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รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางอนงค์ นันทรักษ์     

   วัน เดือน ปี เกิด  27 มีนาคม 2501           อายุ           60       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   38 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 5903 9991       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลคริตเตียนไชยวัฒน์ อินทร์บุรี         . 

และโรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหารสยามคาเด็ท เพชรบุรี       

การท างานปัจจุบัน  ประกอบอาชีพอิสระ ท าดอกไม้ประดิษฐ์จากริบบ้ิน    

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.    ดอกไม้ประดิษฐ์จากริบบ้ิน    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 มีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับงานตามส่ัง พวงมาลัย เหรียญโปรยทานรูปแบบต่าง  ๆ   

  2.          ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.          ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.          ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    รับงานได้ตลอดทางโทรศัพท์ ท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด งานกุศลต่าง ๆ   

        
  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางสุนันท์ ช่างเสา     

   วัน เดือน ปี เกิด  27 กรกฎาคม 25496           อายุ          65       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   199 หมู่ท่ี 5 ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 6020 8064       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   พนักงานธุรการแผนกผลิต บริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จ ากัด   

 (กรุงเทพมหานคร)          

การท างานปัจจุบัน ท างานอดิเรกอยู่กับบ้าน เช่น ท าขนม อาหาร ปักผ้า     

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   ท าวุ้นเค้ก    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

  มีความสวยงาม น่ารับประทาน สะอาด อร่อย      

  2.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ติดต่อมายังวิทยากรได้ตลอดเวลา แต่ขอผู้มีใจรักในการท าขนม และอาหาร  

        
  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นายประเสริฐ ฉ่ าทอง     

   วัน เดือน ปี เกิด  17 กุมภาพันธ์ 2499           อายุ           62       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   13 หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   09 9447 1944       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ทอพรมเช็ดเท้า ระยะเวลาประมาณ 10 ปี     

             

การท างานปัจจุบัน  ทอพรมเช็ดเท้าท้ังลวดลายธรรมดา และยกลาย ผลิตส่งนายจ้าง และจ าหน่าย  

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   ทอพรมเช็ดเท้า    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 มีลวดลายท่ีโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ราคาไม่แพง แน่นหนา สวยงาม     

  2.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ติดต่อเป็นวิทยากรได้ทุกโอกาส ยกเว้นจังหวัดท่ีอยู่ไกลจะไปไม่ได้   

        
  

 
 
 
 

 
 
 

 

 



ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางแม้น พานนาค    

   วัน เดือน ปี เกิด  พ.ศ. 2487           อายุ           74       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   7/1 หมู่ท่ี 8 ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

                                                                

   โทร.   08 9993 0295       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ท างานด้านเกษตรกรรม และรับจ้างท่ัวไป ท าขนมไทย อาหารไทย  
 ตามงานเทศกาล และงานพิธีต่าง ๆ              

การท างานปัจจุบัน    ท าขนมไทย เช่น ขนมชั้น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ท้ังจ าหน่าย และฝึกสอน  

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   ท าขนมชั้น และขนมมงคลต่าง ๆ  ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 อร่อย สะอาด ใช้วัตถุดิบอย่างดี และคงรูปแบบความเป็นไทยด้ังเดิม                

  2.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ติดต่อมายังวิทยากรโดยตรง เพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และวางแผนด้านการสอน 
ขอคนท่ีมีใจรักด้านขนไทย         

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางบัวลอย ประภาศิลป์     

   วัน เดือน ปี เกิด  18 กันยายน 2487           อายุ      74      ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   1 หมู่ท่ี 1 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร. 08 2591 0701   E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเย็บผ้าโหล จักสานในยามว่าง  

             

การท างานปัจจุบัน  จักสานตะกร้าเชือกเทียน ทอพรมเล็ดเท้า     

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   จักสานตะกร้าเชือกเทียน   ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

  มีความสวยงามด้วยลวดลายไทย มีความแน่น ละเอียด คงทน     

  2.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ติดต่อผ่านกลุ่มวัดโพธิ์ข้าวผอก เพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และต้องการคนรักงาน
ด้านจักสาน         

  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางบุญลือ รอดโฉม     

   วัน เดือน ปี เกิด  5 กรกฎาคม 2500           อายุ           61       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   72/3 หมู่ท่ี 4 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร. 08 9615 4372       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ท างานเป็นแพทย์ประจ าต าบลทองเอน ระยะเวลาประมาณ 8 ปี ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม (ท านา)           

การท างานปัจจุบัน ท าอาชีพอิสระด้านการถนอมอาหาร ได้แก่ ไข่เค็ม ปลาส้ม    

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าไข่เค็ม    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 ไข่เค็มมีความอร่อย หอมสมุนไพใบเตย        

  2.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ติดต่อมายังวิทยากร เพื่อนัดวัน เวลา สถานท่ี และขอคนท่ีมีความต้ังใจจริง 
         

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางสาวนกเล็ก สนิท     

   วัน เดือน ปี เกิด  10 มีนาคม 2491           อายุ           70      ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   157 หมู่ท่ี 4 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 9615 4372 (ญาติ)       E-Mail   -   

ประสบการณ์การท างาน   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) มีประสบการณ์การท างานด้านจักสาน 
เช่น จักสานงอบ ชลอม พัด ฯลฯ          

การท างานปัจจุบัน  จัดสานชลอมเพื่อจ าหน่าย       

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   จักสานชลอม      ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 มีความเป็นเอกลักษณ์ สร้างมูลค่าให้บรรจุภัณฑ์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม     

  2.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ติดต่อมายังวิทยากร เพื่อนัดวัน เวลา และสถานท่ี และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
         

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางสาวทองศุก ป้องสิงห์     

   วัน เดือน ปี เกิด  20 กรกฎาคม 2499       อายุ           62       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   146 หมู่ท่ี 4 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 9615 4372       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ท างานประเภทจักสาน เช่น งอบ ตระแกรง พัด ชลอม   

             

การท างานปัจจุบัน  จักสานชลอมเพื่อจ าหน่ายท้ังปลีก-ส่ง     

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การจักสานพัดไม้ไผ่  ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 มีความสวยงาม ใช้วัสดุธรรมชาติ อายุการใช้งานยาวนาน      

  2.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ต้องประสานมายังวิทยากร และขอคนท่ีมีความต้ังใจ มีความละเอียด มีความ
พยายามในการท างาน         . 

  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางเส้ียน หานะกุล     

   วัน เดือน ปี เกิด  พ.ศ. 2495           อายุ           66       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   146/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

             

   โทร.   08 6836 6383       E-Mail    -   

ประสบการณ์การท างาน   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และท างานด้านการจักสานต้ังแต่สมัยเด็ก โดยเฉพาะ
สานงอบ พัด ชลอม ฯลฯ           

การท างานปัจจุบัน ประกอบอาชีพอิสระด้านการถนอมอาหาร เช่น ไข่เค็ม ปลาส้ม และงานด้านการ
จักสานชลอม            

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   การท าปลาส้ม    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 เป็นปลาไร้ก้าง สะอาด อร่อย         

  2.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ติดต่อมายังวิทยากรเพื่อนัดวัน เวลา สถานท่ี และต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ล่วงหน้า         

  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

รูปถ่าย 
วิทยากร 

ท ำเนียบวิทยำกรภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2562 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

   ช่ือ – นามสกุล  นางกาบแก้ว อยู่ทรัพย์     

   วัน เดือน ปี เกิด  28 สิงหาคม 2491           อายุ           70       ปี   

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   136 หมู่ท่ี 4 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

             

   โทร.   08 9615 4272 (ญาติ)  E-Mail  -   

ประสบการณ์การท างาน   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) มีความสามารถด้านการจักสานตะกร้า 
คะแกรง ถนอมอาหาร เช่น พุทรากวน กระยาสารท กล้วยอบเนย      

การท างานปัจจุบัน  ท าไม้กวาดเข็ง (ไม้กวาดทางมะพร้าว)     

ประเภทลักษณะของภูมิปัญญา 

วิทยากรอาชีพ 1.   ไม้กวาดทางมะพร้าว    ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์  

 มีความแข็งแรง แน่น ทนทาน         

  2.         ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  3.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

  4.        ลักษณะ/จุดเด่นของอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ 

             

เงื่อนไขการรับงานวิทยากร    ติดต่อมายังวิทยากรเพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า    

        
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 


