” และ “ดาวเด่นบัวหลวง” 
@หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ๓

นอกเกาะรัตนโกสินทร์

กิจกรรม
•  นั่งรถพ่วงชมชีวิตสัตว์ในยามค�่าคืน 

•  ชมโรงช้างต้นท่ีคุณพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ช้างเผอืกเชอืกแรกของรัชกาลท่ี 9

•  ชมลิงแสมทรงเลี้ยง ที่พระราชทานให้สวนสัตว์ดุสิตที่มาของโครงการแก้มลิง

•  ฟังค�าบรรยายความเป็นมาขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

08.00 - 21.00 น. 

DusitzooThailand

www.dusitzoo.org

เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ตั้งแต่เวลา 18.00 -21.00 น. 

และเปิดเฉพาะประตู 2 (ถนนราชวิถี)
•  มีค่าบริการรถพ่วง (ผู้ใหญ่ 25 บาท เด็ก 10 บาท)
•  วันศุกร์ 2 รอบ (19.00 น. และ 20.00 น.) 
•  วันเสาร์และอาทิตย์ 3 รอบ (เพิ่ม 19.30 น.)  

นิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ
เล่าเรือ่งราวทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช เสดจ็พระราชด�าเนนิ 

และเป็นองค์ประธานเปิดท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

กิจกรรม
•  STEM ศึกษา เน้นการเรยีนรูใ้นพระอัจรยิภาพด้านการประดิษฐ์ของรัชกาลที ่9  

เช่น กังหันน�้าชัยพัฒนาและเรือใบมด

•  ดูดาวในโดมท้องฟ้าจ�าลอง ต้ังกล้องดูดาวในยามค�า่คนื

DUSIT EVENING ZOO...ยามเย็นเดินเล่นเขาดิน
@สวนสัตว์ดุสิต๘

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ @ท้องฟ้าจ�าลอง๙

NIGHT AT THE MUSEUM 2 @พิพิธบางล�าพู๕

ร่วมไว้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 @พิพิธภัณฑ์เหรียญ๖

18.00 - 21.00 น.

ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
เพื่อกำรศึกษำ
ท้องฟ้ำจ�ำลองกรุงเทพ

www.sciplanet.org

เงื่อนไขการใช้บริการ
•  มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท และเด็ก 20 บาท  

(ยกเว้น ผู้สูงอายุ 60ปีขั้นไปที่แสดงบัตรประชาชน)
•  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมการแสดงทางท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ 

(ต้องแสดงบัตรนิทรรศการเพื่อส�ารองที่นั่ง)



นอกเกาะรัตนโกสินทร์

นิทรรศการอาร์ท อิน พาราไดซ์
น้อมร�าลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโปสการ์ดของพ่อ

10.00 - 22.00 น.artinparadisebangkok www.artinparadise.co.th

เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ส�าหรับผู้ถือบัตร Muse Pass และผู้ติดตาม 1 คน 

และเด็กสูงไม่ถึง 100 เซนติเมตร
•  มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ผู้ใหญ่คนไทย 200 บาท เด็ก 100 บาท (สูง 100 - 130 เซนติเมตร) 

นิทรรศการสรรพชีวิตใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
น�าเสนอการแสดงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่ได้รับพระราชทาน

นิทรรศการถวายงานผ่านเลนส์
จดัแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และภาพถ่าย exclusive ภายในพระบรมมหาราชวัง 
โดย ศ.ศกัดา ศริพัินธ์ุและคณะ

เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่เสียค่าใช้จ่าย •  งดถ่ายภาพเด็ดขาด 12.00 - 22.00 น.

www.museum.sc.chula.ac.th

นิทรรศการสรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์ : ดุริยกษัตรา
น�าเสนอพระปรีชาสามารถด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการสรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์ : จารีตประเพณี 
ธรรมเนียมการไว้ทุกข์  
เล่าเรื่องเกี่ยวกับจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมการไว้ทุกข์ของ
ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

กิจกรรม
•  มาลัยถวายอาลัยรัก โดยเข้าร่วมฝึกร้อยมาลัย

•  เข้าทุกข์ใหญ่ โดยจ�าลองการแต่งกายเข้าทุกข์ใหญ่ของเจ้านายฝ่ายในในอดีต

•  สาธิตงานดอกไม้สดของสตรีชาววัง

16.00 - 21.00 น.3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 

www.culture.ssru.ac.th, www.threesilapas.ssru.ac.th

เงื่อนไขการใช้บริการ 
•  ไม่เสียค่าเข้าชม

กิจกรรม
•  เปิดให้เข้าชมต�าหนักจิตรลดา วังปารุสกวันในยามค�่าคืน ซึ่งเคยเป็น 

ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจต�ารวจไทยทั่วทั้งหล้า 

พิพิธภัณฑ์ต�ำรวจ วังปำรุสกวัน

www.policemuseum.police.go.th

10.00 - 21.00 น.เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย ธ ผู้สถิตในดวงใจทหาร 
@อนุสรณ์สถานแห่งชาติ๑๐ อัครศิลปิน ผู้ให้ ไม่ส้ินสุด

@พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ (สาขา เอสพลานาด รัชดา)๑๓

สรรพชีวิตใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร @พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๑๔

นิทรรศการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย 
ธ ผู้สถิตในดวงใจทหาร 
จัดแสดงชุดฉลองพระองค์ทั้ง 3 เหล่าทัพ น�าเสนอพระราชกรณียกิจและ

โครงการในพระราชด�าริ รวมทั้งพระราชประวัติ พระอัจริยภาพในด้านต่างๆ

นิทรรศการแสง เสียง ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนัง
บอกเล่าความเป็นมาของชาติไทย การเข้าร่วมสงครามโลก การจัดแสดง 

หุ่นจ�าลองเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย วิวัฒนาการ 

เครื่องแต่งกาย เครื่องหมายยศ เครื่องแบบทหาร ต�ารวจสมัยต่างๆ  

ตั้งแต่ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และการแสดงไฟประดับอาคาร       

กิจกรรม
•  ลงนามถวายความอาลัย

•  บรรยายเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

•  รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการชมไฟประดับอาคารยามค�่าคืน

16.00 - 21.00 น.

อนุสรณ์สถำนแห่งชำติ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

www.thainationalmemorial.org

เงื่อนไขการใช้บริการ 
•  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิทรรศการดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี 
บอกเล่าความสนพระราชหฤทัยด้านดาราศาสตร์ และพระมหากรุณาธิคุณต่อ

วงการดาราศาสตร์ไทย  

นิทรรศการพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย 
ความเป็นมาของดาราศาสตร์ไทยในประเทศไทยตัง้แต่รชักาลที ่4 จนถึงปัจจบุนั

นิทรรศการดาราศาสตร์
สร้างความเพลิดเพลินผ่านนิทรรศการระบบสุริยะ และการส�ารวจอวกาศ  

กิจกรรม
•  NARIT Public Night ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ ฟังบรรยายการดูดาว 

เบื้องต้น แนะน�าวัตถุท้องฟ้าภายในท้องฟ้าจ�าลองดูดาวและสังเกตวัตถุ

ท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์

เงื่อนไขการใช้บริการ
•  ไม่เสียค่าใช้จ่าย •  ท้องฟ้าจ�าลอง จ�ากัดรอบละ 45 คน
•  กิจกรรมดูดาวไม่จ�ากัดจ�านวนคน

กิจกรรม
•  จัดแสดงและสอนประดิษฐ์เครื่องบินพระราชพาหนะด้วยกระดาษ

นิทรรศการกองทัพอากาศใต้เบื้องพระยุคลบาท 

น�าเสนอความสนพระทัยด้านกิจการบินตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

เงื่อนไขการใช้บริการ
• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม •  การเข้าร่วมกิจกรรมรอบละ 30 นาที (รอบละไม่เกิน 30 คน)

พิพิธภัณฑ์กองทัพอำกำศและกำรบินแห่งชำติ

08.00 - 21.00 น.www.rtaf.mi.th

09.00 - 22.00 น.

NARITpage

www.narit.or.th 

ดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี...ดูดาวฟรี ท�าดีเพื่อพ่อ 
@หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา๑๑

 กองทัพอากาศใต้เบ้ืองพระยุคลบาท
@พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ๑๒ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อกิจการต�ารวจ
@พิพิธภัณฑ์ต�ารวจ วังปารุสกวัน

๑๖

สรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์ @แหล่งเรียนรู้  
3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสุทธานภดล  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๑๕

นิทรรศการ ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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๑๑. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(สถาบันว�จัยดาราศาสตร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน))
National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-216-254  โทรสาร : 044-216-255
การเดินทาง : รถยนต ใชทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)

                      รถโดยสาร บริษัท ขนสง จำกัด มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและปรับอากาศ
                      รถไฟ มีรถไฟออกจาสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ไปนครราชสีมาทุกวัน

แหลงเรียนรู 3 ศิลปรัตนโกสินทร
และพิพิธภัณฑอาคารสุทธานภดล
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
3 Silapa Rattanakosin Resource Center and Sai Suddha Nobhadoi Building 
Museum Suan Sunandha Rajabhat University

1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร : 02-160-1216  โทรสาร : 02-160-1054
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 3, 9, 16, 18, 19, 28, 30, 32, 33
                      49, 56, 64, 65, 108, 110, 505, 510, 515, 524, 539

๑๕. สวนสัตวดุสิต
(องค�การสวนสัตว� ในพระบรมราชูปถัมภ�)
The Zoological Park Organization Under the Royal Patronage of H.M. The King

71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร : 02-281-2000, 02-280-7290  โทรสาร : 02-282-9245
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 18, 28, 108, 515, 539, 542

๘. 

พิพิธภัณฑตำรวจ วังปารุสกวัน
Police Museum Parutsakawan Palace

วังปารุสกวัน 323 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร : 02-282-5057, 097-173-4441  โทรสาร : 02-282-5057
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 16, 23, 70, 72, 99, ปอ.3, ปอ.505, ปอ.509

๑๖. 

พิพิธบางลำพู
Pipit Banglamphu

ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร : 02-281-9828
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 64, ปอ.6 
                  เรือดวน ทาพระอาทิตย

๕. 

พิพิธภัณฑเหรียญ
Coin Museum

ถนนจักรพงษ แขวงชนะสงคราม 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร : 02-282-0818  โทรสาร : 02-282-0819
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 2, 3, 9, 15, 30, 33
                       35, 42, 43, 44, 47, 59, 65, 68, 79 82
                      127, 157, 201, 203, 503, 507, 509
                      511, 516, 524, 556

๖. หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ
The Queen's Gallery

101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร : 02-281-5360-1  โทรสาร : 02-281-5359
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 1, 12, 15, 44, 47, 59, 60, 70
                       ปอ.39, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.60, ปอ.79, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.512
        เรือ ทาสะพานผานฟา

๓. 

หอศิลปรวมสมัยราชดำเนิน
Ratchadamnoen Contemporary Art Center

84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร : 02-224-8030 ตอ 202
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 2, 8, 12

15, 35, 44, 47, 59, 60, 68, 70, 79, 82, 157, 503, 509, 511

๒. 

นิทรรศนรัตนโกสินทร
Rattanakosin Exhibition Hall

100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร : 02-621-0044 ตอ 121, 128  โทรสาร : 02-226-5049
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 2, 12, 15, 42, 44, 47, 56, 59
                      60, 68, 70, 79, 82, 157, 169, 171, 503, 509, 511, 556

๔. 

มิวเซียมสยาม
(สถาบันพ�พ�ธภัณฑ�การเร�ยนรู�แห�งชาติ สำนักงานบร�หารและพัฒนาองค�ความรู� (องค�การมหาชน))
Museum Siam

4 ถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร : 02-225-2777  โทรสาร : 02-225-2775
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 53, 82, 524   
                      BTS ลงสถานีวงเวียนใหญ นั่งรถประจำทางสาย 82, 3
                      MRT ลงสถานีหัวลำโพง นั่งรถประจำทางสาย 1, 3, 5, 53

๑. 

อนุสรณสถานแหงชาติ
The National Memorial

9 หมูที่ 16 ตำบลคูคต 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร : 02-533-8467  โทรสาร : 02-533-8467
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 29, 34, 39
                      59, 95, ปอ.503, ปอ.504
                      ปอ.510, ปอ.513, ปอ 52
                      ปอ.529, ปอ.539

๑๐. 

พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ
และการบินแหงชาติ

National Aviation  Museum of 
the Royal Thai Air Force

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร : 02-534-1764  โทรสาร : 02-534-1853
การเดินทาง : รถประจำทางสาย  34, 39, 114, 185, 356

    ปอ.34, ปอ.39, ปอ.114, ปอ.356, ปอ.503
   ปอ.520, ปอ.522, ปอ.543 (อูบางเขน-ลำลูกกาคลอง7)

๑๒. 

พิพิธภัณฑภาพวาด 3 มิติ
Art in Paradise Bangkok

ศูนยการคาเอสพลานาด 99 หองเลขที่ 408 ชั้น 4 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-660-9130, 095-778-9989  โทรสาร : 02-660-9140
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 73 ก, ปอ.528, 514, 517, 185, 137, 179, 206, 98
                      BTS ลงสถานีศาลาแดง (สายสีลม) ตอ MRT (สถานีสีลม) 
                             ลงสถานีอโศก (สายสุขุมวิท) ตอ MRT (สถานีสุขุมวิท)  
                      MRT สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ทางออกที่ 3

๑๓. 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Museum of Natural History

254 ตึกชีววิทยา 1 ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 02-218-5375-6  โทรสาร : 02-218-5389
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 16, 21, 25, 29, 34, 36
                      40, 50, 93, 113, 162, 163, 159, 502, 529   
                      BTS ลงสถานีสยาม
                     MRT ลงสถานีวัดหัวลำโพง 

๑๔. 

ทองฟาจำลอง
(ศูนย�ว�ทยาศาสตร�เพ�่อการศึกษา)
Science Center for Education

ทองฟาจำลองกรุงเทพ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02-392-5951-5 ตอ 1141, 2037, 2007  โทรสาร : 02-391-0522
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 2, 25, 38, 40, 48, 149, ปอ.501, ปอ.511
                      BTS สถานีเอกมัย (ทางออก 2)

๙. 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
(สถาบันว�จัยดาราศาสตร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน))
National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)

999 หมูที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทร : 084-088-2264  โทรสาร : 038-589-395
การเดินทาง : รถยนต ใชทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม) 
                       และทางหลวงหมายเลข 331 (สัตหีบ-เขาหินซอน)
                      รถโดยสาร ขึ้นรถที่สถานีขนสงเอกมัย
                      เสนทางเอกมัย-ฉะเชิงเทรา ลงสถานีขนสงฉะเชิงเทรา
                      ตอรถประจำทาง สาย 1616 (ฉะเชิงเทรา-แปลงยาว)
                      รถไฟ สถานีหัวลำโพง-สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา

๑๑. 

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
King Prajadhipok Museum

2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100

โทร : 02-280-3414 ตอ 104  โทรสาร : 02-281-6820
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 2, 15, 47, 59, 60, ปอ.44, ปอ.79, ปอ.183, ปอ.511, ปอ.503, ปอ.509
                  เรือ เรือโดยสารคลองแสนแสบ ทาเรือสะพานผานฟา

๗. 

NIGHT
AT

THE
MUSEUM

แผนที่พ�พ�ธภัณฑ�
และแหล�งเร�ยนรู�
ที่เป�ดให�เข�าชม

๑๖-๑๘ 
 มคาวนัธ

๒๕๕๙

MAP




