
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นายสัมพันธิ์ นามสกุล สงวนใจ 

เกิดวันที่ 10 เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2490  

สถานที่เกิด 66 หมู่ 2 ต.โพธิ์เก้าต้น ปัจจุบันอายุ 66 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นางเสาวณี  สงวนใจ 

(นามสกุลเดิม)  พลนิเทศ 

อาชีพ   

บุตร (ชาย) 2 คน (หญิง) – คน รวมทั้งหมด 2 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 2.1 นายเสาวพัทธ สงวนใจ  

 2.2 พ.อ.อ.ทวีศักดิ์ สงวนใจ 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ ครอบครัว 

 มีพีน้องทั้งหมด 9 คนครอบครัวยากจน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนวัดกวิศศรารามจบแล้ว
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนวินิตศึกษาจนจบ ม .ศ.3 เข้าท างานเป็นเสมียนที่บริษัท เตชะไพบูลย์ 11ปี   
สอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจ ากองทัพอากาศกองบิน 2 ได้ท างานอยู่ 25ปี ก็เกษียณอายุราชการ ส่วนชีวิต
ครอบครัวได้สมรสกับ นางเสาวณีพลนิเทศ มีบุตร 2 คน มีครอบครัวหมดแล้ว 

2.การศึกษา 

 - จบการศึกษาประถมปีที่สี่จากโรงเรียนเทศบาลสอง วัดกวิศ 

 - จบมัทธยมศึกษาปีที่สามจากโรงเรียน วินิตศึกษา 

 

 



 

3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 การถักกระเตงด้วยเชือกฟางศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

 3.2 การสานชะลอม นางสาหร่าย สิงหไตร เป็นครูฝึกสอนให้ 

4.ประวัติการท างาน 

 - เป็นเสมียนรับจ าน าประชานุเคราะห์บริษัทเตชะไพบูลย์ 11ปี 

 - เป็นลูกจ้างประจ ากองทัพอากาศประจ ากองบิน 2 ลพบุรีต าแหน่งช่างไฟฟ้า 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 ถักสานเชือกฟาง 

 5.2 สานชะลอม 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 วิธีพันเชือกฟางรอบโครง และวัดขนาดเชือกท่ีจะท าการสาน 

 6.2 ถักขอบเพื่อขึ้นลาย 

 6.3 ถักพ้ืนด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วจึงถักลายข้าง 

 6.4 วิธีตัดเชือกด้วยหัวแร้งไฟฟ้า 

 6.5 ถักลายหูหิ้วและขอบล่าง 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 เริ่มฝึกหัดท าตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 

 7.2 ปี 2553 เป็นวิทยากรสอนการสานชะลอมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดส าราญ 

 7.3 สอนถักตะกร้าด้วยเชือกฟางนั้นจะสอนให้เฉพาะคนที่สนใจมาขอให้เป็นครูสอนโดยไม่คิดค่าสอน 

8.ที่อยู่ปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี 66/1 หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์15000 

โทรศัพท์บ้าน 036-618633 โทรศัพท์มือถือ 083-5584404 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นายวรยุทธ์ นามสกุล บัวบาน 

เกิดวันที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2507  

สถานที่เกิด ต.พรหมมาสตร์ ปัจจุบันอายุ 49 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นางร าไพร ขันศิริ 

(นามสกุลเดิม)  ขันศิริ 

อาชีพ รับจ้าง  

บุตร (ชาย) 1 คน (หญิง) 1 คน รวมทั้งหมด 2 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 2.1 นางสาวอัญชลี  บัวบาน 

 2.2 นายไพทูรย์      บัวบาน 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ ครอบครัว 

 เกิดที่ ต.พรหมมาสตร์ มีพ่ีน้อง 12คน เป็นลูกคนที่ 7 พ่ีน้องผู้ชายชกมวยหมดทุกคน ได้รับฉายาใน
การชกมวยว่า “สไปทร์  เพรชเมืองตาก” 

2.การศึกษา 

 จบ ป.4 จากโรงเรียนบ้านสามเรือน 

3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 ฝึกฝนด้วยตนเอง 

 

 



 

4.ประวัติการท างาน 

 - สอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่โรงเรียนต่างๆ 

 - เป็นกรรมการตัดสินมวยไทย 

 - เป็นโปรโมเตอร์มวย จัดคู่ชกมวย 

 - จัดท ามวยตับจาก 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 

6.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 6.1 โรงเรียนโพธิ์เก้าต้น  

 6.2 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 

 6.3 โรงเรียนวัดส าราญ 

 6.4 โรงเรียนวัดอัมพวัน 

 6.5 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 

 6.6 โรงเรียนบ้านสามเรือน 

 6.7 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 6.8 โรงเรียนพัฒนานิคม 

 6.9 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 6.10 โรงเรียนวัดพรหมมาตร์ 

 6.12 โรงเรียนเทศบาล 1 

 6.13 โรงเรียนเทศบาล 2 

7.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ  

 7.1 ได้รับใบประกาศเกีตรติคุณจาก โรงเรียนต่างๆ 

8.ที่อยู่ปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี 26  หมู่ที่ ๔ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘-๖๒๐๑๒๙๕ 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นางศิริรัตน์  นามสกุล สนิธ 

เกิดวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2508  

สถานที่เกิด ต.พรหมมาสตร์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นายชอบ   สนิธ 

(นามสกุลเดิม)  สนิธ 

อาชีพ เกธตรกรรม(ท านา)  

บุตร (ชาย) 1 คน (หญิง) - คน รวมทั้งหมด 1 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ นายค ารณ  สนิธ 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.การศึกษา 

 - ระดบัประถมศกึษาท่ีโรงเรียนวดัโพธ์ิเก้าต้น 

 - ระดบัมธัยมศกึษาที่โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั 

 - ระดบัอนปุริญญาจากโรงเรียนพาณิชยการลพบรีุ 

2.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 2.1 เจ้าหน้าที่วิชาการเกษตร 

 2.2 จากการเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน 

 

 



 

3.ประวัติการท างาน 

 - ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต) ปี๒๕๔๗ 

 - ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมี่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน 

4.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 4.1 การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศศวัสดุ มูลสัตว์และของเหลือใช้ 

 4.2 การท าปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ การท าน้ าหมักชีวภาพจากพืชและสัตว์ 

 4.๓ การไล่แมลงที่ใช้จากธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี 

5.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 5.1 สาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในการเก็บใบไม้ ฟางข้าวและมูลสัตว์ล าข้าว 

 5.2 น ามมาหมักโดยมีสาร พ.ศ.๙๑ หรือสารอีเอ็ม 

 5.3 น ามาย่อยสลายเป็นผง 

 5.4 น ามาใส่เครื่องอัดเม็ด 

 5.5 น าใช้กับต้นพืชได้ทุกชนิดเพื่อปรหยัดและลดต้นทุนการผลิต 

6.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 6.1 สสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน 

 6.2 สาธิตการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดให้กับนักเรียนและปรชาชน 

 6.3 การท าน้ าหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

7.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๑๘/๕ หมู่ที่๔ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๙๔๒๑๙๘๒ 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นางสมบูรณ์  นามสกุล วัฒนจันทร์ 

เกิดวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓  

สถานที่เกิด บ้าน  ปัจจุบันอายุ 63 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นายเฮง   วัฒนจันทร์ 

(นามสกุลเดิม)  วัฒนจันทร์ 

อาชีพ  รับจ้าง  

บุตร (ชาย) 1 คน (หญิง) 1 คน รวมทั้งหมด 2 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ นางสาวสุภารัฒน์  วัฒนจันทร์ 

 2.2 พระครูอาทร  โพธิคุณ 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 - จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 - ประกอบอาชีพท าขนม OTOP ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ 

 - เป็นประธานกลุม่ OTOP ตอนปี พ.ศ.๒๕๔๕-จนถึงปัจจุบัน 

 - ท าขนมข้าวหมาก ขนมเที่ยน ขนมเข่ง ขนมตามเทศกาลต่างๆ 

 - รับท าขนมไทยทุกชนิด 

 

 



 

2.การศึกษา 

 - จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 
3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 ส านักงาน กศน. อ าเภอเมือง 

4.ประวัติการท างาน 

 - ประกอบอาชีพในกลุ่ม OTOP ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ 

 - ได้รับต าแหน่งประธานกลุ่ม ในปี พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 การท าขนมเปี๊ยะ 

 5.2 ขนมไทย 

 5.๓ ขนมตามเทศกาลต่างๆ 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 น าความรู้ที่มี ถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง 

 6.2 จัดสอนให้ความรู้ผู้ที่สนใจ 

 6.3 จัดการฝึกท าขนมกับผู้ที่สนใจ 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 ปี พ.ศ.๒๕๔๗ จัดโครงการสอนรุ่นหลัง 

 7.2 ปี พ.ศ.๒๕๕๐ จัดการสอนการท าขนมกับเด็กๆโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 

 7.3 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จัดการสอนท าขนมให้กับเด็กลูกหลานที่สนใจ 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ ได้รับดาว OTOP จากOTOP 

 ๘.๒ สอนการท าขนมตามสถานที่ต่างๆ 

 ๘.๓ เป็นวิทยากรตาม กศน ต่างๆ 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๓๘/๑ หมู่ที่๔ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๐๗๔๔๕๒๘ 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นายอ านาจ  นามสกุล โพธิ์อ่อน 

เกิดวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖  

สถานที่เกิด จ.ลพบุรี  ปัจจุบันอายุ 63 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา  

(นามสกุลเดิม)   

อาชีพ  -  

บุตร (ชาย) 1 คน (หญิง) - คน รวมทั้งหมด 1 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ ด.ช ณัฐนนท์  โพธิ์อ่อน 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 แสดงโขนสดตั้งแต่อายุ ๖ ขวบร่วมแสดงกับคณะต่างๆ ในภาคกลางเช่น ชั้นส ารวยศิลป์,ประสิทธิ์ลูก
กลม,ส.ศิลป์พรหมประสิทธิ์พรพิษณุ,สมใจ ลูกท่าแดง,โชควเิชียร นัทมโรจน์,ศิลป์พร พรณารายณ์,อ านวยพร 

2.การศึกษา 

 - ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 

 - ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดงตาลวิทยา 

 - ระดับกระกาศณียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี(ปวช) 

 - ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี(ปวส) 

3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 อ.เฉลิม   ศรีลาย  (เสียชีวิต) 

 3.2 พ่ออ านวย   โพธิ์อ่อน(บิดา) 



 

4.ประวัติการท างาน 

 - ปัจจุบันเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 ถ่ายทอดการแสดงโขนสดให้แก่เด็กและเยาวชน 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 เริ่มจากให้ผู้เรียนรู้ให้มีความกล้าแสดงออกมีภาวะการเป็นผู้น า 

 6.2 เริ่มฝึกความอดทนและท่ทางเบื้องต้น 

 6.3 ฝึกความเข้าใจจังหวะ 

 ๖.๔ ฝึกการแต่งหน้า 

7.ประสบกการณใ์นการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 ฝึกนักเรียนโพธิ์เก้านต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 - 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๒๖/๑ หมู่ที่๔ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๙๘๒๙๖๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ จ.ส.อ.พล  นามสกุล ก้านนาค 

เกิดวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖  

สถานที่เกิด ๒๐ หมู่ ๑๐ ต.โพธิ์เก้าต้น  ปัจจุบันอายุ 69 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นางเชื่อม   ก้านนาค 

(นามสกุลเดิม)  อ่ิมพร้อม 

อาชีพ  แม่บ้าน 

บุตร (ชาย) 2 คน (หญิง) - คน รวมทั้งหมด 2 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ จ.ส.อ. สุพัฒน์  ก้านนาค 

 2.2 นายไวพจน์   ก้านนาค 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 - เป็นเด็กวัดจนเรียนจบ ป.๔ 

2.การศึกษา 

 - ป.๖ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 
3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 ครูเหล็ง   ตุ่นทอง 

4.ประวัติการท างาน 

 - ท านา ครบก าหนดบวช แล้วไปเป็นทหาร จนกระเษียญอายุและรับบ านาญ 

 

 



 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 งานกลองยาว 

 5.2 เป็นไวยาวัชกรวัดโพธิ์เก้าต้น 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 - 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 - 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ ชมเชย 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี 64/1 หมู่ที่ ๕ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ 080-2364520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นายเรือง  นามสกุล วงษ์เสถียร 

เกิดวันที่ 17 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๔๘๖  

สถานที่เกิด ต าบลโพธิ์เก้าต้น  ปัจจุบันอายุ 70 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นางจ าปี 

(นามสกุลเดิม)  กลิ่นเผือก 

อาชีพ  ท านา  

บุตร (ชาย) 1 คน (หญิง) 2 คน รวมทั้งหมด 3 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ จ.ส.ท.บุญรุ่ง  วงษ์เสถียร 

 2.2 นางจ าปา  ฉิมช้าง 

 ๒.๓ นางนิตยา  บุญมี 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 -  

2.การศึกษา 

 - จบจากโรงเรียนการช่างลพบุรี (ม.๖) 

 
3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 - 

 



 

4.ประวัติการท างาน 

 -  

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 - 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 - 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 - 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ - 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๕๘ หมู่ที่ ๖ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ ร.ต.ประเทือง  นามสกุล ชื่นนิยม (เสียชีวิต) 

เกิดวันที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๘๒  

สถานที่เกิด อ.บางรหัน  จ.อยุธยา  ปัจจุบันอายุ 74 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นางบังอร  ชืน่นิยม 

(นามสกุลเดิม)  จวนเผ่า 

อาชีพ  ข้าราชกาลบ านาญ  

บุตร (ชาย) 3 คน (หญิง) - คน รวมทั้งหมด 3 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ พ.ท.ประพัฒน์   ชื่นนิยม 

 2.2 พ.ต.ท.ฐปกรณ์   ชื่นนิยม 

 ๒.๓ นายมณเทียร   ชื่นนิยม 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 -  เกิดท่ี จ.อยุธยา ครอบครัวชาวนาไม่มีนาท า เช่าเขาท าแบ่งครึ่ง มีพ่ีน้อง ๕คน อายุ ๗ขวบ มารดา
เสียชีวิต ขอบครัวขาดแม่ พี่น้องต้องแยกกันอยู่ พี่ชายไปอยู่กับอาร์ พ่ีสาว าปอยู่กับป้า ที่ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
น้องชาย,น้องสาวและผมอยู่กับคุณพ่อ ผมอายุ๗ขวบ ต้องรับผิดชอบน้องสองคน เติบโตมา พี่ชายคนโตเป็น
ต ารวจ พ่ีสาวท างานบริษัทเยาวราช ผม ร.ต.ประเทืองรับราชกาลเป็นทหาร น้องชายท างานไปสณีย์ น้องสาว
สุดท้องท างานสาธารณสุข 

 

 

 



 

2.การศึกษา 

 - เรียนจบ ป.๑-ป.๔ ที่โรงเรียนวัดผึ่งแดด ต.ทับน้ า อ.บางประหัน จ.อยุธยา 

 - เรียนจบ ม.๑-ม.๓ ที่โรงเรียนวัดตะเคียน อ.บางประหัน จ.อยุธยา 

 - เรียนจบ ม.๔-ม.๖ ที่โรงเรียนสิริศาสตร์ กทมฯ 

 - เรียนจบ ม.๗-ม.๘ ที่โรงเรียนเทวเวศรศึกษา กทมฯ 

 - เรียนจบ รักเรียนนายสิบ เหล่าทหารขนส่ง กทมฯ 

 - ไปเรียนช่างซ่อมเครื่องบิน-ดูงาน ที่ประเทศ สหรัฐ U.S.A 
 

3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 ครูชะม้อย  โพธิ์ประสาท 

 ๓.๒ ครูประเสริฐ  

 ๓.๓ ครูชุม 

 ๓.๔ ครูใช้  ใบโพธิ์ 

4.ประวัติการท างาน 

 - พลขับเรือ,เสมียนพิมพ์ดีด  กองพันทหาร ขนส่งเรือ  กทม.ฯ 

 - พลขับรถ,นายสิบยุทธการ  กรมทหารขนส่ง    กทม.ฯ 

 - พลขับรถสายพานล าเลียงพล พลรถสายพานล าเลียงพล  จ.ล าปาง 

 - ช่างซ่อมเครื่องบิน  พัน.ขส ซบร.พ.ทบ จ.ลพบุรี 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 พิมพ์ดีดภาษาไทย สัมผัส สามารถถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้ 

 5.2 ขับรถได่ทุกชนิด รถทหาร ประเภท ๑,2 

 5.๓ ทางศาสนา 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 - 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 - 

 

 

 



 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ รับเกีตรติคุณ ท างานดีเด่น  จาก ผบ.พัน ขส.ซพร.พ.ทบ 

 ๘.๒ รับเกียรติคุณ ครอบครัวดีเด่น จากนายกองค์การบริหาร 

 ๘.๓ รับเกียรติ  จากผู้ว่าราชกาลจังหวัด 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๑๕/๑ หมู่ที่ ๖ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๖๖๖๑๓๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นางประเสริฐ  นามสกุล ค าดี 

เกิดวันที่ 22 เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๘๕  

สถานที่เกิด ต าบลโพธิ์เก้าต้น  ปัจจุบันอายุ 70 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นายพยอม (เสียชีวิต) 

(นามสกุลเดิม)  ค าดี 

อาชีพ  ท าสวน 

บุตร (ชาย) 1 คน (หญิง) - คน รวมทั้งหมด 1 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ นาย ธนรัตน์  ค าดี 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 -  

2.การศึกษา 

 - จบ ป.๔ วัดโพธิ์เก้าต้น 

 
3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 ครู วลินทร์  ตุ่นทอง 

 

4.ประวัติการท างาน 

 - ท านา ท าสวนตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี 

 



 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 ผัดหมี่กรอบ 

 ๕.๒ แกงขี้เหล็ก 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 - 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 - 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ - 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๒ หมู่ที่ ๖ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ 081-2922564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 
1.ชื่อ นางสมร  นามสกุล ไสวพิมพ์ทอง 

เกิดวันที่ 24 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒503  

สถานที่เกิด จังหวัดกาญจนบุรี  ปัจจุบันอายุ 53 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นายประเทือง   ไสวพิมพ์ทอง 

(นามสกุลเดิม)   

อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว  

บุตร (ชาย) 2 คน (หญิง) 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ ว่าที ่ร.ต.อภิสิทธิ์    ไสวพิมพ์ทอง 

 2.2 ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์   ไสวพิมพ์ทอง 

 ๒.๓ น.ส.สุริสา    ไสวพิมพ์ทอง 

 ๒.๔ น.ส.วาริณี   ไสวพิมพ์ทอง 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 - เริ่มอาชีพ เมื่อ ๒๕๔๙ สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงคิดหาอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้ให้กับประชากรใน
หมู่บ้าน โดยเริ่มการท าน้ ายาอเนกประสงค์ สอนคนในหมู่บ้านและเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัว ต่อมาก็ได้
เพ่ิมเป็นดอกไม้จันทร์ โดยเริ่มจากการไปดูงานสาธิตการท าดอกไม้จันทร์ 

2.การศึกษา 

 - จบประถม ๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว”ปทุมสามัคคี” 

 - จบประถม ๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว”ปทุมสามัคคี” 

 - จบ ม๓  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเมืองลพบุรี 

 - จบ ม๖  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเมืองลพบุรี 

 



 

3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 นางละเอียด   อ่ าสงวน  สอนท าดอกไม้จันทร์ 

 ๓.๒ นายลิ้มเซียง   สอนท าน้ ายาเอนกประสงค์ 

4.ประวัติการท างาน 

 - ปีพ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ ๙ และเรียนการท าดอกไม้จันทร์และท าจ าหน่ายเรื่อยมาจน มี
ฝีมือและรับเป็นวิทยากรสอนท าให้กับคนอื่นๆได้  

 - ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เรียนท าน้ ายาเอนกประสงค์ ท าเป็นแล้วท าใช้เองและจ าหน่ายอีกทั้ง รับเป็นวิทยากร
สอนฟรีและรับค่าตอบแทน 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 สอนท าดอกไม้จันทร์ 

 ๕.๒ สอนท าน้ ายาเอนกประสงค์ 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 ประชาสัมพันกลุ่มแม่บ้าน 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 สอนท าดอกไม้จันทร์ตั้งแต่ปี 2552-2556 

 7.2 สอนท าน้ ายาเอนกประสงค์ตั้งแต่ปี 2550-2556 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ - 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี 79/1 หมู่ที่ ต ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ 085-1715184 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นายชาญชัย  นามสกุล อ่ิมพร้อม 

เกิดวันที่ 18 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๔๙๘  

สถานที่เกิด ต าบลโพธิ์เก้าต้น  ปัจจุบันอายุ 58 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นางประสิทธ์ 

(นามสกุลเดิม)  ทองมีสิทธ์ 

อาชีพ  รับจ้าง 

บุตร (ชาย) 1 คน (หญิง) 4 คน รวมทั้งหมด 5 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ นางสมฤทัย    ภู่พูสิทธ์ 

 2.2 น.ส.มีนา    อ่ิมพร้อม 

 ๒.๓ น.ส.อ าภาพันธ์  อ่ิมพร้อม 

 ๒.๔ นาง วารี   อ่ิมพร้อม 

 ๒.๕ นายจักรพงษ์  อิ่มพร้อม 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 - ช่วยครอบครัวท านา เลี้ยงหมู  เลี้ยงควาย เพราะอาชีพของบิดา-มารดาท ามา 

2.การศึกษา 

 - จบ ป.๔ ที่โรงเรียนวัดตรีบญุโสภณ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

 



 

 
3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 –คุณพ่อ สุรินทร์  มุคคลานนท์ 

 

4.ประวัติการท างาน 

 - ปรกอบอาชีพ นาฏดนตรี(ลิเก) มา๓๕ปีจนถึงปัจจุบัน 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1  การเล่นนาฏดนตรี(ลิเก) 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 ต้องให้ศิษย์รู้จักรเคารพครูบาอาจารย์ตามหลักของนาฏดนตรี(ลิเก) 

 ๖.๒ หัดท่าร าต่างๆ-ร้องให้ถูกต้องตามค ากลอน 

 ๖.๓ เขียนกลอนต่างๆให้ท่อง-ร้องในการแสดง 

 ๖.๔ หัดให้ออกการแสดงหน้าเวทีจนมีความช านาญ 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 ถ่ายทอดให้บุตร-หลาน จนได้ตั้งคณะลิเกจนปัจจุบัน 

 ๗.๒ ถ่ายทอดให้โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ ปี ๒๕๓๗ รับรางวัลแชมป์จาก ศูนย์วัฒนธรรมภาคกลาง 

 ๘.๒ ปี ๒๕๔๒ รับโล่งานถวายพระพร ๗๒ พรรษาพระเจ้าอยู่หัว 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๔๔/๓ หมู่ที่ ๗ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ – 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นางบรรจง  นามสกุล รักพุก 

เกิดวันที่ 10 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๒  

สถานที่เกิด จังหวัดลพบุรี  ปัจจุบันอายุ 54 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นายพะเยาว์   รักพุก 

(นามสกุลเดิม)   

อาชีพ  รับจ้าง 

บุตร (ชาย) - คน (หญิง) 1 คน รวมทั้งหมด 1 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ นาง มณีรัตน์   สทอนร า 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 -  

2.การศึกษา 

 - จบ ป.๔ วัดโพธิ์เก้าต้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ 

 
3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 นางเสงียม   อ่ าสงวน 

 

 

 

 



 

4.ประวัติการท างาน 

 - ปัจจุบันรับจ้างเย็บผ้าเป็นอาชีพหลัก 

 - รับท าอาหารนอกสถานที ่

 - ท ากับข้าวให้กับงานวัดเวลาวัดมีกิจกรรมต่างๆ 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 สามารถท าแกงบอน แกงขี้เหล็ก แกงหมูเทโพ ต้มกะทิสายบัว ผัดหมี่ 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 - 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 - 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ - 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ 089-9901987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นางสาวสมบัติ  นามสกุล ชั่วนาค 

เกิดวันที่ 30 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๐  

สถานที่เกิด จังหวัดลพบุรี  ปัจจุบันอายุ 56 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา  

(นามสกุลเดิม)   

อาชีพ  หมอนวด 

บุตร (ชาย) 4 คน (หญิง) - คน รวมทั้งหมด 4 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ นาย ลิณ  ชั่วนาค 

 ๒.๒ นาย ดาวลอย  สัมมาพล 

 ๒.๓ นาย จันทร์แรม   สัมมาพล 

 ๒.๔ นาย สมรักษ์    สัมมาพล 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 -  

2.การศึกษา 

 - จบ ป.๔ โรงเรียนวัดบัว  ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
 

 

 



 

3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 นางจันทร์   ชั้วนาค(ย่า) 

 ๓.๒ นายชอบ    ชั้วนาค(พ่อ) 

 ๓.๓ นางเครือวัลย์    ก้านล าใย 

4.ประวัติการท างาน 

 -  

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 สอนนวดแผนไทย 

 ๕.๒ สอนนวดฝ่าเท้า 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 สามารถสอนนวดแผนไทยได้ 

 ๖.๒ สามารถสอนนวดฝ่าเท้าได้ 

 ๖.๓ สามารถสอนท าปรคบ 

 ๖.๔ สามารถสอนอบสมุนไพร 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 - 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ - 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ 082-1985480 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นางฉม้อย  นามสกุล อยู่โต 

เกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๔๘๗  

สถานที่เกิด หมู่๑๒ ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี  ปัจจุบันอายุ 69 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นายคมกริส 

(นามสกุลเดิม)  อยู่โต 

อาชีพ  ท านา 

บุตร (ชาย) 2 คน (หญิง) 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ นาย มนชัย   อยู่โต 

 ๒.๒ นาย เกียรติกูล   อยู่โต 

 ๒.๓ นางสาว สุกัญญา   อยู่โต 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 - ครอบครัวท านา ช่วยบิดา-มารดา ท านา และได้ติดตามนายสมบุญเป็นผู้ช่วยหมอต าแยและ นวดจับ
เส้นแผนโบราณ 

2.การศึกษา 

 - จบ ป.๒ วัดบางพุทธโธ ต.ตะลุง  อ.เมือง จ.ลพบุรี 
3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 นาย สมบุญ 

 

 



 

4.ประวัติการท างาน 

 - ไปท างานด้านนวดและ เป็นหมอต าแยตั้งแต่ อายุ๑๕ ปี เมื่อยายยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นเพียงผู้ช่วยยาย 
แต่เมื่อยายตาย เลยเป็นหมอต าแยและนวด 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 - 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 - 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 - 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ - 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี 44/1 หมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ นางจารุวรรณ  นามสกุล แชมปรุง 

เกิดวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๒  

สถานที่เกิด 24 หมู่ ๑๓ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี  ปัจจุบันอายุ 54 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา นายอ าพล   แช่มปรุง 

(นามสกุลเดิม)   

อาชีพ  ค้าขาย 

บุตร (ชาย) - คน (หญิง) 2 คน รวมทั้งหมด 2 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ นางสาวอ าภิพา   แช่มปรุง 

 ๒.๒ นางสาวอ าไพพรรณ   แช่มปรุง 

ประวัติชีวิตและผลงาน 
1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 - เกิดเม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๐๒ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ปี๒๕๒๔ 
สมรสเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๒๘ กับนายอัมพล  แช่มปรุง  เปิดกิจการค้าขายปี พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นต้นมา 
2.การศึกษา 
 - ชั้นประถมศึกษา ป.๑-ป.๗ โรงเรียนบ้านดอนทอง 

 - มัธยมศึกษาต้น ม.ศ. ๑-๓ โรงเรียนดอนทองราษฏรวิทยา 

 - มัธยมศึกษาปลาย ม.ศ. ๔-๕ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 - ปวช วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 - ปวส วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 - ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเทพสตรี 

 



 

3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 นาง เพียง   คล้ายทรัพย์  (มารดา) 

4.ประวัติการท างาน 

 - ปี ๒๕๒๔ เป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดวิทยาลัยเทพสตรี ๒๕๓๓ เปิดกิจการค้าขายเป็นต้น
มา 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 ท าอาหารไทย 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 - 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 - 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ - 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี ๑๑๔ หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์บ้าน 036-785102  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๙๓๕๘๒๕๕ 

e-mail ice_ampika@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ice_ampika@hotmail.com


 

แบบแสดงหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นในการกรอกประวัติ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สังเขป) 

ประวัติส่วนตัว 

1.ชื่อ จ่าสิบเอก สมาน  นามสกุล สะมะถะธันกร 

เกิดวันที่ 8 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๔๙๕  

สถานที่เกิด จ.นครสวรรค์  ปัจจุบันอายุ 61 ปี 

2.ครอบครัว 

ชื่อสามี/ภรรยา พวงทอง 

(นามสกุลเดิม)  สุทธิ 

อาชีพ  แม่บ้าน 

บุตร (ชาย) - คน (หญิง) 1 คน รวมทั้งหมด 1 คน 

ได้แก่ (ระบุชื่อ) ชัดเจนตามล าดับคือ 

 ๒.๑ ด.ญ.กนกพร   สะมะถะธันกร 

ประวัติชีวิตและผลงาน 

1.ชีวิตวัยเด็ก/ครอบครัว 

 - วัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนน ชลประสิทธิวิทยา จังหวัด นครสวรรค์ จบการศึกษา ป.๑-ป.๗ การศึกษา
จบ มศ.๓  เข้ารับการศึกษาวิชาทหาร รร.ศร.(ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบฯ) จบการศึกษาเป็นข้าราชการ 
ติดยสสิบเอก 

2.การศึกษา 

 - ปี ๒๕๑๓-๒๕๑๕ ศึกษาวิชาทหาร จบการศึกษาหลักสูตรจู่โจม  กระโดร่ม  สงครามการระเบิด การ
ปราบปรามผู้ก่อการร้าย สงครามนอกแบบ การข่าวลับ 
 

 

 

 



 

3.ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีดังนี้คือ 

 3.1 อาจารย์ผู้มีความสามารถ ระดับปรมาจารย์ 

 ๓.๒ ประสพการ การเรียนรู้และสังเกตุ 

4.ประวัติการท างาน 

 - ปฏิบัติการสนามชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๒๕๒๓-๒๕๒๗ 

5.ความรู้ความสามารถ ที่ควรสืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 5.1 ยิงปืน สงครามทุ่นระเบิด-ฝึกลูกเสือชาวบ้าน 

 ๕.๒ การท ามุ้งลวด การก่อสร้าง 

 ๕.๓ การเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.การถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการและขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

 6.1 วางแผนขั้นต้น 

 ๖.๒ เตียมการ 

 ๖.๓ ศึกษาภูมิประเทศการตลาด 

 ๖.๔ จัดการท าตามแผนที่วางไว้ 

 ๖.๕ ล าดับดูแลการผลิตและการตลาด 

7.ประสบกการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 7.1 สอนคนที่คิดจะท า 

8.เกียรติคุณ/และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับ 

 ๘.๑ - 

๙.ที่อยู่ปปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี 125 หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ 089-0585444 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


