
ฐานข้อมูล ผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่างๆ ในชุมชน

ของ

เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท
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ที่ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ชุมชน รายละเอียด
1 นางราวัณ  ร้อยเกิด 58  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย นวดแผนไทย และทํายาสมุนไพร
2 นางผาณิต  พุ่มพงษ์ 88  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย นวดแผนไทย และทํายาสมุนไพร
3 นางวันดี  บุญรอด 15  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย นวดแผนไทย และทํายาสมุนไพร

4 นางสุรางค์  ชมบุรี 58  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย ศิลปะการรําไทยและ
เพลงพ้ืนบ้าน

5 นางสายทอง  เหมหงษา 59  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย นวดแผนไทย และทํายาสมุนไพร
6 นายระยอง  คานทองดี 245 หนองหลวงพัฒนา ยาแผนโบราณ
7 นายพิชิต  ประดับทอง 70/1 หนองหลวงพัฒนา สมุนไพร
8 นายสุทิน  กลิ่นเอ่ียม 82/16 หนองหลวงพัฒนา สมุนไพร
9 นางงามศรี  ไชยนันทน์ 132/19 ถ.พรหมประเสริฐ ร่วมใจพัฒนา สมุนไพรไทย
10 นางมานิตย์  ขวัญชัย หัวรอ
11 นางทองใบ  ตะเภาทอง 131 ต.เขาท่าพระ หัวรอ
12 นางภัทรสรี  ยินดี 58/8 ถ.พหลโยธิน หัวรอ
13 นางชูศรี  มังจันทึก 124 ต.เขาท่าพระ หัวรอ
14 นางสุทธิรัต  เฮงประดิษฐ์ 58/8 ถ.พหลโยธิน หัวรอ
15 นายอุดม  โกสัยสุก 328/10 ถ.ชัยณรงค์ หลักเมือง ขายยาแพทย์แผนไทย
16 นายสุริยา  เกิดผล 106/19 ซ.บ้านกล้วย 2 หลักเมือง สมุนไพรไทย
17 นายสมพงษ์  สาแก้ว 95 หมู่ 5 ต.ท่าชัย หัวยาง หมอพ่นปัดเป่า
18 นางอุบล  ธิขันติ 242/12 ถ.ประชาธิปัตย์ ศาลาปู่ปี
19 นางประเทือง  บุญมา 29/9 ถ.พรหมประเสริฐ โพธ์ิประเสริฐ รักษาโรคด้วยสมุนไพร
20 นายสายัณฑ์  จันทา 126/44 ถ.ลูกเสือ 1 โพธ์ิประเสริฐ รักษาโรคด้วยสมุนไพร

21 นางมิ่งขวัญ  อ่วมขํา 80/2 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง ยาหม่องสูตรโบราณ, 
สบู่สมุนไพร, แชมพูสมุนไพร

22 นางทิพย์สุคนธ์  ไทยพิทักษ์ 2/5 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง ประเพณีสรงน้ําพระ
อาบนํ้าผู้สูงอายุ

23 นายพรหมพจน์  ดีเรืองศรี 42/20 ซ.เทศบาล 33 บางตาทอง บ้านสมุนไพร
24 นางบุพผา  เรือนภู่ 244/4 ซ.เทศบาล 17 วงษ์โตเก้าพัฒนา สวนสมุนไพร
25 นางณิชารีย์  สุขวานิช คงธรรม
26 นายปิยะ  แสงสว่าง คงธรรม
27 นางสาวเบญจมาศ  ชาตะรูปะ คงธรรม

ฐานข้อมูล ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน / ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่างๆ ในชุมชน
1. ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน
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ที่ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ชุมชน รายละเอียด
28 นางบุญชู  สุขนิยม คงธรรม
29 นางรัชนี  ใช้ธูปทอง คงธรรม
30 นางเพ็ญศรี  ฟักขาว 31 หมู่ 5 ท่าแจง นํ้าสมุนไพร
31 นางสมปอง  ศีลธรรม 17 หมู่ 1 ท่าแจง พืชผักสวนครัว
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ที่ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ชุมชน รายละเอียด
1 นายสํารวม  อ่อนสําลี 48  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย ตีกลองยาว
2 นายบุญส่ง  กลิ่นรอง 169/36  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย ตีกลองยาว
3 นางเหล่  ชมบุรี 58  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย ร้องเพลงไทยเดิม

4 นางสาวผานิต  คงธรรม 309/35 หนองหลวงพัฒนา ศิลปะการรําไทยและ
เพลงพ้ืนบ้าน

5 นายสําราญ  โก่งแก้ว 309/76 หนองหลวงพัฒนา ตีกลองยาว
6 นางเกษร  ล้อมไล้ 309/38 หนองหลวงพัฒนา เคร่ืองป้ันดินเผาและวัตถุมงคล
7 นายวิชิต  แก้วจินดา ซอยเทศบาล 5 ร่วมใจพัฒนา
8 นางถนิมภรณ์  พนมเขตต์ 55  ซ.เทศบาล 7 ตรายางสัมพันธ์ รํารํามะนา
9 นายไพโรจน์  ต๋ีช่ืน 104 ซ.เทศบาล 2 เมตตาร่วมใจ
10 นางพิมพ์  เอ่ียมทา หัวรอ
11 นางพรพิมล หัวรอ
12 นางสังวาลย์  สารสุวรรณ 120/40 มณเฑียรทองรุ่งเรือง นาฏดนตรี (ลิเก)
13 นายพิศณุ  แตรกลิ่น 34/2 ถ.ชัยณรงค์ ศรีวิชัย
14 นางลําไย  ป่ินม่วง 228/4 ถ.ชัยณรงค์ หลักเมือง ประเพณีต่างๆ
15 นายอภิวัฒน์  เสือยาง 81 หมู่ 5 ต.ท่าชัย หัวยาง งานประเพณี
16 นางสาวสุนีย์  จันทร์สุข หัวยาง
17 นางสมควร  อินทร์เมือง หัวยาง
18 นางสมจิตร  สุขโต 30 ถ.พรหมประเสริฐ โพธ์ิประเสริฐ ประเพณีต่างๆ
19 นางขันคํา  เกษเวช 9/9 ซ.ท่าแจง โพธ์ิประเสริฐ ประเพณีต่างๆ
20 นางศรีวันชัย  พุทธประเทือง 51/5 ถ.พรหมประเสริฐ โพธ์ิประเสริฐ ประเพณีต่างๆ
21 นางบังอร  ศรีภักดี 3/4 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

22 นางปทุม  กวางแก้ว 120 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง ประเพณีสรงน้ําพระ
อาบนํ้าผู้สูงอายุ

23 นางกนิษฐา  ชินเชษฐ์ 57/10 วงษ์โตเก้าพัฒนา รํารํามะนา
24 นางอัมพร  สุรเณร 400/3 วงษ์โตเก้าพัฒนา รําวงย้อนยุค
25 นางนงนุช  เกษสาคร 312/13 วงษ์โตเก้าพัฒนา รําวงย้อนยุค

ฐานข้อมูล ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน / ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่างๆ ในชุมชน
2. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถ่ิน
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ที่ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ชุมชน รายละเอียด
1 พ.อ.อ.วีระพงษ์  อยู่นาค 271  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย งานไม้ประดับ
2 นางสงัด  อัตพุฒ 9  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย งานไม้ประดับ
3 นางชม  ทิมรักษ์ 169/30  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย งานไม้ประดับ
4 นางสนอง  คําแสง 23/28  ซ.เทศบาล 5 ร่วมใจพัฒนา ช่างไม้
5 นางถนิมภรณ์  พนมเขตต์ 55  ซ.เทศบาล 7 ตรายางสัมพันธ์ เย็บเสื้อผ้า
6 นางสาวพูลศรี  ฤทธิเรืองเดช 293/13  ซ.เทศบาล 7 ตรายางสัมพันธ์ โครเชร์
7 นางวันเพ็ญ  สิงห์เทพ ตรายางสัมพันธ์ สานตะกร้า
8 นางจํานงค์  ฤทธิเรืองเดช 293/15  ซ.เทศบาล 7 ตรายางสัมพันธ์ ช่างไม้
9 นายวรพล  จาจุมปา 107 ซ.เทศบาล 3 เมตตาร่วมใจ
10 นายสุดเขต  เฮงประดิษฐ 58/8 ถ.พหลโยธิน หัวรอ
11 นายเกษม  แซ่โค้ว หัวรอ
12 นางสาววราพร  มังจันทึก 124 ต.เขาท่าพระ หัวรอ
13 นายจุมพล  อินทพันธ์ุ 120/45 มณเฑียรทองรุ่งเรือง ช่างไม้
14 นางญาณี  สัจจา 126/163 มณเฑียรทองรุ่งเรือง หัตถกรรม
15 นายประเทือง  โพธ์ิสุวรรณ 56 ถ.ชัยณรงค์ ศรีวิชัย ช่างไม้
16 นางเพ็ญศรี   พ่ึงน้อย 41/10 ถ.ชัยณรงค์ ศรีวิชัย เย็บผ้า
17 นางมัลลิกา  เสกสรรกุญชร 85 ซ.บ้านกล้วย 8 ศรีวิชัย เย็บผ้า
18 นางปันทริกา  พุ่มพวง 25/6 ถ.ชัยณรงค์ ศรีวิชัย ทําสบู่ฟักข้าว
19 นายสมพงษ์  จันทร์ฤทธ์ิ 328/3 ถ.ชัยณรงค์ หลักเมือง ช่างไม้
20 นางสาวดวงฤดี  ตันสดใสวัฒน์ 228/5 ถ.ชัยณรงค์ หลักเมือง ช่างบัตกรี
21 นายเช้ือ  ฉิมเกิด 80 หมู่ 5 ต.ท่าชัย หัวยาง จักสาน
22 นางฉอ้อน  เกิดน้อย 110 หมู่ 5 ต.ท่าชัย หัวยาง หัตถกรรม
23 นางจนิตนา  มั่งสายทอง หัวยาง หัตถกรรม
24 นายทวีศักด์ิ  วันชัย 210/3 ถ.ชัยนาท-เขื่อน ศาลาปู่ปี
25 นางบัวลอย  มินางค์ ศาลาปู่ปี
26 นางรุ่งฤทธ์ิ  แสนทวี 143/4 ซ.ศาลาปู่ปี ศาลาปู่ปี
27 นายหวน  ศรีทองอินทร์ 353/7 ซ.เทศบาล 10 โพธ์ิประเสริฐ ช่างไม้
28 นายสุทิน  เชาวนะโชติ 30/1 ถ.พรหมประเสริฐ โพธ์ิประเสริฐ ช่างไม้
29 นางงามตา  ต๊ะวิโล 107/15 ซ.เทศบาล 3 โพธ์ิประเสริฐ ช่างทอง
30 นายวิทวัช  ทองน้อย 86 ถ.พรหมประเสริฐ บางตาทอง ออกแบบก่อสร้าง

ฐานข้อมูล ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน / ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่างๆ ในชุมชน
3. ด้านงานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า
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ที่ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ชุมชน รายละเอียด
31 นางสมฤดี  บุญช่วย 99/3 ถ.พรหมประเสริฐ บางตาทอง ตัดเย็บเสื้อผ้า เย็บกระเป๋า
32 นางมิ่งขวัญ  อ่วมขํา 80/2 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง ถักเชือกร่ม
33 นางศรินยา  ราโช 50/2 วงษ์โตเก้าพัฒนา ถักกระเป๋า ตะกร้า
34 นางกนิษฐา  ชินเชษฐ์ 57/10 วงษ์โตเก้าพัฒนา เย็บกระเป๋าผ้า
35 นางสุนี  แสนประเสริฐ 79 วงษ์โตเก้าพัฒนา ตัดเย็บเสื้อผ้า
36 นางสาวจุฑาทิพย์  ครองตน คงธรรม
37 นางเรไร  สิทธิเวทย์ คงธรรม
38 นางชนาภา  แจ่มผล 62/2 หมู่ 1 ต.บ้านกล้วย ท่าแจง ตัดเย็บเสื้อผ้า
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ที่ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ชุมชน รายละเอียด
1 นายกฤษชัย  สวนเกลี้ยง 72  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย
2 นางประมวล  รุ่งทอง 70  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย
3 นางสุนีย์  รุ่งอร่าม 56  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย
4 นายประทีป  คล้ายแก้ว 309/75 หนองหลวงพัฒนา การเกษตร

5 นางสุนีย์  สืบสําราญ 334/14 หนองหลวงพัฒนา การเพาะปลูกขยายพันธ์ุ
ไม้ดอกไม้ประดับ

6 นายชูชาติ  สุวรรณรัตน์ 74/9 หนองหลวงพัฒนา การปรับใช้เทคโนโลยี
การตัดแต่งพันธุกรรมพืช

7 นางสาวสดศรี  เปียทอง หนองหลวงพัฒนา การปลูกพืชผักสวนครัว
และพืชสมุนไพร

8 นางจํานงค์  ฤทธิเรืองเดช 293/15  ซ.เทศบาล 7 ตรายางสัมพันธ์ การเกษตร การขยายพันธ์ุ
9 นายศักด์ิ  ศักด์ิดํารงค์กิจ 293/5  ซ.เทศบาล 7 ตรายางสัมพันธ์ การเกษตร
10 นางเกศรา  ฤทธ์ิเรืองเดช 175/6 ถ.ชัยนณรงค์ หัวรอ
11 นายประยุทธ  จูชัย 341 ถ.พรหมประเสริฐ ศรีวิชัย ขยายพันธ์ุต้นไม้
12 นายลําพอง  ทองเทพ 44/30 ถ.ชัยณรงค์ ศรีวิชัย ขยายพันธ์ุต้นไม้
13 นางสาวอาภาภัทร  นาคสถิตย์ 117 หมู่ 5 ต.ท่าชัย หัวยาง ปลูกผัก
14 นายธนากร  นาคสถิตย์ 117 หมู่ 5 ต.ท่าชัย หัวยาง ขยายพันธ์ุพืช
15 นางถาวร  โตอ้น หัวยาง เกษตร
16 นายเตือน  อํ่าอินทร์ 28/7 ถ.พรหมประเสริฐ โพธ์ิประเสริฐ ขยายพันธ์ุ
17 นายสายัณห์  จันทา 126/44 ถ.ลูกเสือ 1 โพธ์ิประเสริฐ ขยายพันธ์ุ
18 นางตุ๋ย  แก้วพริ้ง 1/2 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง ปลูกผัก ผลไม้
19 นางแฉล้ม  เต็งน้อย 104 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง ปลูกพืชผักสวนครัว
20 นายอํานาจ  ชินเชษฐ์ 57/10 วงษ์โตเก้าพัฒนา เกษตร
21 นายปันฑิต  ภิญโญย่ิง 11/1 ต.บ้านกล้วย ท่าแจง เพาะปลูก

ฐานข้อมูล ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน / ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่างๆ ในชุมชน
4. ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใช้เทคโนโลยี
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ที่ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ชุมชน รายละเอียด
1 นางกฤษณา  สวนเกลี้ยง 72  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย
2 นางบุญมา  นาคปล้อง 78  หมู่ 4  ต.ท่าชัย ท่าชัย
3 นางละมุด  โก่งแก้ว 309/76 หนองหลวงพัฒนา อาหารไทย และขนมไทย
4 นางพวงน้อย  คงธรรม 309/35 หนองหลวงพัฒนา อาหารไทย-เทศ
5 นางวันเพ็ญ  ประดับทอง 2/2 หนองหลวงพัฒนา การถนอมอาหาร
6 นางอุไร  สายสวรรค์ ร่วมใจพัฒนา ขนมคุกก้ี
7 นางสาววิลาวัลย์  เต๊ะเมีย 55  ซ.เทศบาล 7 ตรายางสัมพันธ์ ทําอาหาร ถนอมอาหาร
8 นางกาญจนา  พานิชวัฒนะ ตรายางสัมพันธ์
9 นางทองใบ  ตะเภาทอง 131 ต.เขาท่าพระ หัวรอ
10 นางมานิตย์  ขวัญชัย หัวรอ
11 นางสุทธิรัต  เฮงประดิษฐ์ 58/8 ต.บ้านกล้วย หัวรอ
12 นางชนิดา  จงกลนันทน์ 120/105 มณเฑียรทองรุ่งเรือง แปรรูป ถนอมอาหาร
13 นางผกา  ราชไชกิจ 120/131 มณเฑียรทองรุ่งเรือง แปรรูป ถนอมอาหาร
14 นางนํ้าอ้อย  เชิดฉาย 120/45 มณเฑียรทองรุ่งเรอืง แปรรูป ถนอมอาหาร
15 นางบรรจง  หยวกแก้ว ซ.สุขใจ สุขใจ
16 นางมาลัย  ช่ืนแคร ซ.สุขใจ สุขใจ
17 นางแดง  กลิ่นฟุ้ง ซ.สุขใจ สุขใจ
18 นางสมใจ  ต๋ีช่ืน ซ.สุขใจ สุขใจ
19 นายสมศักด์ิ  ทํารักษา 56 ถ.ชัยณรงค์ ศรีวิชัย ทําอาหารโต๊ะจีน
20 นางอัจฉรา  หริตานนท์ 47/2 ถ.ชัยณรงค์ ศรีวิชัย ถนอมอาหาร
21 นางพิทยา  วิมูลสมัย 39 ถ.ชัยณรงค์ ศรีวิชัย ขนมไทย
22 นางชลอ  อุทัยกลาง 115 หมู่ 5 ต.ท่าชัย หัวยาง การถนอมอาหาร
23 นางสาวบุนนาค  เสือยาง 81 หมู่ 5 ต.ท่าชัย หัวยาง การถนอมอาหาร
24 นางศิริรัตน์  รองสรรค์ หัวยาง อาหาร
25 นางสํารวย  วอเพชร 239/8 ซ.ปู่ปี 1 ศาลาปู่ปี
26 นางมนัส  หนูคํา 265/1 ซ.ปู่ปี ศาลาปู่ปี
27 นางชไมพร  ทองอยู่ 231/1 ซ.ปู่ปี ศาลาปู่ปี
28 นางยุพิน  นาทวีชัย 238/1 ซ.ปู่ปี ศาลาปู่ปี
29 นางสมใจ  อํ่าอินทร์ 28/7 ถ.พรหมประเสริฐ โพธ์ิประเสริฐ การถนอมอาหาร
30 นางสมบุญ  จันทา 126/44 ถ.ลูกเสือ 1 โพธ์ิประเสริฐ การจัดทําอาหาร

ฐานข้อมูล ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน / ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่างๆ ในชุมชน
5. ด้านอาหาร และการถนอมอาหาร
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ที่ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ชุมชน รายละเอียด
31 นางวรรณา  ภูสะระ 126/37 ถ.ลูกเสือ 1 โพธ์ิประเสริฐ การจัดทําอาหาร
32 นางสาวสุกัญญา  นิศารัตนชัย 28/7 ถ.พรหมประเสริฐ โพธ์ิประเสริฐ การจัดทําอาหาร
33 นางบุญชิด  ดํารงค์ธรรม 33/2 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง แปรรูปอาหาร
34 นางประเสริฐ  เขียวละออ 94/7 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง แปรรูปอาหาร
35 นางจุฑามาส  คงดี 1/3 ซ.เทศบาล 6 บางตาทอง แปรรูปอาหาร
36 นางนงนุช  เกษสาคร 312/13 วงษ์โตเก้าพัฒนา ทําไข่เค็ม
37 นางณิชารีย์  สุขวานิช คงธรรม
38 นายปิยะ  แสงสว่าง คงธรรม
39 นางบุญชู  สุขนิยม คงธรรม
40 นางบุญสืบ  สังขกร 228/4 ต.บ้านกล้วย ท่าแจง ขนมหวาน
41 นางศิริพร  ไวสาวิกิจ ต.บ้านกล้วย ท่าแจง ขนมหวาน
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ที่ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ชุมชน รายละเอียด
1 นายพิชิต  ประดับทอง 2/2 หนองหลวงพัฒนา ความเช่ือทางศาสนา
2 นายเดชชัย  บุญเลิศ 84 หนองหลวงพัฒนา พระเคร่ือง-พระบูชา
3 นายมานะ  พิบูลย์ไพโรจน์ 144/3  ถ.พรหมประเสริฐ ร่วมใจพัฒนา หมอดู
4 นางสําอางค์  จันทร์ฤทธ์ิ 327/3 ถ.ชัยณรงค์ หลักเมือง โหราศาสตร์
5 นางสุนันทา  อุบลสอาด 238/9 ซ.ปู่ปี ศาลาปู่ปี
6 นางสมจิตร  สุขโต 30 ถ.พรหมประเสริฐ โพธ์ิประเสริฐ ขนบธรรมเนียมประเพณี
7 นางศรีวันชัย  พุทธประเทือง 51/5 ถ.พรหมประเสริฐ โพธ์ิประเสริฐ ขนบธรรมเนียมประเพณี
8 นางงามตา  ต๊ะวิโล 107/15 ซ.เทศบาล 3 โพธ์ิประเสริฐ ขนบธรรมเนียมประเพณี
9 อาจารย์สิงโตโหราศาสตร์กรรม ร้านผึ้งคอสเมติกส์ วงษ์โตเก้าพัฒนา ดูดวง

ฐานข้อมูล ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน / ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่างๆ ในชุมชน
6. ด้านความเช่ือ / โหราศาสตร์


