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รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางประทุม  บุญย้าย     

   วัน เดือน ปี เกิด  22 ธันวาคม 2496           อายุ           65       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   8/2 หมู่ท่ี 1 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   0 81852 0388       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   อาชีพหลักข้าราชการบ านาญ      

             

การท างานปัจจุบัน  อาชีพเสริมเป็นวิทยากร       

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.    การท าพวงกุญแจด้วยเศษผ้าเป็นรูปต่าง ๆ ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

             

  2.    การท าตะกร้าเชือกเทียน   ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.    การทอพรมเช็ดเท้า    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.    การท าดอกไม้จันทน์    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีใจรักท่ีจะท างาน หรือมีพื้นฐานบ้างเล็กน้อย  

        
  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางยุพา  ชาตตระกูล     

   วัน เดือน ปี เกิด  18 พฤศจิกายน 2496           อายุ          65       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   6/3 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   0 82591 0701       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   เคยได้เป็นวิทยากรในต่างจังหวัด      

             

การท างานปัจจุบัน  เป็นวิทยากรตามหมู่บ้านและชุมชน     

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าตะกร้าเชือกเทียน   ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

             

  2.   การทอพรมเช็ดเท้า   ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.   การท าดอกไม้จันทน์   ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.   การท าศิลปงานประดิษฐ์   ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีใจรักท่ีจะท างาน หรือมีพื้นฐานบ้างเล็กน้อย  

        
  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางสาวอารีย์ นันทรักษ์     

   วัน เดือน ปี เกิด  31 สิงหาคม 2589           อายุ           72       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   38 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   0 85056 9132       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   เคยสอนท่ี กศน.จ านวน 2 ครั้ง      

             

การท างานปัจจุบัน  ครูวิทยากรท้องถิ่นของโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส    

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การจักสานพัดจากเส้นพลาสติก  ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 เป็นตะกร้าใส่ของ  พัด และกระเป๋าจากเส้นพลาสติก      

  2.   การท าตะกร้าจากเส้นพลาสติก  ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    รับสอนงานจักสานตะกร้า พัด กระเป๋า      

        
  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางณรงค์รัตน์ พันธ์บุญนาค    

   วัน เดือน ปี เกิด  15 มกราคม 2496           อายุ           65       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   1385/5 ถนนสังฆราช ต าบลบางพุทรา  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี   

                                              จังหวัดสิงห์บุรี                 

   โทร.   08 1302 7127       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ขายขนมหวานประเภทต่าง ๆ ประสบการณ์มากกว่า  20 ปี       

             

การท างานปัจจุบัน  รับจ้างเป็นวิทยากรให้ความรู้ ค้าขายขนม เช่น ข้าวต้มมัด ซาลาเปา  

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าขนมจีบไส้หม ู   ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 ลูกใหญ่ ไส้เยอะ มีเอกลักษณ์การห่อเฉพาะตัว                 

  2.   การท าข้าวต้มมัด    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

 ถั่วด า กล้วย ข้าวเหนียว เป็นวัตถุดิบคุณภาพ       

  3.   การท าซาลาเปา    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ต้องติดต่อล่วงหน้า และต้องการผู้มีใจรักด้านท าขนมไทย และอาหารไทย  

        
  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางชอุ้ม  วงษ์จ าปา     

   วัน เดือน ปี เกิด  12 พฤศจิกายน 2499           อายุ      62       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   14/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.          -             E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ท างานบริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จ ากัด ต าแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต  

             

การท างานปัจจุบัน  -ว่างงาน-       

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าดอกไม้จากกระดาษ  ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

  สวยงามไม่ซ้ าแบบใคร และสามารถน าไปประยุกต์ได้หลายอย่าง    

  2.   การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

  ดอกไม้ท่ีท าดูคล้ายของจริง ดูมีคุณค่า       

  3.   การท าเตาหุงต้มอั้งโล่   ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

  ผลงานมีความปราณีต คงทน        

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ติดต่อประสานงานล่วงหน้า และผู้มีความสามารถท่ีอยากได้ มีใจรักด้านประดิษฐ์ 

โดยเฉพาะ        
  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางเย้ือ พิบูลผล      

   วัน เดือน ปี เกิด  ปี พ.ศ. 2492           อายุ           69       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   55/3 หมู่ท่ี 6 ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 6793 9524       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ผูกผ้า ติดผ้าม่าน จัดสถานท่ีตามงานพิธี ท าดอกไม้ประดิษฐ์ต่าง ๆ  

             

การท างานปัจจุบัน  เกษตรกร รับจ้างท่ัวไป       

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 ดอกไม้ท าดูเสมือนจริง และเก็บได้ยาวนาน ท าความสะอาดง่าย     

  2.   การท าผูกผ้า ติดผ้าม่านตกแต่งสถานท่ี ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

 เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย         

  3.   การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ต้องติดต่อล่วงหน้า และต้องการผู้มีความต้ังใจจริง เนื่องจากเป็นงานท่ีต้องใช้
ความละเอียด รอบคอบ และมีความอดทนสูง        

  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางวิก เสือจร      

   วัน เดือน ปี เกิด  26 มกราคม 2494           อายุ           67      ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   9/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 9072 4668       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ลูกจ้างกรมชลประทาน       

             

การท างานปัจจุบัน  รับจ้างท่ัวไป เกษตรกร (ปัจจุบันว่างงาน เนื่องจากมีอายุมาก)   

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การถักโคเชต์      ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 รูปแบบมีหลากหลาย ทันสมัย สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบตามแฟช่ัน มีความปราณีตสวยงาม  

  2.   การท าดอกไม้จากกระดาษ  ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.   การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ต้องการผู้ท่ีช่ืนชอบงานท่ีมีความละเอียด มีความอดทนสูง และไม่มีปัญหาด้าน
สายตา         

  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางบุญเรือน ภู่เหม     

   วัน เดือน ปี เกิด  26 กุมภาพันธ์ 2498        อายุ           63       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   30 หมู่ท่ี 5 ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 9003 8184       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   เกษตรกร (ท านา)       

             

การท างานปัจจุบัน  เกษตรกร รับจ้างท่ัวไป       

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าดอกไม้จากกระดาษ  ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 สามารถน าไปตกแต่งสถานท่ี จัดช่อดอกไม้รับปริญญา และงานพิธีต่าง ๆ    

  2.   การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

 สวยงาม สามารถท าได้ท้ังขนาดเล็กและใหญ่ เป็นผลงานเหมือนจริงมากท่ีสุด    

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ต้องการผู้ท่ีสนใจศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง เพราะต้องใช้ความอดทนสูง และต้อง
ติดต่อล่วงหน้ามาก่อนเพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์         . 

  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางนวลอนงค์ นวมถนอม     

   วัน เดือน ปี เกิด  30 ธันวาคม 2487           อายุ           73       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   105 หมูท่ี่ 5 ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 0559 4449       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ท างานประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ใบเตย ดอกไม้จากธนบัตร และงานปักผ้า  

             

การท างานปัจจุบัน  แม่บ้าน       

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าดอกไม้ใบเตย    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 สามารถประยุกต์ท าเข้าช่อ และเป็นมาลัยบูชาพระ จัดกระเช้า และท าเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ   

  2.  ดอกไม้จากธนบัตร    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

 สามารถเข้าช่อ จัดแจกัน ดอกไม้รับปริญญา สวยงามและมีคุณค่า     

  3.  การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากหลอด  ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.  การท าดอกไม้จากกระดาษและดอกไม้จันทน์ ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    เน้นสอนผู้ท่ีมีใจรักด้านการฝีมือ      

        
  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นายอาณัฐ ทองอยู่     

   วัน เดือน ปี เกิด  6 พฤศจิกายน 2495           อายุ           66       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   22/2 หมู่ท่ี 3 ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

             

   โทร.   08 4520 3515       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ข้าราชการ (ครู) 39 ปี ท า OTOP  6 ปี     

             

การท างานปัจจุบัน  ท าผลิตภัณฑ์ “ฟักข้าวบ้านสวนคุณครู”     

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าเครื่องส าอางจากสารสกัดฟักข้าว ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

             

  2.   การท าน้ าสมุนไพร    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร     -        

        
  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางบุญนาค ทองอยู่     

   วัน เดือน ปี เกิด  13 มิถุนายน 2495           อายุ           66       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   22/2 หมู่ท่ี 3 ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

             

   โทร.   08 142 8650       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ข้าราชการ (ครู) 39 ปี ท า OTOP  6 ปี     

             

การท างานปัจจุบัน  ท าผลิตภัณฑ์ “ฟักข้าวบ้านสวนคุณครู”     

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าขนมหวาน   ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

  ได้รับการคัดสรร 4 ดาว (สบู่ฟักข้าว โลช่ันฟักข้าว สบู่เหลวฟักข้าว    

  2.   การท าขนมหวาน ขนมเป๊ียะ ข้าตู ถั่วอัด   ลักษณะ/จุดเด่นของ
อาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร     แล้วแต่โอกาส และสถานท่ี      

        
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล       นางกุลนันทร์ วิงวอน     

   วัน เดือน ปี เกิด  17 พฤศจิกายน 2499          อายุ      62       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   1/2 หมู่ท่ี 4 ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 9460 5864       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   สอนนักเรียน (งานประดิษฐ์)      

             

การท างานปัจจุบัน  ข้าราชการบ านาญ อาชีพเสริม ท าขนมไทย     

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   งานประดิษฐ์       ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

             

  2.   ท าขนมหวาน    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ต้องเป็นวันเวลาท่ีว่าง และต้องแจ้งก าหนดการก่อน 1-2  สัปดาห์   

        
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 


