
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ทะเบียนภูมปัิญญาบุคลากรท้องถิ่น 
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ทะเบียนภูมปัิญญาบุคลากรท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ช่ือ  สกุล ความรู้ความสามารถพเิศษ 

1  นายผา   จกัรเฮียม   แต่งกลอนเซ้ิงบั้งไฟ 

2  นายสมควร  ลีชา   กลอนแหล่ 
3  นางถ ่า  สีมารัก   กลอนสารพนัยะ 
4   นางบุญโฮม  สีหาบุตโต   ล ากลอนโบราณ 

5   นางแพงศรี  พนัธะ   ล าเพลิน,ล าขอนแก่น 
6   นายเดโช  อุปลา   เล่นดนตรีไทย (แคน) 
7   นายค ้า  จนัทะเสน   เล่นดนตรีไทย (พิณ) 
8   นายสวน  สีแกว้   ผูน้ าพิธีทางศาสนา 
9   นายแป  สีหาบุตโต   สูตรขวญั (บายศรีสู่ขวญั) 
10   นางสุมิตรา  โนนแสน   สวนผกัเศรษฐกิจพอเพียง   
11   นายประสงค ์ อุปลา   สวนผลไมเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
12   นายเดช  จดันอก   พุไฟ ,ตะไลเพนียง 
13   นายพุทธศรี  เรืองศรี   บั้งไฟ ,ตะไล ,ไฟเพนียง 
14   นายบญัญติั  บุญมา   ป้ันโอ่ง,ป้ันอ่างปลา 
15   นายส าราญ  อดทน   สานแห 

16   นางญวน  โพธ์ิดี   สานสวิง 
17   นายทองมว้น  สีหาบุตโต   จกัสานหวด,กระติบขา้ว,ตะกลา้ 
18   นายช่วย  เนตรแกว้   สานท่ีดกักบ 

19   นายเตม็  ยะปะเภา   ช่างตดัผม 
20   นายอดุล  จดันอก   ช่างซ่อม 
21   นายทวีศกัด์ิ  แป้นนอก   ช่างเหลก็ดดั 
22 นางทองอยู ่ สีหาบุตโต ทอผา้ขาวมา้ 

 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ช่ือ  สกุล ความรู้ความสามารถพเิศษ 

23   นางนกแกว้  สีมารัก   ปลูกหม่อนเล้ียงไหม 

24   นางหนูจวน  ชาจอหอ   มดัลายผา้ไหมมดัหม่ี 

25   นางค าแกว้  ปัตตานงั   ทอผา้โสร่งไหม 

26   นางซ่อ  อสุรินทร์   ทอผา้ไหมพื้นเรียบ 

27   นางทองค า  เพชรวาทศาสร์   ทอเส่ือกก 
28   นางหนูเมือง  สามนคร    ท าขนมตาล 
29   นางสอิง้  ประทุมสาย   ท าขนมนางเลด็ 
30   นางมะลิวรรณ  ยอดไธสง   ท าขนมดอกจอก 
31   นายขนัติ   ทองภูธร   พานบายศรี,งานใบตอง 
32   นางสมร   ฉาบพิมาย   ปลูกดาวเรือง 
33   นายทศันพงษ ์ ทองภูธร   ฟาร์มโคเน้ือ 
34   นายคาวี  เบอร์ไธสง   ฟาร์มเล้ียงหมู , เล้ียงไก่ชน  
35   นางพรรณงา  บุญมา   ผลิตกระเป๋าถุงกาแฟ(รีไซเคิล) 
36     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

       
 

ช่ือ   นางทองดี        นามสกุล  เบอร์ไธสง 
เลขประจ าตัวประชาชน  3301201230481 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 15   เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ. 2487 
บ้านเลขที่  109    หมู่ท่ี   7    บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล     กุดจอก          อ าเภอ     บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นายบุญยงั  สีมารัก    อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   2  คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    บานบายศรี 
 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ  นายผา         นามสกุล  จดัเฮียม  
เลขประจ าตัวประชาชน  3301201229521 

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิ พ.ศ.   2476 
บ้านเลขที่  78   หมู่ท่ี    7      บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล    กุดจอก           อ าเภอ     บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส นางไหล  จดัเฮียม   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   8  คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  แต่งกลอนและเซ้ิงบั้งไฟ 

 



 
ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

     
 

ช่ือ  นายเดโช         นามสกุล    อุปลา 
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201230413 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  1  เดือน  สิงหาคม     พ.ศ.  2498 
บ้านเลขที่    108     หมู่ท่ี   7     บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล    กุดจอก        อ าเภอ      บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นางสุวรรณ  อุปลา     อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  5   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   เล่นดนตรีไทย (แคน) 
 
 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ  นายค ้า         นามสกุล      จนัทะเสน   
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201230731 

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  2  เดือน    กนัยายน      พ.ศ.    2498 
บ้านเลขที่   114    หมู่ท่ี    7    บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล    กุดจอก       อ าเภอ   บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นางนวลจนัทร์  จนัทะเสน       อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   5  คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ     เล่นดนตรีไทย (พิณ) 
 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

   
 

ช่ือ  นางหนูจวน         นามสกุล  ชาจอหอ 
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201230260 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  3  เดือน สิงหาคม พ.ศ.   2511 
บ้านเลขที่ 104/1     หมู่ท่ี  7    บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล    กุดจอก              อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นายวิชยั  ชาจอหอ     อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  2   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    มดัลายผา้ไหมมดัหม่ี 
 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

     
 

ช่ือ    นางค าแกว้          นามสกุล    ปัตตานงั  
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201228508 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 1   เดือน   มกราคม   พ.ศ.   2504 
บ้านเลขที่ 45/1      หมู่ท่ี   7      บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นายสมยั  ปัตตานงั       อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  2   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ ทอผา้โสร่งไหม 
 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 
 

 

  
 

ช่ือ  นางนกแกว้         นามสกุล    สีมารัก  
เลขประจ าตัวประชาชน     3301201227871 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  2  เดือน   มีนาคม    พ.ศ.    2510 
บ้านเลขที่   44/1     หมู่ท่ี   7     บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส    นายรังศรี  สีมารัก   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  2   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    ปลูกหม่อน เล้ียงไหม 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

  
 

ช่ือ  นายช่วย         นามสกุล    เนตรแกว้  
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201230626 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  2  เดือน ธนัวาคม พ.ศ.  2493 
บ้านเลขที่  112    หมู่ท่ี   7      บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล   กุดจอก     อ าเภอ   บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ   ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นางสาย  เนตรแกว้      อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   4   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    จกัสานท่ีดกักบ 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

   
 

ช่ือ    นายทองมว้น         นามสกุล   สีหาบุตโต  
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201230243 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิ พ.ศ.  2486 
บ้านเลขที่  104   หมู่ท่ี   7     บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นางส ารวย  สีหาบุตโต    อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   4  คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  - จกัสานหวด  
   -กระติบขา้ว 

          -ตะกลา้ 
 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ     นายสมชาย         นามสกุล  แคนสี 
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201227978 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  5   เดือน   กุมภาพนัธ์    พ.ศ.   2489 
บ้านเลขที่   33     หมู่ท่ี     7    บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ    บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นางล าดวน  แคนสี   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  3   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    ล ากลอนโบราณ 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ   นางบุญโฮม          นามสกุล   สีหาบุตโต  
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201228923 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  12   เดือน    มีนาคม    พ.ศ.   2489 
บ้านเลขที่  65   หมู่ท่ี  7  บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นายแป  สีหาบุตโต   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  4   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  ล ากลอนโบราณ 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ นางจดั          นามสกุล     ทองภูธร   
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201227340 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 7   เดือน มกราคม    พ.ศ.   2501 
บ้านเลขที่ 14      หมู่ท่ี  7  บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นายเท่ียง  ทองภูธร   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  3   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   ล าเพลิน 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

   
 

ช่ือ  นายสมควร         นามสกุล  ลีชา 
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201228699 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 8   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.    2505 
บ้านเลขที่  82/1   หมู่ท่ี   7   บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส นางบรรจง  ลีชา อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  1   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   - กลอนแหล่   
    - จกัสานสุ่มไก่ 

 

 
 



 

ทะเบียนภูมปัิญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

   
 

ช่ือ  นายธ ารงค ์         นามสกุล สิทธิผล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่    เดือน  พ.ศ. 
บ้านเลขที่  22  หมู่ท่ี  7   บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส นางศรี  สิทธิผล   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  6   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ - ผูน้ าศาสนพิธี 
    -ไร่นาสวนผสม 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

         
 

ช่ือ  นายแป         นามสกุล   สีหาบุตโต  
เลขประจ าตัวประชาชน    3301201228966 

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิ   พ.ศ.   2484 
บ้านเลขที่  65   หมู่ท่ี  7    บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นางบุญโฮม  สีหาบุตโต   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   4  คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   ผูน้ าศาสนพิธี (สูตรขวญั) 
 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

  
 

ช่ือ  นายทวีศกัด์ิ         นามสกุล  แป้นนอก  
เลขประจ าตัวประชาชน   3301200680920 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 6   เดือน    เมษายน     พ.ศ.   2503 
บ้านเลขที่  77   หมู่ท่ี  7   บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส นางบวัไข  แป้นนอก  อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  4   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   ช่างเหลก็ดดั 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ   นางซ่อ        นามสกุล  อสุรินทร์ 
เลขประจ าตัวประชาชน   3301200776153 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  12  เดือน   สิงหาคม     พ.ศ.     2509 
บ้านเลขที่   100/2   หมู่ท่ี   7    บา้นออ้ยชา้ง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส นายสุรัตน์  อสุรินทร์ อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  3   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    ทอผา้ไหมพ้ืนเรียบ 
 



 
ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

     
 

ช่ือ นางทองค า       นามสกุล  เพชรวาทศาสตร์ 
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201218936 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 19   เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2509 
บ้านเลขที่   33/2   หมู่ท่ี   14   บา้นโนนแดง 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นายอวบ  เพชรวาทศาสตร์   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  3   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   ทอเส่ือกก 
 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 
 

        
 

ช่ือ   นายส าราญ        นามสกุล  อดทน 
เลขประจ าตัวประชาชน    3301201223603 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิ พ.ศ.  2496 
บ้านเลขที่  56/2    หมู่ท่ี  5   บา้นหนองเซียงโข่   
ต าบล  กุดจอก   อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส    นางปลาเป้า  อดทน        อาชีพ  ท านา 
มีบุตร    2      คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ      สานแห 
 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

      
 

ช่ือ   นางญวน        นามสกุล  โพธ์ิดี 
เลขประจ าตัวประชาชน   5301200028030 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  24     เดือน  กุมภาพนัธ์    พ.ศ. 2496 
บ้านเลขที่  55   หมู่ท่ี  5    บา้นหนองเซียงโข่   
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นายด่อน  โพธ์ิดี    อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   1  คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   สานสวิง 
 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

      
 

ช่ือ   นายสมภาร        นามสกุล  วีระเกียรติ 
เลขประจ าตัวประชาชน    5940300001838 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ   ไทย 
เกดิวันที่  12    เดือน มกราคม     พ.ศ.2464 
บ้านเลขที่   5    หมู่ท่ี  5  บา้นหนองเซียงโข่ 

ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส - อาชีพ  - 
มีบุตร  3   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    สานไซดกัปลา 
 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

        
 

ช่ือ    นายเดช       นามสกุล  จดันอก 
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201223751 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 10   เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 2480 
บ้านเลขที่ 61   หมู่ท่ี  5 
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นางอั้ว  จดันอก    อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  7   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   - ช่างท าพุไฟ  
      - ตะไลเพนียง 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 
 

 
 

ช่ือ   นายเตม็        นามสกุล   ยะปะเภา  
เลขประจ าตัวประชาชน    3301200616351 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  18   เดือน  มกราคม    พ.ศ.   2485 
บ้านเลขที่  26    หมู่ท่ี  5  บา้นหนองเซียงโข่ 

ต าบล   กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นางหนูจนัทร์  ชาวสวน   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   3   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   ช่างตดัผม 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

        
 

ช่ือ   นายบญัญติั        นามสกุล บุญมา 
เลขประจ าตัวประชาชน    3301201343013 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  4  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   2496 
บ้านเลขที่  88   หมู่ท่ี  5  บา้นหนองเซียงโข่    
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา  

ช่ือคู่สมรส  -     อาชีพ  - 
มีบุตร   5   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    ป้ันโอ่ง  ป้ันอ่าง 
 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ     อดุล      นามสกุล จดันอก 
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201223778 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 22     เดือน    พฤษภาคม     พ.ศ.   2508 
บ้านเลขที่ 9/1   หมู่ท่ี 5  บา้นหนองเซียงโข่       
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   นางล าปาง  จดันอก    อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   2  คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    ช่างซ่อม 
 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ    นางมะลิวรรณ       นามสกุล   ยอดไธสง 
เลขประจ าตัวประชาชน  3301201221511 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2508 
บ้านเลขที่ 14  หมู่ท่ี    5  บา้นหนองเซียงโข่    
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส นายสมหมาย   ยอดไธสง   อาชีพ    ท านา 
มีบุตร   2   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ ท าขนมดอกจอก 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ    หนูเมือง       นามสกุล สามนคร 
เลขประจ าตัวประชาชน  3301201221163 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 10   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2494 
บ้านเลขที่ 3  หมู่ท่ี 5  บา้นหนองเซียงโข่    
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส สวสัด์ิไช   สามนคร   อาชีพ  ท านา  
มีบุตร   4   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   ท าขนมตาล 
 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

   
 

ช่ือ    นางสอิง้       นามสกุล ประทุมสาย 
เลขประจ าตัวประชาชน  3301201226165 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่   18   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2493 
บ้านเลขที่   14  หมู่ท่ี   6   บา้นหนองปรือ      
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส นายบุญสอง  ประทุมสาย    อาชีพ  ท านา 
มีบุตร  2    คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   ท าขนมนางเลด็ 
 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ  นายประสงค ์        นามสกุล   อุปลา 
เลขประจ าตัวประชาชน       3301201230529 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  5    เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.   2493 
บ้านเลขที่ 110   หมู่ท่ี   7    บา้นออ้ยชา้ง  
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส นางสม   อุปลา    อาชีพ  ท านา 
มีบุตร   3   คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    เศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

   
 

ช่ือ  นายพุทธศรี         นามสกุล เรืองศรี 
เลขประจ าตัวประชาชน   3301201229750 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่ 25   เดือน   กุมภาพนัธ์   พ.ศ.   2513 
บ้านเลขที่    88   หมู่ท่ี 7    บา้นออ้ยชา้ง    
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นางดาวเรือง   เรืองศรี     อาชีพ  ท านา 
มีบุตร      2     คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ    - บั้งไฟ 

       - พุไฟ 
 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 
 

   
 

ช่ือ    นายขนัติ       นามสกุล ทองภูธร 
เลขประจ าตัวประชาชน  1301200099082 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  6  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2535 
บ้านเลขที่ 14  หมู่ท่ี  7   บา้นออ้ยชา้ง     
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   -   อาชีพ  รับจา้ง 
มีบุตร - คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  - พานบายศรี   
     - งานใบตอง 
     - ขนมไทย 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิน่ 
 

 
 

ช่ือ   นายคาวี        นามสกุล เบอร์ไธสง 
เลขประจ าตัวประชาชน 1301200042722 
สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2528 
  บ้านเลขที่ หมู่ท่ี   5  
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นางจนัทร์หอม  เพง็มูล   อาชีพ  ท านา 
มีบุตร 1 คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  -   ฟาร์มหมู 

- เล้ียงไก่ชน 
 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ    นายทศันพงษ ์        นามสกุล ทองภูธร 
เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่    เดือน   พ.ศ. 
  บ้านเลขที่ 19 หมู่ท่ี   7  
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นางจนัทร์หอม  ทองภูธร   อาชีพ  รับจา้ง 
มีบุตร 3 คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  -  ฟาร์มโคเน้ือ 
- ปลูกพืชอาหารสตัว ์

 

 



 

 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ  นางถ ่า   นามสกุล สีมารัก  
เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่    เดือน พ.ศ. 
  บ้านเลขที่  หมู่ท่ี 7    
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นายบุญมา  สีมารัก     อาชีพ  ท านา 
มีบุตร 1 คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  -  ร้องสารพรรญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ นางสมร    นามสกุล  ฉาบพิมาย 
เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่    เดือน พ.ศ. 2518 
  บ้านเลขที่  หมู่ท่ี  7   
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นายส าลอง  ฉาบพิมาย     อาชีพ  ท านา 
มีบุตร 2  คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  -  ปลูกดอกดาวเรือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ  นางพรรณงา   นามสกุล  บุญมา 
เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่    เดือน พ.ศ. 
  บ้านเลขที่  หมู่ท่ี 5    
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นายประยรู  บุญมา     อาชีพ  รับราชการ 
มีบุตร 2 คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ เยบ็กระเป๋าจากถุงกาแฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ  นางสุมิตรา   นามสกุล โนนแสน   
เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่    เดือน พ.ศ. 
  บ้านเลขที่  หมู่ท่ี  5   
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นาย   โนนแสน     อาชีพ  ท านา 
มีบุตร 2 คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  - สานผกัเศรษฐกิจพอเพียง 
- เล้ียงปลาบ่ดิน 

- เล้ียงหมู  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ  นางแพงศรี   นามสกุล  พนัธะ 
เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่    เดือน พ.ศ. 
  บ้านเลขที่  หมู่ท่ี  7   
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นายนิพนธ์  พนัธะ     อาชีพ  ท านา 
มีบุตร 3 คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  -    ล าเพลิน 

- ล าขอนแก่น  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ  นายสวน   นามสกุล  สีแกว้   
เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่    เดือน พ.ศ. 
  บ้านเลขที่  หมู่ท่ี   7  
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส  นางหนูรัตน์  สีแก้ว     อาชีพ  ท านา 
มีบุตร 3 คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ   -  ผูน้ าพิธีทางศาสนาพุทธ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาบุคลากรท้องถิ่น 

 

 
 

ช่ือ  นางทองอยู ่  นามสกุล  สีหาบุตโต 
เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ  ไทย     เช้ือชาติ  ไทย 
เกดิวันที่    เดือน พ.ศ. 
  บ้านเลขที่  หมู่ท่ี  7   
ต าบล  กุดจอก    อ าเภอ  บวัใหญ่     
จังหวัด   นครราชสีมา     อาชีพ  ท านา 
ช่ือคู่สมรส   -       
มีบุตร 3 คน 

ความรู้ความสามารถพเิศษ  -  ทอผา้ขาวมา้ 
 

 

 

 

 

 


