
 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

 

 

 

 

 

1.ประวัติ 

ชื่อ-สกุล.......นายสุวิทย์.......เอ็นดู......................................................................................อายุ.......72.........ปี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.. 3100601779782....เกดิวันที่...19....เดือน..เมษายน..พ.ศ...2493......... 
ที่อยู่ปัจจุบัน........159......หมูท่ี่.....11.....ต าบลนิยมชัย......อ าเภอสระโบสถ์......จังหวัด......ลพบุรี.................. 
รหัสไปรษณีย…์...15240…………………………………………………………………………………………………...........………
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.........087-0857010....................................................................................................  

2.วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา...........ศึกษาศาสตร์บัณฑิต............................................................................... 
3.ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญา 
1.สาขาเกษตรกรรม 
2.สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.ประสบการณ์การท างานด้านที่เชี่ยวชาญ(พอสังเขป) 
มีความเชี่ยวชาญด้านการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
การท าปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ปลูกหม่อนใบและหม่อนผล แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน      
การบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ เป็นผู้น าความรู้ที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 
จ านวน..........20.........ปี 

5.ประวัติครอบครัว 
  ชื่อบิดา...............................................................อาชีพ(บิดา)........................................... .อายุ.............ปี 
  ชื่อมารดา...........................................................อาชีพ(มารดา)............................ ............อายุ.............ปี 
  ชื่อคู่สมรส..........................................................อาชีพ(คู่สมรส).......................................อายุ.............ปี 
  จ านวนบุตร........................................................คน  ได้แก่ 
  ล าดับที่ 1..........................................................อายุ……………ปี 



  ล าดับที่ 2..........................................................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 3..........................................................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 4..........................................................อายุ……………ปี 

6.ผลงานที่ปรากฏ 
- ได้รับ Smart farmer ด้านหม่อนไหม ของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- น าเสนอผลงานและจ าหน่ายสินค้าแปรรูปในระดับอ าเภอ 

- เป็นผู้น าเกษตรกรตัวอย่างในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอพียง 

7.การสรา้งเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้ 
ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด 
เผยแพร่/ถ่ายทอด......ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อนให้กับผู้สนใจ

ทั่วไปและถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8.สถานที่ตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 159......หมู่ที่.....11.....ต าบลนิยมชัย......อ าเภอสระโบสถ์......จังหวัด......ลพบุรี..... 

 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
                        (นายสุวิทย์  เอ็นดู) 

                       ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

 

 

 

 

 

1.ประวัติ 

ชื่อ-สกุล.......นายชลัช.......ธะเศรษฐ......................................................................................อายุ.......75......ปี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน...........................................เกิดวันที่...23....เดือน..สิงหาคม..พ.ศ...2490......... 
ที่อยู่ปัจจุบัน........59......หมู่ที่.....2.....ต าบลนิยมชัย......อ าเภอสระโบสถ์......จังหวัด......ลพบุรี.................. 
รหัสไปรษณีย.์....150240………………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..........082-3568791................................................................................................... 
2.วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา...........ประกาศนียบัตรวิชาชีพ......................................................................... 
3.ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญา 
1.สาขาแพทย์แผนไทย 
4.ประสบการณ์การท างานด้านที่เชี่ยวชาญ(พอสังเขป) 
ด้านภูมิปัญญา…………………………………………………………………………………………………………………………........… 
จ านวน.......25.........ปี 
5.ประวัติครอบครัว 
  ชื่อบิดา...............................................................อาชีพ(บิดา)........................................... .อายุ.............ปี 
  ชื่อมารดา...........................................................อาชีพ(มารดา)............................ ............อายุ.............ปี 
  ชื่อคู่สมรส..........................................................อาชีพ(คู่สมรส).......................................อายุ .............ปี 
  จ านวนบุตร........................................................คน  ได้แก่ 
  ล าดับที่ 1..........................................................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 2..........................................................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 3..........................................................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 4..........................................................อายุ……………ปี 

 



6.ผลงานที่ปรากฏ
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... .................................................................................... 
7.การสรา้งเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้ 

ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด 
เผยแพร่/ถ่ายทอด

............................................................................................ ..................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................  
8.สถานที่ตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

ลงชื่อ.................................................... 
                        (...................................................) 
                       ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

 

 

 

 

 

1.ประวัติ 

ชื่อ-สกุล...........................นายสละ..........คีร.ี.................................................................อายุ...........70.........ปี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน......3160800003342 ...เกิดวันที่....1...เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ..2495.... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.....22.........หมู่ที่.....1....ต าบลนิยมชัย.........อ าเภอสระโบสถ์.........จังหวัด......ลพบุรี.................. 
รหัสไปรษณีย.์......15240………………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...085-1865155.......................................................................................................... 
2.วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา...............ประถมศึกษาปีที่6.............................................................................  
3.ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญา 
1.ด้านภูมิปัญญาอุตสาหกรรม 
4.ประสบการณ์การท างานด้านที่เชี่ยวชาญ(พอสังเขป) 
แปรรูปไม้ไผ่ในท้องถิ่นให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เพ่ือจ าหน่าย หลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ  
จ านวน......15..........ปี 
5.ประวัติครอบครัว 
  ชื่อบิดา...............................................................อาชีพ(บิดา)........................................... .อายุ.............ปี 
  ชื่อมารดา...........................................................อาชีพ(มารดา)............................ ............อายุ.............ปี 
  ชื่อคู่สมรส.....นางจ าปี......คีร.ี.............................อาชีพ(คู่สมรส).......................................อายุ...65....ป ี
  จ านวนบุตร.....................6.........................คน  ได้แก่ 
  ล าดับที่ 1..นางปลิว........ค าสว่างค์....................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 2..นายเปรม......คีรี...............................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 3..นางมะปรางค์......ฟักทอง.................อายุ.…40…..ป ี
  ล าดับที่ 4..นางสุปราณี......พระโบราณ..............อายุ….37……ปี 
   
 



ล าดับที่ 5..นางสาวเสาวคนธ์......คีรี.................อายุ.…33…..ปี 
  ล าดับที่ 6..นายศรราม......คีรี.................อายุ.…29…..ป ี

 
6.ผลงานที่ปรากฏ 

แปรรูปไม้ไผ่ในท้องถิ่นให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เตียง แคร่กระท่อม ชั้นวางของ 
หลากหลายรูปแบบ และยังเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบออนไลน์ จัดแสดงสินค้าในงานต่าง ๆ  ของ
อ าเภอ  
7.การสรา้งเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้ 

ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด 
เผยแพร่/ถ่ายทอด

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................  
8.สถานที่ตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

.....22.........หมู่ที่.....1....ต าบลนิยมชัย.........อ าเภอสระโบสถ์.........จังหวัด......ลพบุรี.................. 
. 

 
 

ลงชื่อ.................................................... 
                        (...................................................) 
                       ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

 

 

 

 

 

1.ประวัติ 

ชื่อ-สกุล...........................นางกรรณิการ์..........คีรี..........................................................อายุ...... .....39.........ปี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน......3160800006309 ...เกิดวันที่....1...เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ..2525 
ที่อยู่ปัจจุบัน.....103/1.........หมู่ที่.....1....ต าบลนิยมชัย.........อ าเภอสระโบสถ์.........จังหวดั......ลพบุรี 
รหัสไปรษณีย.์......15240………………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...085-1865155..........................................................................................................  
2.วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา...............................ประกาศนียบัตรวิชาชีพ..................................................... 
3.ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญา 
1.สาขาอ่ืน ๆ (ปลาร้าสับ) 
4.ประสบการณ์การท างานด้านที่เชี่ยวชาญ(พอสังเขป) 
แปรรูปปลาร้าซึ่งใช้ปลาที่หาได้ในท้องถิ่น มาถนอมอาหารโดยการหมักโดยใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
ประกอบกับความรู้สมัยใหม่ เพ่ือรับประทานเอง และจ าหน่าย  
จ านวน......15..........ปี 
5.ประวัติครอบครัว 
  ชื่อบิดา........นายสมชาย.......ทนผล..........................อาชีพ(บิดา).....................................อายุ.............ปี 
  ชื่อมารดา....นางเครือวัลย์....ทนผล..........................อาชีพ(มารดา).....ท าไร่.....................อายุ....60...ป ี
  ชื่อคู่สมรส.....นายเปรม......คีร.ี.............................อาชีพ(คู่สมรส)........ท าไร่.....................อายุ....42...ป ี
  จ านวนบุตร.....................1.........................คน  ได้แก่ 
  ล าดับที่ 1..นางสาวบัณฑิตา........คีรี..................อายุ………16……ปี 
  ล าดับที่ 2..........................................................อายุ……….....…….ป ี
  ล าดับที่ 3..........................................................อายุ.…...........…...ป ี
  ล าดับที่ 4..........................................................อายุ…............……ป ี
   



6.ผลงานที่ปรากฏ 
แปรรูปปลาร้าซึ่งใช้ปลาที่หาได้ในท้องถิ่น มาถนอมอาหารโดยการหมักโดยใช้ภูมิปัญญาของบรรพ

บุรุษ ประกอบกับความรู้สมัยใหม่ เพ่ือรับประทานเอง และจ าหน่าย อีกทั้งยังเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายใน
รูปแบบออนไลน์ จัดแสดงสินค้าในงานต่าง ๆของอ าเภอ  

7.รางวัลที่เคยได้รับ/เกียรติบัตร 
ผ่านการอบรมการพัฒนาฝีมือ ณ โรงแรมลพบุรีอินทร์ จังหวัดลพบุรี ของกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 

8.การสร้างเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้ 
ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด 

  เผยแพร่/ถ่ายทอด 
- เพจปลาร้าสับน้องมินท์   

9.สถานที่ตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
.....103/1.........หมู่ที่.....1....ต าบลนิยมชัย.........อ าเภอสระโบสถ์.........จังหวัด......ลพบุรี . 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
                        (...................................................) 
                       ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

 

 

 

 

 

1.ประวัติ 

ชื่อ-สกุล....นายเตือน....แสงทอง............................................................................................อายุ... ...56.......ปี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน...36108000438....เกิดวันที่...18....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2509.........
ที่อยู่ปัจจุบัน....63/2........หมูท่ี่...11.....ต าบลนิยมชัย.........อ าเภอสระโบสถ์.........จังหวัด.....ลพบุรี……………. 
รหัสไปรษณีย…์…15240…………………………………………………………………………………………………….....………… 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ......089-5629986....................................................................................................... 

2.วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา.......มัธยมศึกษาปีที่..3.......................................................................... .......... 

3.ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญา 
1.สาขาอุตสาหกรรม 

4.ประสบการณ์การท างานด้านที่เชี่ยวชาญ(พอสังเขป) 
มีความเชี่ยวชาญด้านการปั้น หล่อ พระพุทธรูป รูปเหมือน งานสั่งท าต่าง ๆ ตามแบบ ด้วยไฟเบอร์ และปูน
เป็นผู้น าความรู้และแนะน า ให้ความรู้แก่คนในชุมชน จ าหน่ายรูปปั้น รูปหล่อ พระพุทธรูป งานทั่วไป 
จ านวน......30....ปี 

5.ประวัติครอบครัว 
  ชื่อบิดา......นายแผ่....แสงทอง............................อาชีพ(บิดา)........เกษตรกร....................อายุ....86....ปี  
  ชื่อมารดา...นางเงิน...แสงทอง............................อาชีพ(มารดา)....เกษตรกร....................อายุ....80....ปี 
  ชื่อคู่สมรส..........................................................อาชีพ(คู่สมรส).......................................อายุ .............ปี 
  จ านวนบุตร........................................................คน  ได้แก่ 
  ล าดับที่ 1..........................................................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 2..........................................................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 3..........................................................อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 4..........................................................อายุ……………ปี 



 

 

6.การสร้างเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้ 
ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด  
เผยแพร่/ถ่ายทอด

............................................................................................................................. .................................................

................................................................... ...........................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................  
7.สถานที่ตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
63/2........หมู่ที่.....11.....ต าบลนิยมชัย.........อ าเภอสระโบสถ์.........จังหวัด........ลพบุรี…………...…. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
                        (...................................................) 
                       ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
  ***************************  

 

 

 

 

 

1.ประวัติ 

ชื่อ-สกุล.......นางขวัญดาว.......โป๊ะสุวรรณ.......................................................................อายุ...........44........ปี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....3260400085847.....เกิดวันที่....30...เดือน....มกราคม...พ.ศ..2521..... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.....195.......หมูท่ี่.....3....ต าบลนิยมชัย.........อ าเภอสระโบสถ์.........จังหวัด......ลพบุรี.................. 
รหัสไปรษณีย…์…15240…………………………………………………………………………………....................……………… 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ........061-3896679.....................................................................................................  

2.วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา........ประกาศนียบัตรวิชาชีพ............................................................................. 

3.ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญา 
1.สาขาเกษตรกรรม 

4.ประสบการณ์การท างานด้านที่เชี่ยวชาญ(พอสังเขป) 
มีความเชี่ยวชาญด้านการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เผาถ่านจากไม้ ปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ การเลี้ยง
ปลาในบ่อดิน การท าปุ๋ยอินทรีย์ เป็นผู้น าความรู้ที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 
จ านวน......15.......ปี 

5.ประวัติครอบครัว 
  ชื่อบิดา...............................................................อาชีพ(บิดา)........................... .................อายุ.............ปี 
  ชื่อมารดา.......นางสาลี่......โป๊ะสุวรรณ...............อาชีพ(มารดา)........ค้าขาย.....................อายุ....65....ปี 
  ชื่อคู่สมรส..........................................................อาชีพ(คู่สมรส)............. ...........................อายุ.............ปี 
  จ านวนบุตร......................1...............................คน  ได้แก่ 
  ล าดับที่ 1.......นายเจษฎา......ศรีสุวรรณ...........อายุ.…22……ปี 
  ล าดับที่ 2....................................................... ...อายุ……………ปี 
  ล าดับที่ 3..........................................................อายุ……………ปี 



8.การสร้างเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้ 
ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด 
เผยแพร่/ถ่ายทอด 

1.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ต าบลนิยมชัย 
2.ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรให้กับของส านักงานเกษตรอ าเภอสระโบสถ์ 
3.ได้รับคัดเลือกเป็น Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร                                

9.สถานที่ตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
.....195.......หมู่ที่.....3....ต าบลนิยมชัย.........อ าเภอสระโบสถ์.........จังหวัด......ลพบุรี.................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
                        (...................................................) 
                       ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

 


