
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี 

1. ด้านการเกษตรกรรม 
2. ด้านการแพทย์ไทย 
3. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมขน 
4. ด้านภาษาและวรรณกรรม 
5. ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี 
6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านอุตสาหกรรมและหัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
เรื่อง ด้านเกษตรกรรม 
1. ประวัติ 

1.๑ ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางวิรัตน์     นามสกุล  ทิพย์โชติ  ชื่อเล่น ลาย 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3410900218321 
เกิดวัน………  ที ่10  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2504  อายุ  59  ปี…………เดือน 
จังหวัดที่เกิด อุดรธานี  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 144 หมู่ 6 ต าบลค าเลาะ  อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย ์41290   เบอร์โทรศัพท ์097 0847948 วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 6 
ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา…………………………………………………………………. จ านวน…………………………….. ป ี
 ๑.๒ ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา  นายจันทร์  อุ่นสงคราม อาชีพ  ท านา  อายุ……………… ป ี
ชื่อมาร ดานางเล็ก  อุ่นสงคราม อาชีพ ท านา อายุ………………. ปี 
ชื่อสามี/ภรรยา นายสุรศักดิ์  ทิพย์โชติ   อาชีพ สามี/ภรรยา  รับราชการ อายุ………………. ปี 

คนที่ มีบุตรจ านวน…….คน 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
(ปี) 

คนที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ
(ปี) 

1 นางจุฑาทิพย์ ทิพย์โชติ 38    
2 นายเจษฎาพร ทิพย์โชติ 36    
3 นางสาววนิชชา ทิพย์โชต ิ 34    
      
      

 
๒. ประวัติชีวิต และผลงาน 
 ๒.๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน (เขียนเครื่องหมาย/ใน    ) 
√    เกษตรกรรม        ศิปกรรม 
    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม                                      ภาษาและวรรณกรรม 
    การแพทย์แผนไทย                                                ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               ปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
    กองทุนและธุรกิจชุมชน                                           โภชนาการ 
๓. การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ 
     ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด                                           √     เผยแพร่/ถ่ายทอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………ครูภูมิปัญญา 
(……………………………………………………………) 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
เรื่อง ด้านการแพทย์แผนไทย   
1. ประวัติ 

1.๑ ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางทุมมี     นามสกุล  คชอาจ  ชื่อเล่น วาบ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3470700089404 
เกิดวัน พฤหัสบดี  ที ่2  เดือน เมษายน พ.ศ. 2502  อายุ  58  ปี…………เดือน 
จังหวัดที่เกิด อุดรธานี  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 255 หมู่ 1 ต าบลค าเลาะ  อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41290   เบอร์โทรศัพท์ 0981389829 วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 4 
ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา จับเส้น. จ านวน 10 ป ี
 ๑.๒ ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา  นายดี แก้วสีขาว อาชีพ  -  อายุ -  ปี เสียชีวิตแล้ว 
ชื่อมาร นางบุญ  แก้วสีขาว อาชีพ -  อายุ – ปี เสียชีวิตแลว้ 
ชื่อสามี/ภรรยา นายสุรี  คชอาจ   อาชีพ สามี/ภรรยา  ท านา  อายุ 57 ปี 

คนที่ มีบุตรจ านวน…….คน 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
(ปี) 

คนที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ
(ปี) 

1 นายศักดิ์ศรี  วันชูยงค์ 29    
2 นางปริญญา  ชินบุตร 34    
3 นางสาววศันศนีย์ คชอาจ 27    
4 นายจักกริน  คชอาจ 16    
      

 
๒. ประวัติชีวิต และผลงาน 
 ๒.๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน (เขียนเครื่องหมาย/ใน    ) 
    เกษตรกรรม        ศิปกรรม 
    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม                                      ภาษาและวรรณกรรม 
     การแพทย์แผนไทย                                                ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               ปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
    กองทุนและธุรกิจชุมชน                                           โภชนาการ 
๓. การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ 
     ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด                                           √     เผยแพร่/ถ่ายทอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………ครูภูมิปัญญา 
(……………………………………………………………) 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
เรื่อง ด้านกองทุนธุรกิจชุมขน   
1. ประวัติ 

1.๑ ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางสุพิน     นามสกุล  ขันธวิชัย  ชื่อเล่น พิน 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3410800123868 
เกิดวัน พุธ  ที ่2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2512   อายุ  52  ปี…………เดือน 
จังหวัดที่เกิด อุดรธานี  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 218 หมู่ 2 ต าบลค าเลาะ  อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41290   เบอร์โทรศัพท์ 0885719767 วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ปวช 
ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา จับเส้น. จ านวน 10 ป ี
 ๑.๒ ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา  -  อาชีพ  -  อายุ -  ปี - 
ชื่อมาร -   อาชีพ -  อายุ – ปี - 
ชื่อสามี/ภรรยา -   อาชีพ สามี/ภรรยา  ท านา  อายุ - ปี 

คนที่ มีบุตรจ านวน…….คน 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
(ปี) 

คนที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ
(ปี) 

1      
2      
3      
4      
      

 
๒. ประวัติชีวิต และผลงาน 
 ๒.๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน (เขียนเครื่องหมาย/ใน    ) 
    เกษตรกรรม        ศิปกรรม 
    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม                                      ภาษาและวรรณกรรม   
/    การแพทย์แผนไทย                                                ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               ปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
    กองทุนและธุรกิจชุมชน                                           โภชนาการ 
๓. การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ 
     ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด                                           √     เผยแพร่/ถ่ายทอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………ครูภูมิปัญญา 
(……………………………………………………………) 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
เรื่อง ด้านภาษาวรรณกรรม 
1. ประวัติ   

1.๑ ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายสมบูรณ์      นามสกุล  อุดมฤทธิ์  ชื่อเล่น สมบูรณ์ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3410800097832 
เกิดวัน - ที ่1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2485   อายุ  79  ปี…………เดือน 
จังหวัดที่เกิด อุดรธานี  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 110 หมู่ 1 ต าบลค าเลาะ  อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41290   เบอร์โทรศัพท์ 0885719767 วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ป.4 
ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา พิธีการทางศาสนา จ านวน 30ปี 
 ๑.๒ ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา  นายสิงห์  อุดมฤทธิ์ อาชีพ  -  อายุ -  ปี - 
ชื่อมาร – นางน้อย อุดมฤทธ์ อาชีพ -  อายุ – ปี - 
ชื่อสามี/ภรรยา -   อาชีพ สามี/ภรรยา  ท านา  อายุ - ปี 

คน
ที ่

มีบุตรจ านวน…….คน 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
(ปี) 

คนที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ
(ปี) 

1 นายประยุทธ อุดมฤทธิ์  6 นางอรรณ  โคตรพัฒนา  
2 นายค ามูล อุดมฤทธ์     
3 นางรุ่งรัตน์ อุดมฤทธิ์     
4 นางสาวจินดาภา อุดมฤทธิ์     
5 นางสาววรรณภา อุดมฤทธิ์     

 
๒. ประวัติชีวิต และผลงาน 
 ๒.๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน (เขียนเครื่องหมาย/ใน    ) 
    เกษตรกรรม        ศิปกรรม 
    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม                                  √     ภาษาและวรรณกรรม   
      การแพทย์แผนไทย                                                ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               ปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
    กองทุนและธุรกิจชุมชน                                           โภชนาการ 
๓. การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ 
     ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด                                           √     เผยแพร่/ถ่ายทอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………ครูภูมิปัญญา 
(……………………………………………………………) 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
เรื่อง ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
1. ประวัติ   

1.๑ ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายบุญหนัก      นามสกุล  ด่านอุดมรักษ์  ชื่อเล่น หนัก 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 341080091693 
เกิดวัน - ที ่27  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2492   อายุ  72  ปี…………เดือน 
จังหวัดที่เกิด อุดรธานี  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 1 หมู่ 8 ต าบลค าเลาะ  อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41290   เบอร์โทรศัพท์ 0885719767 วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ม.6 
ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา พิธีการทางศาสนา จ านวน 20ปี 
 ๑.๒ ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา  นายแดง ด่านอุดมรักษ์ อาชีพ  -  อายุ -  ปี - 
ชื่อมาร – นางจันทร์ ด่านอุดมรักษ์ อาชีพ -  อายุ – ปี - 
ชื่อสามี/ภรรยา นางจันทร์ลา ด่านอุดมรักษ์   อาชีพ สามี/ภรรยา  ท านา  อายุ - ปี 

คน
ที ่

มีบุตรจ านวน…….คน 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
(ปี) 

คนที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ
(ปี) 

1 นายวารินทร์ ด่านอุดมรักษ์     
2 นางวรรณภา ด่านอุดมรักษ์     
3 นายไชยยา  ด่านอุดมรักษ์     
      
      

 
๒. ประวัติชีวิต และผลงาน 
 ๒.๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน (เขียนเครื่องหมาย/ใน    ) 
    เกษตรกรรม        ศิปกรรม 
    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม                                      ภาษาและวรรณกรรม   
      การแพทย์แผนไทย                                                ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           √    ปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
    กองทุนและธุรกิจชุมชน                                           โภชนาการ 
๓. การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ 
     ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด                                           √     เผยแพร่/ถ่ายทอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………ครูภูมิปัญญา 
(……………………………………………………………) 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
เรื่อง ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ประวัติ   

1.๑ ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายล าพูน      นามสกุล  ผ่านแสงเสาร์  ชื่อเล่น พูล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3410900218445 
เกิดวัน ศุกร์  ที่ 10  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502   อายุ  62  ปี…………เดือน 
จังหวัดที่เกิด อุดรธานี  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 86 หมู่ 8 ต าบลค าเลาะ  อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41290   เบอร์โทรศัพท์ 0642148874 วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ม.6 
ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา พิธีการทางศาสนา จ านวน 20ปี 
 ๑.๒ ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา  นายมี ผ่านแสงเสาร์ อาชีพ  -  อายุ -  ปี - 
ชื่อมาร นางบัว ผ่านแสงเสาร์ อาชีพ -  อายุ – ปี - 
ชื่อสามี/ภรรยา นางร าไพ  ผ่านแสงเสาร์   อาชีพ สามี/ภรรยา  ท านา  อายุ - ปี 
คน
ที ่

มีบุตรจ านวน…….คน 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
(ปี) 

คน
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อายุ
(ปี) 

1 นายเกรียงไกร ผ่านแสงเสาร์     
2 นางสาววันเพ็ญ  ผ่านแสงเสาร์     
3 นายศักดินันท์  ผ่านแสงเสาร์     
      
      

 
๒. ประวัติชีวิต และผลงาน 
 ๒.๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน (เขียนเครื่องหมาย/ใน    ) 
    เกษตรกรรม        ศิปกรรม 
    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม                                      ภาษาและวรรณกรรม   
      การแพทย์แผนไทย                                                ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
√    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 ปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
    กองทุนและธุรกิจชุมชน                                           โภชนาการ 
๓. การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ 
     ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด                                           √     เผยแพร่/ถ่ายทอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………ครูภูมิปัญญา 
(……………………………………………………………) 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
เรื่อง ด้านอุสาหกรรมและหัตถกรรม 
1. ประวัติ   

1.๑ ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางวันทอง      นามสกุล  ราชาธรรมา  ชื่อเล่น หลอด 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3410800101252 
เกิดวัน -  ที ่18  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2505   อายุ  50  ปี…………เดือน 
จังหวัดที่เกิด อุดรธานี  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 112 หมู่ 8 ต าบลค าเลาะ  อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41290   เบอร์โทรศัพท์ 0642148874 วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ม.3 
ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา ทอเสื่อกก  จ านวน 10ป ี

๑.๒ ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา  นายแฝง จันทร์ใส อาชีพ  -  อายุ -  ปี - 
ชื่อมาร นางแพง จันทร์ใส อาชีพ -  อายุ – ปี - 
ชื่อสามี/ภรรยา นายจันดี  ราชาธรรมา   อาชีพ สามี/ภรรยา  ท านา  อายุ - ปี 
คน
ที ่

มีบุตรจ านวน…….คน 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
(ปี) 

คน
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อายุ
(ปี) 

1 นางสาวอ าพร ราชาธรรมา     
2 นายนพพร  ราชาธรรมา     
      
      
      

 
๒. ประวัติชีวิต และผลงาน 
 ๒.๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน (เขียนเครื่องหมาย/ใน    ) 
    เกษตรกรรม        ศิปกรรม 
√    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม                                      ภาษาและวรรณกรรม   
      การแพทย์แผนไทย                                                ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 ปรชัญา ศาสนา และประเพณี 
    กองทุนและธุรกิจชุมชน                                           โภชนาการ 
๓. การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ 
     ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด                                           √     เผยแพร่/ถ่ายทอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………ครูภูมิปัญญา 
(……………………………………………………………) 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
เรื่อง ด้านอุสาหกรรมและหัตถกรรม   
1. ประวัติ   

1.๑ ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายสี      นามสกุล  บุ่งนาม  ชื่อเล่น สี 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3410800101252 
เกิดวัน -  ที ่3  เดือน เมษายน พ.ศ. 2476   อาย ุ   ปี…………เดือน 
จังหวัดที่เกิด อุดรธานี  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 55 หมู่ 8 ต าบลค าเลาะ  อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41290   เบอร์โทรศัพท์   -  วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ม.3 
ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา จักสาร  จ านวน 30 ป ี

๑.๒ ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา  นายสึก  บุ่งนาม อาชีพ  -  อายุ -  ปี - 
ชื่อมาร นางสอน  บุ่งนาม อาชีพ -  อายุ – ปี - 
ชื่อสามี/ภรรยา นางล าไย บุ่งนาม   อาชีพ สามี/ภรรยา  ท านา  อายุ - ปี 
คน
ที ่

มีบุตรจ านวน…….คน 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
(ปี) 

คน
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อายุ
(ปี) 

1 นางสาวไล บุ่งนาม  6 นางสาวปริณญาภรณ์  บุ่งนาม  
2 นายสมใจ  บุ่งนาม     
3 ธงชัย  บุ่งนาม     
4 นางสาวสุนา บุ่งนาม     
5 นายเกษตร  บุ่งนาม     

 
๒. ประวัติชีวิต และผลงาน 
 ๒.๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน (เขียนเครื่องหมาย/ใน    ) 
    เกษตรกรรม        ศิปกรรม 
√    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม                                      ภาษาและวรรณกรรม   
      การแพทย์แผนไทย                                                ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 ปรชัญา ศาสนา และประเพณี 
    กองทุนและธุรกิจชุมชน                                           โภชนาการ 
๓. การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ 
     ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด                                           √     เผยแพร่/ถ่ายทอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………ครูภูมิปัญญา 
(……………………………………………………………) 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
เรื่อง ด้านอุสาหกรรมและหัตถกรรม   
1. ประวัติ   

1.๑ ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายสุดใจ      นามสกุล  พงษ์ไทย  ชื่อเล่น ส ี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 341080095881 
เกิดวัน เสาร์ ที ่10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2479   อายุ    ปี…………เดือน 
จังหวัดที่เกิด อุดรธานี  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 84 หมู่ 9 ต าบลค าเลาะ  อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41290   เบอร์โทรศัพท์   0967562267 วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ม.3 
ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา จักสาร  จ านวน 30 ป ี

๑.๒ ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา  นายทองศรี  พงษ์ไทย อาชีพ  -  อายุ -  ปี - 
ชื่อมาร นางจันทร์  พงษ์ไทย อาชีพ -  อายุ – ปี - 
ชื่อสามี/ภรรยา นางล าไย บุ่งนาม   อาชีพ สามี/ภรรยา  ท านา  อายุ - ปี 
คน
ที ่

มีบุตรจ านวน…….คน 
ชื่อ-นามสกุล 

อายุ 
(ปี) 

คน
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อายุ
(ปี) 

1 นายสุรชัย  พงษ์ไทย     
2 นายธนกฤต   พงษ์ไทย     
3 นายสุศักดิ์  พงษ์ไทย     
4 นายสุรชาติ  พงษ์ไทย     
      

 
๒. ประวัติชีวิต และผลงาน 
 ๒.๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน (เขียนเครื่องหมาย/ใน    ) 
    เกษตรกรรม        ศิปกรรม 
√    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม                                      ภาษาและวรรณกรรม   
      การแพทย์แผนไทย                                                ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 ปรชัญา ศาสนา และประเพณี 
    กองทุนและธุรกิจชุมชน                                           โภชนาการ 
๓. การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ 
     ไม่ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด                                           √     เผยแพร่/ถ่ายทอด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………ครูภูมิปัญญา 
(……………………………………………………………) 



 


