
ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) 

สจก.8 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางโสภา เรตทิพย ์ 69 0957832470 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำถาดใบตอง) 

2 นางสุจิตต์ รุจิรมย ์ 67 0811104919 ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่) 

3 นางสุรภา หาญสมุทร 63 0819519165 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมไทย) 

4 นางสาววันทนีย ์สุนทรสิงห์ 63 0819899966 ด้านการศึกษา (การสอนภาษาอังกฤษ) 

5 นางพนิจ ร่วมสงค ์ 74 0846534264 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำงานประดิษฐ์จากหินและครสิตลั) 

6 นางปณัตฌา ตุลวิจติศิลป ์ 69 0624969161 ด้านการศึกษา (การให้ความรูเ้กี่ยวกับแอร์) 

7 นางทัศนีย์ ศิริโสดา 67 0865685106 ด้านการศึกษา (การสอนนาฏศลิป)์ 

8 นายโรจวัฒน ์ไพรัชเวสส ์ 68 0896680969 ด้านพาณิชย์และบริการ (การแกะสลักผลไม้) 

9 นายถนอม วงศ์รัตนสตุ 77 0860884055 ด้านวาทศิลป์ (การทำพิธีกรงานบญุ) 

10 นางสาวนวนัฑ แจ่มนิยม 69 0869910630 ด้านการศึกษา (การสอนถ่ายภาพ) 

11 นายพัฒนาอุดมพร บริบรูณธนรักษ์ 80 0993284259 ด้านการศึกษา (การสอนลลีาศ) 

สจก.10 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางสุรีย์ ธัญญะวานิช 65 0894584626 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำงานควิลท์กระเป๋า) 

2 นางประภา เชยประทุม 61 0818408456 ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ) 

3 นางวันดี อุสาหะ 66 0830296992 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การทำพวงมะโหด) 

4 นางสุพัตรา พงศ์วิไล 67 0891816601 ด้านการศึกษา (การเต้นลีลาศ) 

5 นางรภัสสรณ์ ชุณหจริัฐิติกาล 66 0867764543 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การรำไทย) 

6 นางทองคำ ผจงจิตติกุล 80 0861019266 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำยาดมสมุนไพร) 

7 นางสุนทรี แซ่ลิม้ 63 0865446693 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำงานควิลท์กระเป๋า) 

8 นางโสภา สรงเสมอ 66 0876910447 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำงานควิลท์กระเป๋า) 

9 นางจันทิมา รื่นจิตร ์ 63 0610729524 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำโอ่งผ้าไหม/กระเช้าสบู่) 

10 นางเกษแก้ว องค์คุณา 72 0813989912 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำงานควิลท์กระเป๋า) 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

ปริมณฑล 

สจจ.สมุทรปราการ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางอาภรณ์ พานทอง 69 0898072501 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำปลาทูต้มเคม็) 

2 นางวรรณา โพธิ์จันทร ์ 69 0869037797 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำตะกร้าปอป่าน) 

3 นางนภัทร ชวไกพัล 66 0818302935 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำตะลิงปลืงแช่อิ่ม) 

4 นายสมชาย เรืองสมสมัย 66 0865701138 ด้านเกษตร (การทำน้ำหมักชีวภาพ) 

5 นางพรภินันท ์กิตติพิชญาพัฒน์ 65 0894695563 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำน้ำสมนุไพร) 

6 นางปรานอม หอมจันทร ์ 63 0814519906 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำเหรียญโปรยทาน) 

7 นางสาวฉวีวรรณ ทินวงศ ์ 63 0895275614 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การทำเสาหงษ์/ธงตะขาบ) 

8 นางศรีสณุี บุญประเสริฐ 63 0865681236 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำดอกกุหลาบจากใบเตบและมะกรูด) 

9 นางสาวณัฐชา เนียมแจ้ง 62 0821388992 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำสมุนไพรแช่เท้า/พวงมโหตร) 

10 นางสาวบุบผา เผือกวัฒนะ 61 0625415291 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ) 

สจจ.นครปฐม 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นายนิคม  วงษ์บุญงาม 68 089-9158099 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) 

2 นายสัมฤทธ์ิ  นมคล้ำ 77 084-6719278 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำทอดมันจากหน่อกะลา) 

3 นางสาวทองเริ่ม  พงษ์ลิ้ม 80 084-6719275 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำข้าวหมากธัญพืช) 

4 นางสวรส  วงษ์บุญงาม 66 089-0789219 ดา้นการแพทย์และสาธารณสุข (การทำน้ำมันเหลือง) 

5 นางสาวสมบตัร์  ฉัตร์พัชรภิญโญ 72 087-0012344 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว) 

6 นางสาวสมนึก  พรมม ี 76 085-2954014 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำน้ำพรกิลงเรือ) 

7 นางวิภาดา  กลั่นหวาน 61 088-1561655 ดา้นพาณิชย์และบริการ (การทำพานบายศรี) 

8 นางสาวอรุณี  อำนวยทรัพย ์ 60 089-6092151 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานฝาชีจากต้นปอ) 

9 นางละออง  เต่าทอง 65 085-2954014 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมไทยมงคล) 

10 นางไพเราะ  พ้นภยั 65 085-4292002 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำถงุหอมสมุนไพร) 

11 นางอุทัย  เสมจันทร ์ 67 085-4292022 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

ภาคกลาง 

สจจ.ปทุมธาน ี

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางฐิติรัฐ พลนาค 60 0816125415 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การทำลูกประคบ) 

2 นางสาวเอี่ยม วิบูลสักคะ 71 0941543539 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำกระเป๋าผ้า) 

3 นางอรพิน ทองทับ 68 0876755309 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำบายศรี) 

4 นางอรอนงค์ นาคแดง 66 0979545647 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การร้อยลูกปัด) 

5  พ.อ.อ. ประเสริฐ แจ้งไพร 75 0847202070 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การถนอมอาหาร) 

6 นางวรรณนภา เฉกเพลงพิณ 60 0924226154 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมไทย) 

7 นางสุมาลี สุวรรณภาชน ์ 75 0982619482 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำพวงมาลัยกระดาษทิชชู่) 

8 นางยินดี สิงห์แสง 68 0827953843 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำเมี่ยงคำกลีบบัว) 

9 นางชุติมา ลมเชย 60 084536550 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การทำน้ำมันเขียว/ยาหม่อง) 

10 นางสาวสุธาศินีย์ จรกา 74 0982619482 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำกระเป๋าผ้า) 

สจจ.สิงห์บุรี 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางจิรา ศรีไพโรจน ์ 63 0830964979 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอพรมเช็ดเท้า) 

2 นายชาญ ศรไีพโรจน ์ 69 0812941545 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) 

3 นางสมพงศ์ เช้ือนาค 72 0639616245 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมไทย) 

4 นางศิริลักษณ์ บริสุทธ์ิ 65 0818528757 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมไทย) 

5 นางประนอม ช่ืนเอี่ยม 67 0847761209 ด้านเกษตร (การปลูกผักปลอดสารพิษ) 

6 นางจำรูญ ป้อมแยม 65 0988716173 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำผลิตภณัฑ์จากไมไ้ผ่) 

7 นางสาวจำลอง พุ่มฉัตร 62 0892393503 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำผลิตภณัฑ์จากปอกล้วย) 

8 นางน้ำทิพย์ รอดปาน 61 0621074433 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำผา้บาติก) 

9 นางสาวประอรรัตน์ พัดลม 66 0619254199 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักรสานเชือกป่าน) 

10 นายสำอสง ช่ืนเอี่ยม 66 09227735400 ด้านเกษตร (การปลูกผักปลอดสารพิษ) 
 
 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

สจจ.นครนายก 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นายสอาด เกินอาสา 62 0868499852 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

2 นางทองเจือ เลิศศิร ิ 74 0816151688 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

3 นางทัศนีย์ องพานิชตระกูล 69 0982780698 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

4 นางตุ๊ เอื้อใจ 67 0897476741 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

5 นางสาวศิรลิักษณ์ จันนา  74 0868973617 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

6 นางสาวสิรมิา เกินอาสา 74 0879179425 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

7 นางสาวสมหมาย ไล่เจือ 69 0824683095 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

8 นางภรภัทร นลิเนตรนนท ์ 69  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

9 นางอำพร ดีช่าวย 69  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

10 นางชำเรือง จันนา 77 0851362247 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

สจจ.สระแก้ว 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นายประสาท กายสิทธ์ิ 63 0871423289 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ (การเจาะบาดาล) 

2 นายบุญรอด มุ่งด ี 74 0901268517 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การถักแห) 

3 นางสมชาย เด่นกระจ่าง 68 0853897366 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำกับดักสตัว์) 

4 นายประนอม กองศร ี 70 0871376148 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานสุ่มไก่) 

5 นายสมคดิ ลืคำหาญ 70 0984971629 ด้านศาสนา จริยธรรม (การทำพิธเีกี่ยวกับศพ) 

6 นายสนม กองศร ี 68 0890989323 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การถักแห) 

7 นายลพ คชสาร 65 0925503238 ด้านศาสนา จริยธรรม (หมอทำขวญันาค) 

8 นางสุนีย์ กุลบุญ 70 0860514653 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมไทย) 

9 นางสำรวย กองศร ๊ 64 0817432165 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานสุ่มไก่) 

10 นางประทวน มุ่งด ี 76 0901268517 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำไพหญ้าคา) 

11 นางอนันต์ แม้นชล 72 08802902411 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การละเล่นผีนางด้ง) 
 
     



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

ภาคตะวันตก 

สจจ.สุพรรณบุรี 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นายบุญศรี มณีวงษ ์ 64 0819818227 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำชีวภัณฑ์กำจัดแมลง) 

2 นางซิ้น ชมชื่น 77 0814808350 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำยาสีฟนัสูตรโบราณ) 

3 นางสาวปินทอง สีน้ำเงิน 67 0870045093 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การถักเปลจากเศษผ้า) 

4 นางสาวเสาวรส เวสกิจ 68 0635874456 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำลกูประคบสมุนไพร) 

5 นางสุชิน รักชาติ 66 0622241736 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำผ้าเชด็เทา้) 

6 นางมยุรี เกิดวัน 70 0868985667 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) 

7 นางจำลอง ไกรทองสุข 62 0811945719 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การถักไหมญี่ปุ่น) 

8 นางอำนวย สืบเนียม 62 0814808350 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) 

9 นายสมนึก ตาลหวาน 67 0639607321 ด้านเกษตร (การปลูกข้าว) 

10 นายเทพ ศรีทรงเมือง 79 0894256434 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานไมไ้ผ่) 

สจจ.เพชรบุรี 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นายธรธวัช กาญจนวิภาพร 66 0654371290 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การนวดแผนไทย) 

2 นางสาวนวลน้อย ปิ่นน้อย 60 0941151821 ด้านพาณิชย์และบริการ (การผลติภัณฑไ์มต้าล) 

3 นางสมยศ แค้มวงศ ์ 62 0654371290 ด้านพาณิชย์และบริการ (การผลติภัณฑไ์มต้าล) 

4 นางมะลิ เวชสวสัดิ ์ 64 0868968442 ด้านพาณิชย์และบริการ (การแกงหัวตาล/ทอดโตนด) 

5 นางช่ืน พุ่มจิตร 69 032583311 ด้านพาณิชย์และบริการ (การแกงหัวตาล/ทอดโตนด) 

6 นางนฤมล มีโชค 62 0969678677 ด้านพาณิชย์และบริการ (การเย็บหน้าผ้าหมอนไทยทรงดำ) 

7 นางสาวสุจติรา บุญประกฤต 71 0926958646 ด้านพาณิชย์และบริการ (การเย็บผ้า) 

8 นางจินตนา เรือนจันทร ์ 66 0926958646 ด้านพาณิชย์และบริการ (การพับเหรียญโปรยทาน) 

9 นางวันชัย อินทร์ประเสริฐ 61 0860325500 ด้านพาณิชย์และบริการ (การถักโคเช) 

10 นางอิสรีย์ ลายครามธัญภคั 71 0811903746 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำชาสมุนไพร) 

11 นางวน ยอดใส 67 0865142957 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทอผา้ไทยทรงดำ) 

12 นางสมญา แปงเพชร 60 0892598901 ด้านพาณิชย์และบริการ (การเย็บหน้าผ้าหมอนไทยทรงดำ) 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

ภาคเหนือ 

สจจ.ลำพูน 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางสุมินตรา เหลีย่มโสภณ 66 0918525749 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การฟ้อนรำ) 

2 นางยุพา แก้วจำบัง 64 0818167479 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การฟ้อนรำ) 

3 นายอาคม ธวิรรณา 63 0635476299 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การทำโคมล้านนา) 

4 นายรส สุริยะโต ้ 66 0866718624 ด้านเกษตร (การทำเกษตรอินทรีย)์ 

5 นางระพีพรรณ กาฐจนกุลดิฐ 63 0646239302 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การถักยอดักปลา) 

6 นางตุนมา ศรีธิพิงค ์ 74 0947183268 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การทำตุงล้านนา) 

7 นายอำนวย นันทพงษ ์ 69 08618837936 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การจักรสานไม้ไผ่) 

8 นายอนันท์ หมื่นมหายศ 64 0894335424 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การจักรสานไม้ไผ่) 

9 นายบุญธรรม หมื่นมหายศ 71 0638763660 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การจักรสานไม้ไผ่) 

10 นายอิ่นคำ กุณรังษ ี 70 0638763660 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) 

11 นางสาวสมศรี ปิยงยศ 61 0830579245 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำกระเช้าใบเตย) 

12 นางบัวเขียว ผุสดสีราญจติต ์ 78 0810337096 ด้านศาสนา จริยธรรม (การทำเครือ่งสืบชะตา) 

13 นางสาวจันทร์ฉาย ศรีสวสัดิ ์ 69 0873048454 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การสานตะกร้าพลาสติก) 

14 นายอินคา เล็กตั๋ว 79 0650094967 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) 

15 นางปราตี สุวรรณา 63 0880152225 ด้านศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การทำโคมล้านนา) 

16 นายพัฒน์ คำไพเราะ 63 0817840684 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) 

17 นางจันทร์ ใจพิง 68 0635762447 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การถักยอดักปลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 
สจจ.อุตรดิตถ ์

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท์ 
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางราตรี  นาควิจติร 60 084-3525530 ด้านพาณิชย์และบริการ (การถักโครเชเป็นชุดว่ายน้ำ) 

2 นางสำลี  มหันโต 45 065-0267448 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำปลาสม้) 

3 นายปราโมทย์  ยิ้มยันยง 67 089-6722315 ด้านการศึกษา (การบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ) 

4 นางฉวีวรรณ  คล้อยสวาสดิ ์ 70 099-3633746 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การนวดแผนโบราณ/การทำกายภาพ) 

5 นางสาวประทุม  สาน้อย 63 080-3894931 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำน้ำยาลา้งจาน น้ำยาซักผ้า) 

6 ว่าท่ี ร.ต.ทองหล่อ  รามศร 65 080-6619879 ด้านเกษตร (การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักจากมูลไส้เดือน) 

7 นางราตรี  สังข์หอม 66 087-2003127 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำการบรูแฟนซี) 

8 นางมาลี  ทองอยู ่ 69 088-9706410 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาดจากดอกตองกง) 

9 นางปัทมาพร  ทับทอง 61 096-5098533 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำตระกร้าแยกขยะ) 

10 นายบุญสืบ  สุขก้อน 76  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำเครื่องดนตรไีทย) 

สจจ.เชียงราย 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางจันทร์คำ สิงคะ 62 0620278278 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การนวดแผนโบราณ) 

2 นายวิรัตน์ ตริราช 70 0880579975 ด้านเกษตร (การปลูกพุทราไตห้วัน) 

3 นางหองจันทร์ พรมเสน 63 0966532062 ด้านพาณิชย์และบริการ (การปักผา้ด้นมือ) 

4 นายเสาร์ บุญสิงห ์ 66 0615580959 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาด) 

5 นายชาลี จันทาพูน 67 0830874494 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักรสาน) 

6 นายฃำนาญ เป็งปัญญา 61 0863782801 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การทำลูกประคบ) 

7 นายส่ง บุญมา 60 0821813917 ด้านเกษตร (การเลี้ยงไก่ชน) 

8 นางทองศรี บุญสิงห ์ 76 0615580959 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำซอล้านนา) 

9 นายยก ธิวัง 60 0898351651 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำบอกไฟดอก) 

10 นายอืฃิ่นแก้ว ปะระเปียง 69 0980209898 ด้านเกษตร (การทำเกษตรอินทรีย)์ 

11 นายสงวน อินสองใจ 65 0800686696 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำสล่าบ้าน) 
 

   

 
 
 
 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สจจ.สุรินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางบรรจงพร พัวพันธ ์ 64 0646510965 ด้านพาณิชย์และบริการ 

2 นางพนิตตา จันทร์ณรงค ์ 61 0944744100 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

3 นายจรัญ จันทร์ณรงค ์ 63 0944744100 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ 

4 นางภิญโญ พจนะแก้ว 73 0868667393 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5 นายเพียร พันสเุภาด ี 78 0645280807 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี

6 นางพวงทอง ชินนาค 63 0814067927 ด้านการเกษตร 

7 นางจรีวรรณ ชูตาลดั 70 0656238428 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

8 นางวารินทร ์ต้องถือดี  65 0813901632 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

9 นางวริสราลี แก้วปลั่ง 60 0903169214 ด้านการประชาสมัพันธ์ 

10 นายนิตย์ ปัญญา 71 0878723044 ด้านการเกษตร 

สจจ.ศรีษะเกษ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางบุญเลี้ยง สีอ่อน 60 0628719405 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้าไหม) 

2 นางทองพูน กงแก้ว 64 0823696545 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (หมอแคน) 

3 นางสาวจันทร์ นันทคูณ 77 - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การย้อมผา้จากสีธรรมชาติ) 

4 นางจันทร์ ศรีภักด ี 64 0854980475 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำของที่ระลึกจากเศษผ้า) 

5 นางจอม ขุนแก้ว 71 - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การย้อมผา้จากสีธรรมชาติ) 

6 นางบุญชู งามสุข 61 - ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การนวดแผนโบราณ) 

7 นางทองใส แสงทอง 65 0862518373 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้าไหม) 

8 นางส่องศรี พรหมเวยีง 67 0970757035 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การทำยาสมุนไพร) 

9 นางกองศรี จิตต ิ 64 0946182945 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานตะกรา้) 

10 นางถุ่ม พรมวันด ี 75 - ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (หมอแคน) 

11 นางบุญทัน โคตรวงษ์ 74 - ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำบายศรี) 

12 นางนวลจันทร ์ศรสีุรักษ์ 72 - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การย้อมผา้จากสีธรรมชาติ) 
     



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

สจจ.อุบลราชธาน ี

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางอรัญญี สดีวงศ ์ 80 0969964232 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำหมูแดดเดียว) 

2 นางประไพ อรรถบลยุคล 72 0817307378 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำหมูแดดเดียว) 

3 นางสาวยิยดา ขันอาสา 68 0980970109 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำนำ้พริกสมุนไพร) 

4 นางรัศมี อินทร์ล ี 63 0933233299 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำนำ้พริกสมุนไพร) 

5 นางจินตนาภรณ์ แก่นพันธ ์ 64 0982699465 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำกระเป๋าถักไหมอิตาลี่) 

6 นางอรัญญา บัวงาม 71 0804817251 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำอาหารเพื่อสุขภาพ) 

7 นางบรรยง วงศ์ปักษา 64 0898944042 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำพานบายศรี) 

8 นางจารุรัตน์ ญาติทอง 60 0898480784 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำสบูส่มนุไพร) 

9 นางศิริลักษ์ บุญสาม 64 0810712782 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำมาลัยผ้าขาวม้า) 

10 นายคำพวง ทัดเทียม 72 0860415227 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำของเล่นจากทางมะพร้าว) 

สจจ.ชัยภมู ิ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางกุหลาบ ชำนาญ 60 0892184868 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การเย็บที่นอนด้วยจักร) 

2 นางสาวบุญช่วย ลาสิงห์วงศ์ 77 0892810463 ดา้นพาณิชย์และบริการ (การผูกผา้ประดับ) 

3 นายสายัน เสี่ยงบุญ 76 0879663575 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) 

4 นางสุพรรณ ประดับวงษ์ 70 0920132725 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานตะกราจากเส้นพลาสติก) 

5 นางแตงอ่อน กิขุนทด 62 0887187670 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานเปลญวณ) 

6 นางสาวอุก หาญเวช 69 0892209169 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานเปลญวณ) 

7 นางจิมจี ตั้งพล 60 0640535879 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้ากี่กระตุก) 

8 นางประทุม สินจตุรสั 63 0875191684 ด้านพาณิชย์และบริการ (การผูกผา้ประดับ) 

9 นางสุระ โดดนาด ี 72 0959643799 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานตะกร้าจากเชือก) 

10 นางเขมนิจ พรมกุง 67 0986171379 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอเสื่อกก) 
 
 
 
 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

สจจ.นครพนม 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นายลา ฝา่ยเฟีย 74 0887348728 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานรูปสตัว์) 

2 นายจร ศรคีะ 75 0807202908 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานชะลอมใสผ่ลไม้) 

3 นายคำเพียร ฝ่ายเพียร 80 0621816895 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานไมไ้ผ่) 

4 นายศรีอนงค์ ร่อนด ี 62 0610693470 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การเล่นดนตรีพื้นบ้าน) 

5 นางวันนี อุปครุฑ 65 0879508211 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานตะกร้าจากพลาสติก) 

6 นางอัมพร ขันธวิชัย 72 0937639758 ด้านเกษตร (การทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ) 

7 นางประเสริฐ เกษมศริ ิ 60 0968856726 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานจากต้นกก) 

8 นางบังอร บุญทวี 60 0654936925 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานจากต้นกก) 

9 นางมาลัยศรี ป้องเพ็ชร 65 0985686538 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานจากต้นกก) 

10 นางสำเร็จ พิลาทา 61 0852103153 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำลกูประคบ) 

สจจ.บึงกาฬ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางหนูพิน คตภูธร 67 0984328686 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำน้ำดืม่สมุนไพร) 

2 นางฮัก เหมือนนอก 63 0973147941 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำน้ำดืม่สมุนไพร) 

3 นางประยงค์ ผาล ี 67 0848552778 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำน้ำดืม่สมุนไพร) 

4 นางบุญร่วม เอกสามารถ 64 0927466572 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำปราร้าบอง) 

5 นางประคอง แสงอรุณ 71 0658478735 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำปราร้าบอง) 

6 นางเรธิลัย ศรีสว่าง 60 0933695437 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (หมอลำ) 

7 นางจุลมณี ฐานบำรุง 64 0910703069 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำพานบายศรี) 

8 นางสาวสวย ศรีจันทร ์ 78  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำพานบายศรี) 

9 นางเพทพ พุ่มคำ 69  -  ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักรสาน) 

10 นางสาวคำสี กรรัตน ์ 67  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักรสาน) 
 
 
 
 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

ภาคใต้ 

สจจ.ภูเก็ต 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นายทวี ทองตัน 70 088-7612492 ด้านการศึกษา (วิทยากรพื้นบ้าน) 

2 นายสลมั ซ่อนทรัพย ์ 72 095-2573098 ด้านพาณิชย์และบริการ (ช่างซ่อมเครื่องจักร) 

3 นางสาวสมร ศรีเมือง 65 089-8679932 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำผ้ามัดย้อม) 

4 นางสาวทิพบดี พบพืช 63 087-2717955 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การเพ้นท์ผ้า การทำผ้ามดัย้อม) 

5 นางกระจ่าง ประทีป ณ ถลาง 74 081-8928400 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การเย็บปักถักร้อย) 

6 นางปราณี มานะจิตต ์ 74 081-4774398 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำอาหารพื้นเมืองภเูก็ต) 

7 นางสุรีย์พร สกุลสัน 63 086-8968007 ด้านพาณิชย์และบริการ (การแกะสลักเทียน พับกระดาษกิม้) 

8 นางวันดี สุจริตธรรม 74 081-0839966 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำยาหมอ่ง/พิมเสนน้ำ) 

9 นางวิมลรัตน์ ละไม 71 083-1726951 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) 

10 นางข้อตีย่ะ อะนะฝรั่ง 65 099-5317168 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การแปรรปูผลิตภณัฑผ์้ามดัย้อม) 

11 นางมีนา อยู่คง 62 081-7472171 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การเพ้นผ้าลายสโนติก) 

สจจ.ระนอง 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางดวงใจ จิตต์บำรุงสกลุ 66 0647875512 ด้านวาทศิลป์ (การประชาสมัพันธ์) 

2 นางเกษณีสอนเสรมิ 64 0815357832 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การฟ้อนรำ) 

3 นายเวียน นามภักดิ ์ 80 0847456185 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำพญาขนม) 

4 นางกมลวรรณ ไทรงาม 70 0815673305 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำลกูประคบ) 

5 นางนฤมล จันทร์วัฒนเดชากลุ 65 0987295121 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมไทย) 

6 นายอุปถัมภ์ ดวงพิทักษ์วงศ ์ 75 0819498803 ด้านวาทศิลป์ (พิธีกรทางศาสนา) 

7 นางกุศล ลิ้มสุววรณ 75 0887528169 ด้านเกษตร (การทำฮอร์โมนพืช) 

8 นางทิพยา เทิดคงพันธุ ์ 74 0801477447 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำน้ำสมนุไพร) 

9 นายประพาส น้ำจันทร ์ 66 0818938456 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำพรมเช็ดเท้า) 

10 นายสุวิทย์ ลูกจันทร ์ 68 0819780085 ด้านพาณิชย์และบริการ (การผูกผา้ในงานพิธีต่างๆ) 
 
 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 

สจจ.สงขลา 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นายจ้วน อัมโร 81 0831913247 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสาน) 

2 นางฉันท์ วงษ์ชนะ 63 0950413233 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำดอกไม้จันทร์) 

3 นายแซ่ว รองสวัสดิ ์ 66 0843628250 ด้านวาทศิลป์ (พิธีกรรมงานมงคล) 

4 นายแซม รตันพันธ์ 67 0892999411 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำนำ้ตาลโตนด) 

5 นางมาริย๊ะ ยิ่งดำนุ่น 70 0816004621 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การนวดแผนไทย) 

6 นางอัมไพย วงศ์ชนะ 60 0630901348 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานกระเปา๋) 

7 นางซุ่น จันทโร 84  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา) 

8 นายวอน พรหมจรรย ์ 82 0955271731 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การนวดจับเส้น) 

9 นางเหน็ง เรืองกูล 85  - ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) 

10 นางดำ แก้วประดับ 70  - ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การรักษาโรคเริม) 

สจจ.ตรัง 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางสาวลำดวล ทองรักษ์ 70 0646280828 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การนวดแผนไทย) 

2 นางสำลอง ศิรลิักษณ ์ 70 0835455856 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำยาหมอ่งสมุนไพร) 

3 นางชญาณี ชุมเช้ือ 60 0611831684 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำพรมเช็ดเท้า) 

4 นางสุคนธ์ ช่วยคำ 60 0879383664 ด้านพาณิชย์และบริการ (การผูกผา้ประดับในงานพิธี) 

5 นายลอบ เมตตาจติร 66 0818922842 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) 

6 นางเลียบ ปลดักอง 71 0808675983 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานรูปสัตว์จากใบมะพร้าว) 

7 นางสาวรัตนา รักถิ่นสกลุไทย 60 0640422256 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การถนอมอาหารผักและผลไม้) 

8 นางจะนทนา หนูนุ่ม 65 0810802401 ด้านวิทยาศาสตรฯ์ (การทำผลิตภณัฑ์สบู่และแชมพูจากน้ำผึ้ง) 

9 นางยินดี นาคพล 65 0817880122 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การร้อยลุกปัดเครื่องมโนราห์) 

10 นางบุญแปลด รักสะอาด 70 0909653909 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมไทย) 
 
 
 
 
 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 
สจจ.พัทลุง 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางเลียบ หนูฤทธ์ิ 73 0961641048 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมเดือนสิบ) 

2 นางบุญมี ชูเอียด 78 0961641048 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนมปำ) 

3 นางจัต อนุสุนัย 74 0862976150 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การร้อยลูกปัดมโนราห์) 

4 นายเพื่อม ชิตไชย 76 0959645007 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำปี)่ 

5 นายสมปอง นุ่นยัง 63 0883095205 ด้านศาสนา จริยธรรม (หมอพราหมณ์) 

6 นางบุญเรือน ไพโรจน ์ 66 0932749805 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การจักสานตะกร้าจากคลุ้มและหวาย) 

7 นายประยงค์ จันทคาธ 71 0937938868 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำวา่วไทยและซอ) 

8 นางวิไลวรรณ ศรีคงแก้ว 70 0873825718 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำแกระเกี่ยวข้าว) 

9 นางสาวกัญญานี  สงคง 66 0848471083 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การย้อมผา้และทอผ้า) 

10 นางวรรณา โอฬาริกบุตร 75 0904830907 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การสานตะกร้าพลาสติก) 

สจจ.ปัตตาน ี

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางแอเซาะ เปาะวาจ ิ 71 0828206377 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอเสื่อกระจูด) 

2 นางเจะซง เจะมะ 81 0612159847 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (หมอตำแย) 

3 นางสาวฮาสีพะ อาแว 61 0848653499 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การนวดแผนโบราณ) 

4 นางนิชามิง ดือราแม 62 0828220728 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำผลิตภณัฑ์จากเศษผา้) 

5 นางสาวมารีแย อาแว 65 0844909205 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำเสวียนหม้อ) 

6 นางบีเดาะ เจะมะ 64 0612159847 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำขนัหมากบูงอซีเระ) 

7 นางผารีดะ อีแต 62 0980409208 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำตบัจาก) 

8 นายบือราเฮง สุหลง 70 0936933103 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำไซดักกุ้ง) 

9 นายอารง สุหลง 61 0872988435 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำลอบจับปลา) 

10 นายมะแอ มาฮะ 68 0638204679 ด้านพาณิชย์และบริการ (การแปรรูปสมุนไพร) 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 
สจจ.ยะลา 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นางละม่อม สงวนพันธุ ์ 79 0630817587 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำดอกไม้จันทร์) 

2 นางประไพ หนูชัย 81 0899782461 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำดอกไม้จันทร์) 

3 นางเจิม วันทอง 68 0924664396 ด้านเกษตร (การกรีดยาง) 

4 นางละออ ติ้งเพ็ง 74  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำดอกไม้จันทร์) 

5 นางทิพย์ ชูช่ืน 69 0986948320 ด้านเกษตร (การกรีดยาง) 

6 นางปล้อง ศรีมาศ 80  -  ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำดอกไม้จันทร์) 

7 นางเจียร พุ่มสมบัต ิ 75  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำดอกไม้จันทร์) 

8 นางถนอม วิสุทธ์ิ 76 0810998575 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำดอกไม้จันทร์) 

9 นายดอเลา๊ะ สาและ 77  - ด้านพาณิชย์และบริการ (ช่างไม้) 

10 นายเปลื้อง เพชรมณ ี 84 0895987829 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำดอกไม้จันทร์) 

สจจ.นราธิวาส 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ หมายเลขโทรศัพท ์
ประเภทภูมิปัญญาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

(22 ประเภทของ พม.) 

1 นายดฃอุดร ภัทรพงศ์พันธ ์ 62 0812767921 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม) 

2 นายนิโอะ นิม ุ 63 0898743348 ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำอาหาร) 

3 นายปราโมทย์ รักชาต ิ 64 0899755958 ด้านเกษตร (การดูแลต้นไม้) 

4 นายสุชาติ จันทร์คู ่ 65 081957441855 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (การเต้นลีลาส) 

5 นางวิเชียร คงชนม์ 69  - ด้านพาณิชย์และบริการ (การทำอาหารไทย) 

6 นายพวงเพ็ญ รักชาต ิ 62 0805431200 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (การนวดแผนไทย) 

7 นางเกศินี ลิ่มสถาพร 65 0864842465 ด้านพาณิชย์และบริการ (การแกะสลัก) 

8 นางมานิกา เมืองทอง 66 0813883699 ด้านพาณิชย์และบริการ (การถักนติติ้ง) 

9 นางสาวดวงใจ หวานจิต 73 0810988139 ด้านพาณิชย์และบริการ (การถักนติติ้ง) 

10 นางไพลิน ฤทธิมนตร ี 77 0896588133 ด้านพาณิชย์และบริการ (การสอนการดูแลสุขภาพ) 

11 นางสมพร เรืองสุวรรณ 76 0818974297 ด้านวาทศิลป์ (การร้องเพลงไทย) 
 

 


