
 
สารสนเทศภูมิปญญาชาวบาน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาลาํปาง  เขต  ๑ 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

 การจัดการศึกษาของไทยในอดีต  เปนบทบาทภาระหนาที่ของชุมชน  จัดการศึกษาแกลูกหลาน
และสมาชิกในชุมชน  ทั้งดานวิชาการและอาชีพ  โดยการถายทอดวิชาความรูแกเด็ก  ทําใหการศึกษา      
สอดคลองกับพื้นฐาน  หรือวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน  ชีวิตและสังคมมีความผสมกลมกลืนกันอยางมี
ดุลยภาพ  ตอมาการจัดการศึกษาโดยรัฐไดละเลยองคความรูตาง ๆ ในชุมชนทําใหผูเรียนไมสามารถปรับตัว  
และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ความตองการดานวัตถุเขามาแทนที่จิตใจ  จึงเกิดปญหาสังคม
ตาง ๆ ตามมา 
 ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถ่ิน  จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาดังกลาว  โดย
นํามาใชในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่สมบูรณ  ตามจุดหมายและหลักการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  
 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  จึงไดรวบรวมขอมูล
สารสนเทศภูมิปญญาชาวบาน  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  ๑  เพื่อใหโรงเรียน
นําไปใชประโยชนในการจัดการศึกษาตอไป 
 
 

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อฯ 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

             เร่ือง หนา 
๑.  โรงเรียนในเขตอําเภอเมอืงลําปาง 
๒.  โรงเรียนในเขตอําเภอหางฉัตร 
๓.  โรงเรียนในเขตอําเภอแมเมาะ 
๔.  โรงเรียนในเขตอําเภองาว 

๑ – ๓๙ 
๔๐ – ๕๓ 
๕๔ – ๖๔ 
๖๕ – ๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอเมืองลําปาง 
 
โรงเรียนบานปาตนักุมเมือง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ พระใบฎีกาอนันต  พุทธิศิริ ๒๕ – ภาษาลานนา 

พุทธประวัติ 
วัดปากลวยใต ม.๔ 
ต.ปงแสนทอง 
อ.เมืองลําปาง 

นางอําพร  ฉัตรแกวมณี 
๒๔ ก.พ. ๒๕๔๘ 

๒ นายมานพ  สิทธินนท ๓๙ – ผลิตน้ํากลั่น บานปากลวย  ม.๔ 
ต.ปงแสนทอง 
อ.เมืองลําปาง 

 

๓ ผูใหญโชติ  เครือศรี ๖๕ – การคาขาย  
(วัว, ควาย) 

บานปากลวย  ม.๔ 
ต.ปงแสนทอง 
อ.เมืองลําปาง 

 

๔ นายนพพร  ใจเมตตา ๓๒ –  การทําเซรามิก บานปากลวย  ม.๔ 
ต.ปงแสนทอง 
อ.เมืองลําปาง 

 

 
 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายทัด  มาเร็ว ๔๗ – ชางกอสราง 

 ชางไม 
โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหจิตตอารีฯ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

ปฏิบัติหนาที่เปนคนงาน
ภารโรงของโรงเรียน 
 
นายทองอยู  กาเส็ง 
๒๘  ก.พ. ๒๕๔๘ 

๒ นายเดช  ผัดกันทา ๔๙ – ชางไฟฟา โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหจิตตอารีฯ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานสําเภา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายสง  สุขรัตน ๖๗ – ศิลปะ/ดนตรี 

พ้ืนเมือง  สะลอ  ซอ  
ซึง 

๒๙๒/๓ 
ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นายเชิดศักดิ์  เสริมสุข 
๓  มี.ค. ๒๕๔๘ 

๒ นายเทา  ทากี ๔๙ – งานอาชีพ/สายเขง
ใชสําหรับบรรจุเครื่อง
ปนเซรามิก 

๓๕๓  ม.๙   
ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓ นายเรวัตร  ไชยรักษ ๔๘ – ศิลปะ/เครื่องปน 
เซรามิก 

๓๕๒/๑  ม.๙   
ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔ นางรัชนีกร  เจริญคา ๔๖ – อาหาร/การทํา
แคบหมู 

๘๕/๑  ม.๙   
ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕ นางจันทรเพ็ญ  ทาสิทธิ์ ๔๗ – อาจาร/การทํา
ขนมจีน 

๔๔  ม.๙   
ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนวัดเสด็จ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายศรีวงศ  พรหมฟง ๖๖ – สานสุมไก/ภูมิปญญา ม.๘ ต.บานเสด็จ 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางมะลิวรรณ   
พันธุทอง   
๒๘  ก.พ. ๒๕๔๘ 

๒ นายแผง  ใจมาบุตร ๖๙ ป  แน/หอศิลป ม.๑๑  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓ นายป  ธุระ ๖๕ – สะลอ  ซอ  ซึง / หอศิลป ม.๑๑  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

๔ น.ส.กาญจนา  ธาตุรักษ ๖๑ – งานดอกไมใบตอง,   
การจัดเครื่องสืบชะตา /  
ภูมิปญญา 

ม. ๕ ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕ นางแกว  อุดธาเครือ ๖๗ – เย็บที่นอน  หมอนตาง ๆ /
ภูมิปญญา 

ม.๑๑  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖ นางมาลุลี  ปนสวย ๔๒ – การแปรรูปสับปะรด /  
ภูมิปญญา 

ม.๘  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗ นายนอย  ปนตาเครือ ๖๒ – การปลูกสับปะรด /  
ภูมิปญญา 

ม.๙  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘ นายอุด  ปนตาเครือ ๕๙ – การทํานา / ภูมิปญญา ม.๙  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๙ นางลี  ตะพันธ ๖๒ –  การทอถุงยาม /  
ภูมิปญญา 

ม.๘  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๐ นางลม  พิชัยวัง ๖๕ – สายแห, ยอ / ภูมิปญญา ม.๕  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๑ นายสรอย  ตะพันธ ๖๗ – สายฆอง,  ไซ,  งอบ / 
ภูมิปญญา 

ม.๘  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายอินทูล  กันทาเครือ ๖๐ – ฟอนเจิง, ฟอนดาบ /  
หอศิลป 

ม.๑๑   ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๓ นายแกวมา  ปญญาสอง ๖๘ – ตีกลองปูจา / หอศิลป ม.๘  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๔ นางคุย  หลีแกวเครือ ๗๐ – จอย,  ซอ / หอศิลป ม.๑๑  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๕ นางบาล  สรอยวิไล ๔๐ – ฟอนเล็บ / หอศิลป ม.๙  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๖ วัดพระธาตุเสด็จ – – พิพิธภัณฑ / ศาสนสถาน ม.๑๑  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 



 

 

โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายเจริญ  กองวอน ๖๕ – เลนดนตรีไทย ๒๘๖  ม.๔  ต.ชมพู 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางกุหลาบ  สุริยะ 
๔  มี.ค. ๒๕๔๘ 

๒ นางมณี  เพชรแสนงาม ๔๑ – ปนเซรามิก ๖๑  ม.๔  ต.ชมพู   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓ นางจริยา  สุปนะ ๔๐ – ปนกระถางดอกไม, 
กระถางบัว 

๒๐๑ ม.๔  ต.ชมพู   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔ นายเมฆ  กันทางาม ๖๘ – ตีลวดเปนที่เสียบพริก ๓  ม.๔  ต.ชมพู   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕ นางสายหยุด  จันตะวงศ ๒๙ – เซรามิก ๒๒๓  ม.๔  ต.ชมพู   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนนิคมสรางตนเองกิว่ลม  ๑ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑   นายหมอก  วงศษา ๘๓ –  งานจักสาน ๑๔   ม.๒   

ต.นิคมพัฒนา  อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

นายสิทธิพร  ยอดยา 
๒๕  ก.พ. ๒๕๔๘ 

๒ นางเพ็ญ  พุครอด ๕๕ – ดนตรีพ้ืนเมือง (ซอ) ๑๘  ม.๗   
ต.บุญนาคพัฒนา   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓  นางพรรณี  อุปทอง ๔๕ – งานทอผา  ๖๓  ม.๒ 
ต.บุญนาคพัฒนา   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานหนองยาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ น.ส.ชไมพร  ชมภูชัย ๔๒ – เซรามิก บานหนองยาง  ม.๘ 

ต.ชมพู  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

นางวิไลพร  โนชัยวงศ 
ก.พ. ๒๕๔๘ 

 
 
 



 

โรงเรียนบานผาลาด 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นางประคอง  พริบไหว ๕๒ – การถนอมอาหาร ๓๐/๒  ม.๔   

ต.พระบาท 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นางสาคร  บุญเรือง 
๒๔  ก.พ. ๒๕๔๘ 

๒ นางคําไส  เชียงมูล ๕๓ – ประดิษฐดอกไมแหง ๑๑  ม.๔  ต.พระบาท 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓ นางฟามฟง  แซ ๓๖ – การปกผา  (ชาวเขา
เผาเยา) 

ม.๔  ต.พระบาท 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานลําปางกลาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางบัวพา  ปงเถิง ๔๐ –  การทําเนื้อแหงแดด

เดียว 
บานลําปางกลาง ม.๓ 
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง 

นายชวลิต เรืองจิตต 
๒๘ ก.พ. ๔๘ 
 

๒.  นางทองเพียร  ปนจวงศ ๓๗ - การทําแหนบหมู บานลําปางกลาง ม.๓ 
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง 

 

๓. นางอาวรณ  ปกเกษม ๔๒ - การประดิษฐของใช 
โดยวัสดุเหลือใช 

บานลําปางกลาง ม.๓ 
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง 

 

๔. นายทองดี  พรหมปลูก ๗๒ - การตอนกิ่งไม บานลําปางกลาง ม.๓ 
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง 

 

๕. นางลัดดา  ทองคําดี ๓๔ - โรงงานเซรามิก 
การปนถวย, ชาม 

บานลําปางกลาง ม.๓ 
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง 

 

๖. นางจําปา  คําปน ๕๐ - โรงงานเซรามิก 
การปนของชํารวย 

บานลําปางกลาง ม.๓ 
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา  

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พระดวงดี  ชยานนโท ๓๕ - ศิลปวัฒนธรรม วัดกลวยหลวง อ.เมือง 

จ.ลําปาง 
นางวัฒิตา  ปาระมี 
๒๘  ก.พ.  ๔๘ 

๒. นายบุญสง  แจคํา ๖๐ - ศิลปะพื้นบาน ม.๑  ต.กลวยแพะ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางแจง  วงศสาย ๖๒ - ศิลปะพื้นบาน ม.๑  ต.กลวยแพะ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายมอก  ศรีช่ืนแกว ๗๐ - หมอเปา ม.๑  ต.กลวยแพะ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นางประหยัด  แจคํา ๕๘ - ทอผา ม.๑  ต.กลวยแพะ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นางศรีมา  แจคํา ๕๗ - ทอผา ม.๑  ต.กลวยแพะ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นายนอม  พุฒิมา ๔๒ - กลองยาว ม.๑  ต.กลวยแพะ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานโทกหัวชาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางคําสุข  อุนเรือน ๕๕ - งานจักสาน ๔๕/๒  ม.๓ พระบาท 

จ.ลําปาง 
นางผองพรรณ  หอมอบ 
๒๘  ก.พ.  ๔๘ 

๒. นางสมพร  ชมภูงาม ๔๘ - งานเย็บเสื้อผา ๔๐๗  ม.๓ พระบาท  
จ.ลําปาง 

 

๓. นายทวี  แสงจา ๔๑ - งานชาง  (ซอมรถ) ๑๓๙  ม.๘ พระบาท 
จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนแมกงวิทยา 
 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายชุมพล  ฟูปง ๕๐ - ดนตรีพ้ืนเมือง, 

คําเมือง 
ม.๓  บานแมกง 
ต.บานเปา  อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

นายสุวรรณ  อินคําเชื้อ 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒.   นายบุญศรี  สายฟาแลบ ๖๕ - ดนตรีพ้ืนเมือง, 
คําเมือง 

ม.๓  บานแมกง 
ต.บานเปา  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๓. พระอธิการเสริม  อาวุธปญโญ ๖๕ - ตุงนาม วัดบานเหลา  ม.๔ 
ต.บานเปา  อ.เมือง 

 

๔. นายแกว  อินตะวงศ ๕๐ - เกษตรอินทรีย ม.๒  บานทุงหนา
เหนือ ต.บานเปา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนธงชัยวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายเลิศ  จันทรแสง ๔๘ – วัฒนธรรม 

(ฟอนดาบ,ฟอนเจิง,
กลองปูจา) 

ม.๗  บานหวยฮี 
ต.ตนธงชัย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

นายจรินทร  ทองแท 
๑  มี.ค.  ๒๕๔๘ 

๒.  นางบุญปน  กันทาคํา ๕๐ – วัฒนธรรม (บายศรี) ๖๐/๓  ม.๕   
บานศรีดอนชัย   
ต.ตนธงชัย  อ.เมือง   
จ.ลําปาง 

 

๓. นายช่ืน–นางเหมย  มูลเต็ม – – อาชีพ (ยาแผน
โบราณ) 

ม.๕  บานศรีดอนชัย   
ต.ตนธงชัย  อ.เมือง   
จ.ลําปาง 

 

๔. นายเอก  ปนทะสืบ ๔๘ – อาชีพ (เนื้อแดดเดียว  
น้ําพริกลาบ) 

๔๒   ม.๕  บานศรี 
ดอนชัย  ต.ตนธงชัย    
อ.เมือง   จ.ลําปาง 

 

๕. นายแกว  อุปมูล ๔๓ – อาชีพ (อิฐบลอก,  
งานปูน) 

๖๕  ม.๗  บานหวยฮี 
ต.ตนธงชัย  จ.ลําปาง 

 

๖. ยายนาค–ตาสุข  ปนตาสี – – วัฒนธรรม (ตุง) ม.๒  บานวังหมอ   
ต.ตนธงชัย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนพชิัยวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.  นายสมหวัง  ตันชุม ๓๓ - นําดินเหนียวมาปน 

เปนอิฐมอญ ใช 
ประโยชนในการ 
กอสรางอาคาร 

๒๑๖  บานเดน  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

หางจากโรงเรียน 
๒๐๐ เมตร 
นางปราณี  เครือคํา 
๑  มี.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. นายแกว  ถาตาสาย ๔๓   - ใชไมไผทําการสาน 
เขง ใสผลไม, ใสขยะ 
และสิ่งของตาง ๆ  

๑๕๐  บานเดน  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางสําอางค  ชัชวาล ๔๕ - งานประดิษฐดอกไม 
แหงจากวัสดุตาง ๆ  
งานประดิษฐของใช 
ตาง ๆ เชน กระเปา 
ลูกปด, งานเย็บปก 
ถักรอย 

บานตนยาง ระยะทาง 
จากโรงเรียนพิชัย 
๕๐๐ เมตร 

 

๔. วัดตนตอง - - สถานที่ปฏิบัติ 
กิจกรรมทางศาสนา
ในวันสําคัญตาง ๆ 

บานตนยาง ระยะทาง 
จากโรงเรียนพิชัย 
๕๐๐ เมตร 

 

๕. นางพรรณี  ราชเครือ - - นําดินเหนียวมาปน 
เปนอิฐมอญใช 
ประโยชนในการ 
กอสรางอาคาร 

๑๖๗  บานเดน  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนนิคมสรางตนเองกิว่ลม ๓ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายพิทักษ  จอมวงศ ๓๔ - ฟอรนิเจอร, ชางไม 

และแกะสลัก 
๕ ม.๘  ต.นิคมพัฒนา นายชาญณรงค 

ศิริบุญธรรม 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. กลุมแมบานนิคมหมูที่  ๗ 
(นางจําเนียร  เปนพวก) 

๔๕ - ขาวเกรียบสมุนไพร 
 

ม.๗  ต.นิคมพัฒนา  

๓. นางแสงหลา  คําบุตร ๔๙ - การทําขาวกลอง ม.๘  ต.นิคมพัฒนา  
๔. กลุมแมบานเขต ๙ - การทําไวนผลไม 

(มะเกี๋ยง) 
ม.๙  ต.นิคมพัฒนา  

๕. นายเขียน  มานะ ๕๑ - การทําปราสาทศพ 
(งานศีลปะลานนา) 

ม.๙  ต.นิคมพัฒนา  



 

โรงเรียนบานปงวงั 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายบุญสง  ถาบุตร ๗๐ - หัตถกรรม  

(แกะสลักไม) 
ม.๑๖  ต.พิชัย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

นางลุลีกร  เช่ียวชาญ 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางศิลป  เปงตา ๖๕ - การทอผาพื้นเมือง ม.๑๑  ต.พิชัย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๓. นางสมบูรณ  ศิริ ๖๘ - การทําขนมจีน (สน) ม.๖  ต.พิชัย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๔. นางมูล  ขัติทุงฝาย ๗๙ - การทําดอกไมแหง 
ดวยวัสดุตาง ๆ  

  

 
โรงเรียนวัดทาสมปอย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางสมบัติ  อินทะวงศ ๖๘ - งานดอกไมใบตอง ๓๕/๑  ม.๑  ต.ทุงฝาย 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางสุภาพรรณ   
วิทยารัก 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางลักษณา  บุญศรีวงศ ๔๕ - งานนาฏศิลป, 
ประดิษฐดอกไม 

๓/๑  ม.๑  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายหลิด  กันทะตั๋น ๖๒ - งานชางไม ๑/๒  ม.๑  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายสง  หนอเครือคํา ๗๕ - งานสาน ๖๗/๑  ม.๑  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นางทัศนีย  รําพึงกิจ ๓๘ - งานทําขนมเบอเกอรี่ ๑๐๔/๑  ม.๑ ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นางสังวาลย  เงินชุม ๕๑ - งานทําขนมไทย ๑๐๑/๑ ม.๑  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นายทรง   อวนมาก ๖๒ - ดนตรีไทย ๖๔/๒  ม.๑  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นายสมบูรณ  ตะนะเกตุ ๓๕ - กลองยาว   ๑๔๕  ม.๑  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๙. นายช่ืน  ล๋ัวชัย ๗๖ - ไมกวาด
ทางมะพราว 

๑๑๖  ม.๑  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
 



 

โรงเรียนบานปาเหียง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางนงลักษณ  จอมอินตา ๕๐ - ทอผาขาวมา บานปาเหียง ม.๑ 

ต.บอแฮว  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

นายสุรพล  พูลทวี 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายยอด  หนอแกวมูล ๗๐ - สานกระติ๊บขาว บานปาเหียง ม.๑ 
ต.บอแฮว  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๓. นายเหยา  จอมอินตา ๕๗ - การทําหนอไมปบ บานปาเหียง ม.๑ 
ต.บอแฮว  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๔. นายเหนี่ยม  สุภาพันธ ๕๐ - ดนตรีไทย, 
 ดนตรีพ้ืนเมือง 

บานปาเหียง ม.๑ 
ต.บอแฮว  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๕. นางสายันต  ปญญาพี่ ๕๔ - การทําผลไมดอง บานปาเหียง ม.๑ 
ต.บอแฮว  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๖. นางบุญ  รินเชื้อ ๕๐ - การปนฝาประทีป บานปาเหียง ม.๑ 
ต.บอแฮว  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนวัดบานแมต๋ํา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางสวิง  ฟองแกว ๕๕ - งานประดิษฐดอกไม 

แหง 
ม.๖ บานแมตํ๋า 
ต.บานเอื้อม จ.ลําปาง 

นางนิตยพันธ  
ศิริปญญา 
๒๕  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางคํามูล  เต็มทรัพย ๖๘ - งานใบตอง ม.๖  บานทุงผั้ว 
ต.บานเอื้อม จ.ลําปาง 

 

๓. นายไว  ใจยัง ๖๔ - งานจักสาน ม.๖  บานแมตํ๋า 
ต.บานเอื้อม จ.ลําปาง 

 

๔. นายป  ผัดอิ่นแกว ๕๘ - ภาษาลานนา ม.๑๔  บานแมตํ๋าใต 
ต.บานเอื้อม  จ.ลําปาง 

 

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสุข  ปนตาสี ๘๓ - การประดิษฐโคมไฟ 

และตุง 
บานวังหมอ  ม.๒  อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

นายสุพจน  ณ  จินดา 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางนาค  ปนตาสี ๘๑ - การประดิษฐโคมไฟ 
และตุง 

บานวังหมอ  ม.๒  อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

 

๓. นางคํามี  สุธรรม ๖๕ - การทอผา บานวังหมอเจดียซาว 
ม.๑๒  อ.เมือง   จ.ลําปาง 

 

๔. นายนอย  ชัยทะนุ ๗๐ - ตีกลองปูจา,  
ฟอนเจิง 

บานวังหมอ  ม.๒  อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

 

๕. นายบุญสง  แกวมาเรือน ๖๙ - ฟอนเจิง ๒๑๙  ม.๑๒  อ.เมือง   
จ.ลําปาง 

 

๖. นางคําปน  ใจพู ๘๑ - จัดดาเครื่องสืบชะตา ๒๖๔   ม.๑๒  อ.เมือง   
จ.ลําปาง 

 

๗. นางไล  วงศคํา ๖๔ - สานพัดวี, ตุง, ชอ บานวังหมอเจดียซาว 
ม.๑๒  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นายลพ  พงพัง ๖๖ - ศิลปะแมไมมวยไทย บานวังหมอเจดียซาว 
อ.๑๒ อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

๙. นางรัญจวน  ธรรมปญญา ๗๓ - ดนตรีพ้ืนเมือง, 
ทอผา 

๒๗๓  ม.๑๒ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๐ นายบุญสง  ภูวังหมอ ๗๐ - อักษรพื้นเมือง บานวังหมอ  ม.๑๒ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๑ นางนอย  เทพแกว - - ฟอนผี บานวังหมอเจดียซาว 
ม.๑๒  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนวัดตนตอง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.  แมนอย  ดวยคําฟู ๗๗ - ปนฝาย, สานฝาชี, 

แอบขาว, งอบ 
๑๓๗ ม.๕ ต.พิชัย อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

นางสมจิต  ปนทะเลิศ 
๒๕  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. พอคํา  ยะสุทธิ ๖๗ - ตะกราหวดขาว  
(ซาหวด) 

๑๒ หมู ๕ ต.พิชัย อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๓. แมเรือนแกว  หลาคําเปยง ๗๐ - กระดง, เสื่อรําแพน ๓๗ ม.๕ ต.พิชัย อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๔. ลุงปน  หลาคําลือ ๖๖  - ทําสีเสียด ๓๘  ม.๕  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางบุญปน  ทองคําดี  - หมอยาพื้นบาน ๒๒  ม.๒  ต.ชมพู 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางธีรารัตน  บัวบาน 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายเจริญ  สุนันตะ  - ประกอบพิธีกรรม 
ทางศาสนา 

๒๒  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายทองคํา  ทาเจริญ  - การจักสาน ม.๒  ต.ชมพู  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๔. นายเกษม  ปองมา  - ศาสนาพุทธ ๗๒๔  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นายเตา  ฉกรรจแดง  - ความเปนมาของ 
บานฟอน 

๒๗๐  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นายบุญชวย  ก่ิงธาร  - การปนเตาอังโล ๖๑  ม.๒  ต.ชมพู   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นายเสมือน  นางนงลักษณ  - เครื่องปนดินเผา ๕๒๖  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นายประเสริฐ  แกวบุญเรือง  - การปลูกพืชไร 
พืชสวน 

ม.๒  ต.ชมพู   อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๙. นายบุญศรี  ฟูสกุล  - การทําเกษตรกร 
ผสมผสาน 

๕๘๑  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๐ นายประเสริฐ  ปนปวง  - การเลี้ยงวัว ม.๒  ต.ชมพู  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๑๑ นายศรีนวล  แกวทิพย  - การเลี้ยงควาย ๔๓๒  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายปา  แกวคําเครือ  - การทํานา ๗๘๑  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๓ นายสุข  เสริมสุข  - การวางแผนปลูกพืช 
เศรษฐกิจ 

ม.๒  ต.ชมพู  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๑๔ นายยวน  ศิลปชัย  - การปลูกกลวยหอม ๒๙๒  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๕ นายชาย  มะโนธรรม  - ชางทําประสาท, 
การตัดกระดาษ 

๒๑๔  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๖ นายสมบูรณ  ใจคําปง  - ชางเหล็ก ๒๑๘  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๗ นายจันทร  ศรีวิกุล  - ชางทาสี ๒๒๗  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๘ นายศักดิ์  อินเตา  - ชางทํารางน้ํา ๒๓๑  ม.๒  ต.ชมพู 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
 

๑๙ นายเจริญ  แสงทอง  - ชางฟอรนิเจอร ๕๐  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๐ นายสุชาติ  ธนันไชย  - ชางทาสี ๗๔๓  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๑ นางกัลยา  เส็งเต  - ชางตัดเย็บเสื้อผา ๖๕๔  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๒ นายบุญมี – นางสมพร 
      ชมพูชัย 

 - การทําน้ําเตาหู ๑๘๒  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๓ นางเตา  แกวใน  - การทําขนมพื้นบาน ๑๓๑  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๔ นายเครืองศักดิ์  เชียงสุวรรณ  - การทําขนมจีน ๘๕  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๕ นางพร  ก่ิงจักร  - แปรรูปแหนม ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๖ นางสมจิตร  แกวใน  - หมูยอ, หมูหยอง, 
แหนม 

๖๖๗  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๗ นางสาวประทุม  ทิพยกา  - ผลิตภัณฑจากไมไผ ๓๑๗  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๘ นางดี  เล็กศรี  - การแปรรูปแหนม ม.๒  ต.ชมพู  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๒๙ นางวชิรา  ชุมคํามูล  - การฟอนรําพื้นบาน ๑๓๙  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓๐ นางคําใส  สุขรัตน  - การฟอนผีมด ๗๔  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓๑ นายศรีมูล  เส็งเต  - ดนตรีพ้ืนบาน  (แน) ๗๓๒  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓๒ นายปา  อินทรวิจิตร  - ฟอนเจิง, คาว, ฮํ่า ๑๙๐  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓๓ นายศักดิ์  แกวบุญเรือง  - ดนตรีพ้ืนเมือง 
(ระนาดเอก) 

๔๗๘  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓๔ นางจันทรหอม  ศรีคําแหง  - เครื่องสักการะบูชา 
ในพิธีกรรมตาง ๆ  

๓๑๗  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๓๕ นายสุพรรณ  อินผูก  - ประวัติศาสตร, 

วัฒนธรรมประเพณี 
ชุมชน 

๑๔๕  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓๖ ร.ต.ต.รวย  กาวิลเครือ  - ดนตรีพ้ืนเมือง ๕๔๒  ม.๒  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓๗ นางแกว  มูลเมือง  - เพลงพื้นบาน ม.๒  ต.ชมพู   อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

โรงเรียนบานหวยยาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ วัดพระธาตุเสด็จ  - ศิลปวัฒนธรรม, 

วรรณกรรม 
ระยะทางจากโรงเรียน 
บานหวยยาง ๒ กม. 
ม.๕ ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นายสมดุลย  เถาสุวรรณ 
๒  มี.ค.  ๒๕๔๘ 

๒ ศูนยผลิตภัณฑกระดาษจาก 
ใยสับปะรด 

๔๖ - สินคาโอทอป, 
ผลิตภัณฑจาก 
ใยสับปะรด 

ระยะทางจากโรงเรียน 
บานหวยยาง ๑.๕ กม. 
ม.๑๐   ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓ นางมลุลี  ปนสวย ๔๖ - มุขปาฐะ (จอย,ซอ) 
แปรรูปสับปะรด 

ระยะทางจากโรงเรียน 
บานหวยยาง ๑ กม.  
ม.๖   ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔ พอสม  พันธงามเครือ ๖๒ - จักสาน ระยะทางจากโรงเรียน 
บานหวยยาง  ๐.๕ กม. 
ม.๖   ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕ นายมานพ  เตชะกัน ๔๕ - ดนตรีพ้ืนเมือง 
(สะลอ, ซอ, ซึง) 

ระยะทางจากโรงเรียน 
บานหวยยาง  ๑  กม. 
ม.๑๔  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นางออนแกว  กันทะวัง ๖๐ - ไพคา, สานแห,  
สานสวิง 

ระยะทางจากโรงเรียน 
บานหวยยาง ๑ กม. 
ม.๑๔   ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนบานหวยยาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๗. ตาติ๊บ  ปาพันธ ๖๒ – ตีมีด ระยะทางจากโรงเรียน

บานหวยยาง ๐.๕ กม. ม.
๖  ต.บานเสด็จ  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นายวิลัย  ทองขํา ๔๖ – เสภาพื้นบาน ระยะทางจากโรงเรียน
บานหวยยาง  ๑  กม. 
ม.๑๔  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๙. นายเจริญ  คําปน ๕๐ – กลองยาว ระยะทางจากโรงเรียน
บานหวยยาง ๐.๕ กม. ม.
๖  ต.บานเสด็จ  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสะอาด  ปนนิถา ๕๐ – ทําขนมจีน บานไรนานอย 

ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นายสงกรานต  ทามณีวรรณ 
๒๘  ก.พ. ๒๕๔๘ 

๒. นายนวล  อินตะชุม ๖๘ – ทําปราสาทงานศพ บานไรนานอย 
ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานแพะหนองแดง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พระสังขทอง  ฉันทโก ๔๘ – พระ ม.๓  ต.ทุงฝาย 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
 

๒.  นายบุญสง  ปอนสืบ ๓๙ – ผูนําทางศาสนา ๑๒๐/๔  ม.๓ 
ต.ทุงฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๓. นางเครือวัลย  เครือวิเสน ๔๒  – เกษตร ๑๑๕/๒  ม.๓  ต.ทุงฝาย   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายณรงค  มูลแกว ๔๕ – เจาของกิจการ ๖๑/๓  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นางหลา  กาวาด ๓๘ – ชางหัตถกรรมพื้นบาน ๑๑๒  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. พอปอม  ฝนสืบ ๗๒ – สลา (ชางไม) ๗๕  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นางถนอมจิต  ดวงปนตา ๓๖ –  ชางฟอน ๘๐  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นางทองบาน  ฝนสืบ ๓๗ –  หมอแผนโบราณ ๑๒๑/๑  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๙. นางถนอมจิต  ดวงปนตา ๓๖ – ชางฟอน ๘๐  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นายสมบูรณ  คําภูบุตร ๔๕ – นักดนตรีพ้ืนเมือง ๑๒๐/๔  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นายบุญชวย  ปอนสืบ ๓๘ – นักดนตรีพ้ืนเมือง ๑๒๐/๔  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๒. นายโสภณ  อนุ ๒๒ –  นักเขียน  นักวาด ๑๑๙/๓   ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๓. แมหมาย  ปนตาติ๊บ ๘๔ – ชางคาว,  ชางซอ ๑๒๒/๑  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๔. ผูใหญสุทัศน  ธรรมลังกา ๕๕ – ผูใหญบาน ๕/๒  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๕. กํานันธงชัย  ภูสาคํา ๔๘ – กํานัน บานแมทะ  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
 
 



 

โรงเรียนบานแพะหนองแดง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๖. นางฟองแกว  เสี้ยวเจริญศิริชัย ๔๕ – คาขาย ๗๙/๒  ม.๓  ต.ทุงฝาย 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
 

๑๗. นางบัวลอย  เครือวิเสน ๓๘ – คาขาย ๑๗๘/๑  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๘. นางผาน  ไชยวงศ ๓๕ – คาขาย ๑๐๘/๔  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๙. นางหลา  ศรีใจ ๔๓ –  คาขาย ๑๐๙  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๐. นายณรงค  เครือวิเสน ๔๓ – กลุมผูนําตาง ๆ  ๑๑๐/๑  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๑. แมนอย  วงมานิต ๔๒ – ประธานกลุมแมบาน ๘๒/๒  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๒. แมศรีไว  เครือใหม ๔๙ – รองประธาน ๑๐๑/๑  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๓. แมถม  เรือนนอย ๓๗ – แมบาน ๗๓/๔   ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๔. แมทองทับ  ดวงเพาะ ๖๒ – แมบาน ๑๓๗  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๕. แมจันทร  ธรรมลังกา ๕๐ – แมบาน ๕/๒  ม.๓  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนบานทุงกูดาย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายอารต  จันตาวงศ ๒๔ – นาฏศิลป–ดนตรี 

(ไทย–พ้ืนเมือง) 
๑๒๕  ม.๖   
ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นางวารุณี  ชุมดวง 
๒๘  ก.พ. ๒๕๔๘ 

๒. นางยอง  เรือนคําปา ๗๓ – งานสาน (กองขาว) ๑๐๙  ม.๖ 
ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายอินแกว  เปยปลูก ๗๔ – งานสาน(ไมกวาด, 
ตะกรา) 

๙๔  ม.๖ 
ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางคําปน  ดวงแกวตา ๘๐ – งานประดิษฐ(ทําตุง 
กระดาษ) 

๖๖  ม.๖ 
ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนทุงฝางวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายรัตน  การแรง ๕๐ – ชางปูน ม.๖  บานทุงฝาง  

ต.บานคา  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

นายธีระศักดิ์  สุวรรณปญญา 
๒๕  ก.พ. ๒๕๔๘ 

๒. นางคําสุข  จริงมาก ๕๑ – การสานตะกรา
หวาย 

ม.๕  บานหวยเปง 
ต.บานคา  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๓. นางสวน  ของเดิม ๓๕ – การปกผา ม.๖  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนวัดนานอย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางจันทรแกว  จันทรเที่ยง ๖๙ – งานใบตอง ม.๕  บานไรนานอย 

ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

นายสุวิทย  สมทราย 
๒๕  มิ.ย. ๒๕๔๘ 

๒. นางสาย  โปทาสาย ๖๘ – งานสานใบลาน/
ใบตาล 

ม.๕  บานไรนานอย 
ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๓. นางวันเพ็ญ  ใจสาร ๔๓ -- งานใบตอง ม.๕  บานไรนานอย 
ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๔. นางอรจิรา  โยคะวัฒน ๓๕ -- งานประดิษฐ 
ดอกไมแหง, 
ประดิษฐของชํารวย,
ประดับผา 

ม.๕  บานไรนานอย 
ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๕. นางตา  ธิศรีไชย ๗๐ -- งานใบตอง ม.๕  บานไรนานอย 
ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๖. นายสะอาด  โปทาสาย ๖๓ -- ศิลปะรํามวยไทย, 
ตีกลองปูจา 

ม.๕  บานไรนานอย 
ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๗. นายจันทร  อินทะปญโญ ๖๒ -- ดนตรีพ้ืนบาน (ซึง, 
ขลุย) 

ม.๕  บานไรนานอย 
ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๘. นายนวล  อินทะชุม ๖๕ -- การทําปราสาท ม.๕  บานไรนานอย 
ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๙. นายแสน  ใจสาร ๖๗ -- งานสานดวยไมไผ ม.๕  บานไรนานอย 
ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 



 

โรงเรียนเขลางคนคร 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางธัญญาทิพย  ปาโกวงศ ๔๑ -- กระดาษสา ๓๖๒  ม.๙  ถ.จามเทวี 

ต.บอแฮว  อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางวิไลภรณ  
คําภิระปาวงศ 
๒๔  มิ.ย.   ๒๕๔๘ 

๒. นางศุภณัฐ  ปาโกวงศ ๔๑ -- กระดาษสา ๓๖๒  ม.๙  ถ.จามเทวี 
ต.บอแฮว  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายดํารงธรรม  ศรีใจ ๕๖ -- กระดาษสา ๓๖๙  ม.๙  ถ.จามเทวี 
ต.บอแฮว  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายมานพ  ประโลมรัมย ๕๖ -- พืชสมุนไพร ๑๗๗  ม.๑๒  ถ.คันเหมือง 
ต.บอแฮว  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นางบุญรัตน  ประโลมรัมย ๕๕ -- พืชสมุนไพร ๑๗๗  ม.๑๒  ถ.คันเหมือง 
ต.บอแฮว  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนวัดคากลาง  

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายศีล  กูลใจ ๔๐ -- ชางไม, ชางปูน ๑๙๑  ม.๒  ต.บานคา  

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
 

๒. นายวิทร  เพชรเกา ๓๙ -- ชางไม, ชางปูน ๒๐๓  ม.๒  ต.บานคา  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายลา  อินไมมอก ๔๕ -- ชางไม, ชางปูน ๙๔   ม.๔  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายสวาง  มณีกุล ๓๕ -- ชางเหล็ก, ชางเชื่อม ๒๕  ม.๒  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นายสําราญ  พานทองรัตน ๔๐ -- ชางเหล็ก, ชางเชื่อม ๖๕/๑  ม.๔  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นายตั๋น  เสารอาย ๖๒ -- ชางไฟฟา ๕๐  ม.๒  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นายณัฐกร  กันทะวัง ๓๔ -- ชางซอมรถจักรยาน 
ยนต 

๓๐  ม.๔   ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นายมานะ  คําทา ๔๑ -- ชางซอมรถจักรยาน 
ยนต 

๙๗   ม.๔  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๙. นายอาย  กาหลง ๕๗ -- ชางตัดผมชาย ๕๘  ม.๒  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๐ นางนอย  จีนา ๔๓ -- ชางตัดผมหญิง ๖๑/๒  ม.๒  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 



 

 

โรงเรียนวัดคากลาง  
 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๑. นายสุข  สมจันทรตา ๕๕ -- งานสาน ๔๓/๑  ม.๒  ต.บานคา 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
 

๑๒
. 

นายชุม  คําอายผูก ๗๒ -- งานสาน ๔๓  ม.๔  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นางจันสุดา  ยาสมุทร ๓๙ -- ประดิษฐดอกไม ๔/๑  ม.๒  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นางสมใจ  องศขัดนนท ๓๐ -- ประดิษฐดอกไม ๔๙  ม.๔  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นางอุนเรือน  นันตะกูล ๔๘ -- งานใบตองทํา
บายศรี 

๖๐  ม.๒  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๖. นายสุทัศน  นันตะกูล ๔๕ -- ดนตรีพ้ืนเมือง ๑๘๖/๑    ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๗. นายมี  จันทรกวาง ๖๘ -- ดนตรีพ้ืนเมือง ๒๑   ม.๒  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๘. นายเกรียงไกร  หมื่นนันตะ ๔ -- ทําปราสาทโรงศพ ๔๒  ม.๒  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๙. นายเสารคํา  นันตะคํามี ๕๗ -- ดานศาสนา/ 
ศาสนพิธี 

๖๓/๑  ม.๒  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนวัดบานแลง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. หลวงพอบุญเย็น  ขนติทโร ๕๖ -- วรรณกรรม/ภาษา 

ลานนา 
ม.๒  ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นางเพ็ญศรี  อําพันธ 

๒. หลวงพี่ธีรวัฒน ๓๔ -- วรรณกรรม/ภาษา 
ลานนา 

ม.๒  ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางอัญชลี  อินนวล ๔๐ -- หัตถกรรม/งานเย็บ 
หมวกยางพารา, 
ของชํารวยยางพารา 

ม.๒   ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางวันดี  เทพปนติ ๔๘ -- เสริมสวย/ตัดเย็บ ม.๒  ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นางบาน  เพ็งใย ๕๒ -- เสริมสวย / ตัดเย็บ ม.๒ ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 



 

 
โรงเรียนวัดบานแลง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๖. นายลอน  บุญสมปาน ๕๖ -- เกษตรกรรม/ 

เลี้ยงหมู 
ม.๒  ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นางสมสุวรรณา  กาคํา ๒๘ -- หัตถกรรม / ศิลป 
ประดิษฐ 

ม.๒ ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นางฮอย  ชมภูใบ ๕๙ -- หัตถกรรม / ศิลป 
ประดิษฐ 

ม.๒ ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานทุงฝาย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายมานิตย  ใสตัน ๔๘ -- โรงงานทําเครื่อง 

ดนตรีไทย (จะเข) 
ม.๕  ต.ทุงฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๒. นายมานพ  ปอนสืบ ๔๕ -- โรงงานทําเครื่อง 
ดนตรีไทย (ขิม) 

ม.๕  ต.ทุงฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๓. นายวราวุฒิ  กันทะวงศ ๔๘ -- ไมแขวนเสื้อ ม.๕  ต.ทุงฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๔. นายทองสุก  เตะชะลือ ๖๑ -- ไมกวาด ม.๕  ต.ทุงฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๕. นายประหยัด  ภักดี ๕๘ --  กรอบรูป ม.๒  ต.ทุงฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๖. นายสมิง  สุวรรณ ๖๗ -- แกะสลักไม ม.๒  ต.ทุงฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๗. นายจันทร  วงศษา ๖๕ -- จักสาน ม.๒  ต.ทุงฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๘. นายสิงหคํา  มณีสวาง ๖๑ -- โลงศพ, ปราสาท ม.๒  ต.ทุงฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานทาลอ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายดํารงค  ธรรมศรีใจ ๕๕ -- ผลิตกระดาษสา ม.๙  ต.บอแฮว  อ.เมือง 

จ.ลําปาง 
นางบัวบอน  ทองเล็ก 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

 
โรงเรียนบานทรายมูล 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายเปง  ปญญา ๖๕ -- จักสาน ม.๑  ต.บานเสด็จ   

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางจิตรา  อินลังกา 
๒๙  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายหนอแกว  คําอายปวน ๖๙ -- การสานไมกวาด 
ดอกหญา, การสาน 
ไพคา 

๑๓๗  ม.๑๓  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางปลา  รินพรม ๓๐ -- การสานกลองขาว 
จากใบตาน, ใบลาน 

ม.๑๓  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางดี  คําอายปวน ๗๖ -- การทอผา ๑๓๗  ม.๑๓  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นางฟอง  อินตะฟอง ๔๒ -- การทํากระดาษ 
สับปะรด 

ม.๑๓  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนลําปางกัลยาณ ี

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.  พอหนานบุญศรี ๗๐ -- พิธีกรรมและศาสนา 

 
ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

นายเกษม  กาเตจะ 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายอนุสรณ  เพชรนิล ๖๕ -- ภาษาและวรรณกรรม 
ลานนา 

อ.เกาะคา  จ.ลําปาง  

๓. นายศักดิ์เสริญ  รัตนชัย ๗๒ -- ภาษาและวรรณกรรม 
ลานนา,ประวัติศาสตร 

ต.สวนดอก  อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

 

๔. นายสุมัย  หมายมั่น ๕๐ -- พันธไมพ้ืนเมือง, 
สิ่งแวดลอม 

สํานักงานปาไม 
จังหวัดลําปาง 

 

๕. นางแกวมูล  อุนช่ืน ๗๐ -- พืชสมุนไพรพื้นบาน บานนากวมใต  ต.ชมพู 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นายปฎวัติ  อินทร ๕๑ -- เครื่องปนดินเผา, 
ตนไมสมุนไพร 

บานสบตุย   ต.สมตุย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นายอุทัย  ใจเช้ือ ๓๕ -- เครื่องปนดินเผา บานพักนักการภารโรง 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

 



 

 

โรงเรียนวัดบานฮอง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.  นายจันทร  เต็มแกว ๖๔ -- จักสานตาง ๆ เชน 

ตระกราฯ 
๒๒/๑  ม.๘  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นายมานัส  สายอุดตะ 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นางทองใบ  คําทา ๕๑ -- สุรากลั่นชุมชน ๕๐  ม.๘  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายสุกิจ  ผาดอน ๔๖ -- ศิลปะพื้นบาน 
(โรงศพ, ปราสาท) 

๙๑  ม.๘  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายคําจันทร  ยาสาร ๔๘ -- ดนตรีพ้ืนเมือง ๙๖  ม.๘  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นางสุนันท  ใจกันทา ๔๒ -- ดอกไมประดิษฐ ๑๖๔  ม.๒  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. เจาอธิการบุญมี  ปยวณโณ ๔๗ -- ปราชญทองถิ่น 

(ภาษาลานนา,ต๋ัวเมือง 
ต๋ัวธรรม) 

วัดกูเกวียน  ม.๓   
ต.บานเสด็จ  อ.เมือง 
จ.ลําปาง  ๐๗-๑๗๔๑๘๔๕ 

นางพัชรินทร  ปารี 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. พระปญญา  กตปุญโญ ๕๖ -- ปราชญทองถิ่น 
(ภาษาลานนา,ต๋ัวเมือง 
ต๋ัวธรรม) 

วัดบานไรศิลาทอง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายเจริญ  อุดเอย ๖๕ -- เพลงพ้ืนบาน 
ภาคเหนือ (จอย,ซอ) 

๓๑/๑  ม.๔  บานตนยาง 
ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายแยง  อุทธราเครือ ๖๘ -- เพลงพ้ืนบาน 
ภาคเหนือ (จอย,ซอ) 

บานปงชัย   จ.ลําปาง  

๕. นายไข  ฟูใจ ๗๐                -- บางปงออม  
๖. นายประดิษฐ  สรรพชาง - -- วัฒนธรรมประเพณี 

วิถีคนเมือง, คําสอน, 
สํานวนสุภาษิต, 
วรรณกรรมพื้นบาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

๗. ผูใหญบานศรีวรรณ  เจริญ - -- เพลงพ้ืนบาน 
(คาว, จอย, ซอ) 

บานทรายมูล  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นายอินทูน  สิงหแกววงศ ๒๐ -- ตีกลองปูจา ๑๘  ม. ๓  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๙. นายสมยศ  วงศแกวมูล ๔๑ -- ดนตรีพ้ืนบาน 

(สลอ, ซอ, ซึง) 
๒๔  ม.๖  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นายนอย  วงศบุตร ๖๘ -- ซอ, จอย ๑๗๗  ม.๒๐  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นางคํา  รินพรม ๔๒ -- จักรสานใบลาน ๕๔  ม.๑๓  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๒. นายแสน  ธรรมสิทธิ ์ ๗๘ -- จักสานไมไผ ๓๔๔  ม.๕  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

โรงเรียนวัดบานเปา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางแสงจันทร  ชุมใจ ๔๘ -- งานประดิษฐ/ 

การทําดอกไม 
บานเปา  ต.บานเปา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นายประพันธ  ไชยวรรณ 
๒๙  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายสงวน  อินคําเชื้อ ๕๒ -- ดนตรีพ้ืนเมือง บานเปา  ต.บานเปา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายเสงี่ยม  คําปาเชื้อ ๔๖ -- ซอมรถจักรยาน, 
จักรยานยนต 

บานเปา  ต.บานเปา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสุม  ดวงบุญมา ๔๗ -- ชางปูน ๑๕ ม.๙  ต.บานแลง 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นายอํานวย  มหามิตร 
๓๐  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายตา  มีครัว ๗๘ -- ดนตรีไทย ๒๐๑  ม.๑  ต.บานแลง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

โรงเรียนบานหวยเปง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายอํานวย  นันทชัย ๔๕ -- งานสานดวยหวาย บานหวยเปง  ม.๕ ต.บานคา 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นายสุรชัย  กิมาคม 
๖  ก.ค.  ๒๕๔๘   

๒. นางคําสุข  จริงมาก ๔๓ -- งานปกผาลายไทย บานหวยเปง  ม.๕ ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายลวน  ยี่ยวน ๕๔ -- สมุนไพรไทย บานหวยเปง  ม.๕ ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายทองดี  หมายหมั้น ๖๓ -- งานแกะสลักไม บานหวยเปง  ม.๕ ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนบานไรขวงเปา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางฟอง  นอยปลูก ๖๘ -- ทําขนมขาวตมมัด ๑๑๔/๑  ม.๑๑  ต.ปงแสนทอง 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นายดิเรก  วังตระกูล 
๖  ก.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. นายแกว  คําสรอย ๖๑ -- สานตะกราดวยไมไผ ๗๘ ม.๕  ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายสง  โปทาสาย ๖๓ -- สานกลองขาวดวย 
ไมไผ 

๑๐/๕  ม.๑๑  ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานเอื้อม 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายเลิศ  สายหลา ๗๔ -- ทําไมกวาด ๔๔/๑  ม.๑  ต.บานเอื้อม 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางสาวอรุณี  แกวมา 
๕  ก.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. นายนวล  สายอุดตะ ๗๒ -- จักสาน ๙๒/๒  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายเหรียญทอง  ทนันไชย ๗๕ -- จักสาน ๘๑/๑  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายมูล  สุริยะ ๗๒ -- ตีมีด ๑๕๓/๑  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นายเมา  ทนันไชยชมภู ๗๔ -- ของใชจากกะลา 
มะพราว 

๔๕   ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นายจํารัส  ปติวิริยะนันท ๕๘ -- สานแห, อวน ๑๗๔  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นางสมควร  เกิดโต ๔๖ -- สานยอ ๓๒  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นายจันทรดี  ปนใจดี ๖๓ -- ดนตรีไทย,ระนาด 
 

๕๔  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๙. นายแกว  หนองโกสน ๖๑ -- ดนตรีไทย,กลองยาว ๑๕  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นางบัวเขียว  บุญมา ๕๐ -- ดอกไมประดิษฐ ๑๘๗  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นางพัชราภรณ  ใจเตกุล ๔๓ -- ดอกไมประดิษฐ ๒๐๐/๑  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นางเหรียญ  หมูดวง ๗๕ -- ดอกไมประดิษฐ ๓๔  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๓. นางพรรณงาม  สายหลา ๕๖ -- ดอกไมประดิษฐ ๓๕  ม.๑  ต.บานเอื้อม 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
 

๑๔. นางชวนพิศ  สายหลา ๕๐ -- แพทยแผนโบราณ ๖๔/๒  ม.๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนอนุบาลลําปาง  (ขลางครัตนอนุสรณ) 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางคํา  นันตะ ๔๘ -- ซอ, บองนาน, ซอ ๑๗  ม.๗  มอนเขาแกว 

ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางเจียมจิต  ขันติโชติ 
๓๐  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. พอเฒาจันทร  มีครัว ๘๒ -- สลาสานหญาคา, 
ทําผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

๙๓  ม.๑  ต.พิชัย   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางลัดดา  กงคํา ๔๗ -- ปนหมอดิน ๙  ม.๗  มอนเขาแกว 
ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางบัวแกว  รูหลัก ๗๘ -- ปนหมอดิน ๑๓ ม.๗  มอนเขาแกว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นางคําไฝ  เตชะสืบ ๖๗ -- เจาะครกหิน ๒๑๗  บานไรสามัคคี 
ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นางสาวละเอียด  มิ่งเชื้อ ๕๒ -- เสื้อหมอฮอม ๘๒/๔  บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นายคะนอง  สุวรรณแพร ๖๕ -- ดนตรีพ้ืนบาน 
(ฆองวง,ป,กลอง) 

๑๙๖  ต.พิชัย  ม.๑ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. แมบัวคํา  กาดีวงศ ๗๗ -- แหนม ๑๕๙/๑  ต.พิชัย   ม.๑ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนชุมชนบานทรายคํา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. เจาอธิการบุญมี  ปยวณโณ ๕๐ -- ภาษาลานนา วัดกูเกวียน ต.เสด็จ 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
น.ส.ประคอง ธรรมสิทธ 
๒๗  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายสมคิด  ธรรมสิทธิ ์ ๔๙ -- สุราพื้นบาน ๒๗๒  ม.๓  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายปด  อินตะจันทร ๗๒ -- จักสาน ๒๗๖  ม.๓  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางบุญปน  วงศศรี ๖๓ -- การแปรรูปสับปะรด ๘๖  ม.๑๐  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นายศรีวรรณ  ธรรมสิทธิ ์ ๕๘ -- การทําไรสับปะรด ๒๗๙  ม.๑๐  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปางๆ 

 

๖. นางจันทรศรี  หมูแกวเครือ ๗๕ -- เย็บใบตอง ๒๔๐  ม.๓๐  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นางพฤทธิ์พร  เชาวนปรีชา ๔๒  -- กระดาษใยสับปะรด ๓๒๗  ม.๓  ต.เสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนวัดทุงโจ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายอุดม  วงศสากูล ๖๕ -- ซึง, ระนาด, จอย, 

ซอ, ทําขวัญ 
๗  ม.๓  ต.บานคา 
 

นายเสนห  อุนผูก 
๒๑  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายมา  ตาถาบุตร ๖๖ -- ซึง, กลอง ๒๔๗  ม.๓  ต.บานคา  
๓. นายสิงหคํา  ธิอุด ๔๖ -- ซึง,ขลุย ๑๒๑  ม.๗  ต.บานคา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนวัดพระเจานั่งแทน 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางศรีวรรณ  อินตะขัน ๔๓ -- ทําขาวแคบ ม.๓  ต.กลวยแพะ นางกันยา  โยมงาม 

๕  ก.ค.  ๒๕๔๘ 
๒. นายเจริญ  ถาแกว ๔๗ -- โรงงานเซรามิก ม.๓  ต.กลวยแพะ  
๓. นายลวน  จันทรอินสม ๖๑ --  ดนตรีไทย ม.๓  ต.กลวยแพะ  
๔. นายนรินทร  เชียงวงศ ๔๓ -- การทําดินผสม ม.๓  ต.กลวยแพะ  
๕. นายนอย  ออนสาง ๕๑ -- จักสาน ม.๓  ต.กลวยแพะ  
๖. นางมุย  หอมแกนจันทร ๖๗ -- ทอผาพื้นเมือง ม.๓  ต.กลวยแพะ  
๗. นางปา  เทพพรมวงศ ๕๓ -- นาฎศิลป (ฟอนนาง 

นก) 
ม.๓  ต.กลวยแพะ  

๘. นายกุมภวา  จันทรสุริยะ ๒๕ -- กีฬา (ฟุตบอล) ม.๓  ต.กลวยแพะ  
๙. นายณรงคชัย  ใจวังเย็น ๔๓ -- โรงงานถั่วลิสง ม.๓  ต.กลวยแพะ  
๑๐. นางวรัญญา  กอนแกว ๔๕ -- ทําขนมไทย ม.๓  ต.กลวยแพะ  

 
โรงเรียนบานกลวยแพะ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายบงกช  ใหญวงศ ๒๗ -- ดนตรี ม.๔  ต.กลวยแพะ นางพนิดา  ฝนจักสาย 

๑  ก.ค.  ๒๕๔๘ 
๒. นางบัวบาน  ใจนอย ๖๔ -- ฟอน ม.๒  ต.กลวยแพะ  
๓. นางสมัย  นันตะสาย ๔๕ -- ทําขนม (ขาวแตน, 

ขาวเกรียบ) 
ม.๔  ต.กลวยแพะ  

๔. นายปบ  ฝนจักสาย ๘๐ -- จักสาน ม.๔  ต.กลวยแพะ  
๕. นางสายทอง  โพธิลังกา ๕๒ -- เพาะถั่วงอก ม.๒  ต.กลวยแพะ  
๖. นายทวีศักดิ์  กันทะวะ ๕๓ -- เกษตรผสมผสาน ม.๒  ต.กลวยแพะ  
๗. นางสมคิด  สอนแปง ๔๒ -- แปรรูปอาหาร  

(หมูยอ, ลูกช้ิน) 
 

ม.๑  ต.กลวยแพะ  

๘. นายชาญ  หอมแกนจันทร ๖๕ -- ธุรกิจโรงงานถั่ว ม.๑  ต.กลวยแพะ  
๙. นางศรีเนียร  แชมชอย ๔๓ -- ปนเซรามิก ม.๒  ต.กลวยแพะ  
๑๐. นายตอ  นันตะภาพ ๗๓ -- พิธีกรรมตาง ๆ  ม.๒  ต.กลวยแพะ  

 
 
 



 

โรงเรียน 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายบาน  ตะวัน ๕๕ -- ซอพื้นเมือง ๕๑  ม.๑๐  ต.พิชัย 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นายกิตติคุณ  พิไชย 
๔  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายสมควร  ทิสาระ ๕๐ -- วงดนตรีพ้ืนเมือง 
ประยุกต (สะลอ, ซอ, 
ซึง) 

๒๓๔  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายถาวร  ใจแกว ๕๐ -- เจาะครกหิน ๑๒๗  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางลัดดา  กาคํา ๕๐ -- เครื่องปนดินเผา 
มอนเขาแกว 

บานมอนเขาแกว  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานหนองกระทิง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางเครือวัลย  ต้ือกันทะ ๔๘ -- เย็บที่นอน, หมอน ๕๐  ถ.บานดงพัฒนา 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางสมจิต  ทะอินตา 
๒๓  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายปก  ต้ือกันทะ ๕๘ -- ปนอิฐมอญ ๓๑/๑  ม.๖  ถ.บานดงพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางสุรีพร  มลิวรรณ ๔๕ -- สิ่งประดิษฐจาก 
กระดาษสา 

๒๕  ถ.บานดงพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานสบคอม 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายวัลลภ  อางอิง ๖๐ -- การสานถาดผลไม 

ดวยทางมะพราว 
๔๑/๓  ม.๑  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นางสุพัตรา  หลอเถิน 
๒๒  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นางสาคร  อินจน ๔๔ -- การสานกลองขาว 
ดวยใบลาน 

๑๗๔  ม.๑  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางเตือนใจ  วันจอย ๔๘ -- การทําบายศรี ๑๒๔/๑  ม.๑  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายนอย  ปนแกว ๖๕ -- การสานตะกรา ๑๐๒  ม.๑  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. พระคําสุก ๓๕ -- การทําโคมลอย, 
การตกแตงผาริ้ว 

วัดบานสบคอม  ต.บานคา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 



 

โรงเรียนบานบุญนาค 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. กลุมแมบานบานบุญนาค - -- การประดิษฐของใช, 

ประดิษฐดอกไมจาก 
กระดาษสา,การถนอม 
อาหาร,การไพคา 

บานบุญนาค นายอานนท  จันทรมติ 
๒๑  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

 
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสมคิด  จักรคลอง ๔๑ -- เพาะเมล็ดพันธุ นิคมเขต ๑๓ อ.เมือง 

จ.ลําปาง 
นายการุณ  เนียวกุล 
๒๒  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายวุน  ศรีธิกุล ๔๕ -- เลี้ยงวัว นิคมเขต ๑๖  
อ.เมือง  จ.ลําปาง  

 

๓. นายปอ  คําลือ ๖๐ -- เลี้ยงปลา นิคมเขต ๑ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานทาโทก 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางสม  ตายะสืบ ๗๐ -- การทําขาวแตน ๑๘๔/๑  ม.๔  ต.ทุงฝาย 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางดวงเดือน  เทพปญญา 

๒. นางบุญทอง  สุภาสืบ ๖๖ -- การทําดอกไมแหง ๑๐๒  ม.๙  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายบุญยงค  ตายะสืบ ๗๐ -- งานจักสานทั่วไป ๑๒/๑  ม.๙  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางผองศรี ไชยชํานาญ ๕๐ -- จัดพานบายศรี ๑๐๒/๓  ม.๔  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นายเล็ก  แสนสม ๖๔ -- หมอทําขวัญ ๓๖/๒  ม.๙  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นางทองคํา  แสนสม ๕๘ -- เย็บที่นอน,  
ทําหมอนหก 

๓๖/๒  ม.๙  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นายคําตั๋น  มุงงาม ๔๘ -- การทําขนมจีน ๔๕ ม.๙   ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นางมาลา  บัวสีดวงรัก ๕๑ -- การทําแหนม
,แคบหมู 

๔๓  ม.๙  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๙. นางโสพิศ  ยอดทาเครือ ๔๐ -- ทําพวงมาลัย ๖๓  ม.๙  ต.ทุงฝาย 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
 

๑๐. นายมี  ตายะสืบ ๗๔ -- การทําไมกวาด 
ทางมะพราว 

๑๘๔/๑   ม.๔  ต.ทุงฝาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนวัดน้ําโทง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางฟองจันทร  สิงหแกว ๔๘ -- การทําดอกไมดวย 

กระดาษสา 
๑๔๖  ม.๕  ต.บอแฮว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นางพิทธนันท  ปญญา 
๒๒  มิ.ย.  ๔๘ 

๒. นายเหนี่ยม  สุภาพันธ ๕๕ -- การเลนดนตรี 
พ้ืนเมือง 

ม.๑  ต.บอแฮว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางเย็น  เปงเมือง - -- การทําขนมจีน ม.๕  ต.บอแฮว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางสุภาพ  วัฒนบุตร ๖๑ -- การทําแหนม ม.๕  ต.บอแฮว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นางกนกพร  แกวมุกดา ๕๔ -- การฟอนรําแบบ 
ลานนา เชน ฟอนเล็บ 
ฟอนสาวไหม 

๒๐๐ บานเมาเทนวิว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานจําคา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พระอธิการสรยุทธ  สรัญโญ ๓๕ -- พุทธศาสนา วัดจําคา  อ.เมือง   

จ.ลําปาง 
นายจรัส  ไชยา 
๒๒  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นางเหรียญ  ธรรมสอน ๕๑ -- การถนอมอาหาร ม.๒  ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายบูรณ  ใจอินทร ๖๑ -- จักสาน บานจําคา  อ.เมือง จ.ลําปาง  
๔. นางมูก  ศรีมูล ๖๓ -- ขาวหลาม บานจําคา อ.เมือง จ.ลําปาง  
๕. นางจันทรภา  จันทรตา ๔๐ -- งานประดิษฐ 

เศษวัสดุ 
บานเมาะพัฒนา  

๖. นายวันชัย  ฉายศิริ ๔๙ -- งานชาง บานจําคา  อ.เมือง จ.ลําปาง  
๗. นายกิติ  ธรรมวงศ ๔๖ -- สุขอนามัย สถานีอนามัยจําคา  
๘. รตอ.สุพรรณ  บุญเจริญ ๔๙ -- การจราจร,กฎหมาย สภต.บานเสด็จ  

 



 

โรงเรียนวัดศรปีรีดานุเคราะห 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายทา  กาทอง ๖๘ -- ดนตรีพ้ืนเมือง  

(ซอ,ซึง) 
ม.๓ ต.บานแลง  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นางรัตนา  ธรรมวงศ 
๒๑  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายศรีวรรณ  ชุมเปง ๔๘ - ภาษาไทยลานนา 
(ตัวเมือง) 

ม.๓  ต.บานแลง   
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานแมอาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสุข  นันตาวงศ ๙๗ -- แพทยแผนไทย 

โบราณ 
ม.๔  ต.บานแลง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง   

นางอรพิน  รัตนมงคล 
๒๑  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายชุม  คําอายปวน ๗๖ -- ตัวอักษรลานนา ม.๔  ต.บานแลง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง   

 

๓. นายผัด  อินตะวัน ๘๒ -- ชางตีเหล็ก ม.๔  ต.บานแลง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง   

 

๔. นายวัลลภ  กาเมืองลือ ๖๔ -- ดนตรีไทยพื้นเมือง ม.๘  ต.บานแลง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง   

 

๕. นายสาย  ตัวงาม ๕๐ -- ชางไฟฟา ม.๔  ต.บานแลง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง   

 

 
โรงเรียนวัดบานสัก 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายนอง  ใจบานเอื้อม ๕๕ -- ทําโตะมานั่ง 

หินหอน 
๔๕/๑ ม.๓ ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นางสาวอัมรา ธรรมธิกูล 
๒๒  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายเฉลียว ออนนอม ๔๐ -- ทําขนมจีน ๑๐๑  ม.๓  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายมนัส  ใจบานเอื้อม ๔๖ -- ซอมทีวี, วิทยุ, 
เครื่องเสียง 

๓ ม.๓ ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางเรียบ  ดีศรี ๔๘ -- ถักยอ,  ถักแห ๑๓  ม.๑๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นายอินทร  เครือวัลย ๔๔ -- เลี้ยงปลาในบอ ๑๐๖  ม.๑๑  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

 
 



 

โรงเรียนบานหมอสม 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.  นายขาว  อินผูก ๔๕ -- ตีกลองยาว ม.๒ ต.ปงแสนทอง  

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นายพศิน  ทาฟู 
๒๐  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายมูล  หมื่นใจสรอย ๕๕ -- จักสาน ม.๒ ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางสม  วงศสืบ ๖๔ -- งานใบตอง ม.๒ ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานปงสนุก 
ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางมณี  ใจยา ๔๙ -- ขาวแตนน้ําแตงโม ๓๕ ถ.รัษฎา อ.เมือง 

จ.ลําปาง 
นางจันทรฉาย  จิระอมรนิมตร 
๒๓  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นางสาวสุพรเพ็ญ  พรนิมิตร ๕๖ -- ประดิษฐดอกไม 
กระดาษสา 

ทานางลอย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๓. นางนงเยาว  ไชยากุล ๕๔ -- ดอกไมประดิษฐจาก 
ดินขาวและดินญี่ปุน 

๕๓๐  ม.๑๕ ต.บอแฮว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางลัดดา  กังวาลเลิศ ๖๕ -- การทําบายศรี 
และรอยมาลัย 

ตรอกนาสรอย   
ถ.ปงสนุก  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานหัวฝาย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางพัฒนา  หอมแกนจันทร ๔๐ -- ถักยอ บานหัวฝาย  อ.เมือง 

จ.ลําปาง 
นายสุเกษ  วงศนาม 
๔  ก.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. นางเงิน  ใจนอย - -- ตะกราไมไผ บานหัวฝาย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พระสะอาด  สุจิโต  -- ทําโคมลอย วัดตนหมื่น  ม.๑๔ 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางหทัยรัตน  วรรณเศวต 
๑๐  มี.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. นายบุญศรี  ศรีสุวรรณ  -- ทําดอกไมไฟ ๑๒๐  ม.๑๔  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นางแปง  หมีบุรุษ  -- ปนหมอดิน ๙๑ ม.๓  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายวรวิทย  กันทะยศ  -- ทําครกหินขนาดใหญ ๒๒๙  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นายหมื่น  เรือนหลา  -- เครื่องจักสาน ๑๕  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นายสุรพล  ละหาญแกว  -- กาแล,  แกะสลักไม ๑๐๑  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นางนงอุบล  อุดหมอ  --  ฟารมเลี้ยงสุกร ๒๐๐  ม.๑๔  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นางไพริน  เพิ่มพูน  -- ทํากรอบรูปวิทยาศาสตร ๑๒๑/๑๔  ม.๑๔  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๙. นางศรียนต  ศรีเมือง  -- ทําขาวตมมัด ๑๗๔  ม.๑๔  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๐. พระมหาชัยพงษ  อภโย  -- ภาษาบาลี  สันสกฤต วัดตนหมื่น  ม.๑๔ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นางบัวผัน  ขันธิกุล  -- ฟอนเซิ้งพื้นเมือง 
(ฟอนเล็บ) 

๓๗๐  ม.๑๔  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๒
. 

นายขวัญชาย  ฟูคํา  -- ฟารมวัว ๑๑๒  ม.๑๔  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นายธีรศักดิ์  สายพิณ  -- ฟารมเห็ดนางฟา ม.๑๔  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๔. สถานีประมงน้ําจืดลําปาง  -- สัตวน้ําจืด ถ.ลําปาง-งาว  ม.๑๔ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๕. วัดมอนพญาแช  -- โบราณสถาน 
วัดมอนพญาแช 

ต.พิชัย  ม.๑๔ 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๖. ศูนยมะเร็งภาคเหนือ  -- ศูนยมะเร็งภาคเหนือ ถ.ลําปาง – งาว  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๗. สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลวิทยาเขตแมวัง 

 -- การศึกษาในระดับอุดม 
ศึกษา 

ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลําปาง  



 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๘. ศูนยวิจัยเทคโนโลยี 

ทางการเกษตร  สถาบัน 
เทคโนโลยีราชมงคล 

 -- งานวิจัยทางดาน 
การเกษตร 

ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลําปาง  

๑๙. สถานีอนามัย 
บานตนหมื่น 

 -- รักษาสุขภาพและอนามัย ถ.ลําปาง – งาว ม.๑๔ 
ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๐. นางลัดดา  กาคํา  -- ปนหมออบอาหาร 
ดวยไฟฟา 

๒๕๑  ม.๓  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๑. นางนาค  สุวรรณ  -- ปนกระถางดอกไม ๘๒/๑  ม.๓  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๒. นางสุภล ักษณ  ศรีชุม  -- ทําครกหินขนาดเล็ก ๒๒๗  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๓. นายสาคร  วรรณรัตน  -- ทําสากครกดวยหิน ๑๒  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๔. นางวารุนี  ละหาญแกว  -- ผลิตภัณฑจาก 
เครื่องเถาวัลย 

๑๐๑  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๕. นายศรีวรรณ  ใจแข็ง  -- ทําไมค้ําศรี ๑๗๐  ม.๑๔  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๖. นายสมพร  ยาดี  -- แจกันเถาวัลย ๕/๑  ม.๘  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๗. นางดี  ธิสาระ  -- รถมาเถาวัลย ๘๕  ต.พิชัย  อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

 

๒๘. น.ส.บงกช  ละหาญแกว  -- นมถั่วเหลืองและธัญพืช ๑๐๑  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๒๙. นายนิพนธ  ศรีชุม  -- สวดมนต  พิธีกรรมตางๆ ๒๒๗  ม.๑๐  ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓๐. คายสุรศักดิ์มนตรี  -- ปองกันประเทศ ถ.ลําปาง – งาว   ต.พิชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานแมเฟอง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสวัสดิ์  อินทรจักร ๔๘ -- ทําซออู, ซอดวง 

และแกะสลักไม 
๔๔  ม.๑๕  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นางอรพรรณ ปญญาดี 

๒. นายเหรียญ  ใจอินทร ๗๒ -- ทําศาลพระภูมิเจาที่, 
แกะสลักลวดลายไทย 
ตามวัด 

๘๖  ม.๗  บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายแสง  เครือเพลา ๗๕ -- สานตะกรา (เปาะ) ๑๗๖  ม.๑๕  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายตะ  สมกูล ๖๘ -- ทําไมกวาดดอกหญา ๖ ม.๑๓  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๕. นายอินปน  สมกูล ๖๘ -- ทําไมกวาดทางมะพราว ๙๑  ม.๑๓  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นายทอง  ทาดี ๖๘ -- สานสุมไก, ที่ดักจับสัตว ๕๗  ม.๗  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๗. นางเปง  ทาดี ๗๐ -- งานงอบ ๕๗  ม.๗  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๘. นางบุญปน  มะโนปง ๗๗ -- ทดผาดวยก่ี ๑๒๔  ม.๗  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๙. นางตํา  ใจอินทร ๖๑ -- ถักสวิง, ถักยอ ๘๖  ม.๗  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นายทา  เถิ้มแกว ๗๕ -- สานเสื่อจากใบลาน,คอก ๗๔  ม.๗  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นายอินสม  ละคํามา ๕๐ -- เพาะเห็ดนางฟา ๕๖  ม.๗  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๒. นางออนศรี  เถิ้มแกว ๕๐ -- ทําหนอไมอัดปบ ๓๔  ม.๗  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นางตุนแกว  ปงแกว ๖๕ -- ทําแหนมถั่วเนา ๑๙๖  ม.๗  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นายศักดิ์  นองใชจา ๓๔ -- ทําขาวเกรียบกุง ๕๑๕  ม.๑๕  ต.บานเอื้อม 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นายสุทัศน  กันทะตุย ๓๙ -- ทําโตะเกาอี้, มาหิน   

 
 



 

โรงเรียนวัดแมทรายคํา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายปน  แกนศรีใจ ๕๘ -- เครื่องดนตรี 

พ้ืนเมือง 
๓๗/๑  ม.๖  ต.ตนธงชัย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

นางพีระพรรณ  
เครือคําขาว 
๗  มี.ค.  ๒๕๔๘ 

 
โรงเรียนบานทาลอ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายดํารงค  ธรรมศรีใจ ๕๔ -- กระดาษสา บานทาลอ  ม.๙  ต.บอแฮว 

อ.เมือง  จ.ลําปาง 
นางธนวรรณ  ฝนศิริ 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางสมพัด  หนอแกวบุญ ๕๗ -- กระดาษสา บานทาลอ  ม.๙  ต.บอแฮว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๓. นายจู  ณ  ลําปาง ๕๐ -- กระดาษสา บานทาลอ  ม.๙  ต.บอแฮว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นายอารี  จอมอินตา ๓๕ -- การทําปลาทู บานทาลอ  ม.๙  ต.บอแฮว 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนสบมายวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายดวงคํา   มีครัว ๖๘ -- ดนตรีพ้ืนบาน (ซึง) ๒๐๑  ม.๑  บานหลวง 

ต.บานแลง อ.เมือง จ.ลําปาง 
นางหทัยรัตน วรรณเศวต 
๑๐  มี.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. นางทอง  มีครัว (ประธาน 
กลุมแมบานหาดเชี่ยว) 

๕๒ -- อาหารและโภชนาการ 
งานประดิษฐ, ทําน้ําพริก 
นรก, ดอกไมจากเกล็ด 
ปลา 

ม.๙  บานหาดเชี่ยว  
ต.บานแลง อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

๓. นางบัวคํา  ศรีประดิษฐ ๖๐ -- สานไพคา ๑๑๔ ม.๑ ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๔. นางคํา  แกวหลา ๔๘ -- ตัดเย็บเสื้อผาสตรี ๑ ม.๙  บานหาดเชี่ยว 
ต.บานแลง อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

๕. นางศรีวรรณ  ศิริวัฒน ๕๘ -- ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
กระดาษสา (ไดรางวัล 
OTOP) 

๒๐๘ ม.๑ ต.บุญนาคพัฒนา 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๖. นางปวีณา  ลักษมีเลิศ ๕๕ -- อาหารและโภชนาการ ๔๘   ม.๒ บานสบมาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๗. น.ส.ศุภลักษณ  อัฐาพงษชัย ๑๕ -- ตัดผมบุรุษและสตรี ๔๕  ม.๒  บานสบมาย 

ต.บานแลง อ.เมือง จ.ลําปาง 
 

๘. นางเปรมจิต  สมหมวก ๕๒ -- ตัดผมบุรุษและสตรี ๓๕/๑  ม.๒  บานสบมาย 
อ.บานแลง อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

๙. นายอนุรักษ  มั่งมี ๕๐ -- ชางเชื่อม ๓๑๕  ม.๑๑  บานสบมาย 
ต.บานแลง อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

๑๐. จ.ส.อ.วิรัตน  ศิริประยง ๕๕ -- สื่อสารกับตางชาติ ม.๒ ต.บานแลง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๑. พระอธิการนัก  ชัยวัฒโน ๕๕ -- พุทธศาสนา วัดพระบาทเมืองมาย 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

๑๒. พระอธิการมานพ ๕๕ -- รักษาโรคกระดูก 
และเสนเอ็น 

วัดหาดเชี่ยว  ต.บานแลง 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นายปน  สละ ๕๕ -- เปา, ทําน้ํามนต,  
ปดรังควาญ 

๑๐๙ ม.๑๑ บานหลวง 
ต.บานแลง อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

๑๔. นายประเสริฐ  ปานกําเนิด ๔๐ -- ซอมมอเตอรไซค ๕  ม.๒  บานสบมาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นางสุภัทรา  ประพันธศรี ๓๕ -- รานอาหารไทย ๔๒๙  ม.๒ บานสบมาย 
อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอหางฉัตร 
 
โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสมจิต  สายสุวรรณ ๔๖ -- ภาษาพื้นเมือง ม.๓ ต.หางฉัตร  

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางอรพิน  ไชย
โวหาร 

๒. นายตน  ตุยวงศ ๕๕ -- เกษตรพอเพียง ม.๓ ต.หางฉัตร  
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นายสุธี  อินถานะ ๗๐ -- สมุนไพรลูกประคบ ม.๓ ต.หางฉัตร  
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๔. นายมูล  แสงบุญเรือง ๗๕ -- งานจักสาน ม.๓ ต.หางฉัตร  
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๕. นายแกวลูน  คําฝนจันทร   ๖๕ -- งานจักสาน ม.๓ ต.หางฉัตร  
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นางเสาวรีย  วงศแกว ๖๕ -- งานจักสาน ม.๓ ต.หางฉัตร  
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๗. นายแกว  ฉัตรปวงคํา ๗๕ -- สานไมกวาด 
กานมะพราว 

ม.๓ ต.หางฉัตร  
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๘. นายยุทธนา  เกษาพันธ ๔๘ -- ทําขนมจีน ม.๓ ต.หางฉัตร  
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานลอง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พระอธิการอินสม  เขมนันโท ๔๘ -- ภาษาลานนา,ศาสนพิธี, 

ศีลธรรม 
วัดบานลอง  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

นายพิชัย  สดเอี่ยม 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายกฤษดา  ตานาคํา ๓๔ -- ดนตรี ๑๐๓ ม.๒  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางนงลักษณ  คําจันทรทิพย ๔๕ -- เกษตร ๑๒๐  ม.๒  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๔. พ.ต.สุรศักดิ์  สุวรรณจักร 
ประธานชมรมผูสูงอายุ 
ตําบลหนองหลม 

๖๕ -- พัฒนาสังคม ๑๑๒  ม.๒  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 



 

โรงเรียนเมืองยาววิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายบุญมา  ไชยมะโน ๘๔  -- ดนตรีพ้ืนบาน 

(พิณเปยะ) 
๓  ม.๖  ต.แมสัน 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

นางเบญจวรรณ สิ้นกาน 
๒๕  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายเสาร  แลวริด ๗๘ -- ดนตรีพ้ืนบาน  
(ระนาด, ฆองวง) 

๖๑/๑  ม.๓  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นายเถิง  ตะบุญเรือง ๕๕ -- ดนตรีพ้ืนบาน 
(ระนาด, ฆองวง) 

๙๔/๒  ม.๒  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายปนแกว  แลวริด ๗๗ -- ดนตรีพ้ืนบาน (แน) ม.๕  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานสันทราย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางเขียว  คําสม ๕๖ -- ถักปลอกมีด ๑  ม.๒  ต.เวียงตาล 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางวลัญชภัทร สุวรรณ-
สะระ 
๒๔  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายอาย  ทาวงศมา ๕๘ -- งานศิลป, จิตรกรรม ๑๙/๒  ม.๒  ต.เมืองยาว  
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางเตียน  ดวยบุญมา ๖๕ -- ถักสายดาบ ๑๙๕  ม.๑  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายอุดม  ไชยอินปน ๔๘ -- ทํามีดดาบ ๑๒๐/๒  ม.๑  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายเปง  สุภากุล ๕๘   -- ตีมีด ๑๒๙  ม.๑  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นายแกว  สุวรรณศร ๖๖ -- ทําตาหวา ๒๑๓/๑  ม.๑  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๗. นางนอย  ทรายหลา ๖๔ -- สานกลองขาวดวย 
ใบตาล 

๒๐  ม.๑  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๘. นายพินิจ  ทรายใจ ๔๕ -- ทําสุราพื้นบาน ๓๕/๒  ม.๑  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 



 

โรงเรียนบานทุงหลวง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.  นายสง  แกวสุรินทร ๖๘ -- จักสานดวยไมไผ ม.๕    ต.เมืองยาว 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นายคํารณ คําโทะ 
๒  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายอาย  ทาวงศมา ๕๘ -- งานศิลป,จิตรกรรม ๑๙/๒  ม.๕  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางผง  แสนทิพย ๗๒ -- งานใบตอง, ทําบายศรี ม.๕  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายเมือง  ทายะ ๗๕ -- งานไมไผ, เครื่องมือ 
จับสัตว 

ม.๕  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนทุงหนองขามวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายขาว  ไชยมงคล ๔๔ -- ศิลป ๑๔ ม.๕  ต.หนองหลม 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางดาวเรือง  คชพรม 
๔  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางอาภรณ  เมืองมูล ๕๘ -- ตัดเย็บเสื้อผา ๖๓  ม.๖  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นายกองแกว  ตาวงศ ๕๓ -- ดนตรีพ้ืนเมือง ๑๘/๒  ม.๕  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายชาตรี  กาวิตา ๓๙ -- ชางกอสราง ๕๐/๑  ม.๕  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายมูล  เมืองพรม ๗๐ -- งานสาน ๒๕  ม.๕  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นางดวงตา  ไชยนวล ๓๒ -- ชางเสริมสวย ๑๑/๑  ม.๓  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๗. นายบุญธรรม  คําโม ๔๐ -- ชางเชื่อม ๔๔  ม.๖  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๘. นางมาลี  มณีสาร ๓๒ -- ตัดเย็บเสื้อผา ๓๗  ม.๕  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๙. นายชุมพล  ทวีวัฒน ๔๗ -- ผลิตภัณฑเครื่องหนัง ๖๓/๒  ม.๖  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง   

 

๑๐. นางนอย  ตานอย ๕๕ -- งานเซรามิก  
(งานเคลือบ) 

โรงงานถวยชามณัฐนิค ๗๗ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นางสวน  ณ  ลําปาง ๔๒ -- งานเซรามิก (เตาเผา) โรงงานถวยชามณัฐนิค ๗๗ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 



 

 
ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๒ นางศรีนวล  หลาสมวงศ ๔๘ -- งานเซรามิก (งานปน) โรงงานถวยชามณัฐนิค ๗๗ 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
 

๑๓. นางณัฐกาญจน  สุยะใจ ๔๐ -- งานเซรามิก  
(งานเขียนลวดลาย) 

โรงงานถวยชามณัฐนิค ๗๗ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นายณรงค  ตาวงศ ๔๕ -- งานเซรามิก (งานเผา) โรงงานถวยชามณัฐนิค ๗๗ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานปาไคร 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายจักรพงษ  วงศคํา ๔๖ -- ผลิตเชื้อเห็ดและ 

เพาะเห็ด 
๓๔  ม.๑  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

นางเสารคํา  สุตาลังกา 
๒๕  ก.พ.  ๔๘ 

๒. นายวิชิต  วรวงษ ๕๓ -- ตัดเย็บเสื้อผา ๑๒๑  ม.๑  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นายโพนัด  จันทะเล ๖๕ -- ทําไรสวนผสม ๑๖๔  ม.๙  ต.หนองหลม 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนวอแกววิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายปวน  ลือชัย ๗๑ -- ดนตรีพ้ืนเมือง ๘๕  ม.๒  ต.วอแกว 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นายสมพร  เตชะอุด 
๒๕  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายมา  ตานาคํา ๖๒ -- ดนตรีพ้ืนเมือง ๕  ม.๓  ต.วอแกว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นายแสง  วงศอุดร ๗๕ -- งานจักสาน ๔๓  ม.๔  ต.วอแกว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายมงคล  อุปอินทร ๔๘ -- งานปนอิฐมอญ ๘๗  ม.๔  ต.วอแกว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. น.ส.สุทธิรา  สาคร ๔๕ -- ตัดเย็บเสื้อผา ๑๑๔  ม.๓  ต.วอแกว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นางศรีวรรณ  มูลปญญา ๖๐ -- ทําแคบหมู, ไสอั่ว, 
แหนม, ขนมไทย 

๗๖  ม.๓  ต.วอแกว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานยางออย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายโถ  ทรายสมุทร ๗๐ -- จักสาน ม.๔  ต.เวียงตาล 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นายสถิตย  โนชัย 

๒. แมหลวงสุม  สุขเมือง ๓๕ -- ปนฝาย ม.๔  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางเพ็ญจันทร  วงศดี ๕๐ -- เย็บผา ม.๔  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. พอหลวงจู  ธรรมใจ ๗๘ -- สานไมกวาด 
ทางมะพราว 

ม.๔  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนอนุบาลหางฉตัร 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.  นายทรง  บุญคําสูง ๕๘ -- ประเพณีพ้ืนเมือง บานแพะ ต.หางฉัตร 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางเบญจลักษณ  บัวภิบาล 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายศรีนวล  ขาวบุญมี ๖๒ -- ทําขนมไทย บานหางฉัตร   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นายแสน  บินฑาเชื้อ ๗๒ -- จักสาน บานหางฉัตร   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นางทองสุข  ธรรมนันท ๘๓ -- วรรณกรรมพื้นบาน บานหางฉัตร   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายอําพร  ธรรมลังกา ๕๑ -- ตีมีด บานหางฉัตร   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานหัวทุง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.   นายสมคิด  ขัดสี ๔๐ -- ซอมเครื่องยนต ม.๓  ต.แมสัน   

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นายศุภวัช  จําฟู 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายไพรสันฑ  นามสอน ๔๖ -- ชางไม ม.๓  ต.แมสัน   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นายแกว  ตาคํามา ๖๔ -- สานตะกราหวดขาว ม.๙  ต.แมสัน   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นางกุย  อุตมา ๗๐ -- สานของใช,ของเลน ม.๓  ต.แมสัน   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายนอง  อุตมา ๗๒ -- สานตะกรา ม.๓  ต.แมสัน   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นายเฉลียว  ลังกาแกว ๓๒ -- ปนมังกร ม.๙  ต.แมสัน   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๗. นายอินทร  หลากันทา ๖๒ -- จักสาน ม.๓  ต.แมสัน   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๘. นายจันทร  นามสอน ๖๙ -- ตีมีด, สานสุมไก ม.๓  ต.แมสัน   
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานปงใต 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายเสมียน  นามณีวรรณ ๕๓ -- ชางไมทําโตะ, ตู,  

ช้ันวางของดวยไมฉําฉา 
ม.๗  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

นายจงเจริญ  พันธุรัมย 

๒. นายพร  วีเกษ ๕๒ -- ผลิตฝาเพดานทีบาร, 
ใบผากับปูนบาสเตอร 

ม.๗  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางบวย  อายสุรินทร ๔๑ -- ทําแคบหมู ม.๗  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นางจันทรหอม  อายสุรินทร ๖๘ -- ทําลูกประคบสมุนไพร ม.๗  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานปนงาว 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายบุญมา  สุวรรณศร ๕๒ -- แกะสลัก ๓๗๕  ม.๗   

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางสมศรี  กาญจนวงศ 

๒. น.ส.อัมพร  ติวรรณะ ๔๘ -- ขาวเกรียบฟกทอง ๒๐๖  ม.๗ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางบุศรา  สัญญาเขื่อน ๔๒ -- ทําแคบหมู ๒๒๗/๑  ม.๗ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. น.ส.จันทิรา  บานเรือน   ๓๐ -- ประดิษฐตุง ๑๒/๑๓  ม.๗ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นางวนิดา  ลัยนัน ๔๓ -- ทําน้ําพริก ๕๗  ม.๗ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

โรงเรียนหางฉตัรวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พอหลวงทรง  บุญคําสูง ๕๗ -- ประเพณี,พิธีกรรม ๖๕/๑  ม.๕ บานแพะ 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางสาวกิ่งดาว  ต้ือยศ 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. พอเงิน  ศรีวิชัย ๖๕ -- จักสาน ๒๒/๑  ม.๕  บานแพะ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. พอสุรี  อินถานะ ๗๓ -- หมอยาพื้นบาน (คาถา) บานแมฮาว  ม.๓ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. พออินทรจันทร  ธรรมชัย ๖๕ -- ตีมีด บานขามแดง  ม.๖ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. พอคํา  อินตามา ๕๐ -- ทําฝกดาบ ๓๙/๒ ม.๑  ต.แมสัน 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

โรงเรียนแมสนัวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายผัด  ไชยมะโน ๖๖ -- แกะสลัก ๑๒/๑  ม.๑๐  ต.เมืองยาว 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางวราภรณ  สรางการ 
๑  มี.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. นายจู  พนมกาล ๗๐ -- จักรสาน ๑๔๗  ม.๑๐  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางกวน  ปงวัง ๖๗ -- จักสาน ๓๘  ม.๕  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายเกรียงศักดิ์  สันเทพ ๕๒ ดนตรีพ้ืนเมือง, 
เพลงพื้นบาน 

๔/๒  ม.๖  ต.แมสัน 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 



 

 

โรงเรียนบานปนเตา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายบุญมี  หมูก้ิง ๔๖ -- หัตถกรรมพื้นบานจาก 

มะพราว 
๖๕  ม.๘  ต.แมสัน 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

นายชาติณรงค  มณีมูล 
๒๕  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางคํามูล  ไชยราช ๔๗ -- ทอผาพื้นบาน ๒๐  ม.๗  ต.แมสัน 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานทุงผา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายปวน  ลือชัย ๖๗ -- ดนตรีพ้ืนเมือง ๘๕  ม.๒  ต.วอแกว 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางอนงค  ติไทย 
๒๔  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางเขียว  ใจปนตา ๖๕ -- ทําของใชจากกะลา 
มะพราว 

๑๐๑  ม.๒  ต.วอแกว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางจันทรคํา  มะโนสม ๔๒ -- ขาวเกรียบฟกทอง ๑๐๘  ม.๒  ต.วอแกว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายเปง  ถาจัน ๗๙ -- ขอมูลพ้ืนบาน ๕๙  ม.๑  ต.วอแกว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายไร  จองคํา ๗๐ -- เพาะเห็ดนางฟา บานทุงคิ้ว  ม.๒ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นายเกรียงไกร  สืบเชื้อ ๒๐ -- นาฏศิลปพ้ืนบาน บานทุงตุน-แมติก ม.๒ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานโปงขวาก 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางบัวไหล  กันชัย ๓๕ -- ปนกระถางดอกไม ๑๓๒  บานโปงขวาก 

อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 
นางผองศรี  เตจะ 
๒๕  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายจี๋  ศรีวิชัย ๖๗ -- สานของใช ๓๓  บานโปงขวาก 
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๓. นางสังวาลย  สุขแวน  -- สานตะกรา ๓๔/๒  บานปาเหียง 
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๔. นางอัมพร  จินะปา ๓๒ -- ประดิษฐดอกไม ๓๘  บานโปงขวาก 
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๕. นายเทา  นามะเสน ๔๓ --  ปนอิฐบลอก ๕๖  บานโปงขวาก 
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๖. นางทองใบ  ศรีวิชัย ๓๗ -- ยาสมุนไพรพื้นบาน ๙๑  บานโปงขวาก 

อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 
 

๗. นายบุญสง  กาวิชัย ๓๕ -- ซอมเครื่องยนต ๑๔๑  บานโปงขวาก 
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๘. นางจา  แกวจันตะ ๗๓ -- ทําขนมพื้นเมือง ๔๔  บานโปงขวาก 
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

๙. แมปอ  นามะกุณณา  -- คาวจอย – กําซอ บานโปงขวาก 
อ.หางฉัตร   จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานทุงหก 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายยอย  เมืองมูล ๖๑ - พิธีกรรมทางศาสนา, 

ภาษาลานนา (กําเมือง) 
๑๔๐ ม.๕ บานทุงหก 
อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 

นายสุชาติ  เตจะ 
๒๕  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางศรีมา  เศียรอุน ๕๑ -- ซอพื้นเมือง ๑๓๙  ม.๗  บานน้ําจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางทอน  วุฒิ ๔๙ -- การไพคา ๑๖๓  ม.๕  บานทุงหก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายอาคม  เรือนสุข ๔๓ -- ประดิษฐเครื่องดนตรี 
พ้ืนเมือง ซอ, ซึง 

๓๕ ม.๕  บานทุงหก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นางสิงหแกว  ศรเทพ ๕๘ -- เลนดนตรีพ้ืนเมือง ๒๑  ม.๗  บานน้ําจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นายหมา  บุญมา ๗๒ -- เลนดนตรีพ้ืนเมือง ๑๐๗  ม.๕  บานทุงหก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๗. นายผัด  จันเปง ๗๐ -- จักสานดวยไมไผ ๒๐ ม.๕  บานทุงหก  
      

 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานแมยามเหนือ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.   นางไข  เทพหาร ๔๑ --  ทําน้ํายาลางจาน ๒/๑  ม.๘๙  ต.เมืองยาว 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นายวิโรจน  สุวรรณสมศรี 

๒. นางวันดี  กองคํา ๔๖ -- ทําหนอไมอัดปบ ๔๘  ม.๘  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางนอย  ปญญาคําสุข ๓๙ -- รานคาขายของชํา ๗/๓  ม.๘  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายเมธี  ยาวีระ ๔๒ -- ตีมีด ๖/๒  ม.๘  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายกอง  วงศแปง ๗๕ -- จักสาน ๑/๑  ม.๘  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนเวียงตาลวิทยาคม 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายแกว  ธรรมใจ ๗๐ -- จักรสาน บานยางออยเหนือ 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางอนนท  แสงนิล 
๒๓  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายสมหมาย  มังคละ ๓๕ -- หัตกรรมพื้นบาน บานยางออยใต 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางกนกวรรณ  สาริวาท ๔๔ -- งานใบตอง บานยางออยเหนือ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายวิชนุกรณ  ใจดี ๓๕ -- ดนตรีพ้ืนบาน 
(กองปูจา) 

บานปนเตา  ต.แมสัน 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานทุงเกวียน 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.   นายเวช  แสงคําแกว ๔๘ -- ทําหนอไมอัด ๑๓๗  ม.๖  บานทุงเกวียน 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นายสงัด  วงศธิดา 
๓๐  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายพัชระ  จําอินถา ๓๗ -- ทําแกวไมไผ ๑๑๑/๒  ม.๖ บานทุงเกวียน 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางทองอยู  ดวงปนตา ๔๘ -- ทําน้ําพริกลาบ, น้ําพริก 
ตาแดง 

๙๔/๑  ม.๖  บานทุงเกวียน 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นางศรีทอน  ปงปญญา ๔๘ -- ทําแคบหมู ๑๑๖/๑  ม.๖  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นางจันทร  นิลแกว ๕๐ -- ทําน้ําพริกหนุม ม.๖  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นายประเวศ  โนอาย ๔๒ -- ซอมจักรยาน ม.๖  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๗. นายนอย  โนอาย ๕๕ -- เพาะเห็ดหูหนู 
และเห็นงอนขาว 

๒๐  ม.๖  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานดอนหัววัง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางเพลินพิศ  ชุมใจ ๔๕ -- ทํากลวยฉาบ ๕๔/๒ ม.๑๐ ต.เวียงตาล 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นายมงคล  ไชยวรรณ 
๓๐  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นางบัวเรือน  ฉัตรหลวง ๖๕ -- ทําขาวแตน ๖๔  ม.๕  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางโสภา  ทรายใจ ๔๒ -- สานกลองขาว ๖/๑  ม.๑๐  ต.เวียงเหนือ 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายจําลอง  แกวเมือง ๓๘ -- เลี้ยงกบพันธุพ้ืนเมือง ๔๔ ม.๑๐  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายสมบูรณ  อินถานะ ๕๑ -- ทําพลุสี, บองไฟ ๘๖/๑  ม.๕  ต.เวียงตาล 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 



 

โรงเรียนบานเวียงเหนือ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พออุยมูล  อุตมา ๖๒ -- ทํายาสมุนไพร ๘๓  ม.๑๕  ต.เมืองยาว 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
น.ส.สมศรี  ขันทาพันธ 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. แมอุยออน  ปวนอุค ๘๒ -- ทําน้ําปู ๑๐๗  ม.๑๕  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. แมอุยกาม  ขันติยะราช ๗๒ -- ดอกไมประดิษฐจาก 
กระดาษสา 

๔๓  ม.๑๕  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนชุมชนบานสันกาํแพง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางจันทร  มาเปยง ๗๘ -- ทําธูป ม.๑๔  ต.เมืองยาว 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
 

๒. นางสวิง  เขื่อนแกว ๔๔ -- ถักเชือกเปนลวดลาย 
ตาง ๆ  

๖๐  ม.๖  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. พระครูอาทรธรรมสาร ๔๐ -- พระพุทธศาสนา วัดบานสันกําแพง 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นางผล  กุลทรา ๗๐ -- ทําไมกวาดดอกหญา 
 

ม.๑๔  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายประหยัด  วงศนอย ๔๕ -- ทําไมกวาดทางมะพราว ม.๑๓  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นางอําไพ  สมมะนา ๔๕ -- ทํากลองขาวจากใบลาน ม.๑๔  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๗. นางสุขแกว  กุลทรา ๔๐ -- ทํากลองขาวจากใบลาน ๒๓  ม.๑๔  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๘. นางแกว  นวลสาแล ๔๐ -- การไพคา ๕๒  ม.๙  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๙. นางปด  เมืองมาหลา ๔๘ -- ทําน้ําปู ๘๙  ม.๑๓  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๐ นางแสวง  เหลาจันตา ๗๘ -- ประเพณีวัฒนธรรม 
พ้ืนบาน 

๓๒  ม.๑๓  ต.เมืองยาว 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
 
 



 

โรงเรียนบานปงยางคก 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายวร  มณียศ ๕๔ -- เพาะเห็ดนางฟา,นางรม ๒/๑  ม.๑   ต.ปงยางคก 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นายณรงค  เนตรสุวรรณ 
๒๒  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายทอง  นามณีวรรณ ๗๔ -- ประดิษฐของใชจากไมไผ ๒๐ ม.๗  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานจํา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายจันทร  อินถา 

 
๗๐ -- ทําอิฐบลอก ๒๘ บานจํา   

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
 นางอัมพร  วงศสุวรรณ 
๒๓  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นางลูน  กันทา ๕๖ -- จักสาน ๑๔๓  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นายนอย  มาแกว ๗๙ -- ภาษาลานนา ๑๑  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นายก้ํา  ใจเย็น ๕๓ -- เครื่องใชในบาน 
(เซรามิก) 

๑๘๔  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายสมคิด  มณีมูล ๔๑ -- เครื่องใชในบาน 
(เซรามิก) 

๔๕๑  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นายประชัน  ทามณีวัน ๔๙ -- ทําอิฐมอญ ๑๓๕  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๗. นายสมศักดิ์  จําติ๊บ ๕๒ -- ทําอิฐมอญ ๔๔๔  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๘. นางโสภา  บังเมฆ ๓๗ -- หัตถกรรมจากกะลา 
มะพราว 

๒๑๐  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๙. นางบุญเปง  ทามณีวัน ๗๓ -- ทําขนมจีน ๕๑  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๐ น.ส.สุกัญญา  อําพนราชมณี ๔๑ -- ทําของชํารวย ๑  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๑ นายเมษา  พงษสวัสดิ์ ๕๒ -- หัตถกรรมจากไมตาง ๆ ๑๖๙  บานจํา 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานสัน 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางนันทิยา  แซอวง ๓๘ -- ทําไอศรีม ม.๑  ต.ปงยางคก 

อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
 

๒. นายถนอม  มาวิเลิศ ๕๘ -- ทําขาวเกรียบกุง ม.๑  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๓. นางทองดี  วงศสุวรรณ ๕๔ -- ทําขนมเคก ม.๑  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๔. นางเครือวัลย  เนตรคํา ๓๖ -- ทําใสอั่ว ม.๑  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๕. นายสุทัศน  ไชยคันธะ ๔๘ -- เลนดนตรีพ้ืนเมือง ม.๑๓  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๖. นางนารี  แลสันกลาง ๒๘ -- แกะสลักไม ม.๑๓  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๗. นายธรรม  คําบุญเรือง ๔๐ -  แกะสลักเทียน ม.๑๓  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๘. น.ส.ผองศรี  เนตรสุวรรณ ๕๘ -- ทําขนมพื้นบาน ม.๑  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๙. นางทองดี  ฤทธิ์เมฆ ๕๓ -- ทําอาหารพื้นเมือง ม.๓  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นายสุวรรณ  สันบุญเปง ๕๘ -- ทําอิฐมอญ ม.๓  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นางทองคําสันวรรณ ๗๕ -- ทําแหนม ม.๔  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นางอําพร  เรือนปาน ๖๐ -- ทําขนมไทย ม.๔  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นายเจริญ  มูลอินตะ ๖๔ -- ทําอิฐมอญ ม.๔  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นายถาวร  มณียศ ๕๒ -- การเพาะเห็ด ม.๒  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

๑๕. พระครูอาทรประชากิจ ๔๙ -- รักษาผูปวยอัมพฤก –  
อัมพาต 

ม.๒  ต.ปงยางคก 
อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 

 

 
 
 



 

ภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอแมเมาะ 
 
โรงเรียนบานปงแทน 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายนอย  หลาแสนสืบ ๗๓ -- จักสาน ๘๒/๑ บานปงแทน 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
นายสุนันท  หมื่นบุตร 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายไฉน  พรมวิชัย ๕๒ -- ชางไม ๗๐/๑  บานปงแทน 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานปงชัย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายศรีมูล  ลักกาดี ๗๖ -- งานไมไผ ๒๒๗/๑ ม.๕ ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
 

๒. นายสม  ทายะรินทร ๖๗ -- งานสาน ๑๘  ม.๕ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๓. นางไก  ปนสืบ ๓๕ -- สานสวิง, ยอ, แห ๑๐๖/๑  ม.๕ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๔. นางพอย  สุริยะแปง ๔๐ -- สานสวิง, ยอ, แห ๑๖๙/๑ ม.๕ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๕. นายอภิชัย  ทายะรินทร ๓๐ -- กลองยาว ๒๐  ม.๕ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานแมจาง   

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายเหลา  หนอคํา ๗๒ -- สานคอง, ชะลอม, 

ตะกรา, ซาหวด 
๓  ม.๑  ต.แมจาง 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

นายวสันต  วงศดาว 
๒๗  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางบุญสง  ตนนอย ๔๓ -- สานแขง, ชะลอม ๑๒ ม.๑  ต.แมจาง 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๓. นางสุกันทา  จอมนอย ๔๓ -- เพาะเห็ด, ทําหนอไมอัด ๑๓ ม.๑  ต.แมจาง 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๔. นายสมนึก  อินสัมพันธ ๕๒ -- สานกระบุง, ตะกรา ๑๗  ม.๑  ต.แมจาง 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๕. นายสี  ทองดี ๕๘ -- สานชะลอม, กระบุง, 
ซาหวด 

๖ ม.๘  ต.ขวงมวง 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๖. นางวนิดา  กันทาวงศ ๔๖ -- สานยอ, สานสวิง ๔๖  ม.๘  ต.ขวงมวง 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๗. นายเปย  วงศโส ๕๘ -- งานสุมไก, ตัดผม ๘  ม.๘  ต.ขวงมวง 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๘. นางขุย  แสงเมืองเย็น ๗๖ -- ทําบายศรีใบตอง ๑๐๖  ม.๘  ต.ขวงมวง 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

โรงเรียนวัดทาสี 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายบุญเติง  เทพนามวงศ ๕๘ -- พืชสมุนไพร ๒/๑  บานทาสี  ต.บานดง 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
น.ส.ดวงดาว  มณีเนตร 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔8 

โรงเรียนสบจางวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสุรัน  เครือสืบ ๕๔ -- ทําน้ําออยแวน บานสบจาง  ม.๖ ต.นาสัก 

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
น.ส.สายฝน   มีสุข 
๓  มี.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. นางบัวแกว  คําแสนเดช ๔๑ -- ทําขาวควบ บานสบจาง  ม.๖ ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๓. นางบุญศรี  เครือสืบ ๔๐ -- ทําขาวแคบ บานสบจาง  ม.๖ ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๔. นางศรีรัตน  ศิวิลัยช ๖๕ -- จักสาน บานสบจาง  ม.๖ ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๕. นางบัวจีน  แสนกาวี ๔๖ -- ถักทออุปกรณประมง 
พ้ืนบาน 

บานสบจาง  ม.๖ ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนบานหวยรากไม   

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายเคลือบ  นาคแยม ๔๓ -- ติดตา, ตอก่ิง, ขยาย 

พันธุพืช 
๑๙๔ ม.๕ ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

นางลัดดา  ทวมไชยนาม 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางเรณู  ยิ่งสุขสันติสุข ๔๗ -- ดนตรีไทย ม.๕  ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๓. นายลอ  โนจิตร ๖๘ -- ทําไมกวาดทางมะพราว ๖๒  ม.๕  ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๔. นางจันทรา  โนจิตร ๖๕ -- ทําดอกไมจัน ๖๒  ม.๕  ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานแมสาน 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสุรเดช  มูลอย ๕๔ -- สมุนไพร ๓๗  ม.๖  บานดง 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
นายทนงศักดิ์  เตจะ 
๒๕  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางบัวเหลียว  มียันต ๔๖ -- ทอผากะเหรี่ยง ๕๐/๑ ม.๖  บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นายปวย  เผายศ ๗๐ -- จักสานทั่วไป ๗๒  ม.๖  บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. นายเซียน  งามแข็ง ๕๑ -- จักสานของใช 
กะเหรี่ยง 

๒  ม.๖  บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๖. นายทองดี  มะโน ๖๑ -- ดนตรี ๓  ม.๕    บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานจําปุย 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางนงลักษณ  ลํ่าเหมาะ ๓๗ -- การรอยลูกปด ๓๙  ม.๔  ต.บานดง 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
นางเกศกานดา  เดนศิริกุล 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางอําพร  คําปลิว ๔๒ -- การปกผาชาวเขา ๓๑/๒ ม.๔  ต.บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นางสวาท  คําปลิว ๔๗ -- ตัดผมหญิง ๖๕  ม.๔  ต.บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. นางอมรรัตน  กูลพรม ๔๐ -- ตัดเย็บเสื้อผา ๙๐  ม.๔  ต.บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๕. นางศรี  สุวรรณโชติ ๕๕ -- ประดิษฐดอกไมแหง ๓๑/๑  ม.๔  ต.บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๖. นางอรทัย  กันทะวงศ ๓๙ -- การประกอบอาหาร ๖๖  ม.๔  ต.บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๗. นายบุญยัง  เกี๋ยงแกว ๖๒ -- ตัดผมชาย ๑๑  ม.๔  ต.บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๘. นายอาย  อุดกันทา ๖๕ -- จักสาน ๒๔  ม.๔  ต.บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานแมสาน  สาขาบานกลาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.   นายคํา  มะโน ๕๖ -- ทําไมกวาดดอกหญา ๓๑  ม.๕  ต.บานดง 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
นายทนงศักดิ์  เตจะ 
๒๒  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายทองดี  มะโน ๖๑ -- ดนตรี ๓  ม.๕  ต.บานดง 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 

โรงเรียนบานสบเติ๋น 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายตา  ทองมี ๖๕ -- งานสาน ๒๘/๓  ม.๒  ต.สบปาด 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
นางสิรินญา  กัลยา 
๒๐  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นางอําไพ  อุมอง ๔๕ -- งานใบตอง ๓๖  ม.๑  ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นางนงนุช  อนุรักษธรรมดี ๕๐ -- ขนมไทย ม.๒  ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. นางอําพร  วงศอาย ๔๒ -- ตัดผม ๑๕/๑  ม.๒  ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 



 

 
โรงเรียนบานทาน 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางสิงหคํา  หลีแกวสาย ๕๒ -- ดีดซึง ม.๔  ต.จางเหนือ 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
นายเสนห  วงศจันทรสุ 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายพลอย  ใจตาเสาร ๕๒ -- สีซะลอ ม.๔  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นายเปก  เทพสืบ ๕๐ -- ดีดซึง ม.๔  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

โรงเรียนบานวงัตม 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายนัฐวุฒิ  สุยะสืบ ๔๔ -- ชางไม ๖๔  ม.๕  ต.จางเหนือ 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
นางวงเดือน  วงษพันธ 
๑๖  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายสี  อาริยะ ๖๘ -- สานไมไผ ๖๖/๑ ม.๕  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นายอานันต  ปญญาราช ๓๑ -- งานชาง ๖๔/๒  ม.๕ ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. นางแรม  ปดชา ๕๘ -- ปลูกมอนเลี้ยงไหม ๑๔๕  ม.๕  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๕. นายเหนี่ยม  แสนหลวง ๔๘ -- สานขันโตกดวยไมไผ ม.๕  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
 

 

 
โรงเรียนสบเมาะวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑.  นางอําพร  โละสุก ๕๔ -- ทอผาตีนจก ๙๗/๔  ม.๔  ต.สบปาด 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
น.ส.ประภาภรณ  อินกร 
๒๗  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นางพิมพรรณ  อินตะยศ ๕๓ -- ทอผาตีนจก ๓/๑  ม.๔  ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นายบุญหนา  แกวสาย ๔๓ -- ดนตรีพ้ืนเมือง ๑/๒  ม.๔  ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. นางทองดี  สมดวง ๗๐ -- งานประดิษฐดวย 
ใบตอง 

๖๕  ม.๔  ต.สบปาด 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 



 

โรงเรียนบานหางฮงุ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พอทน  วงศษา ๘๓ -- งานไมไผ ๙๐  ม.๓  แมเมาะ 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
ดร.วิยะดา  เหลมตระกูล 
๕  ก.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. แมจันทรจี๋  แกวละบุตร ๖๕ -- เย็บสวย, กระทง, 
บายศรีขวัญนาค 

๑๖๗   ม.๓  แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. พอบุญมา  วงศคํา ๗๐ -- แกะสลัก, งานไม, 
เฟอรนิเจอร 

๒๓  ม.๓  แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. แมบัวแกว  วงศคํา ๖๙ -- เย็บสวยกาบ, กระทง, 
บายศรีขวัญนาค 

๒๓  ม.๓  แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๕. นางจํารัส  ปญญาสืบ ๔๒ -- ประดิษฐไมแหง –  
ไมสด,ชางปน,แบบพิมพ
รูปเหมือน 

๑๑๙  ม.๓  แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานใหมรัตนโกสินทร 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายมืด  พรมวิชัย ๖๓ -- สานสุมไก ๒๒  ม.๕  ต.นาสัก 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
 

๒. นายแกวมา  พรมวิชัย ๗๐ -- ดีดซึง, ทําซึง, สานเขง, 
ทําโมบายกระรอกจาก 
กะลามะพราว 

๙๐  ม.๕  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นายป  ใจคําลือ ๗๓ -- สานของ, ไซ, ตะกรา 
 

๗๘  ม.๕   ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. นายสมบูรณ  พรมวิชัย ๔๒ -- สานของ, ตะกรา ๖๑  ม.๕  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๕. นายนพดล  จําปาคํา ๕๓ -- ตีฆองวง ๙๙  ม.๕  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๖. นางสมจิต  บัวผัด ๗๒ -- ซอ ๑๒๕  ม.๕  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๗. นางสมบูรณ  พรมวิชัย ๕๕ -- จอย ๙๐  ม.๕  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๘. นายสุเวท  เสาะสูญ ๓๖ -- สานแห ๓๙/๒  ม.๒  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๙. นายแดง  อินหลี ๕๔ -- สานสุมไก, ไมกวาด ๕  ม.๒  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๐. นายแคน  หลาวงศา ๗๙ -- สานตะกรา ๒๓  ม.๓  ต.นาสัก 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
 

๑๑. นายตะ  พรมวิชัย ๗๐ -- สานกลองขาว,ตะกรา, 
ที่ใสปลา 

๒๙  ม.๓  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายปง  พรมวิชัย ๖๔ -- สานตะกรา  ไซ, เลน 
ดนตรีพ้ืนเมือง 

๑๕  ม.๓  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นางอรวรรณ  จะนะวงศ ๓๗ -- เย็บผา ๑๕/๑  ม.๓  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นางหลัด  ดาจันทร ๕๑ -- สานตะกรา ๙  ม.๓  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นางเหมย  หลาวงศา ๗๘ -- สานกลองขาว, ตะกรา 
กวยสลาก 

๑๓  ม.๓  ต.นาสัก 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
 

 

 
โรงเรียนวัดสบจาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. ทานพระครูสุนทรปุญญา

คม 
 -- ภาษาลานนา บานสบจาง   

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
 

๒. นายของ  เกี๋ยงแกว  -- ดนตรีพ้ืนเมือง บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นายสิงห  แสนกาวี  -- วงปพาทย, กองปูจา บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. นายสองเมือง  แกววงศนิล  -- คาว, ซอ, จอย บานทุงเลางาม 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๕. นายเมือง  อินปญโญ  -- การทําน้ําออย บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๖. นางจันทรสม  เครือสบจาง  -- การทอผา บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๗. นายเครือแกว  อินเตชะ  -- ซอ บานทุงเลางาม 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๘. นางเรือนคํา  นันกาวงศ  -- ชางเสริมสวย บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๙. นายบุญทอง  หลาวงศษา  -- ชางยนต บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๐. นายจําลอง  นันกาวงศ  -- ชางเชื่อม บานสบจาง   

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
 

๑๑. นายมนตรี  จันทรวงศ  -- ชางไม บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายปราการ  อินเตชะ  -- ชางอิเล็กโทรนิกส บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นายกฤษพงษ  พวงขจร  -- ชางไฟฟา บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นายหนอ  การินทรวงศ  --  ชางจักรสาน บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นายสมจิตร  อินวาน  -- ชางปูน บานสบจาง   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พอหนานเกษม  เขมจารี ๘๖ -- วาดภาพ, แกะสลัก,ประดับ

กระจกสี, ปนพระพุทธรูป,คาว,
จอย,คําตั๋วเมือง,ทําตุง,ชอ
อุปกรณที่ใชประกอบพิธีตางๆ 

๑๙๐  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

นางรวงทอง  รักษสกุล 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายแดง  ทนันชัย ๔๑ -- อนุรักษธรรมชาติ, 
สงเสริมการทองเที่ยว 

๒๑  ม.๘ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. พออินตา  คําเครื่อง ๖๔ -- ชุดทํานาโบราณ,  
ชางตีเหล็ก 

๑๐๘  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. พอแสวง  เครือบุญมา ๗๑ -- ดนตรีพ้ืนบาน ๔๐๕  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๕. พอเรือน  เครือบุญมา ๗๐ --  ดนตรีพ้ืนบาน ๕๕๖  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๖. 
 

พอเรียบ  วงศแกวมูล ๖๗ -- ดนตรีพ้ืนบาน ๔๑๐  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๗. พอมนัส  ปนดี ๖๒ -- ดนตรีพ้ืนบาน ๒๗๔  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๘. แมไหล  วงศจักร ๖๔ -- ชางซอ,  จอย ๒๕๐  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๙. พอบุญทา  วงศเปย ๖๗ -- จักสานไมไผ ๒๗๕  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๐. พอป  ณะใจบุตร ๗๒ -- จักสานไมไผ ๒๖๘  ม.๘   

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
 

๑๑. พอคํา  สีทิสาร ๗๖ -- จักสานไมไผ ๓๙๑  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายบุญสง  เครือบุญมา ๕๔ -- จักสานไมไผ ๙๙/๑  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นายกองแกว  แกวรินมูล ๖๒ -- จักสานไมไผ ๑๖๘/๒  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นางสุทิน  บุญเจริญ ๕๕ -- ตัดเย็บ ๒๔๑  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นางยัญณี  ฝนสาย ๔๓ -- ดอกไมประดิษฐ, 
ตัดเย็บ 

/๕๔  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๖. นางพิมผกา  กีรติกรพงศ ๕๐ -- ประดิษฐดอกไม,ใบตอง ๙๘  ม.๘   
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนวัดบานแขม 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายอูด  อินตะยศ ๗๑ -- จักสาน ๗๕๐ บานใหมมงคล 

ม.๙ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

นางกรรณิการ  ขุมแร 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒. นายหมื่น  อินตะยศ ๖๗ -- จักสาน ๕๑๘ บานใหมมงคล 
ม.๙ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นายมอน  คําใส ๕๘ -- จักสาน ๕๑๑ บานใหมนาแขม 
ม.๗ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. นายสุข  จันทรยอด ๖๕ -- จักสาน ๕๐๗ บานใหมนาแขม 
ม.๗ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๕. นางปน  กันทะวัง ๗๓ -- ทอผา ๕๙๒ บานใหมนาแขม 
ม.๗ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๖. นางฟอง  เทพทอง ๗๒ -- จักสาน ๑๓๕  ม.๗  ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๗. นางคําปอ  พรมวงศ ๗๕ -- จักสาน ๕๒๑  ม.๗  ต.แมเมาะ 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
 

๘. นายสุวรรณ  จงสัมฤทธิ์ดี ๕๐ -- กลองยาว,สะลอ,ซอ, 
ซึง 

๘๙๑  บานใหมมงคล 
ม.๑๐ ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๙. นางเหมย  ไชยมงคล ๖๐ -- ถักสวิง, ถักยอ ๙๔๑ บานใหมมงคล 
ม.๑๐  ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 

๑๐. นางลวน  แสงวิชัย ๖๒ -- ถักสวิง, ถักยอ ๖๘๘  บานใหมมงคล 
ม.๑๐  ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นางมี  ชุมภูสืบ ๖๕ -- ถักสวิง, ถักยอ ๘๖๔  บานใหมนาแขม 
ม.๗  ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายสมนึก  นันทโย ๕๒ -- ถักสวิง,  ถักยอ ๓๙๕ บานใหมนาแขม 
ม.๗  ต.แมเมาะ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานนาแช 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางออนแกว  ถิรกมลพันธ ๔๐ -- งานประดิษฐดอกไม ๔๓ ม.๒ ต.จางเหนือ 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
น.ส.บุญแถม  ทองคํา 

๒. นางนงเยาว  วงศสุภา ๓๕ -- งานประดิษฐดอกไม ๖๘  ม.๒  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๓. นางรจนา  ทองบุตรแกว ๓๕ -- งานประดิษฐดอกไม, 
ทอผา 

๓๖  ม.๖ ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๔. นางอัมพร  ทาวขาง ๔๕ -- งานประดิษฐดอกไม ๔๒  ม. ๖ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๕. นางบัวแกว  อุปรัก ๔๒ -- งานประดิษฐดอกไม ๑๒๖  ม.๖  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๖.  นางบัวผัน  ตะเปยสืบ ๔๕ -- ถักสวิง ๘๓  ม.๖  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๗. นางบุญเตี่ยม  หลวงสืบ ๓๖ -- ถักแห ๘๓  ม.๖  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 



 

โรงเรียนบานนาแช 
 
ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๘. นางบัวแกว  อุนเรือน ๓๔ -- ถักแห ๒๐๔  ม.๒  ต.จางเหนือ 

อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 
 

๙. นางคําแปง  เกี๋ยงคํา ๔๐ -- ทอผา ๓๖  ม.๖  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นางบุปผา  สุยะสืบ ๓๕ -- ทอผา ๑๔๓  ม.๖  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นางบัวคํา  เขียวเผย ๔๐ -- ทอผา ๘๕  ม.๖  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายแจม  กันทาสืบ ๗๐ -- เลนขิม ๑๕๓  ม.๒  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นายจําป  สุขเรือง ๔๖ -- ตีกลองปูจา ๑๕๖  ม.๖  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นางกองคํา  จันตาแปง ๔๒ -- ทําไมกวาดดอกหญา ๗๐  ม.๖  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นายพรม  เปยสาย ๔๑ -- สานของ ๘๖  ม.๖  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๖. นายวรรณ  เปยสาย ๔๒ -- สานกลองขาว ๑๗๔  ม.๒  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๗. นายสม  ตะเปยสาย ๔๐ -- สานตะกรา ๑๘๐  ม.๒  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๘. นายสวย  อุนเรือน ๔๑ -- สานตะกรา ๖๑/๑  ม.๒  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

๑๙. นายปน  ดวงใจ ๗๕ -- สานกระบุง, ตะกรา ๙๔  ม.๒  ต.จางเหนือ 
อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภูมิปญญาทองถิ่นอําเภองาว 
 

โรงเรียนบานงิว้งาม 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายวงศ  บุญรัตน ๕๕ -- ทํากลอง ๒๓   ม.๔  ต.แมตีบ   

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางสุรัชฎา  กองนาค 
๑  มี.ค.  ๒๕๔๘ 

๒. นายปน  สีสัน ๕๙ -- จักสาน ๙๖/๑  ม.๔  ต.แมตีบ   
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นายจันทร  สีสัน ๕๗ -- จักสาน ๙๖/๒  ม.๔  ต.แมตีบ   
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นายปน  จําปาคํา ๖๑ -- ตีเหล็ก ๔๐  ม.๔  ต.แมตีบ   
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานหลวงใต 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสําราญ  กาวิล ๓๙ - หัตถกรรมจักสาน ๗๔/๓  ม.๒  ต.หลวงใต 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๒. นายประทีป  เจริญคํา ๔๘ -- สมุนไพรพื้นบาน ๓๗/๑ ม.๕  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นางเนตรธิวา  บานคุม ๓๘ -- แคบหมู ๑๐๐/๑  ม.๒  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นายดุสิต  คําวิชัย ๕๐ -- อิฐบลอค ๙๙/๒  ม.๒  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕. นางอําภา  เรือนเงิน ๖๘ -- ขาวแตน ๑๙/๑  ม.๔  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖. นางเสารคํา  ทนานันท ๔๘ -- แคบหมู ๕๕  ม.๓  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบอสี่เหลี่ยมวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายชิดชัย  แซฟุง ๖๑ -- ชางตีเหล็ก ๑๗  ม.๖  ต.ปงเตา 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๒. นางฟามลอง  ชัยสุรศรีสองฟา ๔๕ -- ปกผา ๗  ม.๖  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นายจันทร  แซยาง ๔๕ -- จักสาน ๔๒/๔  ม.๖  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นางสาววิยุดา  กอ ๑๗ -- เย็บปกประดิษฐ ๑๗  ม.๖  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานใหม 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. พระครูรัตนปญญา ๖๔ -- ภาษาไทยลานนา วัดปงทอง  ม.๑  อ.งาว 

จ.ลําปาง 
 

๒. นายปน  จิตปลื้ม ๘๐ -- ถักไมกวาดทางมะพราว ๖๐/๑ ม.๒ บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นายแกว  เมืองคํา ๖๕ -- สานไมไผเปนของใช ๒๖/๑  ม.๑  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นายเงิน  ปานกลาง ๕๘ -- พิธีสูขวัญและพิธีกรรม 
ทางศาสนา 

๔๐/๑  ม.๑  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕. นางผองพรรณ  วงศกาชัย ๔๖   -- ผลไมดอง, กระเทียมดอง 
และหนอไมอัดปบ 

๒๗/๒  ม.๒ ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖. นางศรีวรรณ  เสมอใจ ๕๑ -- ฟอนเล็บและงานใบตอง ๘๓  ม.๑ ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗. นางลําดวน  ราชคม ๔๑ -- งานเย็บเสื้อผา ๕๖/๓  ม.๒  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘. นายบุญเกิด  บัววงศ ๕๑ -- ชางยนต,  ชางไฟฟา ๔๑  ม.๑  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙. นางประไพ  รีปลา ๕๐ -- ชางเชื่อม,  ชางโลหะ ๑๑  ม.๒  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นายสมบูรณ  จิตปลื้ม ๔๓ -- ชางวิทยุ,  โทรทัศน ๕๔/๒  ม.๒  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นายเปรม  แผนชมภู ๕๒ -- ชางไม, ชางปูน,  
ชางกอสราง 

๔๘/๓  ม.๑  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 



 

 
ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๒ นายสมบูรณ  จิตปลื้ม ๔๗ -- ถักไมกวาดดอกหญา ๕๐  ม.๒  ต.บานโปง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๑๓. นายแสวง  ยวนใจ ๓๙ -- ขยายพันธพืช (การตอน, 
การติดตา, ตอก่ิง) 

๖๕/๓  ม.๑  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นายวาสน  อุตยานะ ๖๐ -- แกะสลักไม ๕๑/๒  ม.๒  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นายแบน  อุตยานะ ๓๔ -- แกะสลักไม ๕๑/๒  ม.๑  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนชุมชนบานรอง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางแสงจันทร  สุภา ๕๔ -- วรรณกรรมลานนา 

(คาว,ซอ,จอย,เพลงกลอม) 
๑๓/๑  ม.๓  ถ.พหลโยธิน 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

นายจรรยา  วงศกัทลีตน 
๒๔ ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายคําอาย  เดชดวงตา ๕๘ -- ชางไม (ชางแกะสลัก) ม.๔  ถ.พหลโยธนิ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นางแหวนทอง  สุวรรณโน ๔๕ -- งานดอกไม, ใบตอง ม.๑๐ ถ.พหลโยธิน 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นายเทียร  ไชยสาร ๕๑ -- การเกษตร ม.๓  ถ.พหลโยธิน 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕. นายแกวมูล  กาจู ๖๔ -- ไรนาสวนผสม ม.๒  ถ.พหลโยธิน 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนแมแปนวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายสุข  สิทธิศร ๗๖ -- งานจักรสานไมไผ ๑๘ ม.๕ ต.นาแก 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นายสฤษดิ์  แสนใตต 
๒๒  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายนอย  งามสวย ๖๕ -- งานจักรสานไมไผ ๙๑/๑  ม.๕  ต.นาแก 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นางจันทะนา   สืบจิต ๑๘ -- งานปกผา ๘  ม.๑๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นางหลิวกวย  แซจาง ๓๘ -- งานปกผา ๙๔/๒  ม.๑๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 



 

โรงเรียนบานน้ําจํา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายจรูญ  พรมอุน ๕๔ -- ดนตรีไทย  (ฆองวง) ๗๗  ม.๑  ต.หลวงใต 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางฉวีวรรณ  คําเปก 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายติ๋ม  กุลพรม ๕๕ -- ดนตรีไทย (ระนาด) ๓๐  ม.๘  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นายไพโรจน  อิ่นแกว ๔๓ -- ดนตรีไทย  (ป) ๑๓๙  ม.๑  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นายฉัตรชัย  วันตัน ๔๕ -- ดนตรีไทย  (กลอง) ๑๓๕  ม.๑  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕. นายอาย  ใจจริง ๖๗ -- ไพหญาคา ๙๖  ม.๘  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖. นายประเสริฐ  ทองเขียว ๔๕ -- แกะสลักไม ๔๙  ม.๑  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗. นายบุญชวย  เกตุประทุม ๓๕ -- ขนมจีน ๑๖๒  ม.๑  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘. นายเรวัติ  คันทะหาญ ๔๒ -- ขนมจีน ๙๔  ม.๑  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙. นายเกษม  เงินเย็น ๕๒ -- ขนมจีน, การเลี้ยง 
และขายพันธุสุกร 

๒๐๙  ม.๑  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานหลวงเหนือ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายจํานงค  วงศอนัน ๔๙ -- ชางเย็บกระเปาหนัง ๓๑  ม.๑  ต.หลวงเหนือ 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางรัตติยา  จันทรฉาย 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานปงเตา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายดี  ประถมกูล ๖๘ -- งานสานประเภทตาง ๆ ม.๑๒  ต.ปงเตา 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นายบุญเชิด  เทพา 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายแหลง  เทวิน ๖๗ -- การทําไมกวาด 
ดอกหญา, ทางมะพราว 

ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นางบุญปน  เรือนเงิน ๕๔ -- การประดิษฐดอกไม 
แหง 

ม.๑๒  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นางจิราภรณ  อินบุญสง ๓๘ -- การฟอนเล็บ ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานทุง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายมูล  เปอรเขียว ๕๔   -- จักสานไมไผ ม.๑  ต.แมตีบ 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางสาวเพ็ญศรี  อุตกันทา 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นางกัลยา  ดวงดารา ๔๔ -- ทําขนมทองมวน ม.๕  ต.แมตีบ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นายบวร  บุญทอง ๓๗ -- เช่ือมโลหะ 
และซอมจักรยานยนต 

ม.๑  ต.แมตีบ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นางเกษ  ศรีทิ ๔๔ -- การทําขนมจีน   ม.๑  ต.แมตีบ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕. นายอาย  ฟองงาม ๗๓ -- ภาษาลานนา ม.๒  ต.แมตีบ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖. นายบุญมี  ชาวเหนือ ๔๘ -- ดนตรีสากล 
และดนตรีพ้ืนเมือง 

ม.๕  ต.หลวงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานขอยมิตรภาพที่  ๑๑๐ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายบุญทวี  เกตุบุญเรือง ๕๐ -- ชางแกะสลัก ๓๘  ม.๙  ต.บานรอง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๒. นางนภาพร  พรหมชัย ๕๒ -- ประดิษฐดอกไม ๑๐/๑  ม.๙  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นายมานิตย  วรฉัตร ๕๖ -- เขียนปายโฆษณา ๒๔/๒  ม.๙  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นายชัย อุดปอ ๔๓ -- ชางปูน ๒๒  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕. นายกิตติพงษ  อุบลจิตร ๔๗ -- ชางไม ๑๖๒  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖. นายเพชร  แสงมีสี ๕๗ -- ชางไม ๔๙  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗. นางพยอม  กันไชยา ๔๔ -- ชางตัดเย็บเสื้อผา ๔๒  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘. นางนอย  เรือนเงิน ๖๘ -- สานแห  ยอ  สวิง ๓๖  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙. นางอรชร  ผิวผัน ๓๗ -- ชางเสริมสวย ๑๔๗  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นายคํานอย  ยินดี ๖๕ -- ชางไม, ชางตัดผม ๑๒๖  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นายยนต  สุภา ๗๓ -- จักาสานไมไผ ๑๑๔  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายถวิล  ฉัตรแกว ๕๖ -- ชางไฟฟา ๘๐  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๓. นายปติพันธ  บอเงิน ๔๕ -- ชางไฟฟา ๕๙  ม.๙  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๔. นายจําลอง  อินทาโย ๓๗ -- ชางไฟฟา ๑๔๒  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นางนงเยาว  อินทาโย ๓๕ -- งานกระดาษสา ๑๑๖  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๖. นายสมบูรณ  ชัยวีระ ๓๙ -- งานพิธีกรรม 
ทางศาสนา 

๙๑  ม.๙  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 



 

 

โรงเรียนบานขอยมิตรภาพที่  ๑๑๐ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๗. นางดี  ทาวยศ ๗๕ -- งานทอผา ๖๔  ม.๔  ต.บานรอง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๑๘. นางกาย  ศรีชัย ๗๗ -- งานแห  ยอ  สวิง ๖๔  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๙. นางจันทรฉาย  สุวรรณโน ๓๓ -- แคบหมู,  แคบไก ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนประชาราชวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นายอํานวย  เฉียงเหนือ ๔๕ -- แกะสลักไม ๑๗  ม.๒  ต.บานรอง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นายทรงพล  เฟองฟู 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายนวล  คําจร ๗๙ -- สานที่ฟกไข ๕๒  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นายอํานวย  บุญมา ๓๓ -- สานกาผัดขาว ๓๙  ม.๗  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นายประดิษฐ  พงษเจริญ ๖๑ -- สานกวยกลา ๙๓/๒  ม๕  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕. นางแหลง  เทวิล ๗๑ -- ทําไมกวาดดอกหญา ๗๙  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖. นางศรีไว  เฉียงเหนือ ๖๒ -- ทําเชือกจากกระดาษสา ๙๑  ม.๑  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗. พออวน  แปงปอ ๙๐ -- ทําขลุย ๘๗  ม.๗  ต.ดอนไฟ 
อ.แมทะ   จ.ลําปาง 

 

๘. พอคํา  แสงเย็น ๗๖ -- ทําชะลอม ๑๐๕  ม.๑๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙. พอเลย  ขาวออน ๗๖ -- สานตะกรา ๑๔๓  ม.๑๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นายสมจิตร  เรือนเงิน ๔๗ -- แกะสลักไม ๘/๓  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นางเตือนใจ  ตอนจักร ๔๔ -- ทํากระเทียมดอง  ๙๒  ม.๒  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายบุญชู  สิทธิศร ๖๒ -- สานไซ ๗๐  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 



 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๓. นายยืน  เวียงแกว ๕๓ -- สานไซ ๕๓  ม.๑๐  ต.บานรอง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๑๔. นายบุญยืน  คําประเสริฐ ๕๘ -- ทํากระบวยตักน้ํา ๘๙  ม.๑๐  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๕. นางเพชร  กรรณิกา ๕๖ -- ทําสวยกาบ ๑๔๓  ม.๔  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนประชาราชวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑. นางดาราพร  ภมรฤทธิ์กุล  -- ทําผาปก ๑๑๒/๒๑  ม.๗  ต.ปงเตา 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางเครือวัลย  หมอยา 

๒. นายคํา  ไชลังกา  -- ทําไมกวาดดอกหญา ๑๒๐ บานพราว  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓. นางบุญมี  หมี่ยะ  -- สานกวย ๑๒๒/๒ ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔. นางเหมย  แซพาน  -- ทําไมกวาดดอกหญา ๑๓๔  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕. นายคํา  จิตนะ  -- ทําไมกวาดทางมะพราว ๑๑๕  บานพราว  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖. นายประสงค  คันทาโย  -- ทําไมจิ้มฟน ๑๑๖/๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗. นายวิมล  นิลอาย  -- ทําไมกวาดดอกหญา ๓๗  ม.๓  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘. นายตัน  ใจบาน  -- ทําไมกวาดทางมะพราว -- ๑๐๑/๑  ม.๓ ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙. นายมี  กาจู  -- ทําไมกวาดทางมะพราว 
ไมกวาดดอกหญา, 
ทําสุมไก 

๔๑/๑  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐. นางมาลี  คันทะโย  -- ซาหวด ๘๖  ม.๘  บานพราว 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑. นายติ๊บ  จันทนผา  -- สานเขง ๙๕  ม.๘  บานพราว 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายจันทร  บุญมา  -- สานสวิง บานผาแดง อ.งาว  จ.ลําปาง  
๑๓. นางนาย  นายะ  -- สานแห บานผาแดง อ.งาว  จ.ลําปาง  



 

โรงเรียนประชาราชวิทยา 
 
ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๔. พอปง  บุญมา  -- ทํากระบอกดักหนู, 

สานตะกราจากไมไผ 
บานผาแดง อ.งาว  จ.ลําปาง  

๑๕. นายตา  ยะนา  -- ซาหวด บานผาแดง อ.งาว  จ.ลําปาง  
๑๖. พอกวน  ใจมา  -- กับดักหนู บานผาแดง อ.งาว  จ.ลําปาง  
๑๗. นายวีรวงศ  ไชยาโส  -- ซาหวด, ของใสปลา, 

กระดง, สานสวิง 
๕๑ ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๘. แมอุยต๊ิบ  เสียงหาญ  -- ซาหวด ๘๑/๑  ม.๕  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๙. นายดํา  บุญมา  -- กระดง, สานสวิง ๑๒/๒  ม.๓  บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๐. นายคําปน  ยะนา  -- ของใสปลา ๓๒/๑    ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๑. นางบัวผิน  จิตปลื้ม  -- ทําไมกวาดดอกหญา ๑๐๑  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๒. นายบุญยืน  ทองดี  -- สานตะกรา ๑๐๕/๗ ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๓. นายเสาร  มงคลรัตน  -- สานกวยสลาก ๘๘/๑  ม.๒  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๔. นายศรีวงศ  เรือนเงิน  -- สานสุมไก ๘๘/๑  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๕. นายเสกสรรค  ศรีสะอาด  -- ไมจิ้มฟน ๑๔๐  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๖. พออุยแกว  -- สานเขง ๙๘  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๗. นายคํา  จิตนะ  -- ไมกวาดดอกหญา ๑๕๐  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๘. นางสม  -- สานจ๋ํา ๑๕๘  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๙. นายทูล  โยธิน  -- สานกวยสลาก ๖ ม.๑  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓๐. นายปกรณ  ไชยวัฒนา  -- ไมจิ้มฟน, ถานอัด ๑๐๖  ม.๑๐  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 



 

โรงเรียนประชาราชวิทยา 
 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๓๑. นายสงกรานต  คันธาโย  -- ไมจิ้มฟน, ตะเกียบ ๘  ม.๘  ต.ปงเตา 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๓๒. นายใจ  สิทธิศร  -- สานเขง ๗๘  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓๓. นายเหลี่ยม  แสนเมืองใจ  -- สานไซ ๑๓๖  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓๔. นายหวล  ไชปญญา  -- สานกวยสลาก ๗๒  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓๕. นายพร  เมืองมา  -- สานสุมไก ๑๓๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓๖. นายติ๋บ  สมบูรณ  -- สานของ ๓๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓๗ นายไร  ณ  วันเพ็ญ  -- สานผักมีด ๑๓๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓๘ นายสาคร  กาวิล  -- แกะสลักไม ๓๗  ม.๒  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓๙ นายแตง  ราชไชยา  -- สานสุมไก, ไมกวาด 
ทางมะพราว 

๙๓  ม.๑๐  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔๐ นายสุรศักดิ์  สามารถ  -- ผลิตหนอไมดอง ๑๑๘/๗๕  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔๑ นางสมพร  ปญญาโส  -- หนอไมดอง ๔๒/๑ ม.๘ บานพราว 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔๒ นางวรรณ  สิทธิศร  -- ทําน้ําปู ๑๐๗/๒  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔๓ นางทองแข  สุตา  -- ทําน้ําปู บานผาแดง  
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔๔ นางทอง  ใจมา  -- ทําน้ําปู บานผาแดง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔๕ นายประสงค  โปตะ  -- ทําสับปะรดกวน ๘๒  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔๖ นางอุไร   วรรณงาม  -- ทําปลาสม ๑๕๔/๒  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔๗ นางอําไพ  เชียงทอง  -- ทําน้ําปู, หนอไมดอง ๑๑  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนประชาราชวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๔๘ นางวรรณศรี  ปญไชยา  -- ทําน้ําปู, แหนม, 

หนอไมดอง 
๙๗  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔๙ นางยุพิน  จิตนะ  -- ทําน้ําปู, แหนม,  
หนอไมดอง 

๑๐๘  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๐ นางดวงทิพย  โยธิน  -- ทําน้ําปู, หนอไมอัด ๑๘๙  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๑ แมเฟอง  พุทธโล  -- ทําปลาสม ๑๖๙  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๒ นางอนงค  พุทธโล  -- ทําเนื้อสม ๑๗๐  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๓ แมอน  แกววงศ  -- ทําหนอไมดอง ๑๗๒  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๔ แมนา  อินไชยา  -- ทําหนอไมดอง ๑๘๒  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๕ แมเมือง  เสียงเย็น  -- ทํามะยมดอง ๑๗๕  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๖ แมมัน  เสียงเย็น  -- ทําน้ําปู ๑๗๒  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๗ นายคําลุม  ใจวังโลก  -- ทํามะมวงตากแหง ๑๑๔  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๘ นางลอ  วังซาย  -- ทําขาวตมมัด ๑๐๗  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕๙ นางแสงดาว  อุดยานะ  -- ขาวเกรียบฟกทอง ๔๒  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖๐ นายเหมย  คําเปง  -- ตมเหลา ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖๑ นางเผย  ทิตยอาจ  -- ตมเหลา ๑๐๒/๒  ม.๕  บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖๒ นางอารีย  เรือนนาค  -- ขนมขาวก่ํา ๘๘ ม.๒  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖๓ นางทองศูนย  เรือนเงิน  -- ทําน้ําพริกตาแดง ๘๘/๓  ม.๒  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖๔ นายทองสุข  เรือนนาค  -- ทําขาวหลาม ๘๘  ม.๒   ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนประชาราชวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๖๕ นายเบี้ย  -- ตมเหลา ๕๘  ม.๓  ต.ปงเตา 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๖๖ นายทูล  โยธิน  -- น้ําตะไคร ๖  ม.๑  บานนาแรม 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖๗ นายแกว  โยธิน  -- ตมเหลา ๕๙  ม.๑  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖๘ พอหนานใจ  ไชยาโส  -- สูขวัญ ๑๔๓  บานพราว 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖๙ นายวิมล  นิลอาย  -- สูขวัญ, สงเคราะห ๓๗  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๐ นายหลา  กาจู  -- สูขวัญ,  สงเคราะห ๔๐  ม.๒  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๑ พอหนานแกว  บุญมาก  -- สูขวัญ ม.๑๐  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๒ พอหนานใจ  ธรรมศร  -- สงเคราะห ม.๒  ต.บานรอง  
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๓ นายทํา  บุญมา  -- การเปา ๑๑๗  ม.๕  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๔ ยายคําปว  ดอกมาลา  -- ขอหามไมใหหญิง 
ทองแกอาบนํ้าตอน 
กลางคืน 

๑๓  ม.๓  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๕ นางตุน  ตันตะโส  -- หามเลนซอนหา 
ตอนกลางคืน 

๙๔  ม.๒  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๖ นางปน  สุวรรณโน  -- หามเลนคาบันได ๑๔๑  ม.๒  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๗ นางเปา  ยอดใจ  -- หามกินกลวยแฝด 
จะมีลูกแฝด 

๔/๑  ม.๑  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๘ นางเข็ม  อุทานันท  -- ผียาหมอนึ่ง ๑๓  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗๙ นางต๊ิบ  สาธรรม  -- ผียาหมอนึ่ง ๓๑  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘๐ นางจันทร  จันทรกลิ่นหอม  -- ผียาหมอนึ่ง ๕๔/๑  ม.๓  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 



 

โรงเรียนประชาราชวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๘๑ นายสมิง  สุจาโน  -- สูขวัญ, เรียกขวัญ ๕๔/๑  ม.๓  ต.บานรอง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๘๒ หนานแกว  -- อาบน้ํา ๗ บอ  
สะเดาะหเคราะห 

๖๗ ม.๒  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘๓ นายถนอม  ธิอินโต  -- สะเดาะหเคราะห ๒๐  ม.๓  ต.บานพราว 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘๔ นายสม  สรอยสน  -- เลี้ยงผีขุนน้ํา ๑๑๖  ม.๗  ต.บานแหง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘๕ นายสมบุญ  คําผัด  -- สะเดาะหเคราะห ๑๕๒/๑ ม.๙ ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘๖ นางเกี้ยว  อินยะโน  -- สะเดาะหเคราะห ๖๖/๔  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘๗ พออุยหมาย  วงศวาลย  -- คําบาเกา (ขึด) ๑๐๗  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘๘ พออุยแอง  ธิอินโต  -- คําคาว ๖๖  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘๙ นายสมควร  ธิอินโต  -- การทําปราสาท ๑๒๖  ม.๕  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙๐ นายวงศ  คําจาง  -- ตีมีด ๖๘  ม.๑๐  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙๑ นายบุญ  มะโนวรรณ  -- เครื่องตีมีด บานนาแรม  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙๒ นางบัวผัน  สุวรรณโน  -- ยอมผา ๑๘๕  ม.๓  บานพราว 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙๓ พออุยต๋ัน  ไชยาโส  -- สานตะกรา ๑๘๕  ม.๓  บานพราว 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙๔ นายศรีทน  เมืองคํา  -- สานฮานหมอน้ํา ม.๕  บานแมแปน 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙๕ นายกุน  ไชยาโส  -- สานไซ ๗๕  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙๖ นายเขียว  ฉัตรแกว  -- สานสวิง ๓๐  ม.๕  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙๗ นายทวน  โกระวงศ  -- สานของ ๑๔๒  ม.๑๐  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนประชาราชวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๙๘ นายแกว  เมืองคํา  -- สานไซ ๖๙  ม.๕  ต.นาแก 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๙๙ นายเปง  จงถนอม  -- สานสุมไก ๑๕   ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๐ นายจันทร  ปญญาดี  -- สานสุมไก ๑๗  ม.๙  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๑ นายสม  จิระ  -- สานสุมไก ๑๒๓  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๒ นายนอย  งามสวย  -- สานสุมไก ๙๑/๑  ม.๕  ต.นาแก 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๓ นายนอย  ทะวิวงศ  -- สานเสื่อไมไผ ๒๔/๒  ม.๑  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๔ นายลวน  สุวรรณโน  -- สานปุงกี๋ ๑๒๐   ม.๒  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๕ แมอุยเกี๋ยง  ไชยาโส  -- ทําดายสายสิญจ ๑๙  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๖ นายวงศ  ปนตาโย  -- ทอผา ๑ ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๗ นายจําลอง  บุญชวงดี  -- ทํากระดง ๕๒  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๘ นายหมื่น  คําเย็น  -- ทํากระดง ๖  ม.๔  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐๙ นายอุด  ไชยาโส  -- ทํากระบวย ๑๒๑  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑๐ นายนิวัฒน  มงคลรัตน  -- ทํากระบวย ๙๐  ม.๑  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑๑ นายสมศักดิ์  ทาวยศ  -- ทํากระบวย ๒๖/๑  ม.๕  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑๒ นายมินทร  เงินเย็น  -- ทําทัพพีจากกะลา 
มะพราว 

๘๔  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑๓ พออุยหลา  ปญโญ  -- สานเขง ๖๕  ม.๘  บานหัวทุง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑๔ นายสม  กาถม  -- สานเขง ๓/๑  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนประชาราชวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๑๕ นายคําอาย  เดชดวงตา  -- ศูนยสงเสริมชุมชน 

หัตถกรรม (บานจาง
หลวง) 

๓๓  ม.๙  บานขอย 
ต.บานรอง   อ.งาว   
จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ พระบุญยิ่ง  ฐานิสสโร ๒๔ -- ภาษาลานนา วัดหลวง   อ.งาว   

จ.ลําปาง 
นายวัลลภ  นนทมาลย 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒ นายนิยม  จําธรรม ๓๓ -- ภาษาลานนา ๑๗๖  ม.๓  ต.หลวงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ พอคํามี  คําตาบุตร ๗๒ -- ชางฝมือ,งานไม ๑๘๖  ม.๔  ต.หลวงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นายทอง   กันทะมา ๖๐ -- ศิลปดนตรี, ดนตรี 
พ้ืนบาน 

๒๐๓/๑  ม.๔  
ต.หลวงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕ พอหนานเมือง  สิทธิสาร ๖๘ -- ประเพณีวัฒนธรรม 
พ้ืนบาน 

๒๐๖/๑ ม.๔  
ต.หลวงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖ นางสาวผองพรรณ  หาญใจ ๕๓ -- บายศรีสูขวัญ ๑๒๖  ม.๓ ต.หลวงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗ นางสาวศรีประภา  ชุแสน ๕๓ -- ประดิษฐดอกไมจาก 
ใยบัว 

๑๓๗  ม.๔  ต.หลวงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานหวยอูน 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายอินจันทร  วัญญาโน ๖๑ -- ดนตรีไทย ๖๙  ม.๓  ต.ปงเตา 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางศรีคํา  มาลัย 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒ นางบุญทอง  สาธรรม ๕๓ -- ทําบายศรี ๖๔  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นายใจ  สิทธิศร ๗๓ -- สานไมไผ ๕๙  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นายคํา  ไชยลังกา ๖๙ -- ไมกวาดดอกหญา ๑๑๕  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕ นายใจ  เทียนแกว ๗๐ -- ทําสะตวง ๖๘  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖ นายอาย  อุทานันท ๕๙ -- สอนพุทธศาสนา ๒๕  ม.๘  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗ นายจรัส  กาไชยา ๕๑ -- ชางปูน, ชางไม ๘๓  ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘ นายสมบูรณ  ปญญาโส ๔๕ -- ชางซอ ม. ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙ นางสุจินดา  คําตั๋น ๓๙ -- ทําหมอนสมอก ม.๓  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานขุนแหง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นางกอยเจียม  แซต๋ิน ๔๕ -- การปกผาแบบชาวไทย 

ภูเขา  เผาเยา 
๑๑๘/๑๐๒  ม.๗ ต.ปงเตา   
อ.งาว  จ.ลําปาง 

นางสาวเอมอร  เพียรจริง 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒ นางอิริว รัตนศรีวิโรจน ๔๕ -- การปกผาแบบชาวไทย 
ภูเขา เผาเยา 

๑๑๘/๗๐ ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นางอินทร  ชัยมูลถี ๔๔ -- การทอผาแบบไทยลื้อ ๑๕ ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นางอูด  ปญญาทอง  ๔๗ -- การทอผาแบบไทยลื้อ ๘  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕ นายสานควน  แซล้ี ๕๕ -- เลนเครื่องดนตรีของ 
ชาวเขาเผาเยา (เปาป) 

๑๑๘/๙๐  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖ นายสมเกียรติ  ศรีธุวนนท ๔๕ -- เลนเครื่องดนตรีของ 
ชาวเขาเผาเยา (เปาป) 

๑๑๘/๗๘ ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗ นางเหมยลิ่น  แซเติ๋น ๔๓ -- ยาสมุนไพร ๑๖๑  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘ นางไหนจัน  ชัยรุจจรูญ ๕๙ -- ยาสมุนไพร ๑๔๗  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙ นายเลาอู  แซพาน ๕๘ -- หมอผีประจําเผา ๑๑๘/๙๘  ม.๗ ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐ นายเลาอู  รัตนอรุโณทัย ๕๗  -- หมอผีประจําเผา ๑๒๖  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑ นายอุงแคะ  รัตนศรีวิโรจน ๕๒ -- ภาษาจีน ๑๑๘/๖๔  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นายสางลิ่น  พันธพิษฐาน ๕๗ -- ภาษาจีน ๑๑๘/๖๔  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๓ นายสามารถ  แซเติ๋น ๔๑ -- สานภาชนะใสของ ๑๑๘/๑๐๒  ม.๗ ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๔ นายฟุจิ้ง  ศรีธุวนนท ๕๑ -- สานภาชนะใสของ ๑๑๘/๕๓  ม.๗  ต.ปงเตา 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 



 

โรงเรียนบานสบพลึง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายตอย  เมืองงาว ๒๘ -- ชางแกะสลัก ๔/๑  ม.๘  ต.บานโปง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางสาวรัชนีกร  กาชัย 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒ นางสุกัญญา  ไชยวัง ๔๕ -- ชางตัดเย็บ ๒๐/๑  ม.๘  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นายมี  คิดดี ๔๗ -- ชางตัดผม-จักสาน ๘ ม.๘  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นายบุญปน  กุณะ ๖๓ -- ชางไม (ประตู
,หนาตาง) 

๖๐/๑  ม.๘  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕ นายแกว  คําปลิว ๕๕ -- ชางฟอรนิเจอร                  --  
๖ นายจรัญ  บุญทาแสง ๔๐ -- ชางทาสี ๕๘/๑  ม.๘  ต.บานโปง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๗ เจาอธิการอุดม  ปญญาวชิโร ๔๐ -- พระพุทธศาสนา, 
ประวัติพุทธศาสนา, 
ประเพณีและวันสําคัญ 
ทางศาสนา 

วัดสบพลึง  ม.๓ 
ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘ นายคเชนชัย  แสนอินทร ๔๖ -- ประเพณี, พิธกีารทาง 
ศาสนาและยาธาตุ 
สมุนไพร 

๑๓๗  ม.๓  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙ นายบรรจง  บําเพ็ญ ๕๕ -- ศิลปพื้นบาน  (ดนตรี) ๕๑/๑  ม.๖  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐ นายทวี  วัฒนานุพนธ ๓๐ -- ชางแกะสลัก, ตัดผม, 
วาดภาพ 

๖๙  ม.๓  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑ นายชวลิต  บุญแสนไชย ๕๙ -- ศิลปลานนา (ปราสาท, 
โรงศพ), ชางตัดผม 

๑๐๓  ม.๑๑  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๒ นางจําเนียร  ชมพูศรี ๔๖ -- ชางทอผา  (ตีนจก) ๖๙  ม.๑๑  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๓ นางเอี้ยง  ใจหาญ ๖๓ -- งานใบตอง (บายศรี) ๓๖  ม.๖  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๔ นายมูล  คําปลิว ๗๑ -- ชางจักสาน ๕๔  ม.๓  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๕ นายบุญยัง  คําปลิว ๖๗ -- ชางจักสาน ๒๒  ม.๓  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๖   นายประสิทธิ์  บิตเรือง ๕๓ -- แกะสลัก ๕๑  ม.๗  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 



 

โรงเรียนบานสบพลึง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑๗ นายแกว  มะโนวัง ๗๐ -- แกะสลัก ๒  ม.๗  ต.บานโปง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๑๘ นายสวิง  หอมใจ ๕๕ -- ศิลปพื้นบาน  (ดนตรี) ๒๑  ม.๗  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๙ นายปรีชา  ปนทะโย ๔๙ -- ศิลปพื้นบาน (ดนตรี) ๒๑  ม.๗  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๒๐ นายติ๊บ  ศรีอุด ๗๐ -- หัตถกรรมพื้นบาน 
(ขันโตก) 

๒๑  ม.๗  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนผาแดงวิทยา 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายผัด  ตะจักร ๗๖ -- จักสาน (ซา,เสื่อ) ๑๐๖  บานผาแดง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นายภูมรินทร  ชุมสิทธิ ์
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒ นายคํา  สระแกว ๗๑ -- จักสาน  (ซา, เสื่อ) ๖๗  ม.๕  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นายตา  กอแกว ๘๕ -- จักสาน  (ซา,ไซ) ๑๐๕  บานผาแดง 
ต.บานรอง  อ.งาว 
จ.ลําปาง 

 

๔ นายแกว  ดวงแกว ๙๘ -- จักสาน  (ซา)                  --  
๕ นายคํา  อิ่นแกว ๔๕ -- จักสาน  (สุมไก,  

ซาหวด) 
๑๑๓  ม.๕  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖ นายยา  สุตา ๖๕ -- จักสาน (ไซ, ซา) ๙๗  ม.๕  ต.บานรอง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานแมตีบ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นางผาน  อุชชิน ๕๐ -- ชางเสริมสวย บานน้ําหลง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นายประพันธ  อูปนวล 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

๒. นายเล็ก  ก่ันจา ๕๒ -- ดนตรีพ้ืนบาน บานแมตีบ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นายหงส  หงสสิบสอง ๗๔ -- ชางตีเหล็ก บานแมตีบ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นายปลิว  อินพิรุธ ๗๒ -- จักสาน บานแมตีบ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕ นางทองอยู  แหวนเพชร ๕๓ -- ชางซอ (ซอพื้นบาน) บานแมตีบ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานบอหอ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายสมประสงค  แสงคํา ๓๐ -- หัตถกรรมใบลาน ๖๘  ม.๖  บานทุงโปง 

ต.บานแหง  อ.งาว 
จ.ลําปาง 

นายจรูญ  วงศบุตร 
๒๘  ก.พ.  ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานแหงใต 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายขาว  เผาพุทธชาติ ๘๐ -- ชางตัดผมชาย ม.๒  บานแหงใต 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางวันทนา  เทพา 
๑  มี.ค.   ๒๕๔๘ 

๒. นายกุน   เทพวัง ๗๐ -- ชางทํากลอง ม.๒  บานแหงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นางสมศรี  โกศุล ๕๕ -- ประดิษฐดอกไมแหง ม.๒  บานแหงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นางบัวเงา  แกวดวงดี ๔๐ -- ชางตัดเย็บเสื้อผา ม.๓  บานรองเห็ด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕ นางหนุด  เมืองพรม ๗๒ -- ชางตัดเย็บเสื้อผา ม.๘  บานรองเห็ด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖ นางสาวพรรณเพ็ญ สรอยนาค ๔๔ -- ชางตัดเย็บเสื้อผา ม.๒  บานแหงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗ นายสิงหทอง  ธรรมบุญ ๕๕ -- จักสาน, ทํานา, ซอ ม.๘  บานรองเห็ด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘ นายออง  จักรแกว ๕๐ -- จักสาน, ทํานา ม.๘  บานรองเห็ด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙ นายนอย  ผองใส ๕๔ -- จักสาน, ทํานา ม.๓  บานรองเห็ด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐ นางศรีแกว  กองนาค ๕๑ -- งานใบตอง, เย็บผา ม.๓  บานรองเห็ด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๑ นางศรีเนียม  จันทรตะ ๕๕ -- ทอผา, ทํานา ม.๓  บานรองเห็ด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๘๕  (บานหวยทาก) 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายบุญ  จันเจริญ ๕๙ -- จักสาน, ดนตรีไทย ม.๓  ต.บานหวด 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางอําเภอ  อินแสง 
๒๑  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒ นายประเสริฐ  นันตา ๕๕ -- ประดิษฐโคมไฟ ม.๕  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นางวไลพร  จารุพันธ ๓๘ -- การถนอมอาหาร ม.๓  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นางอําไพ  ตันตะโส ๓๗ -- ฟอนรํา ม.๕  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕ นายมังกร   นักธรรม ๔๘ -- เพาะกลาสัก ม.๕  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖ นายอินเหลา  บัวผัด ๖๘ -- สูขวัญ ม.๕  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗ นางนิตยา  อุทานันท ๓๗ -- ประดิษฐดอกไม, 
ตัดเย็บเสื้อผา 

ม.๕  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘ นางอนงค  ประสงค ๓๕ -- ชางเสริมสวย ม.๕  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานแหงเหนือ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายวิชัย  ศิริ ๕๕ -- ดนตรีพ้ืนเมือง ม.๑  ต.บานแหง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางกุลพร  ปตุภาค 
๒๒  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒ นายอินตา  สุดชา ๔๖ -- การปนเตาอังโล, 
หลอเตาซีเมนต 

ม.๗  ต.แหงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบานโปง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ วัดศรีโปงแกว  -- ความสําคัญทางศาสนา ม.๙  ต.บานโปง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๒ สถานีอนามัย  -- ความรูทางสุขอนามัย ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ สํานักงานปาสาธิตขุนแมหวด  -- ปาตนแบบ ม.๙  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นายประพันธ  สายสืบ  -- ทําไมกวาด             --  
๕ หนองบัว  -- ประมงน้ําจืด ม.๔  ต.บานโปง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๖ นางศรีไว  สุยะ  -- การทําดอกไมแหง             --  
๗ นางแจมจันทร  ยอดพันธ  -- การทําน้ําพริกลาบ             --  
๘ นายเปง  สีเขียว  -- การทํากลองขาว             --  
๙ กลุมแมบานบานเปาะ  ม.๑๐  -- งานใบตอง ม.๑๐  ต.บานโปง 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
 

๑๐ นางบุญเรือง  เปนใจ  -- งานใบตอง ม.๑๐  ต.บานโปง 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานแมกวัก 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายกน  หลาอินเชื้อ ๖๙ -- สานไพคา, สานไมกวาด ๙  ม.๑  ต.บานออน 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางเพลิน  สุขวิทธ 
๒๐   มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒ นายสุข  แสนระวัง ๖๘ -- สานไมกวาดดอกหญา ๘๓  ม.๑  ต.บานออน 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นายเหรียญ  ปนตา ๖๕ -- สอนดนตรีพ้ืนเมือง ๒  ม.๑  ต.บานออน 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นางธัญญารัตน  ยศทนนท ๕๘ -- สอนทอผาพื้นเมือง ม.๑  ต.บานออน 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 



 

โรงเรียนบานแมกวัก  สาขาหวยคัด 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายเฉลิมพล  กรัศสิริพงศ ๔๓ -- วัฒนธรรมทองถิ่น 

ของชาวเขาเผากระเหรี่ยง 
๑๑๔  ม.๘  ต.บานออน 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

นางเพลิน  สุขวิทธ 
๒๐  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒ นายดลนอย  ยาง ๔๓ -- สานไมไผ ๑๑๔/๒  ม.๘ ต.บานออน   
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนบานแมหวด 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นายอินทร  ศรีธิเลิศ ๗๓ -- สมุนไพรไทย ๑๒๘  ม.๒  ต.บานหวด 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางวรนุช  จรูญไสตร 
๒๓  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒ นายพจน  อินตั้ง ๖๓ -- จักสาน ๑๔๑  ม.๒  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นายแกวมูล  จันทะรบ ๔๙ -- ชางปูน ๑๓๗  ม.๒  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นางอนงค  ไสยศาสตร ๕๒ -- ชางตัดเย็บ ๑๖  ม.๒  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕ นางสินีนาฎ  ตุทานนท ๔๕ -- ประดิษฐดอกไมแหง ๑๕๘  ม.๒  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖ นางวนิดา  คัมภีร ๕๖ -- อาหารคาว, หวาน ๓๔  ม.๖  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๗ นางบัวแกว  คิดอาน ๗๔ -- งานใบตอง ๗  ม.๖  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๘ นางสาวจิดาภา  สรอยนาค ๔๓ -- ประดิษฐดอกไมสด ๑๒  ม.๖  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๙ นายวันชัย  หงษแกว ๔๖ -- งานวิจิตรศิลป ๑๒๒  ม.๒  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๑๐ นายสนั่น  บุญสูง ๓๙ -- งานชางยนต ๖๗  ม.๖  ต.บานหวด 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
 
 
 



 

โรงเรียนบานแมฮาง  สาขาแมฮางเหนือ 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นางสุภาพร  อนุพงศคีรี ๓๙ -- ปกผาเยา, ทอผา 

กระเหรี่ยง,ผลิตกระเปา 
๓๕  ม.๖  ต.นาแก 
อ.งาว จ.ลําปาง 

นางสาวสุพรรณ  โกมินทร 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

 
โรงเรียนบานแมฮาง 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นางจันทรเทพ  บัวหอม ๓๕ -- การทําไมกวาด 

ดอกหญา 
๑๙/๑  ม.๔  ต.นาแก 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

นางสาวสุพรรณ  โกมินทร 
๒๘  มิ.ย.  ๒๕๔๘ 

๒ นางอาภรณ  ศิราไพบูลยพร ๕๓ -- ทอผากระเหรี่ยง ๑๘  ม.๔  ต.นาแก 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 
โรงเรียนอนุบาลงาว  (ภาณนุิยม) 

ท่ี ชื่อผูทรงภูมิปญญา อายุ สาขา/ประเภท ท่ีอยู หมายเหตุ 
๑ นางแกว  เรือนนอย ๖๕ -- ไมกวาด ๑๒๐  ม.๕  ต.หลวงเหนือ 

อ.งาว  จ.ลําปาง 
นางลัดดา  มาลัยทอง 
๕  ก.ค.  ๒๕๔๘ 

๒ นายเชย  แสนสุข - -- กรอบพวงหรีด ๒๕/๒  ม.๑  ต.นาแก 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๓ นายวัชรินทร  ขุนเงิน - -- ทําอิฐ ม.๕  ต.หลวงใต 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๔ นางสายหยุด  ธรรมไชย ๔๔ -- ขนมพื้นบาน, อาหาร 
พ้ืนบาน 

ม.๓  บานคุม   
ต.หลวงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๕ นางนงนุช  บัวแกว ๔๘ -- ดอกไมแหงจาก 
เศษวัสดุ 

ม.๔  บานดอนไชย 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

๖ นางสีดา  เมืองช่ืน ๔๗ -- ขนมไทย ม.๕  ต.หลวงเหนือ 
อ.งาว  จ.ลําปาง 

 

 


