
ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

1 นาย กวินท ดวงแกว 35 5 ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม 50160 087-190-8840  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

2 นาย แกว  อินตะคํา 82 5 แมสอย จอมทอง เชียงใหม 50240  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

3 นาง แกวมา  จันจูติ๊บ 38/3 5 แมสอย จอมทอง เชียงใหม 50240  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

4 นาย คําปน  แสนสิงห 56 6 ขวงเปาใต บานแปะ จอมทอง เชียงใหม 50240  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

5 นาง แจมจันทร  แสนสิงห 51/1 6 บานแปะ จอมทอง เชียงใหม 50240 081-950-9934  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

6 นาย ชลธิศ แสนศรี 102 3 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 50160 093-179-2827  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

7 นางสาว ถิระดา  วงคยศ 139/1 13 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 50160 081-166-4964  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

8 นาย ทรงพลศักดิ์  หลาปาซาง 433 15 ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม 50160 093-2878987  - 57 ป ศิลปกรรม จิตรกรรมลานนา 33 ป การเขียนภาพ

จิตรกรรมลานนา

9 นาง ธิดา  สุขสม 361 7 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม 50160 819802205  -  - หัตถกรรม เย็บผาฝาย  -  -

10 นาง ปรีดา จันตาโลก 241 9 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม 50160 053-361369  - 69 ป หัตถกรรม การทอผาฝาย 32 ป  -

11 นาย ปน  แสนสิงห 230 6 ขวงเปาใต บานแปะ จอมทอง เชียงใหม 50240  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

12 นาง ฟองจันทร  นามเทพ 125 2 ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม 50160 หัตถกรรม งาน

ประดิษฐใบตอง

13 นาง เสาวนีย  บันสิทธ์ิ 105 8 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม 50160 053-361321 , 

089-8356290

 - 77 ป หัตถกรรม การทอผา



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

14 นาง อรอนงค  ใจเมือง 91/1 3 แมสอย จอมทอง เชียงใหม 50240  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

15 นาง อําไพ  พรมทา 8 3 ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม 50160  -  - 55 ป หัตถกรรม ผาทอ

16 นาง คําหนอย  ลายคํา 180 4 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170  -  - 58 ป อุตสาหกรรม เคร่ืองจักรสาน (กวย)

17 นาย ณัฐวุฒิ  รุงรัตนไชย 20 1 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170 089-5584903  -  - ภาษาและวรรณกรรม  -  -  -

18 นาย ตา  ผองแผว 393 2 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170 089-5603973  -  - การจัดการทรัพยากร  -  -  -

19 นาย ธรรมศาสตร  พรมติ๊บ 61 5 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม 50170 081-169-5630  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

20 นาย นพรัตน  เกตุบุญเรือง 29 4 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170 081-21119747  - 59 ป อุตสาหกรรม ทําปราสาทลานนา

21 นาย บุญปง สิงหแกว 217 8 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170 081-0292880  - 57 ป ศิลปะการแสดง เคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

22 นาย บุญเรือง  การหมั่น 13 3 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม 50170 053-375409  - 66 ป ภูมิปญญาพ้ืนบาน การแพทยแผนไทย  -  -

23 นาย พร  วงคมอย 34 8 บานแมกะ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม 50170  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

24 นาง ลักขณา  แกวใจมา 499 2 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170 081-1118087  -  - สวัสดิการ  -  -  -

25 นาย วรเดช  กันทะ 450 8 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม 50170 094-7031869  -  - การจัดการองคกร

26 นาง ศรีนวล  รอดพวง 115 4 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170  -  - 58 ป อุตสาหกรรม เคร่ืองจักรสาน (กวย)

27 นาย ศรีวรรณ  สามถวน 23 3 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม 50170 085-7129864  -  - เกษตรกรรม ทําปุยอินทรีย ผลิต

นํ้าหมักชีวภาพ

 -  -

28 นาง สมจิต  ใจระวัง 21/1 6 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170 089-8872121  - 54 ป ดานแพทยแผนไทย นวดแผนไทย

29 นาย สมนึก  ตะปวน 108 8 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170 088-4015832  -  - การจัดการทรัพยกร

และสิ่งแวดลอม

 -

30 นาย สมบูรณ  กันทา 129 4 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม 50170 089-2640369  -  - เกษตรกรรม  -  -  -

31 นาย เสนห  เสารแกว 117/4 6 เชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม 50170 080-123-1744 , 

081-9516867

 - 30 ป คีตศิลปและขับรอง การเปาป ซึง สะลอ  -  -

32 นางสาว อรพินท  เกตุบุญเรือง 29 4 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 50170 086-1166632  - 63 ป อุตสาหกรรม เคร่ืองจักรสาน (กวย)

33 นาง ออย  คํามา 86 11 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม 50170 086-1969454  -  - สวัสดิการ  -

34 นาย อุนเรือน  หงษทอง 70 8 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม 50170 053-375103 , 

081-8997226

 - 63 ป คีตศิลปและขับรอง การขับซอและคาว

ซอพ้ืนบานลานนา

 -  -

35 นาง อุนหยั่ว เหลาซาง 164 16 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม 50170  -  - 30 ป หัตถกรรม ผาปกชาวมง  -  -

36 นาง อุษา เขื่อนเมือง 133/1 5 บานก่ํา เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม 50170  -  - 58 ป แพทยแผนไทย สมุนไพร

37 นาย เกียรติชัย  ทวีบุตร 13 11 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม 50320 099-9577632  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

38 นาย ขจรศักดิ์  วงคสุข 279 3 หนองบัว หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม 50320 084-810-1981  -  - ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนบาน 

กลองตึ่งโนง

 -  -

39 นาย คํา  ไครแกว 196 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม 50320 084-9865483  - 78 ป หัตถกรรม การทอเสื่อกก



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

40 นาย จั๋นตา  สิทธิประณีต 221 5 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม 50320 080-7925099  - 40 ป ศิลปะหัตถกรรม

โคมตุงและงานตัด

กระดาษ

การทําตุงทําโคม ตัด

ฉลุกระดาษดวย

กรรไกรและจัด

10 ป สอนตาม

โรงเรียนตาง ๆ 

เชน ม.พายัพ 41 นาย ชนะพล  โพธ์ิศรี 459 2 ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม 50320 086-187-5313  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

42 นาย นัฐพงศ  ใจดี 132 1 ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม 50320 085-599-7506  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

43 นาย บุญปน  งามล้ํา 21 8 บานทุงยาง ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม 50320  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

44 นาย สายชน  จันทรสม 89 12 บานสัน

ทราย

ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม 50320  -  - 54 ป ศิลปกรรม งานปน



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

45 นาย จันทรคํา  ปูเปด 253 3 บงตัน ดอยเตา เชียงใหม 50260 081-99220661 Banlaikaewkaren

group@hotmail.c

om

43 ป หัตถกรรมผาทอ

กะเหร่ียง

ผาทอกะเหร่ียงยอม

สีธรรมชาติ

15 ป จัดตั้งแหลง

เรียนรูภูมิ

ปญญาสอน

กระบวนการใน

เร่ืองการยอมสี

ธรรมชาติแก

เด็กรุนใหม และ

เขาสูองคกร

กลุมเยาวชน

รักษบานเกิดให

ศึกษาแหลง

เรียนรูภูมิ

ปญญาความ

เปลี่ยนแปลง

ระหวางวิถึเกา

และใหม

46 นาย ฐาปนีย  ไหวยะ 25 7 ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม 50260 081-9801689 oilpapanee9@g

mail.com

38 ป หัตถกรรมทอผา การทอผาตีนจกลาย

นํ้าทวมดอยเตา

15 ป จัดตั้งแหลง

เรียนรูภูมิ

ปญญารวบรวม

องคความรู

ตาง ๆ รอมท้ัง



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

47 นาย ธนวัฒน จิตราวงศ 14 2 ซอยบานโทง วงตัน ดอยเตา เชียงใหม 50260 089-5547833  - 55 ป หัตถกรรม ดานสานเคร่ือง

เรีอนหวาย

10 ป  

48 นาง แสงเดือน  เปยตั๋น 39 2 ทาเดื่อ ดอยเตา เชียงใหม 50260 085-6243976  - 53 ป หัตถกรรม ทอผาจก ทอกี่

49 นาย เกษม  พานวนทิศ 17 1 สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 089-9547092  - 55 ป ภูมิปญญา การเกษตร (เพาะเห็ด)

50 นาง เกี๋ยงคํา  ยอดคําเหลือง 42 6 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-887427  - 56 ป แพทยแผนไทย สมุนไพรลูกประคบ 10 ป  -

51 นาย แกว  ชัยญาณ 78 1 ปาแพะ แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220  -  - 61 ป หัตถกรรม ทําตุกกาออมสิน

มะพราว

52 นาง จันทรฉาย  เขตสิทธ์ิ 75 6 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 086-1877987 , 

053-887427

 - 57 ป ภูมิปญญา การแพทยแผนไทย

พ้ืนบานลานนา

20 ป การนวดรักษา

เสน ยาสมุนไพร

53 นาง จันทรเปง  มูลมั่ง 79/4 1 แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220  -  - 46 ป หัตถกรรม แกะสลักแผนไม  -  -

54

นาง

จําเนียน  พรหมกันธา 66 2 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220  -  - 58 ป นวดแผนโบราณ

55 นาย ดวงฤทธ์ิ  พวงแกว 19/1 4 ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220  -  - 72 ป ดานสมุนไพรและ

แพทยแผนโบราณ

สมุนไพร  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

56 นาง ดอกแกว  พุทธมโนธรรม 87/3 12 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 084-4424091  - 48 ป ศิลปกรรม ดานศิลปะ 

จิตรกรรมฝาผนัง

5 ป สอนศิลปะการ

วาดภาพ

ทัศนศิลป

57 นาย ทัศนา  เกษมพันธ 7/1 2 บานโพธ์ิทอง

เจริญ

เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 086-191-4693  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

58 นาง ทัศนีย  ยะจา 135/4 6 ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 081-8850419  - 54 ป หัตถกรรม เคร่ืองเคลือบศิลาดล

59 นาย เทพวิมล  ราบร่ืน 28/4 2 แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-386383  - 45 ป ทัศนศิลป ทัศนศิลป 

(เคร่ืองปนดินเผา)

60 นางสาว ธัญลดา  คําเปลี่ยน 158 2 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 082-1944629 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

61 นาย พรมมา  บุญชุมใจ 142 4 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-496264  -  - ภูมิปญญาไทลื้อ ภูมิปญญาดานอาหาร

งานหัตถกรรมวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวไทลื้อ

 -  - 

62 นางสาว พรรณี  สมโพธ์ิ 59 8 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 095-8858598  -  - หัตถกรรม (ทอผาไท

ลื้อ)

การทอผาไทลื้อ  -  -

63 นาง พรรษา  บัวมะลิ 142 4 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-496264 , 

081-9519320

 - 54 ป ภูมิปญญา วัฒนธรรม การขับลื้อ

 ภาษาและ

วรรณกรรมพ้ืนบาน 

(ไทลื้อ)

 -  -

64 นาย มงคล   เสียงชารี 86/1 4 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-495693  - 56 ป ศิลปะการแสดง 

(นาฎศิลปไทย)

การแสดงพ้ืนบาน  -  -

65 นาย มา  ยอดคําปา 264 4 แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220  -  -  - ศิลปะการแสดง กลองชุดประยุกต

ลานนา



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

66 นาย เรวัต  พรหมรักษ 80/1 7 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 089-559-2160  - 61 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

67 นาง วงเดือน  จันทรศิริ 75 6 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-887427  - 58 ป แพทยแผนไทย สมุนไพรลูกประคบ 11 ป  -

68 นาย วรษิต  จันทรศิริ 75 6 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 084-1711960  - 21 ป ศิลปะการแสดง ศิลปะไทยยวน-ไทย

ใหญ

 -  -

69 นางสาว วาริษา จันทรศิริ 75 6 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 089-998860  - 22 ป ศิลปะการแสดง ศิลปะไทยยวน-ไทย

ใหญ

 -  -

70 นาย วีระชาติ  พาจรทิศ 103/1 4 ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-6026892  -  - ภาษาและวรรณกรรม  -  -  -

71 นาย ศัจกร แกวทรายแกน 46 1 สําราญราษฏร ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 093-253-4593  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

72 นาง ศิริพร  ขจรจิตร 48/2 3 ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

73 นาย สถิตยพงษ  วงคมูล 1 2 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 089-552-7905  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

74 นาย สมทบ  พาจรทิศ 72 หมู 3 ซอยมิตร

เกษตร

3 ซอยมิตร

เกษตร

ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-945075 , 

081-7168610

 - 57 ป วรรณศิลป  -  -  -

75 นาย สุรชัย  มงคลวิจิตรการเกษม 94 2 แมโปง ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 086-1899137  - 62 ป ภูมิปญญา การเกษตรผสมผสาน

76 นาย เสถียร  พิทอนวร 37 4 ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220  -  - 77 ป หัตถกรรม จักรสานไมไผและส

ลาไม

 -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

77 ร.ต.ท. อนันต  บัวมะลิ 142 4ซอย 4 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-496264  -  - ภูมิปญญาไทลื้อ ภูมิปญญาดานอาหาร

งานหัตถกรรมวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวไทลื้อ

 -  - 

78 นาย อริญชัย  พิณชัย 82/2 4 ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 084-0460281  - 54 ป ดานประติมากรรม งานปูนปน  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

79 นางสาว อัมพร  เขื่อนลอม 67 8 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 095-8858598  -  - หัตถกรรม (ทอผาไท

ลื้อ)

การทอผาไทลื้อ  -  -

80 นาย อานนท  หลาบุญมา 62 6 ปาเสา แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 084-884-9489  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

81 นาย อานันท  ราชวังอินทร 21/3 2 สําราญราษฏร ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 089-8500266  - 42 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

82 นาง อิ่นแกว  ชัยศรี 274/1 3 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 083-4701579,  

053-495264

 -  - สมุมไพรพ้ืนบาน สมุนไพร  -  -

83 นาย อิ่นคํา  กัลปยาธิ 96 4 ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220  -  - 88 ป ดานประเพณี 

พิธีกรรมและความ

เชื่อ

 -  -

84 นาง อุสาห  บุญชุมใจ 142 4 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 053-496264  -  - ภูมิปญญาไทลื้อ ภูมิปญญาดานอาหาร

งานหัตถกรรมวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวไทลื้อ

 -  - 

85 นาย นาม คําสันทราย 23 4 ปากทางเจริญ ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม 50160 061-357-6732  - 66 ป ดนตรีพ้ืนบานลานนา ปจุม  -  -

86 นาย บุญทา เรือนรักเรา 281 8 สามหลัง สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม 50160  -  - 87 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนบานลานนา 

(ปชุม)

 -  -

87 นาย ประพันธ  แกวเก 115 7 สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม 50160 089-2634429 , 

053-367940

 - 59 ป ศิลปะการแสดง ซอพ้ืนเมือง และ

เพลงพ้ืนบาน

 -  -

88 นาง ประไพ  สุริยะมล 96 1 สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม 50160 053-367352  - 66 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

89 นาย พหล  เสนจี๋ 40 26 ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม 50160 086-1812973 เกษตรกรรม



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

90 นาง ศรีสมร  วรรณใหม 26/2 9 สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม 50160 081-3222448  - 55 ป ดานโภชนาการ อาหารพ้ืนเมือง  

91 นาย สุพจน ปนชัย 80 3 ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม 50160 081-980-7565  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

92 พ.ต.อ. อนุ  เนินหาด 200 สถานี

ตํารวจภูธรดอยหลอ

25 ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม 50160 081-6719421  - 52 ป มนุษศาสตร ประวัติศาสตรทองถิ่น  -  -

93 นาง อุทัยวรรณ สายคําฝน 183 4 ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม 50160  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

94 นาง เอื้องคํา คําสันทราย 23 4 บานปากทาง

เจริญ

ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม 50160  -  - 57 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

95 นาง ขันทอง   งูไชย 149 17 บานหนอง

ยาว

แมสูน ฝาง เชียงใหม 50320 080-123-3564  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

96 นาย จักรพันธ เขียวใหม 128 14 สันทราย ฝาง เชียงใหม 50110 097-957-7090  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

97 นาย นิธิโรจน  วันดี 302/1 2 บานปาบง เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 084-7042839 เกษตรกรรม

98 นาย บัวถา  ฝนปาปุน 521 3 แมขา ฝาง เชียงใหม 50320 086-1929846  - 61 ป เกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมฃนแม

เกษตรกร

17 ป เปนวิทยากร

พิเศษใหกศน.

อําเภอฝาง



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

99 นาง บัวถา  ฝนปาหมุน 28 8 แมขา ฝาง เชียงใหม 50320 ศาสนาและประเพณี

100 นาย บุญมี   มาตันบุญ 11 11 แมงอน ฝาง เชียงใหม 50320 082-1925174 เกษตรกรรม



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

101 นาง พิกุล  จันทรเขียว 55 2 แมงอน ฝาง เชียงใหม 50320 ศาสนาและประเพณี

102 วาท่ีรอย

ตรี

ภาณุเดช  อาภิชัย 30/1 14 เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 094-6014862  - 24 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนเมือง/ฟอนรํา 7 ป  -

103 นาย มงคลชัย เฟองฟู 47 4 แมสูน ฝาง เชียงใหม 50110  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

104 นาย วรวุฒิ  ปญญา 144 8 แมงอน ฝาง เชียงใหม 50320  -  -  - ศิลปะการแสดง การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

105 พ.ต.ท. สน่ัน  แกวตา 136 4 เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 053-4541126  - 60 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

106 นาง สุมิตรา  วันทนียวรกุล 156 11 แมงอน ฝาง เชียงใหม 50320 089-9555451 อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

107 นาย กฤษณะ นิวรัตน 185 10 แมปง พราว เชียงใหม 50190 089-265-1144  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

108 นาย แกว  เปงดวง 132 4 สันทราย พราว เชียงใหม 50190  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

109 นาย ทองไหล  อุปมา 135 2 นํ้าแพร พราว เชียงใหม 50190 053-474289  - 70 ป ศิลปะการแสดง การเปาปจุม  -  -

110 นางสาว ธนัยพร  เปงสร 84 6 แมปง พราว เชียงใหม 50190 093-167-5031  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

111 นาย นิรันดร ดวงรอด 97 6 แมแวน พราว เชียงใหม 50190 085-722-9267  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

112 นาง พิกุล  วงคชมภู 99/1 2 แมปง พราว เชียงใหม 50190 089-556-1445  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

113 นาย รัฐชฎะ  พลหาญ 225 6 โหลงขอด พราว เชียงใหม 50190 084-9506574  - 40 ป หัตถกรรม ปนขี้เลื่อย

114 นาง ลําจวน ศรีกันชัย 17 1 ปาไหน พราว เชียงใหม 50190 086-179-8425  - 58 ป ศิลปะการแสดง การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

115 นาย วิทิตย  พรมเทศ 18 7 นํ้าแพร พราว เชียงใหม 50190 089-558-3847  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

116 นาย สมเปลี่ยน โปธา 101 4 แมแวน พราว เชียงใหม 50190 084-803-5046  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

117 นาง สมหมาย คํามาเรือน 37 2 นํ้าแพร พราว เชียงใหม 50190 089-955-0175  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

118 นาย อาทิตย รมเงิน 107 10 สันทราย พราว เชียงใหม 50190 081-166-9325  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

119 นาง อาสึมะ สีจาง 57 11 ปากุม พราว เชียงใหม 50190  -  - 45 ป ประเพณี พิธีกรรม

และความเชื่อ

ประเพณีวัฒนธรรม 

(ชนเผาลีซอ)

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

120 นาง กชพรรณ  พงษวสิษฐ 38 ซอย 2 ถนนวัว

ลาย

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 085-5255130  - 61 ป หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ชางบุดุน(ตองลาย)  -  เปนครูภูมิ

ปญญาชาวบาน

ประจําศูนย

ศึกษาศิลปะไทย

โบราณสลาสิบ

หมูลานนาวัด

ศรีสุพรรณ



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

121 นาง กนิษฐา  เกิดนพคุณ 361/28 7 แมเหียะ เมือง เชียงใหม 50100 086-1931707  - 47 ป ทัศนศิลป ประติมากรรม  -  -

122 นาง กมลพรรณ  สุทธิ 31 ถนนวัวลาย ซอย

 2

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 086-1176646  -  - หัตถกรรม(ตองลาย

อลูมิเนียม)

ตองลายอลูมิเนียม  -  เปนครูภูมิ

ปญญาชาวบาน

ประจําศูนย

ศึกษาศิลปะไทย
123 นาย กรเพชร  เพชรรุง 22/15  - ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300 081-8831702  - 59 ป วรรณศิลป ดานกวีนิพนธและ

ประพันธ

124 นาย กิติชัย  ระมิงควงศ 502  - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 053-414250  - 50 ป ทัศนศิลป ทัศนศิลป 

(เคร่ืองปนดินเผา)

 -  -

125 นาย เกริก  อัครชิโนเรศ อาคารเรือนเดิม 

คณะมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชี

ยงใหม

ถนนหวยแกว

 สุเทพ

เมือง เชียงใหม 50200 089-5599878 วรรณกรรมภาษา(ตั๋ว

เมืองลานนา)

126 นาง เกศินี  ไชยเทพ 8 6 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม 50300 วรรณกรรมภาษา(ตั๋ว

เมืองลานนา)

127 นาง เกื้อพันธุ  นาคบุปผา 20 ถนนสุขเกษม 

ซอย 5

 - ปาตัน เมือง เชียงใหม 50000 053-409263  - 70 ป วรรณศิลป ดานภาษาและ

วรรณคดี



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

128 นาย คําปน  คําแกว 30 ถนนโชตนา ซอย

 22

 - ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300 053-890626  50 ป ทัศนศิลป ทัศนศิลป

(เคร่ืองปนดินเผา)

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

129 นาย คําปน  อุทรา 61/4 5 แมเหียะ เมือง เชียงใหม 50100 081-9502236  - 62 ป ศิลปะสถาปตยกรรม งานไมไผ  -  -

130 นาง จตุพร  วิชัยยา ชุมชนศาลาแดง 30 ถนนหายยา หายยา เมือง เชียงใหม 50100 คหกรรม (ขนม

พ้ืนเมือง)

131 นาง จรรยา  วงคชัย 239/66 หมูบานสุ

เทพ ถนนหวยแกว

 - สุเทพ เมือง เชียงใหม 50200 086-1179124  - 56 ป ภูมิปญญา การแพทยแผนไทย  -  -

132 นาง จันทรดี ขัติยะ 6 ถนนวัวลาย ซอย 4  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100  -  - 84 ป ศิลปะการแสดง การแสดงฟอน

พ้ืนเมือง

133 นาง จันทรตา  อินทยศ 1 ถนนวัวลาย ซอย4  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 เคร่ืองสักการะ

ลานนา

134 นาง จันทรสม  เท่ียงจันทรตา 13/2 ซอย2 ถนน

ทิพยเนตร

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 085-6267108  -  - หัตถกรรม(ตองลาย

อลูมิเนียม)

ตองลายอลูมิเนียม  -  -

135 นาง จารุวรรณ  เหมืองจา 131/105   ถนน

ชางหลอ

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 089-6367052 Add089636705 

@gmail.com

46 ป ภาษาและวรรณกรรม สามารถเขียนคาว

เปนตํานาน ตามฉันท

ลักษณ อานคาว เปน

วรรคตอน คาวกอม 

คาวขนาดกลาง คาว

ขนาดยาว ถูกตอง

11 ป จัดตั้งศูนย

สงเสริม

วัฒนธรรม 

วรรณกรรม

ลานนา บานตน

ปาสาน หมู 3 



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

136 นาย จําพงษ  ตั้งตระกูล 238-240 ถนนชาง

มอย

 - ชางมอย เมือง เชียงใหม 50300 วรรณกรรมภาษา(ตั๋ว

เมืองลานนา)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

137 นาง จิตรโศภิษฐ  ทิยานนท 125/5 2 ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100  053-812487  - 61 ป คหกรรม อาหารพ้ืนเมือง ยํา

สมุนไพร

 -  -

138 นาย จิรศักดิ์  กาวิละ 31/1 ถนนราษฏร

อุทิศ

 - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 087-1794855  -  59 ป ประติมากรรม การดุนลายโลหะ  -  -

139 นาง จุรีภัทร  ขาลสุวรรณ 308/5 ถนน

เชียงใหม-ลําพูน

 - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 081-9614921  - 60 ป การจัดการ

พิพิธภัณฑทองถิ่น

 -  -  -

140 นางสาว แจมจันทร  เหมพันธุ 23 ถนนตนขาม 2  - ทาศาลา เมือง เชียงใหม 50000  -  - 31 ป หัตถกรรม ตัดชอตุง เคร่ือง

สักการะ

 -  -

141 นาย เฉลิมเวศน อูปธรรม 48/2 ถนนทิพยเนตร  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 081-9506906 , 

053-201886

 - 53 ป วรรณศิลป ประพันธบทซอ  -  -

142 นางสาว ชะลอ  ขันทะ 156  - ทาศาลา เมือง เชียงใหม 50000 086-6722471  - 49 ป หัตถกรรมเคร่ืองเขิน ทําขันดอก ขันหมาก

 ขันโอ และลงเขียน

ลายเคร่ืองเขินตาม

แบบฉบับลานนา

15 ป สอนนักเรียน 

นักศึกษาและ

ประชาชน

ผูสนใจ



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

143 นาย ชัยพร  เจริญภักดี 111  ถนนวัวลาย 

ซอย 1

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 081-8670546  - 60 ป หัตถกรรมดูน

เคร่ืองเงิน

ดานดูนโลหะทุกชนิด

 ทองแดง ทองเหลือง

40 ป เปนวิทยากร

สอนดานดูน

เคร่ืองเงินและ

โลหะทุกชนิด 

"หลักสูตร

การศึกษานอก

โรงเรียน" วัด

หมื่นสาร



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

144 นาย ชาคริต  สุวรรณชมภู ชุมชนวัดนันทาราม ถนนวัวลาย หายยา เมือง เชียงใหม 50100 086-6574237 เคร่ืองเขิน ออกแบบลาย

145 นาย ชาญศิลป ใจคํา 189 ถนนมหิดล  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053- 202779  - 35 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

146 นาย ชาติชาย  นารา 56 9 ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100  - 74 ป ชางฝมือ ทําหุนยนต  -  -

147 นาย ชาย  ชัยชนะ 107 ซอย 22 ถนน

โชตนา

 - ปาตัน เมือง เชียงใหม 50300 086-1851783 , 

053-220589

 - 64 ป ศิลปะการแสดง กลองพ้ืนบานลานนา 20 ป สาธิตการแสดง

กลองลานนา

และการบรรยาย

148 นาย ชีพ  ชัยชนะ 107 ซอย 22 ถนน

โชตนา

 - ปาตัน เมือง เชียงใหม 50300  -  -  - ประเพณี พิธีกรรม

และความเชื่อ

ทําเคร่ืองสักการะ 

พิธีกรรม

 -  -

149 นาย โชคทวี  ไชยวงค ชุมชนวัดนันทาราม ถนนวัวลาย หายยา เมือง เชียงใหม 50100 เคร่ืองเขิน ชางรัก

150 นาย ณพดณ  จารุอนันตตระกูล 30 ซอยกุหลาบ  

ถนนเมืองสาตร

 - หนองหอย เมือง เชียงใหม 50000 081-6587277  - 36 ป ภูมิปญญา การโคมลานนา

151 ผศ. ณรงค  ธรรมคุณ 19 ซอย 7 ถนนปาตัน  - ปาตัน เมือง เชียงใหม 50300 053-25247,089-

2621461

 - 70 ป วรรณศิลป นักประพันธเพลง  -  -

152 นางสาว ณัชชา  มธุรพจน ชุมชนวัดนันทาราม ถนนวัวลาย หายยา เมือง เชียงใหม 50100 เคร่ืองเขิน



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

153 นางสาว ณัฐยาภรณ  สุวรรณชมภู ชุมชนวัดนันทาราม ถนนวัวลาย หายยา เมือง เชียงใหม 50100 089-7582938 เคร่ืองเขิน



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

154 นาง ดวงกมล  ใจคําปน 16/6   - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-202135  - 66 ป หัตถกรรมเคร่ืองเขิน ลงรักเคร่ืองเขิน งาน

ลงรักทุกชนิด

15 ป ใหผูสนใจ 

นักเรียน  

นักศึกษา

155 นาย ดวงจันทร  แกวดวงแสง 97 ถนนชางหลอ  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 081-8824764  - 88 ป ศิลปกรรม ประติมากรรม  -  -

156 นาง ดวงใจ  ปญญาวงค 27/1 2 หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-202941  - 49 ป ศิลปะหัตถกรรมดุล

โลหะและเคร่ืองเงิน

มีความรูดานการดุล

โลหะและเคร่ืองเงิน

14 ป เปนศูนยการ

เรียนรูตาม

อัธยาศัยเขา

รวมกับชมรมส157 นาง ดาวเรือง  คําดี 105/2 2 บานปาขอยใต สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม 50300 087-3013846  -  - ภูมิปญญา นวดแผนโบราณ

158 นาย ดํารง  ธรรมไชย 90/2 2 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม 50300 061-545455 56 ชางไมเคร่ืองเรือน งานชางไมเคร่ืองเรือน

 งานฉลุไม

159 นาย ดิเรก  สิทธิการ 27/1/2  ซอย2ถนน

วัวลาย

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 081-2872731  - 60 ป หัตถกรรมเคร่ืองเงิน การดุนลาย  ตองลาย

 เคร่ืองเงินโลหะ

40 ป เปนวิทยากร

องคกรการศึกษา

160 นาย ดุสิต  ชวชาติ 96 ถนนทายวัง  - ชางมอย เมือง เชียงใหม 50300 087-1879790  - 68 ป มนุษศาสตร ภาษาและ

วรรณกรรมลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

161 นาย ดุสิทธ์ิ  โกมาร 40 ถนนวัวลาย  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 082-0277123  - 62 ป หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ชางบุดุน(ตองลาย)  -  เปนครูภูมิ

ปญญาชาวบาน

ประจําศูนย

ศึกษาศิลปะไทย
162 นาย ถาวร  เสารศรีจันทร 193/1 ถนน

เชียงใหม-ฮอด

4 แมเหียะ เมือง เชียงใหม 50100 081-9928764  - 82 ป วรรณศิลป  -  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

163 นาย ทวีศักดิ์ สมฟอง 15เชียงใหมซีวิว

คอนโดทาวน ถ.มณี

นพรัตน ซ.3

 - ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม 50200 084-803-5359  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

164 นาย เทวินทร  ถาธรรม 1 ซอย 20 ถนนโชต

นา

ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300 ศิลปะการแสดง

165 นาง เทียมจันทร  ศรีสุข 22 ซอย 7 ถนนวัว

ลาย

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 หัตถกรรม

166 นาย ธนกร  ไชยจินดา 3 ซอย 9 ถนนมหา

โชค

 - ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300 099-5191535 , 

080-4958440

Thanakorn123@

yahoo.com

59 ป ศิลปกรรม จิตรกรรมสีนํ้า 30 ป เปนวิทยากร

สอนเด็กและ

เยาวชน เปน

อาจารยพิเศษ

คณะสถาปตย
167 นาย ธนรัตน  อุทัยศรี 222/18 1 หนองหอย เมือง เชียงใหม 50000 086-916-1506  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

168 นาย ธนันชัย ไชยวุฒิ 12/3 1 หนองปาคร่ัง เมือง เชียงใหม 50000 081-366-4089  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

169 นาย ธิติพล  กันตีวงศ 126/4  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-271423 , 

081-5306483

 - 39 ป คีตศิลปและขับรอง ดานดนตรี  -  - 

170 นาย ธีรวัฒน  หมื่นทา 106/9 1 ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

171 นางสาว นวลนภา  ธนสุวรรณ 27 ถนนวัวลาย  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 เคร่ืองสักการะ

ลานนา



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

172 นาย นัทธี  เรือนสุวรรณ 12 8 เกาะกลาง 

ถนนออมเมือง

ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

173 นาง นันทา  สืบวงค ชุมชนวัดศรีสุพรรณ หายยา เมือง เชียงใหม 50100 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

174 นาง นุสรา  เตียงเกตุ 66  ถนนเจริญราษฏร  - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000  -  -  - หัตถกรรม (ทอผา) การทอผา  - เปนตัวแทน

ประเทศไทยใน

การเผยแพร

ความรูเร่ืองการ

ทอผาให

ประเทศตาง ๆ
175 นาย เนตร พันธชัยศรี 29 7 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม 50300 081-7466825  - 54 ป ศิลปะประดิษฐ การทํากลองแอว  -  -

176 นาง บังอร ทิพยรัตน 107 10 ซอยชม

จันทร

ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100 088-142-8859  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

177 นาง บัวตอง แกวฝน 14/1 7 ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100 086-9183473 , 

053-812521

 - 67 ป ศิลปะการแสดง การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

178 นาง บัวผาย  แสนกลางเมือง 38/1 2 หนองหอย เมือง เชียงใหม 50000 087-6566826  - 25 ป หัตถกรรมโคมลานนา  ตัด ตองตุง ทําโคม

ลานนาไดทุกรูปแบบ

25 ป สอนนักเรียน  

นักศึกษา และ

ประชาชน

ผูสนใจ
179 นาง บัวใหล  คณะปญญา 19 ซอยกุหลาบ ถนน

เมืองสาตรหลวง

 - หนองหอย เมือง เชียงใหม 50000  -  - 81 ป หัตถกรรมโคมลานนา ตัด ตองตุง ทําโคม

ลานนาไดทุกรูปแบบ

40 ป สอนนักเรียน  

นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

180 นาย บุญทอง  จันทรทิมา 63   ถนนสิทธิวงค  - ชางมอย เมือง เชียงใหม 50300  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

181 นาย บุญนพ จอมคํา 9 7 ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100  -  - 55 ป คหกรรม ของดื่มสมุนไพร  -  -

182 นาย บุญรัตน  ทิพยรัตน 107 ถนนหางดง- 

ฮอด ซอยชมจันทร

10 ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100  -  -  - ชางฝมือ ทําเคร่ืองดนตรี

พ้ืนเมือง

 -  -

183 นาย บุญเลิศ  ตีคัง 118/2 3 ฟาฮาม เมือง เชียงใหม 50000 053-247646  - 59 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนบานกลอง

ลานนา

 -  -

184 นาย เบญจพล  สิทธิประณีต 8  - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 089-5550089  - 57 ป หัตถกรรม ทําโคม ตัดตุง ตัดฉ

ละกระดาษดวย

กรรไกร

30 ป สอนนักเรียน 

และประชาชน

ผูสนใจ

185 นาย ปกิต  บุญสิทธ์ิ 117  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-275467  - 44 ป ทัศนศิลป สาขาประติมากรรม  -  - 

186 นางสาว ประภาพร  พรหมเมือง 308/2 ถนน

เชียงใหม - ลําพูน

 - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 089-957509  - 43 ป หัตถกรรม งานประดิษฐใบตอง  -  -

187 นาย ประสิทธ์ิ  ศรียาบ 24 ซอย 4 ถนนหัสดี

เสวี

 - ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300 053-212584 60 ป จิตรกรรม วาดภาพลานนา 7 ป เผยแพร ศิลปะ

ลานนา วิถีชีวิต

ศิลปวัฒนธรรม



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

188 ผศ.ดร. ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ 164 9 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม 50300 053-855240 , 

089-4355905

 - 73 ป ศิลปะการแสดง ดนตรี  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

189 นาย ประสูติ  ทิพยคํา 100 ถนนวัวลาย  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100  -  - 47 ป ทัศนศิลป ดุนโลหะ  -  -

190 นางสาว ปราณี  แกวนาหลวง ชุมชน 5 ธันวา ซอย 7 ถนนวัว

ลาย

หายยา เมือง เชียงใหม 50100 หัตถกรรม(งาน

ประดิษฐใบตอง)

191 นาย ปรีชา  วรกุล 158 6 ฟาฮาม เมือง เชียงใหม 50000 083-9545645  -  58 ป การจัดการ

สิ่งแวดลอม

 -  -  -

192 นาง ปนทอง  ไชยเทพ ชุมชนศาลาแดง 30 ถนนหายยา หายยา เมือง เชียงใหม 50100 คหกรรม (ขนม

พ้ืนเมือง)

193 นาง ผองศรี  โสภา 144/3 ถ.

ประชาสัมพันธ

 - ชางคลาน เมือง เชียงใหม 50000 087-1789609  - 65 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

194 นาย พงศธร  บุญสูง 308/2 ถนน

เชียงใหม - ลําพูน

 - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 083-3231875  - 25 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนเมือง  -  -

195 นาย พรชัย  ตุยดง 154/15 ซอย 1 6 ฟาฮาม เมือง เชียงใหม 50000  -  -  - ศิลปะการแสดง ฟอนดาบ - ฟอนเชิง 

กลองปูจา

 - วิทยากรสอนใน

โรงเรียนตาง ๆ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย
196 นางสาว พรนภัส  พูลสมบัติ 156  - ทาศาลา เมือง เชียงใหม 50000 086-9104602  - 64 ป หัตถกรรมเคร่ืองเขิน การขึ้นรูปเคร่ืองเขืน

จากไมไผ

10 ป เปนวิทยากรให

มหาวิทยาลัยธรร

มศาสตรศูนย

ลําปาง คณะ
197 นาง พรรณงาม  สมณา 78 ซอย 7 ถนนวัว

ลาย

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 เคร่ืองจักรสาน

198 นาง พัชรา  ศิริจันทรชื่น ชุมชนวัดนันทาราม ถนนวัวลาย หายยา เมือง เชียงใหม 50100 086-9161424 เคร่ืองเขิน ชางศิลปรัก



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

199 นาง พิกุล  สมบูรณชัย 300 ถนนเชียงใหม -

 ลําพูน

 - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 086-1141889  - 55 ป ภาษาลานนา(ตั๋ว

เมือง)

ภาษาลานนาตั๋วเมือง

 ฟอนรํา

 -  -

200 นาย พิชิต  ไชยทา 211/16 5 แมเหียะ เมือง เชียงใหม 50100  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

201 นาย พิสิทธ์ิ  แสนกลางเมือง 38 2 หนองหอย เมือง เชียงใหม 50000 091-8591574  - 55 ป หัตถกรรมโคมลานนา ทําโคมลานนาไดทุก

รูปแบบ

 -  -

202 นาย พิสิษฐ  ไชยลอม 209/1  - ชางคลาน เมือง เชียงใหม 50300 081-0240472  - 45 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

203 นาย พีระพงษ  ดวงแกว 12 ถนนวัวลาย ซอย
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 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-282074  - 65 ป ทัศนศิลป ประติมากรรม  -  -

204 นาย พูนชัย  สุวรรณชมภู ชุมชนวัดนันทาราม ถนนวัวลาย หายยา เมือง เชียงใหม 50100 086-7323796 เคร่ืองเขิน ติดทอง

205 นาง เพียงตา  โควตะวงค 11 ถนนสนามกีฬา 

ซอย 1

 - ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม 50200 091-4795400  - 62 ป หัตถกรรม (การทํา

ตุง)

ทําโคม ตัดตุงตาง ๆ 8 ป สอนการตัดตุง 

และทําโคมให

นักเรียน

โรงเรียนบาน
206 นาง ไพจิตร  ปนทะ 20/3 ถนนรถไฟ  - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 081-9507986  - 53 ป คหกรรม อาหารพ้ืนเมือง  -  -

207 นาย ภานุทัต  อภิชนาธง 60/2 หมูบานรมเย็น

เพลส

 - ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300  -  - 41 ป ศิลปะการแสดง ขับรอง แตงเพลง ทํา

เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 

เคร่ืองดนตรีไทย

 -  -

208 นางสาว มณฑกานต  ตันทรัตน 9/4 ซอย 2 ถนนวัว

ลาย

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 089 - 4259603  -  - หัตถกรรม(ตองลาย

อลูมิเนียม)

ตองลายอลูมิเนียม  -  เปนครูภูมิ

ปญญาชาวบาน

ประจําศูนย

ศึกษาศิลปะไทย
209 นาง มยุรี  บุญเทียม 178 ถนนลอย

เคราะห

 - ชางคลาน เมือง เชียงใหม 50100  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

210 นาง มะลิวัลย  เตจะดี 27/1 3 หนองปาคร่ัง เมือง เชียงใหม 50000 089-8516082  - 70 ป แพทยแผนไทย สมุนไพร  -  -

211 นาย มานพ  ใจแกว 12/6 ถนนวัวลาย 

ซอย 3

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 หัตถกรรมเคร่ืองเงิน



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

212 นาย มานพ ปยะวงค 136/6 10 สุเทพ เมือง เชียงใหม 50200 089-9546524 RongApaisong 

@gmail.com

60 ป ศาสนาและประเพณี งานศาสนาและ

ประเพณีพิธีกรรม

ลานนา อักษร

พ้ืนเมือง วรรณกรรม

16 ป เนนการ

ถายทอดใน

สถานศึกษา

เปนหลักและ
213 นาย มานิตย  ขันธสีมา 30/2 ถนนวังสิงหคํา  - ชางมอย เมือง เชียงใหม 50300 081-9523934  - 64 ป ศาสนาและความเชื่อ พิธีกรศาสนพิธี

พ้ืนเมืองครู

 -  -

214 นาย เมฆ อินทะยะ 34 ถนนสามลาน 

ซอย 7

 - พระสิงห เมือง เชียงใหม 50200  -  - 64 ป หัตถกรรม ทําเล็บชางฟอน

215 นางสาว เมธิตา  สุวรรณชมภู ชุมชนวัดนันทาราม ถนนวัวลาย หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-274984 เคร่ืองเขิน ชางเพนท

216 นาง ยุพิน  เข็มมุกด 17/1 ซ.7ก(ถนนปา

ตัน)

 - ปาตัน เมือง เชียงใหม 50300 081-8821434  - 70 ป มนุษยศาสตร ประวัติศาสตรทองถิ่น  -  -

217 นาง ยุพิน  เครงครัด 27/1/2  ซอย 2 

ถนนวัวลาย

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 080-6789575  - 50 ป หัตถกรรมการดุนลาย งานดุนลายโลหะและ

โลหะอื่น

10 ป สอนเยาวชนใน

โรงเรียนท้ังใน

ระบบและนอก

ระบบ ตาม
218 นาง ยุพิน  เจิมจันทร 22/1 ถนนตนขาม 2  - ทาศาลา เมือง เชียงใหม 50000 053-

262247,087-

1810848

 - 54 ป หัตถกรรม จักรสานไมไผขด

219 นาง เยาวลักษณ  ไชยวงค ชุมชนวัดนันทาราม ถนนวัวลาย หายยา เมือง เชียงใหม 50100 เคร่ืองเขิน ชางเพนท



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

220 นาง ราศี  ทิพยวงค ชุมชน 5 ธันวา ซอย 7 ถนนวัว

ลาย

หายยา เมือง เชียงใหม 50100 หัตถกรรม

221 นาง รําพัด โกฏแกว 6 ซอย7ข (ถนนปา

ตัน)

 - ปาตัน เมือง เชียงใหม 50300  -  - 60 ป ศิลปกรรม การแตงกายพ้ืนเมือง  -  -

222 นาง เรืองระวี  มหาวรรณ 30 ซอยกุหลาบ  

ถนนเมืองสาตร

 - หนองหอย เมือง เชียงใหม 50000 084-0456168  - 57 ป ภูมิปญญา การโคมลานนา

223 นาง ลมูล  จันทนหอม 41/17 7 สุเทพ เมือง เชียงใหม 50200  -  - 74 ป มนุษศาสตร ภาษาและ

วรรณกรรมลานนา

 -  -

224 นาย ลักษ  บุญชละ 99 8 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม 50300 053-247389 ตอ

 13

 - ดานเกษตรกร/

สิ่งแวดลอม

ดานเกษตรกร/

สิ่งแวดลอม เกษตร

ทฤษฏีใหม

10 ป การดําเนินงาน

เพาะปลูกทํานา

ในโรงเรียนภูมิ

ปญญาทองถิ่น
225 นาง ลัย  นันตะ 98 5 หนองหอย เมือง เชียงใหม 50000 083-9477041  - 72 ป ภูมิปญญา การถักขาวลานนา  - เปนวิทยากร

สอนโรงเรียน

ตาง ๆ ใน

จังหวัดเชียงใหม226 นาง วนิดา  สิทธินอย ชุมชนศรีดอนชัย-

เจริญประเทศ 11/3

 ซอย 2

ถนนเจริญ

ประเทศ

ชางคลาน เมือง เชียงใหม 50100 053-2745055 คหกรรม (ขนม

พ้ืนเมือง)

227 นาง วะ  แซวาง 50 11 สุเทพ เมือง เชียงใหม 50200 084-7397660  - 62 ป หัตถกรรม(เขียน

ลายผามง)

การเขียนเทียนลาย

ผามง

30 ป การเขียนเทียน

บนผาลายมง 

(ผาใยกันชง)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

228 นาย วัชระ บรีบูรณ 163 7 สุเทพ เมือง เชียงใหม 50200 086-5871623  - 33 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนเมือง ศิลป

ไทยใหญ

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

229 นาง วันชาติ  วงศวรชาติ 51 ซอย 7 ถนนวัว

ลาย

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 คหกรรม (อาหาร

พ้ืนเมือง)

230 นาย วินัย  อภิบาล 50/2 ซอย3 ถนน

บํารุงราฏร

 - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 084-3707815  - 93 ป ภูมิปญญา การทําบอกไฟ  -  -

231 นาง วิไล  วิชัยวงศ 45/2 1 ทาศาลา เมือง เชียงใหม 50000 089-7595324  - 64 ป ภูมิปญญา การแพทยแผนไทย  -  -

232 นาย ศรีทูน  ฟองมูล 276 276 ปาตัน เมือง เชียงใหม 50300  -  - 64 ป ทัศนศิลป  -  -   -

233 นาง ศรีออน  ทิพยรัตน 107 10 ซอยชม

จันทร

ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

234 นาย ศิกษก  บุญทา 78/1 13 สุเทพ เมือง เชียงใหม 50200 081-9808835  -  - หัตถกรรม

เคร่ืองปนดินเผา

 ศิลปะ

เคร่ืองปนดินเผา

20 ป ถายทอดองค

ความรูใน

เครือขายของ

สงเสริมสลาฯ 
235 นาง ศิริพรรณ  อุดล 11 ซอย 2   ถนน

สนามกีฬา

 - ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม 50200 091-4795400 , 

086-1154601

 - 67 ป ภูมิปญญา อาหารพ้ืนเมือง/ขนม

พ้ืนเมือง

236 นาง ศิวพร  สกุณาทาวงศ 140/48 6 หนองปาคร่ัง เมือง เชียงใหม 50000 089-7570983  - 54 ป ศิลปะประดิษฐ งานบายศรี  -  -

237 นาย สงกรานต  สุดหอม 9  ซอย 16 ถนนสุข

เกษม

ปาตัน เมือง เชียงใหม 50300 053-408308  - 51 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

238 นาง สถาพร  พรหมศรี 62 ถนนเมืองสาตร  - หนองหอย เมือง เชียงใหม 50000 081-8820994  - 82 ป ศิลปกรรม การแตงกายพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

239 นาย สน่ัน  ธรรมธิ 142 4 สุเทพ เมือง เชียงใหม 50200 053-804860  - 56 ป ศิลปะการแสดง/

มนุยบศาสตร

ฟอนดาบ-ฟอนเจิง/

ภาษาและวรรณกรรม

 -  -

240 นาย สมเกียติ  สุยะราช 12/12  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-275729 , 

081-9614998

 - 62 ป คีตศิลปและขับรอง ดนตรีพ้ืนเมือง  -  -

241 นาย สมพงษ  ไชยดีศรีประพันธ 25/1 ถนนราชวิถี 

ซอย 1

 - ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม 50200 053-210592  - 65 ป มนุษยศาสตร การเรียกขวัญ

242 นาง สมพันธ  โชตนา วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม 1 ซอย 2

ถนนสุริยวงค หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-271596  - 94 ป ศิลปะการแสดง นาฎศิลปพ้ืเมือง

ลานนา

 -  -

243 นาง สมศรี  ไชยวงศ 61/118  ถนนเวียง

พิงค

 - ชางคลาน เมือง เชียงใหม 50100 053-202775 , 

081-0307203

 - 63 ป คีตศิลปและขับรอง เพลงกลอมลูก

ภาคเหนือ

 -  -

244 นาย สมศักดิ์  จันทรนอย 77 2 ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300 053-945066 , 

081-9806657

 -- 60 ป วรรณศิลป  -  -  -

245 นาย สวัสดิ์  ตายพูล 59/34 ถนนสุริวงศ  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-206590  - 86 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีไทย-ดนตรี

ลานนา

 -  -

246 นาย สวาง  ธาตุอินทรจันทร 10/3 3 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม 50300 081-7065056  - ศูนยการเรียนรู

ชุมชนตนแบบ

การเรียนรูวิถีชีวิต

และอาชีพตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

10 ป การเรียนรูวิถึ

ชีวิตและอาชีพ

ตามแนว

เศรษฐกิจ

พอเพียงให

เยาวชน



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

247 นาย สําเริง  แกวสวาง 10 ซอย 20 ถนน

โชตนา

 - ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300 053-891359  - 80ป ศิลปะการแสดง ดนตรีไทย-ดนตรี

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

248 นาย สิงหใจ พุทธราช 28 8 ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100 083-576-4702  - 82 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

249 นาย สิงหทร แกวประดิษฐ 92 7 ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

250 นาง สุจิตรา  คําขัติย 300/60 หมูบานแก

รนวิว

 -  - เมือง เชียงใหม 50000 089-854-1729 , 

053-805166.

 - 69 ป ศิลปะการแสดง การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

251 นาง สุจิตรา  วิโสภา 26/55 2 หนองปาคร่ัง เมือง เชียงใหม 50000 083-2000071  - 75 ป ภูมิปญญา การแพทยแผนไทย  -  -

252 นาย สุชาติ  กันชัย 360/52 7 แมเหียะ เมือง เชียงใหม 50100  -  - 52 ป ศิลปะการแสดง การเลนดนตรีพ้ืนเมือง  -  -

253 นาย สุดใจ  เตชะโสด 65/10 1 ทาศาลา เมือง เชียงใหม 50000 087-1735311  - 71 ป ศิลปกรรม ประติมากรรม  -  -

254 นาย สุทัศน  สินธพทอง 107 ซอย 22 ถนน

โชตนา

 - ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300  -  -  - ศิลปะการแสดง ศิลปะไทยใหญ ฟอน

รําดนตรีไทยใหญ

 -  -

255 นาย สุนทร  สืบสิริวิริยกร 90/59 ถนนริม

คลองชลประทาน

5 สุเทพ เมือง เชียงใหม 50200 053-810083  -  - จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

256 นางสาว สุนีย  ไชยวงคญาติ 85/1 ถนนวัวลาย 

ซอย 4

หายยา เมือง เชียงใหม 50100 ตุงลานนา



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

257 นาง สุพรรณ  สิทธิการ 27/1/2  ซอย 2 

ถนนวัวลาย

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 087-0838244  - 59 ป ศิลปหัตถกรรมดาน

ดุลโลหะและ

เคร่ืองเงิน

งานดุลโลหะและ

เคร่ืองเงิน

14 ป เปนศูนยการ

เรียนรูตาม

อัธยาศัย ท้ังใน
258 นาง สุพันธ  ฉิมดี 454  - ฟาฮาม เมือง เชียงใหม 50000 081-5305772  -  56 ป คหกรรมศาสตร อาหารพ้ืนบานลานนา  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

259 นาง สุพิน  ฤทธ์ิเพ็ญ 49/19 ถนนสวนดอก  - สุเทพ เมือง เชียงใหม 50200 081-7163984  - 57 ป วรรณศิลป  -  -  -

260 นาย สุภาพ  เจริญภักดี 111 ถนนวัวลาย 

ซอย 1

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 087-1932793  - 65 ป ศิลปหัตถกรรม

เคร่ืองเงิน

ขึ้นรูปภาชนะ

เคร่ืองเงิน ดุนลาย

เคร่ืองเงินและเคร่ือง

โลหะ

10 ป เปนวิทยากร

ใหกับ

โรงเรียนกศน.

261 นาย สุรศักดิ์  กันทะวงศ 27/1 ซอย 3  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100  -  - 56 ป ศิลปหัตกรรม การทําเคร่ืองเงิน

262 นาย สุรสิทธ์ิ  เสาวคง 126/7 2 ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300  053-408585  - 65 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

263 นาย สุวัน  บุญมาลา 70/7 3 ปาแดด ปาแดด เมือง เชียงใหม 50100 081-961-9297  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

264 นาย เสถียร นะวงศรักษ 57/14 ซอย 1 ถนน

รัตนโกสินทร

 - วัดเกตุ เมือง เชียงใหม 50000 081-7840345  - 63 ป ศิลปกรรมลานนา ดานเกี่ยวกับพุทธ

ศิลปกรรมลานนา

30 ป การถายทอด

ใหกับเยาวชน 

นักเรียน 

นักศึกษา และ
265 นาย เสรินทร  จิรคุปต 25 วัวลาย ซอย 2  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 089-6318253  - 73 ป มนุษยศาสตร ประวัติศาสตรทองถิ่น  -  -

266 นาง เสาวคนธ  ศรีบุญเรือง 249  ถนนชางมอย  - ชางมอย เมือง เชียงใหม 50300 086-4377978  -  - ศิลปะการแสดง ฟอน

267 นางสาว หทัยรัตน  ชัยรักษ 27/1/2  ซอย 2 

ถนนวัวลาย

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 080-0646826  - 47 ป หัตถกรรมดุลโลหะ

และเคร่ืองเงิน

ดานการดุลโลหะและ

เคร่ืองเงิน

14 ป เปนศูนยการ

เรียนรูตาม

อัธยาศัยเขา

รวมกับชมรม
268 นาง อนงค  แสงมณี 33  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 081-0285935  - 61 ป หัตถกรรม(เคร่ืองเงิน) การดุนลาย 10 ป เปนวิทยากรให

ความรู

269 นาย อนุพงษ  สิทธิการ 27 ถนนวัวลาย  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100  -  -  - หัตถกรรม 

(เคร่ืองเงิน)

ดุลโลหะ  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

270 นาย อนุรักษ  เมืองมูล 222/98 3 แมเหียะ เมือง เชียงใหม 50100 085-6273421 aodta@hotmail.c

om

20 ป นาฏศิลป นาฏศิลปสรางสรรค 

 การขับรองเพลงไทย

ลูกทุง มารยาทไทย 

งานฝมือเย็บปกถัก

รอย

 - สอนโดยใช

เทคโนโลยีและ

ลงมือปฏิบัติจริง

271 นาง อมรา  มหามิตร 121/76 7 ฟาฮาม เมือง เชียงใหม 50000 053-496264  -  - ภูมิปญญาไทลื้อ ภูมิปญญาดานอาหาร

งานหัตถกรรมวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวไทลื้อ

 -  - 

272 นาย อรรจฐาณิศร  จมูศรี ชุมชนวัดนันทาราม ถนนวัวลาย หายยา เมือง เชียงใหม 50100 เคร่ืองเขิน ชางวาดหอกระดาน

273 นาง อรุณรัตน  วิเชียรเขียว 222/27 หมูบานเอ็ม

เพอเรอร 2 ถนนวง

แหวนศาลากลาง

 - ฟาฮาม เมือง เชียงใหม 50000 053-412307 , 

053-412544

 -  - มนุษยศาสตร ประวัติศาสตรลานนา  -  -

274 นางสาว อัจฉรา พักผอน 498/26 5 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม 50300 085-707-3905  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

275 นาง อัมพร  สาทา ชุมชนวัดศรีสุพรรณ หายยา เมือง เชียงใหม 50100 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

276 นาย อานนท  ไชยรัตน 137 7 ฟาฮาม เมือง เชียงใหม 50000 089-4337395 ศิลปะการแสดง ฟอนนก - โต

277 นาย อารัญ  อินสม 12 ถนนวัวลาย  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100  -  -  - หัตถกรรม(เคร่ืองเงิน) การดุลโลหะ  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

278 นาง อําภา  แสงจันทร 126 ถนนวัวลาย  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 053-200332  - 55 ป หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ชางบุดุน(ตองลาย)  -  เปนครูภูมิ

ปญญาชาวบาน

ประจําศูนย

ศึกษาศิลปะไทย

โบราณสลาสิบ

หมูลานนาวัด

ศรีสุพรรณ

279 นาง อําภาพร  ฟรังเค 102/3 ถนนวัวลาย  - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 087-1873812  - 61 ป หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ชางบุดุน(ตองลาย)  -  เปนครูภูมิ

ปญญาชาวบาน

ประจําศูนย

ศึกษาศิลปะไทย

โบราณสลาสิบ

หมูลานนาวัด

ศรีสุพรรณ

280 นางสาว อิสรีย  ชัชชวารัตน 8  - ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม 50200 081-6033727 itsaree170@gmai

l.com

57 ป นาฏศิลป ,คีตศิลป

ไทย

สอนการฟอนเล็บ 

การขับรองเพลง

พ้ืนเมือง

37 ป

281 นาง อุมาพร  พิมพสวาง 20/6 ซอย 1 ถนน

วังสิงหคํา

 - ชางมอย เมือง เชียงใหม 50300  -  -  59 ป หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ชางบุดุน(ตองลาย)  -  เปนครูภูมิ

ปญญาชาวบาน

ประจําศูนย

ศึกษาศิลปะไทย



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

282 นาง อุษา สุริยะมา 18 2 ชางเผือก เมือง เชียงใหม 50300 053-225001  - 81 ป ศิลปะการแสดง การฟอนพ้ืนเมือง  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

283 นาย เอกรัตน  บุญเฉลียว 29/1 ถนนวัวลาย 

ซอย 4

 - หายยา เมือง เชียงใหม 50100 088-4346181  - 44 ป หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ชางบุดุน(ตองลาย)  -  เปนครูภูมิ

ปญญาชาวบาน

ประจําศูนย

ศึกษาศิลปะไทย

โบราณสลาสิบ

หมูลานนาวัด

ศรีสุพรรณ

284 นาย เอกราช  สิงหสกุล 28  - ชางมอย เมือง เชียงใหม 50300 085-0351142 ARTSHOPCHIANG

MAI@gmail.com

40 ป หัตถกรรม

เคร่ืองปนดินเผา

งานศิลปะ วาดภาพ 

เคร่ืองปนดินเผา

12 ป สอนงานปนดิน

แกประชาชน

เปนครูประจํา

โฮงเฮียนสืบ

สานภูมิปญญา 

เปดศูนยการ

เรียนรูงานดิน

เผาท่ีบานสลาดิน

285 นาย อัศมเดช  พิมเรือง 16 ถนนบานใหม ทาศาลา เมือง เชียงใหม 50000 085-8633170  - ปรัชญา  ศาสนา

และประเพณี

ประวัติศาสตรทองถิ่น สอนเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร

ทองถิ่น กศน.

ทาศาลา

286 นาย ทนันชัย  บุญเทียม 176 8 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270  -  - 52 ป ศาสนาและประเพณี



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

287 นาย ทอง  นิปุณะ 102 3 ทาผา แมแจม เชียงใหม 50270 087-0498671 , 

083-3182060

 - 75 ป มนุษยศาสตร การอนุรักษและ

เผยแพรวรรณกรรม

 -  -

288 นาย ประเสริฐ  ปนสิริ 13 6 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 053-828488  - 63 ป หัตถกรรม แกะสลักไม  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

289 นาง ฝอยทอง  สมบัติ 208 12 บานชาง

เคิ่งบน

ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 089-8525308  - 74 ป มนุษศาสตร การอนุรักษและ

เผยแพรศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถิ่น

 -  -

290 นาง มลทา  อรินติ๊บ 84 10 ทาผา แมแจม เชียงใหม 50270  -  - 46 ป หัตถกรรม ทอผาตีนจกแมแจม  -  -

291 นาย สงวน  นิปุณะ 16 5 ทาผา แมแจม เชียงใหม 50270 081-0292584  - 51 ป หัตถศิลป การทํางานผีมือดวย

โลหะ (ปนปกผม)

292 นาย หลาน  ฟองตา 150 12 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270  -  - 83 ป ศิลปกรรม การทําโคมผัด

293 นาย อนันต แจมแจง 55 2 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 081-9803581  - 54 ป ศิลปกรรม สถาปตยกรรมและ

ประติมากรรม

 -  -

294 นาย อิ่นคํา  ธนันชัย 84 6 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270  -  - 88 ป ภาษาและวรรณกรรม การเขียนคัมภีรใบ

ลานดวยตัวหนังสือ

พ้ืนเมืองโบราณ

295 นาย อินตา  วงคใหม 49 10 บานทับ แมแจม เชียงใหม 50270 081-0226906  -  - หมอพ้ืนบานชน

เผาปกาเกอญอ

สมุนไพร

296 นาง จันทรแสง  พิทักษ 432 1 ชอแล แมแตง เชียงใหม 50150 089-2647236  - 66 ป เกษตรกรรม ทําปุยอินทรีย ผลิต

นํ้าหมักชีวภาพ

9 ป เปนวิทยากรงาน

เกษตรโรงเรียน

ชุมชนวัดชอแล

297 นาย ดิเรก  ราษฎรนิยม 485 1 ชอแล แมแตง เชียงใหม 50150  -   - 61 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนเมือง  -  -

298 นาย นิพนธ  ยุคุณธร 72 4 บานเปา แมแตง เชียงใหม 50150 081-9512373  - 63 ป ศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

299 นาย เนาวรัตน  ไชยเสน 123/4 6 ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม 50150 053-372366  - 48 ป ทัศนศิลป ทัศนศิลป

(เคร่ืองปนดินเผา)

 -  -

300 นาย บุญเปลง  สออนกาย 115 2 สบเปง แมแตง เชียงใหม 50150  -  -  - ชางฝมือ ทําเคร่ืองดนตรี

พ้ืนเมือง

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

301 นางสาว ประทุม  สุริยา 236 2 สันปายาง แมแตง เชียงใหม 50330 089-2644189  - 65 ป พัฒนาสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนว

พระราชดําริ

 -  -

302 นาง ปยวรรณ  นุราช 226 9 สันมหาพน แมแตง เชียงใหม 50150 095-1294431  - 73 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนเมือง ฟอนรํา 11 ป แหลงเรียนรู 

วิทยากรสอน

ดนตรีพ้ืนเมือง

303 นาย แปลก  กิจเฟองฟู 122 4 บานชาง แมแตง เชียงใหม 50150 090-0492422 Pack.111@ 

gmail.com

63 ป จิตรกรรม ภาพเขียนลานเสน 

ภาพสีสมัยใหม 

modren art และ

ภาพลานเสน

สรางสรรค

30 ป ภาพสีสมัยใหม

 modren art 

ไมประดิษฐ

สรางสรรค ของ

ใชของประดับ

ตกแตง

304 นาง มุทิตา  สุวรรณคําซาว 37 4 สันมหาพน แมแตง เชียงใหม 50150 089-8999546 chiangda.gt@gmai

l.com

68 ป อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

แปรรูปอาหาร 

ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม

ผักเชียงดา ผักเชียง

ดาแคปซูล หมอน

รองคอสมุนไพรใบชา

ผักเชียงดา

20 ป เปนแหลง

เรียนรูการแปร

รูปผลผลิตครบ

วงจร

305 นางสาว รพีพรรณ เทพวงค 35/5 4 สันปายาง แมแตง เชียงใหม 50330 084-806-6302  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

306 นาง วันเพ็ญ  มะโนรัตน 94 4 แมแตง แมแตง เชียงใหม 50150 081-1791693  - 65 ป ศิลปะการแสดง การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

307 นาย ศรีจืน  แกวบุญเรือง 27/1 3 ชอแล แมแตง เชียงใหม 50150 053-857052  - 77 ป พิธีกรรมพ้ืนบาน

ลานนา

พิธีกินออผะหยา พิธี

มงคลคาถาเปาเสก

เขาคํา ตํารายา

พ้ืนบาน พิธีเรียกขวัญ

และสืบชะตาทาวท้ังสี่

28 ป เขียนตํารา

เกี่ยวกับ

พิธีกรรม

พ้ืนบานลานนา 

2 เลม คือ

พิธีกรรม

พ้ืนบานลานนา

และกําสูมา

ครัวตานตั๋วเมือง

 เพ่ือเผยแพร

และสืบทอดแก

เยาวชน

308 นาย สันต  สารากรบริรักษ 54 4 ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม 50150 053-372224  - 81 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

309 นางสาว สุพรรณี บุญศรี 117/1 1 ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม 50150 082-938-2567  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

310 นาง อําไพ สาดออน 35 5 สันมหาพน แมแตง เชียงใหม 50150 080-1202833  - 65ป เกษตรกรรม เกษตรกรรมการ

เพาะปลูกพืชสวนครัว

10 ป ถายทอด

ความรูแก

ประชาชนใน

กลุมเกษตรสัน

มหาพน



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

311 นาย กวนดา  เชียงตา 81/1 10 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 086-197-9745 , 

053890884

 - 64 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนเมือง  -  -

312 นาง เกี๋ยงคํา  ดวงฤทธ์ิ 31 2 บานหัวฝาย หัวยทราย แมริม เชียงใหม 50180 081-168-7056  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

313 นาง คําหนอย  พักผอน 29 4 ปาแงะ ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

314 นาย จีระเดช  ยั่งยืน 292 1 สันโปง แมริม เชียงใหม 50180 089-4349800  - 64 ป ฃางฝมือ ทําปราสาทลานนา

และตองลาย

315 นาย ฉันทะเศรษฐา  คุณาเชื้อหมั้น 72 10 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180  -  -  - ศิลปะการแสดง กลองสะบัดชัย  -  -

316 นาง เฉลียว  นิลมวง 361/5 8 ริมใต แมริม เชียงใหม 50180 081-1071131  - 69 ป ศิลปกรรม/

ประติมากรรม

การปน

เคร่ืองปนดินเผา

 -  -

317 นางสาว ชวนพิศ  เชียงตา 81/1 10 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 081-783-0833  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

318 นาย ชัยวรรณ  ศรีใจภา 102/2 2 แมสา แมริม เชียงใหม 50180 084-9499207  - 61 ป ศิลปะ การตองลาย 7 วัน สามารถฝกสอน

ใหความรูกับ

ผูสนใจ

319 นางสาว ฐิติพร  หาญพิพัฒน 128/92 9 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 089-6376417 thaicountrutime

@gmail.com

45 ป หัตถกรรมการยอมผา การยอมผาฝายดวย

สีธรรมชาติลานนา

8 ป  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

320 นาย ดวงคํา  วงคสรอย 273 1 สันโปง แมริม เชียงใหม 50180  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

321 นาย ธงชัย ปญญาธนัญชัย 28/5 3 สันโปง แมริม เชียงใหม 50180 081-6812769 60 ชางไมเคร่ืองเรือน งานชางไมเคร่ืองเรือน

 งานฉลุไม



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

322 นาง นทอง  เปงกาสิทธ์ิ 438 1 ริมใต แมริม เชียงใหม 50180 089-9568004  - 44 ป หัตถกรรม ดอกไมประดิษฐจาก

กระดาษสา

21 ป เปนวิทยากร

สอนนักศึกษา

และกลุมผูสนใจ

323 นาย นิกร  แจงแสง 61/1 5 หวยทราย แมริม เชียงใหม 50180 081-288-5169  

, 053-301307

 -  - ศิลปะการแสดง การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

324 นาย นิคม  บุญรักษา 126 5 เหมืองแกว แมริม เชียงใหม 50180  -  - 55 ป เคร่ืองดนตรี ทําเคร่ืองดนตรี

พ้ืนเมือง

 -  -

325 นาง บัวคลี่  คําไชยวงศ 35 7 บานสันเหมือง ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 081-2894798  -  - ภูมิปญญา นวดแผนโบราณ

326 นาง บัวซอน  ถนอมบุญ 118/3 10 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 081-288-8125 , 

053-890506

 - 71 ป คีตศิลปและขับรอง ซอพ้ืนเมืองขับจอย  -  -

327 นาย ประพันธ  แสงทอง (บุญยื่น ชางซอสะ

ลวงใน)

2 สะลวง แมริม เชียงใหม 50180 062-0365223  - 21 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

328 นาย ประสิทธ์ิ  เลาคํา 36/1 6 สันโปง แมริม เชียงใหม 50180 081-706-8964  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

329 นาง ปราณี  พักผอน 29/1 4 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 086-117-2673  - 55 ป ศิลปะการแสดง ซอพ้ืนเมือง  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

330 นาง ปราณี วันทะยะ 34/1 4 หวยทราย แมริม เชียงใหม 50180 082-391-7622  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

331 นาย ฝน  ดุมไม 179 3 สะลวง แมริม เชียงใหม 50330 061-2697098  - 80 ป แพทยแผนไทย นวดแผนไทย ลูก

ประคบ อบสมุนไพร

ขับพิษ

16 ป เปนวิทยากร

ของ

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

 หมอพ้ืนบาน

332 นาง พรรชลี  พักผอน 83/3 10 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 089-950-9729  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

333 นาง พัชรินทร  แกวสัน 36 7 สันเหมือง ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

334 นาย พันทิพย  ชมภูเทศ 154/17 4 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

335 นาย พิพัฒน  ปญญา 271/3 5 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 081-7834766 45 ชางไมเคร่ืองเรือน งานชางไมเคร่ืองเรือน

 งานฉลุไม

336 นาง รัญเตือน  ปาลีแกว 22 5 หวยทราย แมริม เชียงใหม 50180 835791241 หัตถกรรม จักรสาน

337 นาย ศรัณ  สุวรรณโชติ 4/1 3 สันโปง แมริม เชียงใหม 50180  -  -  - ศิลปะการแสดง ฟอนดาบ - ฟอนเชิง  - วิทยากรสอนใน

โรงเรียนตาง ๆ 

ในจังหวัด

เชียงใหม

338 นาง ศรีออน  สุขคํา 147 4 แมสานอย แมสา แมริม เชียงใหม 50180  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

339 นาง ศิริลักษณ  ผายผัน 305/2 1 หมูบานสุขใจ สันโปง แมริม เชียงใหม 50180 081-961-8159  - 53 ป ดนตรีและ

ศิลปะการแสดง

การขับซอ  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

340 นาย สมจิตร  เชียงตา 38/1 4 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 081-951-0337  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

341 นาง สมบูรณอุไร  คุณาเชื้อหมั้น 33 บานหนองวงค เหมืองแกว แมริม เชียงใหม 50180  -  -  - ศิลปะการแสดง ฟอนเจ็ง  -  -

342 นางสาว สมศรี  คําโพธ์ิ 46 3 บานสันเหมือง ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 081-9802776  -  - ภูมิปญญา ใบตอง



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

343 นาง สายฝน  กันแกว 225 3 ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม 50180 089-2854535  -  - กองทุนและธุรกิจ

ชุมชน

 -

344 นาย สุธรรม  สะอาดลวน 305/8 1 สันโปง แมริม เชียงใหม 50180  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

345 นางสาว สุปรียา  อภิรมยยานนท 167/3 3 แมสา แมริม เชียงใหม 50180  -  - 60 ป

346 นาง สุพรรณ  ศรีใจภา 102/2 2 แมสา แมริม เชียงใหม 50180 053-299066  -  - ศิลปะ การตองลาย

347 นาย สุรพงษ  กิตติสิทธ 112/2 - ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 099-3834445  - 36 ป เคร่ืองดนตรี ทําเคร่ืองดนตรี

พ้ืนเมือง

 -  -

348 นาง อรทัย  วงศอนุกุล 10/4 2 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 084-0428693  -  53 ป ภูมิปญญา จักรสานไมไผขด  -  -

349 นาง อวิกา แกวเมืองมา 223/4 2 หวยทราย แมริม เชียงใหม 50180 087-188-5427  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

350 นาย อินตา  เลาคํา 81/1 10 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 089-5566967  - 62 ป ศิลปะการแสดง(ขับ

ซอ)

ขับซอพ้ืนเมือง 30 ป จัดตั้งศูนย

เรียนรูเปน

วิทยากรท่ัวไป 

ดานการขับซอ

พ้ืนเมืองและ

เปาปจุม

351 นาย อินทรัตน  มูลชัยลังการ 54/1 2 แมสา แมริม เชียงใหม 50180 086-9162452  - 69 ป ศิลปะการแสดง ปพาทยพ้ืนเมือง  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

352 นาย อุทัย แกวเมืองมา 223/4 2 หวยทราย แมริม เชียงใหม 50180 089-560-6369  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

353 นาย คําดวง  เตจา 138 3 ริมใต แมวาง เชียงใหม 50360  -  - 70 ป หัตถกรรม ของเลนโบราณ  -  -

354 นาง คําหนอย  กันธิยะ 42 4 บานมะกาย

ยอน

บานกาด แมวาง เชียงใหม 50120  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

355 นาง จันทรฟอง  วิไกรกนก 1 1บานหวยอีคาง แมวิน แมวาง เชียงใหม 50360  -  - 38 ป คหกรรม แกงขาวเบอะ

356 นาย ใจคํา  ตาปญโญ 176 บานกิ่วแลปาเปา 3 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360  -  - 96 ป ชางฝมือ ทําของเลนลานนา  -  -

357 นาย เดช  กันธิยะ 42 4 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360 089-9997781 , 

053-860064

 - 57 ป ศิลปะการแสดง 10  -  -

358 นาง ตา  กาใจ 184 3 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360 053-830811  - 83 ป ภูมิปญญา หัตถกรรมพ้ืนบาน

ลานนา

 -  - 

359 นาย ธนิศร  ชัยศรี 6/2 6 ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม 50360  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

360 นาง นงลักษณ  หนอยดี 161/1 8 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360 089-9502219  - 60 ป หัตถกรรม การทอผา

361 นาง บัวผิน  กันธิยะ 42 4 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360  -  -

362 นาง บัวศรี สมเท่ียง 228 3 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360 085-6175192  - 68 ป หัตถกรรม จักสานของเลนโบราณ 10 ป เปนวิทยากร

สอนใหเด็ก

เยาวชน

363 นาง บุญยวง   มะโนเพียร 184 3 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360 083-3210553  - 67 ป หัตถกรรม จักสานของเลนโบราณ 10 ป เปนวิทยากร

ดานจักสานของ

เลนโบราณ



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

364 นาย ป สุวรรณ 26 1 ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม 50360 081-6717748  - 82 ป ศิลปะประดิษฐ ตีมีด 20 ป สอนเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ี

และนอกพ้ืนท่ี



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

365 นาง ผัน  จันสาม 246 3 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360  -  - 68 ป หัตถกรรมจักสาน จักสาน 16 ป มีการถายทอด

ใหเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ี

366 นาง ผัน  จี๋โปทา 184 4 ดอนเปา แมวาง เชียงใหม 50360 053-489561  - 82 ป หัตถกรรมงานใบตอง มีความชํานาญดาน

งานใบตอง

29 ป ถายทอดองค

ความรูให

เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไป

ท้ังในและนอก

พ้ืนท่ี อําเภอแม

วางและเปนครู

ภูมิปญญา

ทองถิ่นอําเภอ

แมวาง

367 นาย พงคศักดิ์  คําสีสม 88/1 9 ดอนเปา แมวาง เชียงใหม 50360 085-717-0517  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

368 นาย รังสรรค  กันธิยะ 109 7 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360 087-4602371  - 55 ป เกษตรกรรม การเพาะปลูกพืช

เกษตรอินทรีย 

(การเกษตร

ผสมผสาน)

5 ป เปนวิทยากรให

ความรู มีความ

เชียวชาญการ

เพาะปลูก

พืชผัก

ผสมผสานใน

ระบบอินทรีย



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

369 นาย วินัย  ไชยยา 86 3 ดอนเปา แมวาง เชียงใหม 50360 081-366-6274  - 53 ป ดนตรีและ

ศิลปะการแสดง

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

370 นาย ศรีนวล  ไชยวงค 66 4 ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม 50360 053-360342  - 80 ป ภูมิปญญา การแพทยพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

371 นาย สมทรัพย  ศรีสุวรรณ 45 6 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360 089-7007273  - 50 ป ทัศนศิลป เคร่ืองปนดินเผา 15  ป ถายทอดใหแก

เยาวชนท่ีสนใจ

372 นาย เสนห  ปยสิทธิคุณ 3 3 บานกาด แมวาง เชียงใหม 50360  -  -  - ศิลปะการแสดง

และดนตรี

 -  -  -

373 นาง อัมพร  เรือนคํา 11 9 แมวิน แมวาง เชียงใหม 50360 083-5693646  - 53 ป หัตถกรรม จักรสานดอกไม 13 ป รับสอน สาธิต 

จัดแสดงงาน

หัตถกรรมจักร

สานไมไผ

374 นาย เอกพงษ กันทารักษ 36 1 กวางใต ทงรวงทอง แมวาง เชียงใหม 50360  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

375 นาย ชูชัย  เจริญกุล 68/2 แมเตาดิน  - หวยแกว แมออน เชียงใหม 50130 081-023-3627  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

376 นาง ทองใบ  อุดทา 2 4 ทาเหนือ แมออน เชียงใหม 50130 083-3218171  - 45 ป หัตถกรรม การทอผากระเหร่ียง

 ทอเอว

377 นางสาว ประภาวดี  บุญตัน 91 6 ปาตัน ออนกลาง แมออน เชียงใหม 50130  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

378 นางสาว ปยนุช  กายอด 91 6 ออนกลาง แมออน เชียงใหม 50130 082-388-3582  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

379 นาย มุย  อรุกุล 90/2 5 ออนเหนือ แมออน เชียงใหม 50130  -  -  - นวดแผนโบราณ นวดแผนโบราณ  -  -

380 นาง ศิริเพ็ญนี  ปญญาละ 10 6 ออนเหนือ แมออน เชียงใหม 50130  -  -  - คหกรรม แปรรูปอาหารกลวย

อบพลังงาน

แสงอาทิตย

 -  -

381 นาย อาทิตย วงศสวาง โรงเรียนวัดหวยแกว 5 บานหวยแกว หวยแกว แมออน เชียงใหม 50130 089-9524251 ศิลปะการตอสูแบบ

ลานนา



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

382 นาง กาญจนา  แสงแกว 29/1 1 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280 098-7839588  -  - ศิลปะกรรม



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

383 นาง เกศรินทร  กันธะรินทร 57 9 สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม 50280 081-7830714  -   - เกษตรกรรม

384 นาย คําปน  รูปดี 16 6 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280  -  -  - หัตถกรรม การปนอิฐ  -  -

385 นาย จันทรแกว  กาอินทร 210 2 แมอาย แมอาย เชียงใหม 50280 081-7656252  -  - เกษตรกรรม

386 นาง จันทรหอม  พรหมกาศ 9 7 มะลิกา แมอาย เชียงใหม 50280  - -  -  - เกษตรกรรม การเลี้ยงกบ  -  -

387 นาย จํารัส  วงธง 105 7 แมอาย แมอาย เชียงใหม 50280  -  -  - คหกรรม การทําหนังปอง  -  -

388 นาย ใจคํา  ตุมมาแกว 215 8 มะลิกา แมอาย เชียงใหม 50280 087-784607  -  - ศาสนาและประเพณี

389 นาง แดง  ใจบรรหาญ 306 4 แมนาวาง แมอาย เชียงใหม 50280  -  -  - คหกรรม การถนอมอาหาร(ทํา

ไขเค็ม)

 -  -

390 นาย ทา  สันลี 82 2 สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม 50280  -  -   - หัตถกรรม การทําขันโตกหวาย  -  -

391 นาย บัญญัติ  โนจา 302 6 บานใหมกอง

ทราย

สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม 50280 084-480-6151  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

392 นางสาว ปภาพินน เมากาย 63 6 ใหมกองทราย สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม 50280 087-190-0706  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

393 นาย พิชัย  ทรงรักษา 135 11 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280 088-4169198  -  - กองทุนและธุรกิจ

ชุมชน

 -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

394 นาย มณเฑียร  สิทธิวงศ 12 2 บานหลวง แมอาย เชียงใหม 50280  -  -  - เกษตรกรรม การเพาะเห็ดฟาง  -  -

395 นางสาว รวินทนิภา  ฤาชัย 79 11 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280 088-4169198  -  - กองทุนและธุรกิจ

ชุมชน

 -

396 นาย สมศักดิ์  อนุหวัน 45 11 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280  -  -  - ชางฝมือ การทําปราสาทลานนา  -  -

397 นาง สายแกว  ยอดยิ่ง 110/1 5 แมอาย แมอาย เชียงใหม 50280 088-2695826  -  - แพทยแผนไทย สมุนไพร

398 นาง สี  ศรีทอง 10 6 แมอาย แมอาย เชียงใหม 50280  -  -  - คหกรรม การทําขนมไทย  -  -

399 นาย สีละ  จะแฮ 48 15 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280 083-4760650  - 32 ป ดานศาสนาและ

ความเชื่อประเพณี 

ชาวลาหู

วัฒนธรรมชาวลาหู

400 นาง แสงหลา  ไทยวงษ 199 2 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280 087-1913496  -  - ศิลปะกรรม

401 นาง อรวรรณ  สุนันตะ 49 5 แมอาย แมอาย เชียงใหม 50280  - maeaischoolbox

@gmail.com

54 ป แพทยแผนไทย สมุนไพรลูกประคอบ 10 ป ถายทอด

ความรูสมุนไพร

ใหกับนักเรียน 

รร.แมอายและ

ประชาชนท่ัวไป

402 นาย อินสม บุญเสาร 221 8 มะลิกา แมอาย เชียงใหม 50280  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

403 นาย อุนเรือน  ยาระมัง 5 5 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280 053-899024  - อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

404 นาย ปายเมือง  ลายใส 72 1 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม 50350 084-8094345  -  - ศิลปะการแสดง ดนตรีพ้ืนบาน รําโต

405 นาง อัมพร  จําปา 215 4 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม 50350 085-7147513  -  - คหกรรม นํ้าพริกคั่วทราย

406 นาย จงรัก เนระวงค 56 8 แมสาย สะเมิง เชียงใหม 50250 092-381-6163  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

407 นางสาว จันจิรา  คําทิพยโพธ์ิทอง 22/2 5 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม 50250 085-706-0549  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

408 นางสาว จิรินดา  แสนหาญชัย ศูนยการเรียนวัดพระ

บรมธาตุดอยผาสม

2 แมสาบ สะเมิง เชียงใหม 50250 088-4381238 การจัดการองคกร เศรษฐกิจพอเพียง



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

409 นาง เตี๋ยมตา  วงควาน 10 9 สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม 50250  -  - 85 ป ศิลปะการแสดง การฟอนกายลาย  -  -

410 นาย ปน  บุญมาลา 19 7 กองขากหลวง สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม 50250  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

411 นาย วิทยา  นาระตะ 103/5 5 บานบอแกว บอแกว สะเมิง เชียงใหม 50250 084-8039905 เกษตรกรรม

412 นาย สมัย อุปโย 27 7 สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม 50250  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

413 นาย สายัณห  คําทิพยโพธ์ิทอง 22/2 5 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม 50250 081-9984762  - 68 ป ศิลปะการแสดง ขับซอเพลงพ้ืนบาน  -  -

414 นาย อดิเรก ปญญมา 102 8 แมสาบ สะเมิง เชียงใหม 50250 061-554-4944  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

415 นาง อังคณา  สานิถา 81 4 ใหมตนผึ้ง แมสาบ สะเมิง เชียงใหม 50250  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

416 นาย กมล  มูลกอนแกว 65/2 8 บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 053-446437  - 55 ป ทัศนศิลป สาขาประติมากรรม

แกะสลักไม

 -  -

417 นาง เกี้ยว  ชัยศรี 25 3 บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 053-394315  - 77 ป หัตถกรรม จักรสานใบตาล ให

เปนภาชนะ ตาง ๆ 

ทอผา

12 ป สอนประชาชน

ท่ัวไปทํา

ประกอบอาชีพ

ท่ีวัดปาตาล 

สอนนักเรียน

ตามโรงเรียน

ตาง ๆ

418 นาย คํา  พรเลิศ 79/5 3 สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 78 ป ชางฝมือ ทําเคร่ืองดนตรี

พ้ืนเมือง

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

419 นาย จําลอง  ปุระเสาร 7 13 ปาสักขวาง สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

420 นาย เทียน  หนอแกว 16/2 5 บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 085-5253032  - 70 ป สมุนไพร หมอสมุนไพรพ้ืนบาน

ลานนา

3 ป เปนวิทยากรให

ความรูแกเด็ก

และเยาวชน

ท่ีมาศูนยการ

เรียนรูวัดปาตาล

421 นาย นิเวศน  สมอูป 12/2 7 บานยาปาย บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 50 ป หัตถกรรม การปนขี้เลื่อย

422 นาย บุญมา เขียวสุข 20/1 5 ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

423 นาง เบญจวรรณ  บัวคําปน 57/1 8 ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130 085-717-5265  -  - หัตถกรรม งานประดิษฐใบตอง 

ขันบายศรี

 -  -

424 นาง ประเทือง  สมศักดิ์ 101 นันทราม  - สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม 50130 053-272186  - 75 ป หัตถกรรม(เคร่ือง

เขิน)

งานเคร่ืองเขิน  -  -

425 นาย ประวิทย  คําลาพิด 138 4 บานปากเปด ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 48 ป หัตถกรรม แกะสลักไม  -  -

426 นาย ประเสริฐ อินทจักร 85 2 บานหนอง

แสะ

หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 49 ป หัตถกรรม การกลึงไมมะมวง

427 นาย เพชร  วิริยะ 56/1 2 บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 081-4725051  -  60 ป ทัศนศิลป ประติมากรรม  -  -

428 นาย ไพรศาล  สังขเอียม 32/1 5 รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม 50130 053-881042  -  - หัตถกรรม (โคมตุง

ลานนา)

โคม ตุง  -  -

429 นาง ฟองคํา หลาปนตา 29/3 1 ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130 053-339196  - 63 ป หัตถกรรม การทํากระดาษสา  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

430 นาย รักเกียรติ  จันทรกอน 51/2 11 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 50 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

ชางแน  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

431 นาย ลิปกร  มาแกว 64 4 บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 081-9924139 lipikornart@gmail.

com

44 ป จิตรกรรมลงรักปด

ทอง (ลายคําลานนา)

ลายคําลานนา เปน

การปดทองเพ่ือ

ประดับตกแตง

อาคารศาสนสถาน

และเคร่ืองสักการะ

ลานนา

20 ป ถายทอดความรู

ในกระบวนวิชา

ภูมิปญญา

ลานนาในงาน

ศิลปกรรมให

มหาวิทยาลัย

และเฮินศิลป

ใจยอง อําเภอ

สันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

432 นาย วิชิต ชมทวีวิรุตม 12 3 ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130 053-961097 

,081-2871014

 - 64 ป จิตรกรรม สีนํ้า  -  -

433 นาย วิเชียร  ปนคํา 91/94 9 ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130 089-2626177  - 38 ป จิตรกรรม วาดภาพ  - สอนทักษะการ

วาดรูปพ้ืนฐาน 

เทคนิค วิธีการ

วาดรูปเปน

ขั้นตอน

434 นาย วิบูลย  ผั้นเงิน 55/4 3 แชชาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 089-854-7162  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

435 นาย วีระชัย  ไชยวงค 56/3 6 ปูคาใต แมปูคา สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

436 นาย วีระชัย  มณีวรรณ 41/1 1 บานดอยยาว แชชาง สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 54 ป ศิลปะการแสดง กลองสะบัดชัย/กาแล



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

437 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ  เดชเสารแกว 45/16 3 ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130 086-1873156 SAKSIT_SALAHL

ANNA@hotmail.c

om

41 ป ศิลปะ ศิลปะงานดุลโลหะ 

รูปภาพ

10 ป ถายทอดความรู

รวมกับชมรม

สงเสริมสลา

ลานนา

438 นาย ศิริพงศ  วงศไชย 1/2 3 แชชาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 081-5947842  - 75 ป มนุษศาสตร วรรณกรรมทองถิ่น  -  -

439 นาย ศุภชัย  อธิมา เทศบาลตําบลบวกคาง  - บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 081-885-3119  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

440 นาย สมาน มานอย 48/2 5 แชชาง สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 57 ป หัตถกรรม การแกะสลักไม

441 นาย สามแกว  ขัตติยะ 87/1 1 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 67 ป หัตถกรรม ตีมีด  -  -

442 นาย เสนีย  ไชยรังษี 4 2 ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130 087-1880017  - 55 ป หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ฃางบุดุน(ตองลาย)  -  เปนครูภูมิ

ปญญาชาวบาน

ประจําศูนย

ศึกษาศิลปะไทย

โบราณสลาสิบ

หมูลานนาวัด

ศรีสุพรรณ

443 นาง เสารแกว  ยวนตา 8 6 แมออน สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 67 ป วรรณกรรม ภาษา

ลานนา

คาวฮ่ํา



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

444 นาย เสารคํา  นันตาล 66/3 5 บานหมอ หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม 50130  -  - 84 ป ชางฝมือ โมบายไมไผ 30 ป ถายทอดเคร่ือง

สักการะลานนา

 อาทิ เชน 

หมากสุม หมาก

เบ็ง ตนผึ้ง ตน

ดอก ตนเทียน 

ใหกับนักเรียน

จากโรงเรียน

ตาง ๆ เยาวชน

 ผูสูงอายุ และ

ประชาชนท่ัวไป

445 นาย อนันต  สุคันธรส 20/1 5 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม 50130 053-331209  - 61 ป สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

หัตถกรรม(ทอผา) ผา

ไหมสันกําแพง

 -  -

446 นาย อัสดินทร  อินถา 88/1 9 รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม 50130 086-1913761  - 33 ป จิตรกรรม ลงรักปดทอง

447 นาย อินปน  ขัติรัตน 50 3 รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม 50130  - 90 ป มนุษยศาสตร การเรียกขวัญ

448 นาย กมล   ศรีทิ 164 8 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม 50210 085-8702625 48 ชางไมเคร่ืองเรือน งานชางไมเคร่ืองเรือน

 งานฉลุไม

449 นาง กาญจนา พุมสุวรรณ 220/51 17 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 086-1915225 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

450 นาย กิตติชัย  กันแตง 47/1 17 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210  -  - 50 ป ทัศนศิลป สาขาประติมากรรม  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

451 นาย เกรียงไกร  เมืองมูล 145 ถนนเชียงใหม -

 ดอยสะเก็ด

2 สันปาเปา สันทราย เชียงใหม 50210 089-5532545  - 47 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

452 นาง เกศแกว  สูงขาว 9/70 5 หมูบานสวน

ดอกหมาก

สันทราย สันทราย เชียงใหม 50210 087-1812070  - 35 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

453 นาง เครือวัลย  คํามูล 47 8 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 085-0344985 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

454 นาง จตุพร  คํามูล 81 5 แมแฝก สันทราย เชียงใหม 50290 093-2889096  - 10 ป หัตถกรรมลานนา ทําโคมลานนา 10 ป สอนทําตุง ทํา

โคมลานนา

455 นาย จักรพันธ  ชัยแปง 28 4 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม 50210 086-1805580  - 36 ป ศิลปกรรม การทําโคมลานนา ตุง

 และเคร่ืองสักการะ

ลานนา

20 ป จัดแสดงสาธิต

เปดบานเปน 

ศูนยเรียนรู

หัตถกรรมพ้ืน

ลานสลาสัน

ทราย เพ่ือจัด

แสดงผลงาน

และใหความรู

แกผูมาศึกษาดู

งาน

456 นาง จินดา  โกมาศ 20 5 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม 50210 089-9537755  - 58 ป คหกรรม(อาหาร

พ้ืนเมือง)

ทําอาหารทองถิ่น 

ไดแก การทํานํ้าพริก

ตาแดง  แหนม เน้ือ

แดดเดียว

5 ป สอนนักเรียน

โรงเรียนบาน

หลักพันไดรับ

ความรูเร่ืองการ

ทําอาหาร

พ้ืนเมือง

457 นาย เจริญ  มานิตย 65 6 หนองแหยง สันทราย เชียงใหม 50210 053-255019  - 62 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

458 นาง ชูจิตร  บุญแปง 5 16 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 084-6209782 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

459 นาง ฐิติพร  ถวาย 35 4 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม 50210 095-6876197 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

460 นาง ณชาภัทร  อาทิตย 36 17 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 081-3664540 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

461 นาง นงคนุช  ชัยระวัง 26/1 8 หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 081-980-0430  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

462 นาย นพดล  คํามูล 81 5 แมแฝก สันทราย เชียงใหม 50290 087-1860576 36 ป หัตถกรรมเคร่ือง

สักการะลานนา

ทําตุง ทําโคม เคร่ือง

สักการะ เคร่ือง

ประกอบพิธีกรรม

ลานนา

18 ป สอนตัดตุง  ทํา

โคม ตองลาย

ลานนา

463 นาง นภัสรา  ดวงคํา 87 7 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 081-1660524 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

464 นาย นิกรณ อินตะ 118 2 หนองเตาคํา ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

465 นาง บริพรรณ  บุญจอม 171 4 หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 084-3721900 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

466 นาง บัวคํา  วิภาษา 70 14 แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม 50290  -  -  - คหกรรม แปรรูปอาหาร  -  -

467 นาง บัวจันทร  นนทวาสี 27 4 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม 50210 053-396161 เคร่ืองสักการะ

ลานนา

เคร่ืองสักการะลานนา 30 ป ถายทอดเคร่ือง

สักการะลานนา

 อาทิเชน 

หมากสุม หมาก

เบ็ง ตนผึ้ง ตน

ดอก ตนเทียน 

ใหนักเรียนจาก

โรงเรียนตาง ๆ 

เยาวชน 

ผูสูงอายุ 

ประชาชนท่ัวไป

468 นาง บัวชอน  อะทุน 14 7 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 084-3730645 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

469 นาง บัวเร็ว  ทวีสุข 127 3 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 093-9925717 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

470 นาย บุญรัตน  ณ วิชัย 130 3 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 083-2041961  - 53 ป ทัศนศิลป 

ประติมากรรม 

แกะสลักไม

มีความรูเชี่ยวชาญ

ดานงานแกะสลักไม 

ฉลุไม

20 ป ถายทอด

นักศึกษาสาขา

ออกแบบเคร่ือง

เรือน 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลลานนา 

ภาคพายัพ 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป

471 นาย บุญเลิศ  ชัยระวัง 26 8 หนองไคร

หลวง

หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

472 นาย บุญศรี  รัตนัง 83 2 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 053-5361.4 , 

089-8515064 , 

089-9981898

 - 62 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

473 นาย บุญสง  วงคคํา 51 3 หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50290 089-5543629 , 

053-869316

 - 72 ป มนุษยศาสตร ศาสนพิธี  -  -

474 นาย ประพัฒน สิทธิสังข 1 13 บานดอย

นอยพัฒนา

หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50290  -  -  - เกษตรกรรม  -  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

475 นาย ประสิทธ์ิ  เกงกาจ 104 3 หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 086-1864774  - 66 ป วรรณกรรม ภาษา

ลานนา

ภาษาลานนา การขับ

ขานคราว

40 ป เปนวิทยากร

สอนโรงเรียน

ตาง ๆ ใน

จังหวัดเชียงใหม



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

476 นาง ผองศรี  เทพมาลา 123/2 6 หนองแหยง สันทราย เชียงใหม 50210 053-496264  -  - ภูมิปญญาไทลื้อ ภูมิปญญาดานอาหาร

งานหัตถกรรมวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวไทลื้อ

 -  - 

477 นาย พงษทร  บุญชุมใจ 123/1 6 หนองแหยง สันทราย เชียงใหม 50210 053-496264  -  - ภูมิปญญาไทลื้อ ภูมิปญญาดานอาหาร

งานหัตถกรรมวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวไทลื้อ

 -  - 

478 นาง พรรณี  ปญญาศรี 236 4 หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 084-9496995 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

479 นาย เพลิน ธรรมวิสุทธ์ิ 336/58 7 สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม 50210  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

480 นาย ภัทรพงศ  ไชยสุภา 411/142 5 หมูบานนัน

ทาธานี

หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50290 081-980-3260  - 58 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

ดนตรีพ้ืนเมือง  -  -

481 นาง มยุรี  ยนตพันธ 13 8 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 088-4068677 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

482 นางสาว เมธาวี  ธรรมชัย 48 4 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม 50210 ศิลปกรรม

483 นาย ยุพิน  ชํานาญ 9 1 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210  - ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

484 นาง เย็น  สุทธวิชา 103 15 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 086-1153844 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

485 นาง วรรณา  กองแกว 119 3 บานหัวริน หนองแหยง สันทราย เชียงใหม 50210 081-992-5765  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

486 นาง วราพร  คําราพิช 168 8 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 084-4819355 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

487 นาง วลัยภรณ  อินทจักร 171 1 แมแฝก สันทราย เชียงใหม 50290 089-2045171 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

488 นาง วันเพ็ญ  ชํานาญ 14 16 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 081-7844322 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

489 นาย วิฑูรย  ใจพรหม 318 11 หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50290 081-9528595  - 57 ป ศิลปะการแสดง การรองเพลงพ้ืนเมือง  -  -

490 นาง วิลาวัลย  มะโนรี 6 7 หนองแหยง สันทราย เชียงใหม 50210 082-6921374 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

491 นาย วุฒิชัย ขัติมงคล 158 5 แมแกดหลวง หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 093-295-5866  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

492 นาง ศรีลา  ดวงคํา 164 8 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 087-1722905 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

493 นาง ศุภรัตน  เกตุบุญเรือง 535 3 สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม 50210 089-4308963 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

494 นาย สมนึก  ชัยตามล 258 8 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม 50210 081-8855200  - 53 ป หัตถกรรม

เคร่ืองปนดินเผา

เคร่ืองปนดินเผา 12 ป ปนดิน นํ้า

เคลือบลาย

เชรามิคโบราณ

ลานนา

495 นาย สมหมาย  พันธุบานแหลม 248 2 ถนน

เชียงใหม - 

ดอยสะเก็ด

สันทราย สันทราย เชียงใหม 50210 053-399209  -  58 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

496 นาย สมัย  สาตะถา 158/6 7 หมูบานพฤก

ภิรมณ

สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม 50210  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

497 นาย สางคํา  จางยอด 414/37 หมูบานสัน

ทรายวิลเลจ

3 สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม 50210  -  -  - ศิลปะการแสดง กลองลานนา ฟอน

ดาบ -เชิง ฟอนนก - 

ฟอนโต

 - วิทยากร

บรรยายกลอง

ลานนา

498 นาง สุดา  สุวรรณ 127 3 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม 50210 082-0338005 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

499 นาย สุทัศน  เทพมาลา 123/2 6 หนองแหยง สันทราย เชียงใหม 50210 053-496264  -  - ภูมิปญญาไทลื้อ ภูมิปญญาดานอาหาร

งานหัตถกรรมวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวไทลื้อ

 -  - 

500 นาย สุเทพ  ธีรพันธ 15 4 ทุงขาวตอก หนองแหยง สันทราย เชียงใหม 50210 053-255425  - 86 ป มนุษยศาสตร การเรียกขวัญ  -  -

501 นาย สุเทพ  ปนธิวงค 83 9 แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม 50290 081-5950529 เกษตรกรรม

502 นาง สุปราณี  อากาศวิภาต 7 7 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 087-3056524 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

503 นาง สุวรรณ  หนอแกว 121 13 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 083-5672323 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

504 นาง อัมพร  ทิพไพร 3/2 3 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม 50210 081-9936956 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

505 นาย อานนท  ขาวแทน 80 1 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50120 089-8381509 เกษตรกรรม

506 นาง อารีย  ชมชื่น 299 2 แมแฝก สันทราย เชียงใหม 50210 087-1817560 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

507 นาง อําพร  ธินะ 146 3 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม 50210 081-9936956 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

508 นาง จันทร โปทากา 196/1 5 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

509 นาย เจษฏา  ชุมศรี 262/1 6 บานแมกุง

หลวง

ทุงตอม สันปาตอง เชียงใหม 50120 ศิลปะการแสดง

(ดนตรีพ้ืนเมือง)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

510 นาย เฉลิมศักดิ์  ชื่นรินทร 37 1 นํ้าบอหลวง สันปาตอง เชียงใหม 50120  -  - 60 ป ศิลปกรรม การแกะสลักไม - -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

511 นาย ชัยวัฒน  ขัติสิงหแกว 470/3  14 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม 50120  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

512 นาย ถนอม  ปาจา 43/1 7 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120 086-9148537  - 67 ป มนุษยศาสตร วรรณกรรมทองถิ่น  -  -

513 นาง ทองคํา  ยืนชัย 5 3 แมกา สันปาตอง เชียงใหม 50120  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

514 นาย นํ้าฝน  เรือนวิน 62 10 สันกอยเก็ด บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

515 นาง บัวชุม จันทรทิพย 94/2 2 ทุงฟาบด บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120 089-5564116 , 

053-824529

 - 57 ป ศิลปะการแสดง การซอพ้ืนเมือง  -  -

516 นาย บุญสง  ชุมศรี 92 6 ทุงตอม สันปาตอง เชียงใหม 50120  -  -  - ศิลปะการแสดง

และดนตรี

 -  -  -

517 นาย พงศกร  จันทรไชย 146/2 7 สันกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120 085-0295954  - 52 ป ศิลปะการแสดง

(ดนตรีพ้ืนเมือง)

ดานการตีกลอง

สะบัดชัย

7 ป สอนการตี

กลองสะบัดชัย

ใหแกเยาวชน

518 นาง พวงเพชร  ปญญา 9-Feb 7 ทุงสะโตก สันปาตอง เชียงใหม 50120  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

519 นาย ยุทธนา  บุญประคอง 187/2 9 มะขามหลวง สันปาตอง เชียงใหม 50120 086-1981871  - 54 ป หัตถกรรม การทําตุกตา  -

520 นาย รุงโรจน  เปยมยศศักดิ์ 29 1 ทุงตอม สันปาตอง เชียงใหม 50120 086-1845514  - 51 ป ทัศนศิลป จิตรกรรม  -  -

521 นาย วรพงษ  กลางประพันธ 20 2 ทุงสะโตก สันปาตอง เชียงใหม 50120 081-0882344  - 63 ป เกษตรกรรม เพาะเห็ด



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

522 นาย สรจิตร  มูลยศ 34/1 11 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม 50120 081-6026892  -  - ภาษาและวรรณกรรม  -  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

523 นาย สวัสดิ์  มูลเทพ 132 5 ทาวังพราว สันปาตอง เชียงใหม 50120 081-0317118  - 60 ป หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ทําเคร่ืองเงินตอก

ลานแผนภาพลายนุน

ลุงและลายนุนติ่ง 

จากเงิน ทองแดง 

อลูมิเนียม ทองเหลือง

40 ป สอนเด็ก

โรงเรียน

เทศบาลวัดศรี

สุพรรณเปนครู

สอนเณร 

ประชาชน

524 นาย สิงหคํา มงคล 54/2 7 ทุงสะโตก สันปาตอง เชียงใหม 50120 085-7052488  - 66 ป ดนตรีพ้ืนบานลานนา ซอ  -  -

525 นาย สุทัศน  เรือนวิน 62/5 10 สันกอเก็ด บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120 089-838-4927  - 56 ป ดนตรีและ

ศิลปะการแสดง

การเปาปจุม  -  -

526 นาง สุพร  แกวคํา 106/1 7 ดงก๋ํา ทุงสะโตก สันปาตอง เชียงใหม 50120  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

527 นาย เอนก  ปวงคํา 20/1 7 ทาวังพราว สันปาตอง เชียงใหม 50120 089-9539469  - 61 ป การจัดการ

พิพิธภัณฑทองถิ่น

 -  -  -

528 นาย กร่ิม  ตุยกาศ 132/1 13 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 แพทยแผนไทย

529 นาง ขันแกว  ใจกลา 51 4 ชมภู สารภี เชียงใหม 50140 098-7622673 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

530 นาย คําปน  พาปยะ 122 6 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 089-9533720 แพทยแผนไทย

531 นาย คําอาย  ชูดวง 54 4 ดอนแกว สารภี เชียงใหม 50140 เกษตรกรรม

532 นาย จันทร  หอมมี 63 6 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 แพทยแผนไทย

533 นาง จันทรฉาย  แสงมณี 38 2 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140 084-7409064 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

534 นาง จันทรเพ็ญ  นารินทร 37/2 3 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140 083-5756671 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

535 นางสาว จันทรสม  เมืองคํา 102 5 สารภี สารภี เชียงใหม 50140 053-321333 ภูมิปญญาทองถิ่น

536 นาย จําเนียร  จิณะชิต 28/1 5 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม 50140 081-1809266 หัตถกรรม



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

537 นางสาว ณัฐพิมล  ภูธรใจ 137 13 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140  -  - 55 ป สิ่งแวดลอม  -  -

538 นาง ณัฐรดี  ฮวดเจริญ 152 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม 50140 085-6231402 ศาสนาและประเพณี

539 นาย ดวงแกว  หินเดช 84 9 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 ศาสนาและประเพณี

540 นาย ดวงจันทร  มะธุ 90 3 ปาบง สารภี เชียงใหม 50140 083-8650354

541 นาง ติ๊บ  แสงทอง 43 6 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 093-287455 ศาสนาและประเพณี

542 นาย ถวัลย  สมธรรม 78 4 ปาบง สารภี เชียงใหม 50140 083-7642575  -  - หัตถกรรม จักรสาน ออกแบบ

ผลิตภัณฑ

 -  -

543 นาย ถวิล  ณ สุนทร 90/2 1 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140  -  - 79 ป ศาสนาและประเพณี

544 นาง ทองดี  โพธิยอง 28 4 ดอนแกว สารภี เชียงใหม 50140 089-5552345 เกษตรกรรม

545 นาง ทองใบ  รัตนะ 155 3 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140 086-9137300 หัตถกรรมงานใบตอง



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

546 จ.ส.อ. เทอดชัย  รินสม 146 4 ปาบง สารภี เชียงใหม 50140 086-4219802  -  - เกษตรกรรม การผลิตไบโอแก็สใน

ครัวเรือน



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

547 นาง เทียมตา  ทองแกวขัตติยะ 2 3 ปาบง สารภี เชียงใหม 50140 097-1537176

548 นาง ธนภรณ  จมูศรี 99/92 5 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม 50140 089-5588498 สิ่งแวดลอม

549 นาย ธวัชชัย  หินเดช 65 6 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 087-1792685 เคร่ืองสักการะ

ลานนา

550 นาง นงเยาว  จันทรหอม 59 7 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140 086-9148960 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

551 วาท่ีรอย

โท

บัญชาการ  พลชมชื่น 30 2 ชมภู สารภี เชียงใหม 50140 086-1160827 เกษตรกรรม

552 นาง บัวจันทร  คันธรส 73/1 7 สารภี สารภี เชียงใหม 50140 081-9528797 สมุนไพร หมอเมือง

553 นาง บัวถา เจริญชัย 101 บานชางค้ํา 11 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140  -  - 67 ป หัตถกรรม การตัดตุงไสหมู  -  -

554 นาง บัวบาน จันทรสา 5 6 ปาบง สารภี เชียงใหม 50140  -  - 48 ป หัตกรรม จักรสานโคมไฟหวาย

555 นาย บุญมี  หินใส 96 9 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

556 นาย บุญรวย  ปุกแกว 33/3 3 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 080-677006 อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

557 นาย บุญเวทย  ใจทิพย 43 2 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140 095-5763586 หัตถกรรม

558 นาย ประเสริฐ  ทองขันธ 31 7 ยางเน้ิง สารภี เชียงใหม 50140 081-6718399 พิธีกรรมลานนา

559 นาย พรเทพ  บุญหมื่น 69 11 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 081-6817545  -  - ศิลปกรรม โคม ตุง ลายฉลุผา 

ลายฉลุกระดาษสา

20 ป วิทยากร สอน

ใหนักเรียน กลุม

เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

560 นาย พลเทพ  บุญหมื่น 69 11 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 081-6817545  - 43 ป หัตถกรรม ดานโคมตุง ลานนา 19 ป ใหความรูเร่ือง

โคม ตุง ลานนา

561 นาง พิมพวนิดา  โพธ์ิตุน 77 4 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 085-0291779 แพทยแผนไทย

562 นาง มา หอมสวย 39 9 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 ศาสนาและประเพณี



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

563 นาย มี  ใจมา 68 3 ดอนแกว สารภี เชียงใหม 50140 089-8347309 เกษตรกรรม

564 นาง ลําดวน  ทุนคํา 173/2 6 สารภี สารภี เชียงใหม 50140 081-6035214 สุขภาพจิต

565 นาย วินัย  จิวหานัง 27 4 ขัวมุง สารภี เชียงใหม 50140 088-2601977  - 50 ป ศิลปะวาดลาย วาดภาพ ภาพพิมพ 

เชิงศาสนา จิตวิญาณ

 ปนสถานธรรม หิน

เทียมตามวัดตางๆ

25 ป สอนวาดรูป

เยาวชน

566 นาย ศรีเลา  เกษพรหม 49 2 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140 087-1834587 , 

053-422454

 -  - มนุษยศาสตร สืบชะตา และ

พิธีกรรมอานตํารา

ภาษาโบราณ

 -  -

567 นาง สมจิตร  บุญหมื่น 69 11 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 081-6817545  - 42 ป หัตถกรรม ทําตุง โคม ลานนา 15 ป สอนทําโคม ตุง

 กับผูสนใจ

568 นาย สมเพชร   มะโนริน 66/1 1 สารภี สารภี เชียงใหม 50140 081-3868062  -  - ดานจิตรกรรม ดานจิตรกรรมฝาผนัง

 ศิลปะ ปน วาดเขียน

25  ป วาดภาพผนังวด

 วิหาร เร่ืองราว

เกี่ยวกับพุทธ

ประวัติ และ

ประเพณี

วัฒนธรรม

569 นาย สมวญ  หาญใจ 74 2 สารภี สารภี เชียงใหม 50140 086-1802143 เกษตรกรรม

570 นาง สรรพคุณ  ชินารักษ 25 2 ชมภู สารภี เชียงใหม 50140 081-9609363 , 

053-963077

 - 52 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีไทยและฟอน

571 นาย สอาด  ทองขันธ 15 7 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม 50140 053-322532 , 

081-6717815

 - 73 ป มนุษยศาสตร ศาสนพิธี  -  -

572 นางสาว สะใบ  สีแดง 31 1 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140 089-6370995 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

573 นาย สุข โพธ์ิแสงดา 293/41 4 ถนน

เชียงใหม -ลําพูน

หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม 50140 089-9976753  - หัตถกรรมเคร่ืองเงิน เคร่ืองเงิน  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

574 นาง สุจิตรา  สมสราง 158/55 7 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140 053-850302 , 

089-8501806

 - 59 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีไทย  -  - 

575 นาง สุนันทา  ธรรมปญญา 154 1 หนองสี่แจง หนองแฝก สารภี เชียงใหม 50140 081-884-9011  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

 -  -  -

576 นาง สุมิตรา  วงคคําฟูเจริญ 290/9 4 ยางเน้ิง สารภี เชียงใหม 50140 089-6325308 , 

053-321065

 - 79 ป ประณีตศิลป ประดิษฐดอกไม

ใบตอง , ดอกไมจาก

กระดาษสา

577 นาง แสงหลา  วรรรณรัตน 32/1 8 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 ศาสนาและประเพณี

578 นาย หมื่น  วิพันธ 45 1 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140  -  - 86 ป ศาสนาและประเพณี

579 นาง เหรียญทอง  สมเกตุ 83 1 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140 083-8679698 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

580 นาง อําพัน  ทามแกว 48/1 4 ชมภู สารภี เชียงใหม 50140 089-7557932 ศิลปะการแสดง

(ฟอนเล็บ)

581 นาย อินทรศร  สมเกตุ 83 1 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม 50140  -  - ศาสนาและประเพณี

582 นาง ศรีเกตุ  ขยัน 122 3 ปาบง สารภี เชียงใหม 50140 083-9289300  -  -  หัตถกรรม จักรสานไมไผ

583 นาง ชิสา  เกษวีรภัทรกุล 51 บานไชยสถาน 1 ปาบง สารภี เชียงใหม 50140 093-131-1738  -  - หัตถกรรม จักรสานไมไผ

584 นาย กฤตพัส  คําเปยง 141 11 บานหวาน หางดง เชียงใหม 50230 086-9228606  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

585 นาย เกรียงไกร  บุญทะนา 75 6 หางดง หางดง เชียงใหม 50230 086-1184814 อุตสาหกรรม ทําปราสาทลานนา

586 นาง แกวลูน  แดงงาม 19 6 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 086-1162847 ศาสนาและประเพณี

587 นาย จรัญ  ปญญา 201 5 หางดง หางดง เชียงใหม 50230 088-4080845 เคร่ืองสักการะ

ลานนา

588 นาย จํารัส  ศรีแปง 123 1 หนองควาย หางดง เชียงใหม 50230 080-7920702  - 45 ป ศิลปะการแสดง ดานดนตรีพ้ืนเมือง 

สะลอ ซอ ซึง

20 ป  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

589 นาย เจริญ  ศรีวิลัย 11 4 บานแหวน หางดง เชียงใหม 50230 086-1174182 , 

053-433163

 - 51 ป มนุษยศาสตร การเรียกขวัญ  -  -

590 นาย ดวงจันทร  บุญดี 209 8 หารแกว หารแกว หางดง เชียงใหม 50230  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

591 นาง ดารุณี  นันโท 1 6 หารแกว หางดง เชียงใหม 50230 087-3249835 watsrisawang-

school 

@hotmail.com

51 ป อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

การปนหมอ 5 ป สอนทักษะการ

ปนหมอ 

ประเภทหมอดิน

 อุปกรณท่ีใชใน

การปนหมอ

592 นาง ทิตยา พฤฒิศิลป  โอโน 160 6 นํ้าแพร หางดง เชียงใหม 50230 081-3667833  - 48 ป ดนตรีและ

ศิลปะการแสดง

นาฎศิลปพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

593 นาง ธัญยพร  อุตธรรมชัย 223/57 หมูบาน

เชียงใหมวิวสวย 2

3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 086-9155054  -  - คีตศิลปและขับรอง ขับรองประกอบการ

ฟอนรํา

 -  -

594 นาง ธารทิพย  วิเศษสกุลทรัพย 197/1 7 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 085-683-3497  - 47 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

30 ป  -

595 นาง บัวออน  หนอคํา 111 2 ตนงิ้ว สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230  089-850-2471  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

596 นาง บายศรี  แสงคํา 259/3 3 บานแหวน หางดง เชียงใหม 50230 086-1793391  - 42 ป ศิลปหัตถกรรม ทําโคม ตุง กระดาษ

ตองลาย และฉลุ

ลายผา กระดาษสา 

โลหะตางๆ

13 ป เปนวิทยากรฝก

อาชีพ

สํานักงานจัดหา

งาน และเปน

วิทยากรฝก

อาชีพศูนย

พัฒนาฝมือ

แรงงาน

597 นาย บุญชู  จันทรบุตร 110 2 หางดง หางดง เชียงใหม 50230 089-6358572  - 74 ป ดานแพทยไทย ยาสมุนไพร  -

598 นาย บุญทา  กรีเหร่ียง 721 9 สันทราย หนองควาย หางดง เชียงใหม 50230  -  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

599 นาย บุญทา  สมติ๊บ 39 1 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 084-6102588 ศาสนาและประเพณี

600 นาย บุญมา  ตาติรังษี 76/1 6 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 086-11741802 

, 053-433163

 - 64 ป มนุษยศาสตร ศาสนพิธี  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

601 นาย ประจักษ  สายแกว 160 4 หนองแกว หางดง เชียงใหม 50230 086-6575102 - 61 ป ศิลปกรรม วาดภาพทิวทัศน

ลานนา

36 ป ศิลปะการ

สรางสรรค 

(จิตรกรรม)

602 นาย ประดิษฐ  วิญญารัตน 148 2 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 093-9925419 อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

603 นาย ประเสริฐ สิงหคะ 84 2 บานฟอน หนองควาย หางดง เชียงใหม 50230 081-033-7246  -  - ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

604 นาง ปอ  อินดวงจันทร 30 1 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 083-5694562 ศาสนาและประเพณี

605 นางสาว เพชลดา  ไพเลิศ 121/3 7 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 093-2572300  - 28 ป ศิลปะการแสดง ฟอนรํา  -  -

606 นาย มนูญ  วณีสอน 117/1 3 หนองตอง หางดง เชียงใหม 50340 086-1830916 watsrisawang-

school@hotmail.

com

68ป ศิลปกรรม เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 5 ป ถายทอดเคร่ือง

ดนตรีพ้ืนเมือง 

วิธีใช วิธีเลน
607 นาย ยุทธนา  กาวิละ 63 2 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 093-2839571 อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

608 นาย รักเกียรติ  ปญญายศ 121 2 แมขา หางดง เชียงใหม 50230 089-4355905 , 

053-368358

 - 56 ป ศิลปะการแสดง ดนตรีไทยและดนตรี

พ้ืนเมือง

 -  -

609 นางสาว รัชนี  ใจมา 142 7 หนองควาย หางดง เชียงใหม 50230 083-1351551 jinny_ra@yahoo.

com

37  ป หัตถกรรมการยอมผา การยอมผาฝายดวย

สีธรรมชาติลานนา

6 ป ยอม มัดยอม 

ผาฝายเสนฝาย

ลานนา ดวยสี610 นาง วราภรณ  คํารินทร 16/1 1 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 093-2863044 ศาสนาและประเพณี

611 นาย วิเชียร  ญาติจอมอินทร 102 2 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 081-0236747 อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

612 นาง วิไล  แดงงาม 21 6 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 063-1328848 ศาสนาและประเพณี

613 นาย สม  ปญญาแหลม 67 6 หารแกว หางดง เชียงใหม 50230  -  - 91 ป ประติมากรรม ปูนปนประดับวิหาร  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

614 นาง สมพร  ปญจะ 148 12 หนองควาย หางดง เชียงใหม 50230 085-6142259  - 42 ป ศิลปหัตถกรรม

พ้ืนบาน

ดานเพนทลวดลายบน

เคร่ืองเขิน,การ

แกะสลักขี้ผึ้ง

20 ป การเพนท

ลวดลาย

รูปแบบตาง ๆ 

ใหนักเรียน

615 นาง สมศรี  มะจันทร 78 2 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 089-2649544 อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

616 นาง สาย  ทาโน 71 2 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 093-1689269 อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

617 นาย สุทัศน  ผิวขาว 11-Feb 2 หางดง หางดง เชียงใหม 50230  - ศาสนาและประเพณี

618 นาย สุรศักดิ์  ณ เชียงใหม 241 ซอย 4 1 บานสัน

ผักหวาน

สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 081-9807748 , 

053-431701

 - 63 ป ศิลปะการแสดง ทําเคร่ืองดนตรีไทย 

ดนตรีพ้ืนเมือง

619 นางสาว เสาวลักษณ  มะจันทร 78 2 ขุนคง หางดง เชียงใหม 50230 089-9999359 อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม

620 นาง แสงเรือน  กันทะวัน 15 2 นํ้าแพร หางดง เชียงใหม 50230 080-680-7095 , 

082-0274501

 - 62 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

621 นาย อรรณพ  จันทรบุตร 239 2 หางดง หางดง เชียงใหม 50230 086-4297100  - 51 ป ภูมิปญญา การรักษาแพทย

พ้ืนบาน

 -  -

622 นาย อรรณพ  ปริญญาศิลป 337/70 2 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 086-1948234  - 63 ป ศิลปะการแสดง (ป

ซอ)

การขับซอพ้ืนบาน

ลานนา

 -  -

623 นาย อิชย  แสงคํา 259/3 3 บานแหวน หางดง เชียงใหม 50230 091-3081063  - 42 ป ศิลปะหัตถกรรม ทําโคม ตุง ฉลุลาย 

และดุนลาย บนผา 

กระดาษ โลหะ

13 ป เปนวิทยากร

อาชีพ

สํานักงานจัดหา

งาน และศูนย

พัฒนาฝมือ

แรงงาน



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

624 นาย เอกนรินทร  เชื่องลาว 227/21 7 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 053-336206 

,089-6312678

 - 42 ป จิตรกรรม ทัศนศิลป  -  -

625 นาง มยุรี  ณวิลกรณ 282 2 มอนจอง อมกอย เชียงใหม 50310 087-1903948  - 49 ป หัตถกรรม การทอผากระเหร่ียง

626 นาย ชูเกียรติ  ขันพา 117 11 บอหลวง ฮอด เชียงใหม 50240  -  - 33ป หัตถกรรม ตีมีดโบราณ  -  -

627 นาย วัลลภ  นามเปง 193 1 บานแมโถ บอสลี ฮอด เชียงใหม 50240  -  - 63 ป เกษตรกรรม เกษตรทฤษฏีใหม  -  -



ที่ ค ํา

น ําหน า

ช่ือค รูภ ูมิป ญ ญ า บานเลขท ี่ หมู ต ําบล อําเภอ จังหวัด รห ัสไปรษณ ีย โทรศ ัพ ท  E-Mail อายุ (ป ) สาขา ความเช่ียวชาญ ระยะเวลา

ถายทอด

องค 

ความรู

ก ารถายทอด

องค ความรู

628 นางสาว บุญเลิศ  ดวงคํา เคร่ืองสักการะ

ลานนา

629 นางสาว ปยรัตน  ชัยศักดิ์ ศิลปะการแสดง



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2547



หมายเหต ุ

 -

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2557

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2558

 -.



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

ป2547



หมายเหต ุ

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2553

เพชรราชภัฎ-

เพชรลานนา

 2554

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2552



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

ป 2552

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

ป2547



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2547



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2549

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2547

 



หมายเหต ุ

ไมมีท่ีอยูไม

ชัดเจน



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2548

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2555

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2548



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2548

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2558



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2557

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2549

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2547



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2555

ไดรับรางวัล

เพชรราชภัฎ

 - เพชร

ลานนา

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2551



หมายเหต ุ

 -



หมายเหต ุ

ไดรับรางวัล

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2557

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2552

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2551

ไดรับรางวัล

ราชภัฎ - 

เพชรลานนา

 ป 2554  
ไดรับรางวัล

ราชภัฎ - 

เพชรลานนา

 ป 2546 



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

 -

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2552



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

ป2548



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2548

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2552



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2545



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2555



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2554



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2546

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

ป2547

ไดรับรางวัล

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2554



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2553

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2551



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2556

 -

ศิลปน

แหงชาติ

 -

  -

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2547



หมายเหต ุ

เพชรราชรัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2550



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2545 

สาขา

ศิลปะการแส

ดง ซอ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2548

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2554
 -

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2553



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2558



หมายเหต ุ

 -

ไดรับราวัล

เพชรราฃภัฎ

 - เพชร

ลานนา ป 
เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556



หมายเหต ุ

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2549



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2557



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2552

เพชรราชภัฎ-

เพชรลานนา

 2552

 -

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

2548



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2557

ไดรับรางวัล

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2553

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2552



หมายเหต ุ

ศิลปน

แหงชาติ

สาขา

ทัศนศิลป



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2545 

สาขา

ศิลปะการแส

ดง ซอ

พ้ืนเมือง

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2554



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

ศิลปน

แหงชาติและ

ไดรับเพชร

ราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2552

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2555



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2552

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2549

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2551



หมายเหต ุ

 -



หมายเหต ุ

ไดรับรางวัล

เพชรราชภัฏ

 - เพชร

ลานนา ป 

2545 

สาขาสลา

ชางฝมือ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2553

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2554



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2554



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฎ-

เพชรลานนา

 2549



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

 -

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2549



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2548

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2548



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2546



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2548



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2552

 -



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2557



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป2547



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2549

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา 

เกียรติยศ ป

 2552

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2551



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

แชมปฟอน

นกกิ่งกะหลา

 ตั้งแตป 

2540 - 

2543

 -



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2546



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556

เพชรราชภัฎ-

เพชรลานนา

 2554

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2551



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2553

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

 -

 -



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

 -



หมายเหต ุ

 -



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2556

 -



หมายเหต ุ

 -



หมายเหต ุ

 -

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

ป2547



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2558

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 2558

เพชรราชภัฏ-

เพชรลานนา

 ป 2551



หมายเหต ุ



หมายเหต ุ


