
ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางประทุม  บุญย้าย   65 08-1852038-8 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าพวงกุญแจด้วยเศษผ้า )
2 นางยุพา  ชาตตระกูล  65 08-2591070-1 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าตะกร้าเชือกเทียน พรมเช็ดเท้า )
3 นางสาวอารีย์  นันทรักษ์   72 08-5065913-2 ด้านพาณิชย์และบริการ (งานจักสานตะกร้า  พัด กระเป๋าจากเส้นพลาสติก )
4 นางณรงค์รัตน์  พันธ์บุญนาค   65 08-1302712-7 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าขนมจีบซาลาเปา ข้าวต้มมัด )
5 นางชอุ้ม  วงษ์จ าปา   62 08-2230105-0 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกไม้จากกระดาษสา ดินญ่ีปุ่น  
6 นางเย้ือ  พิบูลผล  69 08-6793952-4 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกไม้จากดินญ่ีปุ่น ผูกผ้าตกแต่งสถานท่ี )
7 นางวิก  เสือจร   67 08-9072422-8 ด้านพาณิชย์และบริการ (การถักโครเชต์)
8 นางบุญเรือน  ภู่เหม   63 06-2315979-7 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกไม้จากกระดาษ/ดินญ่ีปุ่น)
9 นางนวลอนงค์  นวมถนอม   73 08-0559444-9 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกไม้จากใบเตย/ธนบัตร)
10 นายอาณัฐ  ทองอยู่  66 08-4520351-5 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว )
11 นางบุญนาค  ทองอยู่   66 08-1428650-3 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว )
12 นางกุลนันทร์  วิงวอน  62 08-9460586-4 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าขนมหวาน)

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นายสมาน  ศรีดี  63  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )
2 นายเกษม  บุญเรือง   61 08-5091943-2 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )
3 นายแจ่ม  จันทวงษ์  72 09-0635646-1 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )
4 นางสาวเบ้ีย  จันทวงษ์  83  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )
5 นางจ านงค์  จันเต   74  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )
6 นางลมูล  สร้างธรรม   72 08-4869920-7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )
7 นางทองขาว  ผ่องศรี   70 08-5430227-1 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )
8 นางมะลิ  ผ่องศรี   63 08-7982801-5 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )
9 นางประเสริฐ  ออมทรัพย์   67 09-3121276-7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )
10 นางทวี  แสงจันทร์   64 06-3913404-4 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอเส่ือกก ถักไม้กวาดด้ามพลาสติก )

สจจ.นครนำยก

โทรศัพท์

ทะเบียนภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ปี 2561
ภำคกลำง

โทรศัพท์

สจจ.สิงห์บุรี                                                                                        



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางขันทอง  ผิวพิมพ์ดี   62 08-9526758-2 ด้านเกษตร (การแปรรูปเกษตรปลอดสารพิษ )
2 นางย้วน  ศรีภุมมา  69 06-4081923-6 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้ามัดหม่ี)
3 นางสาวบุญมี  ศรีบุญเพ็ง  63 09-2559456-0 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท ามัดหม่ีผ้าฝ้าย)
4 นางละเอียด  บุญทิม  70 06-2571614-7 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าขนมไทย)
5 นายบุญธรรม  รุ่งเรือง   77 08-1384455-6 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การท าสมุนไพรพ้ืนบ้าน )
6 นายสุวรรณ  ท้าวอุบล  72 09-9206902-4 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานไม้ไผ่)
7 นายประกอบ  แก้วเจริญ  68 06-2520178-6 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว )
8 นางเข็มทอง  กาฬภักดี   63 08-1921870-4 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้าขาวม้า 5 สี)

9 นางสมลักษณ์  สุภาษิต   60 06-1620475-7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้าตีนจก)
10 นางสัมฤทธ์ิ  รักษาพงศ์   63 06-2453589-4 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง )

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นายเฉลิม  อ่ิมเกด   81 08-2784481-3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การถักแห)
2 นางสาวจ านงค์  กล่ินหอมดี   71 09-9273399-2 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าไม้กวาดก้านมะพร้าว )
3 นางจรินทร์  อ่ าแพร   75 08-7087378-8 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าบายศรี)
4 นางขวัญใจ  ดีมิตร   65 08-9011284-0 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานกระเป๋า)
5 นางถิน  คงเพ็ง   68 06-2946945-5 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานหมวก)
6 นางสุรินทร์  คร้ามเสมอ   80 09-1295703-3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าไม้กวาดดอกหญ้า )
7 นางจรูญ  กันกรด   77 09-5568203-3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานพัดจากไม้ไผ่ )
8 นางก าพร้า  จันทร์พร   71 06-4506167-7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานกระบุง)
9 นางส ารวย  ย้ิมคง   75 08-8817684-1 ด้านการแพทย์และสาธารณุข (นวดแผนโบราณ)

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางเสาสนี  เทียนน้ าเงิน   67 08-4867945-0 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าสับปะรดม้าฮ่อ)
2 น.ส.โสภา  พัดประดิษฐ์  62 08-6108144-5 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าหม่ีกรอบ)
3 นายทวาย  สังข์ทอง  74 08-3597511-9 ด้านการเกษตร (การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ)
4 น.ส.ยุพิน  หวังจ่ัน 64 08-9600061-2 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าตะกร้ามัดฟาง)
5 นายกิตติพัฒน์  คงเป็นสุข   76 08-6824670-7 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าไข่เค็ม)
6 น.ส.ส ารอง  ทังกูล   66 09-9115346-2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การท าลูกประคบสมุนไพรสด )
7 น.ส.วิลาวัลย์  บุญเจริญ   62 09-0297597-8 ด้านวิทยาศาสตร์ (การท าวุ้นสมุนไพร)
8 นางถวิล  ผลทรัพย์  66 08-6148126-5 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าขิงดอง)
9 นางสนิท  ฉัตรแก้ว   79  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท ากระเป๋าจากผักตบชวา )

10 นางยุพิน  คูหาศักด์ิ   72 09-8825102-0 ด้านพาณิชย์และบริการ (งานประดิษฐ์จากใบเตย)

สจจ.พิษณุโลก

สจจ.สุพรรณบุรี

สจจ.ชลบุรี
ภำคตะวันออก

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรศัพท์



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นายรุ่งฟ้า  ตาลลักษณ์   64 08-1036845-8 ด้านศิลปะ ฯ (ช่างแกะสลักไม้มูก)
2 นายอนันต์  ชาติน้ าเพ  63 08-7467956-3 ด้านศิลปะ ฯ (ช่างเมรุ/ตอกกระดาษลายโกศ)
3 นายสมจิต  เฮงประเสริฐ   67 09-2701525-2 ด้านวิทยาศาสตร์ (แชมพู สบู่ น้ ายาล้างจานจากสมุนไพร )
4 นายปรุง  สุขเกษม   70 08-7154971-4 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าบายศรี)
5 นางยง  สิงห์งาม   69 08-3081231-9 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตาล )
6 นางสามเมือง  อัครสกล   74 08-1190891-2 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท ากล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ไวน์ผลไม้ )
7 นางประดับแก้ว  ทอง   68 08-6101376-3 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าไวน์ผลไม้ กล้วยทอดโบราณ )
8 นางสาวปัทมา  สถวิร   70 08-9223086-1 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าไวน์ผลไม้ )
9 นางขวัญเมือง  อินทร  67 08-4127716-1 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้าไทยทรงด า ตัดเส้ือก้อม )
10 นางสอด  ดินแดง   66 08-6252507-9 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้าไทยทรงด า ผ้าซ่ินลายแตงโม )
11 นางสาวขวัญ  ยอดหอม   65 09-0143681-1 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้าไทยทรงด า กระเป๋า เข็มขัด )

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางฉวีวรรณ  สุวรรณศรี   79 08-9266009-9 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การท าสมุนไพรไทย)
2 นางร าไพพรรณ  พิคะสัน   60 08-8724100-9 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าหมวกจักสาน)
3 นางสาวขจรสิริ  พิริยพงศ์พิทักษ์   61 08-1111218-2 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าบายศรี)
4 นางวันทนีย์  บุรีค า   65 08-6117704-7 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกไม้ใบตอง)
5 นายอ าพล  กะวัง   64 08-9997803-3 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การท าสมุนไพรไทย)
6 นายสมาน  สุภสินธ์ุ   70  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (สานเส้นพลาสติก)
7 นายราวี  ไชยวรรณ์   66  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ท าเตาอังโล่พกพา)
8  นางบัวเหลียว  เสาร์วงศ์วรรณ   66  - ด้านศิลป วัฒนธรรม ประเพณี (การตัดตุงล้านนา)
9 นางสุธรรม  ใจสวน   77  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าหมอนขิต)
10 นางค าอ่ิน  หล้าจักรสินธ์ุ   68  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกไม้ประดิษฐ์)
11 นางอุษา  วีระสะ   77  - ด้านการเกษตร (การท าเกษตรอินทรีย์)
12 นางสมเพชร  สงสุวรรณ  71  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าหมอนขิด)
13 นางสาวสมหมาย  เชิดชู   64  - ด้านศิลป วัฒนธรรม ประเพณี (การตัดตุงล้านนา)
14 นางจรรยา  กันตี   60  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกไม้จันทน์)

ภำคตะวันตก

โทรศัพท์

ภำคเหนือ

สจจ.เพชรบุรี

โทรศัพท์

สจจ.ล ำพูน



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางบุญรัตน์  สุนทรกุล   86 08-5034449-2 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกเอ้ืองผ้ึง)
2 นางฉวีวรรณ  ค าเป็ก   69 08-6911250-4 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกเอ้ืองช้างกระ)
3 นางวนิดา  ศรีค ามูล  67  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าแกงฮังเล)
4 นางประภาศรี  ขวัญทอง  62 06-1684580-6 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าบายศรีสู่ขวัญ)
5 นางปราณี  กันตา   65  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าขนมเทียน)
6 นางสมพิศ  สีม่วง   65  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานตะกร้า)
7 นางวัฒนา  ชมภูรัตน์   61 08-1387848-9 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าน้ าสมุนไพร)
8 นางวรรณา  นิทจ านงค์   67  - ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าแหนมเห็ด)
9 นางสาวกรรณิกา  กอสุระ   66 09-5402863-8 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าบายศรีปากชาม )
10 นายวัลลภ  นนทมาลย์   63 09-5402863-8 ด้านศิลป วัฒนธรรม ประเพณี (การท าตุงชัย)

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 ญดาธร  ธนัตถ์โมทนา  61 09-3173857-5 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท างานปักผ้า Sashiko)
2 นางชรินทร์  กาวีวน  62 08-9270970-8 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผ้าด้นมือ)
3 นางจันที  นราชัย  66 09-8770050-3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผ้าด้นมือ)
4 นางนิตยา   ตันศิริ   62 08-9955897-9 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าพวงมาลัยดอกไม้ใบเตย )
5 นางสุพัตรา  แซ่ตัง   61 06-3665021-0 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าขนมป้ันสิบ ขนมเป๊ียะ )
6 นางสาวสุภัทรา  สุวรรณาภา   67 08-9835113-5 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผ้าด้นมือ)
7 นางรัชนี  ชัยวรรณ์   67 08-9429414-9 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (สานตะกร้าพลาสติก)
8 นางมาลี  ทิพย์โพธ์ิ   62 08-7770970-3 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าปักลายผ้าด้วยลูกเดือย )
9 นางศรีพรรณ  อินไชย   65 08-4613826-8 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานตะกร้าพลาสติก )
10 นางกันยาวีร์  ธนภัทร์จิระโชติ 69 08-5873298-7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท างานปักผ้า Sashiko)

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นายสน่ัน  แก่นกลางดอน   71 08-4585628-9 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น โคมไฟ )
2 นายสมมาตร  นาคสุวรรณ   60 08-8365505-9 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผลิตภัณฑ์จากหนัง เช่น กระเป๋า )
3 นางรัชนี  ศิริเลิศ   61 08-1789350-6 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าพรมเช็ดเท้ารูปแบบต่าง ๆ )
4 นายมนตรี  ศิริเลิศ   66 08-1789350-6 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าต้นไม้มงคล)
5 นางอ าไพ  นาคสุวรรณ   61 08-1186535-2 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าปุ๋ยหมัก/จุลินทรีย์ การท าน้ ายาอเนกประสงค์ )
6 นางสมเกียรติ  ไตรแป้นมะดัน    72 08-6799191-7 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ยาดม )
7 นางบุญแก้ว  บัวบก   67 09-2668683-4 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก เช่น กระเป๋า
8 นางหนูจีน  ศรีนัมมัง  71 08-9987139-4 ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม )
9 นางทองใบ  ศรีสวัสดิ   66 09-9734995-9 ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์เคร่ืองประดับจากลูกปัด )
10 นางนันทนา  ยุทธนานันท์  64 08-1879113-6 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผลิตภัณฑ์จากผ้า)
11 นางไสว  ม่ันคง   64 08-9864430-5 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก )

12 นางยุวลักษณ์  เทียมใส  61 09-8104171-1 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าผัดหม่ีโคราช)

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์

โทรศัพท์

สจจ.แพร่

สจจ.นครรำชสีมำ

สจจ.ล ำปำง

โทรศัพท์



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางส ารวย  พูลทา  69 08-5703926-5 ด้านพาณิชย์และบริการ (การผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว )
2 นางรัศมี  สิงห์ไกร   68 08-4754164-1 ด้านพาณิชย์และบริการ (การผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว )
3 นางปราณี  สงค์แก้ว  68 08-1389538-0 ด้านพาณิชย์และบริการ (การตัดเย็บเส้ือผ้า)
4 นางสาวอัมพร  วรนุช   66 09-4276254-6 ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ )
5 นางณิชาภา  ป้องกัน   63  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การจับผ้าจัดแต่งสถานท่ี )
6 นางกิมไล  สดใส   63  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การแปรรูปอาหาร)
7 นางสาวบุญล้อม  เตชะสุข  64 08-1073267-1 ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน )
8 นางล าใย  อินทร์ทิพย์   67  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน )
9 นางสุภา  พุทธรักษา   67  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การสานตะกร้าจากกระดาษเหลือใช้ )
10 นางสุภาพร  ยารักษ์   75  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การสานตะกร้าจากกระดาษเหลือใช้ )

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางกัน  โพธิราช   69 08-9277704-4 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้าไหม)
2 นางบัวพันธ์  สุวรรณค า   65 08-2304020-8 ด้านการเกษตร (การเล้ียงไหม)
3 นายม้วน  เพียจันทร์   80 09-0593989-7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าเปลไม้ไผ่)
4 นายประยูร  ส าราญพิทักษ์   75 08-5467291-7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าตะกร้าไม้ไผ่)
5 นายเสถียร  ค าเบาะ  75 08-5467291-7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท ากลอง)
6 นายฐานิต  ศิริแสง   78 08-4408778-1 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าพานบายศรี)
7 นายวิเชียร  พรมน้อย  68 08-5743974-6 ด้านศิลป วัฒนธรรม ประเพณี (หมอพิณ)
8 นางบุญเสน  พิมพ์เก   77 08-9420576-9 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าดอกไม้ประดิษฐ์)
9 นางไพศาล  โพธิ   66 09-3321624-8 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าขนมนางเล็ด)
10 นางทองสา  ศรีดอนขัน 75 08-9623102-2 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าต้นโพธ์ิเงิน)
11 นายบัวไหล  วิเศษ   78 08-5743974-6 ด้านภาษา วรรณศิลป์ (หมอล ากลอน)
12 นายไมล์  อ่อนน้อม  79 08-5743974-6 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (หมอยาสมุนไพร)
13 นายค ามวย  ถ่ินทัพไทย   77 08-5743974-6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ (การสานกระติบข้าว))

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางค าปลิว  สีทัด   65  - ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การย้อมสีผ้าโดยธรรมชาติ )
2 นางกองสี  เสวตวงษ์   65  - ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การย้อมสีผ้าโดยธรรมชาติ )
3 นางประภาศรี  กองทอง   60 00-8431634-5 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การย้อมสีผ้าโดยธรรมชาติ )
4 นายวิรัตน์  สมจิตร   64 08-4511283-5 ด้านศาสนา จริยธรรม (หมอพราหมณ์ ตามประเพณีไทย )
5 นายบุญกว้าง  บุญวิเศษ  64  - ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การแทงหยวกกล้วยลายปราสาทผ้ึง ) 
6 นายค า  ชมเชย  76 08-3352139-0 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว )
7 นายอ่อนจันทร์  ด่านค า   69 09-8602278-9 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว )
8 นายฉันทะ  คนสวย  61 08-4261110-7 ด้านการเกษตร (การท าเกษตรแบบผสมผสาน )
9 นายพุทธา  วะจีปะษี  76 08-7206499-7 ด้านศาสนา จริยธรรม (หมอพราหมณ์ ตามประเพณีไทย )

สจจ.ศรีสะเกษ

สจจ.อุดรธำนี

สจจ.ขอนแก่น

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรศัพท์



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางปิยะนารถ  บุญเหลือ   66 08-4597318-0 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การขับร้องเพลงกลองยาว )
2 นางจรูญรัตน์  เรืองไกรกลกิจ   68 09-5257309-8 ด้านพาณิชย์และบริการ (การเพ้นผ้าบาติก)
3 นางลัดดา  เพชรด า   67 08-7570342-2 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การร ากลองยาว)
4 นายไพฑูรย์  ต่อทีฆะ   69 08-3106849-9 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การละเล่นกลองยาว)
5 นางอารีย์  วงศ์วานิช   72 08-1477439-8 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานจากมุงหลังคา)
6 น.ส.จิตรา  เครือแก้ว   61 08-7282181-4 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าบายศรี ท าดอกไม้เกล็ดปลา )
7 น.ส.อรพินท์  ลีลานภาภรณ์   72 08-9288822-6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การเล่นอังกะลัง)
8 นางเหล่ียนส่วน  โรจน์วรวัฒนา   65 08-3648039-9 ด้านพาณิชย์และบริการ (การเย็บ ปัก ถัก ร้อย)
9 นางสาวปรียากร  วิระพฤติ  65 08-4626030-1 ด้านพาณิชย์และบริการ (การพับใบเตย)
10 นางเฉลิมศรี  จันทรรัตนกานต์   68 08-6940045-7 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าขนมโค)

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางดวงวรรณ  ปานเพชร  74 08-5963291-7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานก้านมะพร้าว )
2 นางจงกล  ภูมิไชยา   69 08-2667062-6 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานเส้นพลาสติก )
3 นางบุปผา  ชุมแสง   64  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ )
4 นางรอบ  สมเพชร   77 09-8060233-3 ด้านแพทย์และสาธารณสุข (นวดแผนไทย)
5 นายจ านง  เพชรสังวาล   68  - ด้านศาสนา จริยธรรม (พิธีกรทางศาสนา)
6 นายอัมพร  กู้เมือง  74 08-3634199-1 ด้านศิลป วัฒนธรรม ประเพณี (แกะสลักหยวก)
7 นางสัมฤทธ์ิ  รักษาพรหมณ์   60 08-6273827-7 ด้านพาณิชย์และบริการ (ท าดอกไม้กระดาษ)
8 นางสมศรี  พรหมสุวรรณ   68 08-9646158-8 ด้านพาณิชย์และบริการ (ท าน้ าผัดไทย)
9 นายจ าเนียร  เพชรสังวาล   65 08-2806230-9 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (ร้องล าตัด เชียร์เพลง)
10 นายพีรศักด์ิ  เพชรทอง  66  - ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (ท าขวัญนาค)

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นายสมนึก  รามกร   66 08-2426159-3 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การแสดงระนาด)
2 นายอานุภาพ  วงศ์ธัญญะกวิน 70 08-0141774-4 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การตรวจวินิจฉัยบ าบัด รักษาธาตุท้ัง ๔)
3 นายอภิสิทธ์ิ  แซ่อุ่ย   81 06-2283119-3 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การสะเดาะเคราะห์)
4 นายสมโชค  ต่ันง่วน  61 09-0424851-3 ด้านพาณิชย์และบริการ (การร่อนแร่)
5 นางอุบล  เพชรอาวุธ  63 08-0885258-5 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การท าตะกร้าจากกาบหมาก )
6 นางนงลักษณ์  ใจหาญ   67 08-1747921-0 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การท ายาวเย)
7 นางมณี  ทองแท้   65 06-2202760-0 ด้านวิทยาศาสตร์ (การท าน้ ายาล้างจานจากสมุนไพร )
8 นางจันทรา  ชูศรี   75 00-9731701-2 ด้านพาณิชย์และบริการ (อาหารพ้ืนเมือง การท าลอกอย่อ )
9 นางสุภา  ศานติกุลลักษณ์  80 08-4659384-0 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าขนมข้ีมอด)
10 นางนาง  นาคบุตร  37 08-3595646-6 ด้านพาณิชย์และบริการ (การถักกระเป๋า)

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรศัพท์

ภำคใต้

สจจ.ระนอง

สจจ.ภูเก็ต

สจจ.สุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางผิน  อ่อนอุ่น   64 09-3645830-5 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ )
2 นายจอม  เจริญศาสตร์   67 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การร าไม้พลอง)
3 นางกัลยาณี  พฤกษารัตน์   61 09-9363461-5 ด้านพาณิชย์และบริการ (ท าข้าวย าสูตรสมุนไพร)
4 นางไหว  โต๊ะมอง   76 06-4223547-1 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานเส่ือจากต้นคล้า )
5 นายโสภณ  ชุมแก้ว  61 08-1543652-5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  (การขับหนังตะลุงและแต่งบทกลอน )
6 นายจันทร์  ฤทธิเดช   73 08-6110547-0 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานสุ่มไก่)
7 นางสาแหละฮะ  ไกรรักษ์   64 08-6346162-0 ด้านพาณิชย์และบริการ (การท าขนมสาคูไส้ไก่)

8 นางอนงค์  คูหาสุวรรณ์   62 08-9595425-7 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าน้ ายาท าความสะอาดจากเปลือกมังคุด )
9 นางเนียร  เพชรนุ่ม   71 ด้านพาณิชยและบริการ (การท าขนมพ้ืนบ้าน)
10 นางเอียน  สุดรัก   66 08-4195636-2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การท าผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ า )

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล อำยุ ประเภทภูมิปัญญำและรำยละเอียดเพ่ิมเติม
 (22 ประเภทของ พม.)

1 นางจีรภา  หนูวรรณ์  73 09-3669806-8 ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ )
2 นางอารี  ช่วยนะ   70 09-3604772-7 ด้านพาณิชย์และบริการ (การร้อยลูกปัด)
3 นางสาวบุญสินธ์ุ  ดุลยพัชร์  70 09-0493075-4 ด้านพาณิชย์และบริการ (งานถักโครเชเบ้ืองต้น)
4 นางชุติมาส  จันทร์น้อย   68 08-1959692-6 ด้านพาณิชย์และบริการ (งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง )
5 นางทิพวรรณ  พิยะกูล  68 08-6694495-2 ด้านพาณิชย์และบริการ (งานถักโครเชต่อดอก)
6 นางประณีต  เหมะรักษ์   66 08-7269489-8 ด้านพาณิชย์และบริการ (ของช าร่วยการบูรหอม )
7 นางประคอง  ปานเอียด   64 08-1599342-6 ด้านพาณิชย์และบริการ (การร้อยมาลัยตุ้ม)
8 นางปล้ืมหทัย  จิตเจตน์   63 09-3719800-9 ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยเกล็ดปลา )
9 นางณภิญญา  สุขเหลือ   63 09-4201713-3 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (การท าน้ าเอ็นไซม์เห็ดเพ่ือสุขภาพ )
10 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล   61 08-9297692-2 ด้านพาณิชย์และบริการ (งานพับดอกกุหลาบด้วยผ้าเช็ดมือ )

โทรศัพท์

สจจ.สงขลำ

โทรศัพท์

สจจ.พัทลุง


