
 

 

 

 

 

 

คลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ต าบลบ้านต๋อม  

อ าเภอเมืองพะเยา  

จังหวัดพะเยา 

 

ปีงบประมาณ 2562 



 

คลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ มกราคม 2562 

 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ วัน/เดือน/ปี

เกิด 
เลขประจ ำตัว

ประชำชน 
ภูมิปัญญำ ควำมเชี่ยวชำญ วุฒิ

กำรศึกษำ 
บ้ำน 
เลขที่ 

หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

1 นำยน้อย ศรีนิล 80 9 เม.ย. 2478 3560100295240 กำรแพทยฯ์ และประเพณ ี หมอเป่ำสู่ขวัญ ส่งเครำะห์ ส่งแถน ประถมศึกษำ 95 6 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

2 นำยศรีมูล  มูลเชื้อ 80 24 ธ.ค. 2478 3560100104134 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี บำยศรีสู่ขวัญ ส่งเครำะห์ ส่งแถน ประถมศึกษำ 279 15 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

3 นำยสร้อย  คล่องรับ 73 3 ธ.ค. 2485 3560100105254 กำรแพทย์และสำธำรณสุข หมอเมือง ประถมศึกษำ 207 18 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

4 นำยสิงห์แก้ว  อ้อยยำว 77 2481 3560100724566 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี ค่ำว ซอพื้นเมือง ประถมศึกษำ 15 8 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

5 นำยปุ๋ย  วงค์วำลเรือน 68 2 มิ.ย. 2490 3560100106447 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี เครื่องวง ระนำด ฆ้องวง กลอง ประถมศึกษำ 233 13 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

6 นำยแก้วมูล  จิน๊ะใจหำญ 82 21 เม.ย. 2476 3560100296815 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน ช่ำงแกะสลัก ประถมศึกษำ 13 7 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

7 นำยสมบูรณ์  บัวเทศ 63 1 เม.ย 2494 3560100273149 กำรเกษตร  ประมงพื้นบ้ำน  84 3 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

8 นำงมูล  ใจซื่อ 66 17 มี.ค. 2492 3560100293026 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน ทอผ้ำตุง ประถมศึกษำ 99 7 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

9 นำยค้ำย ยอดอ้อย 86 3 เม.ย. 2472 3560100092721 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน จักสำนตะกร้ำ ไซ ข้อง เปล ประถมศึกษำ 17 13 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

10 นำยเม็ด  งำมข ำ 84 5 มิ.ย. 2474 3560100729223 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน ท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ ประถมศึกษำ 21 9 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

11 นำยคงเดช  เมธำ 71 22 ส.ค. 2487 3560100736700 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน ท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว ประถมศึกษำ 39/1 10 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

12 นำยลือ  ใจกำร 77 13 มี.ค. 2481 3560100723349 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน ท ำเข่ง ตะกร้ำ ประถมศึกษำ 140 7 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

13 นำยป้อมเพ็ชร  กำพึง 66 16 ต.ค. 2492 3560100298117 กำรเกษตร ท ำเกษตรแบบผสม ประถมศึกษำ 80 5 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

14 นำยประพัฒน์  สบืเครือ 72 8 มี.ค. 2486 3560100278655 กำรแพทย์และสำธำรณสุข หมอเมือง ประถมศึกษำ 43/1 4 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

15 นำยสมมี  เมืองแก้ว 69 1 ม.ค. 2489 3560100278515 กำรแพทย์และสำธำรณสุข หมอเมือง ประถมศึกษำ 23 4 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

16 นำยแว่น  ใจกำร 72 20 ก.ค. 2486 3560100284604 กำรแพทย์และสำธำรณสุข หมอเมือง ประถมศึกษำ 146 4 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

17 นำยเมำ  นันทำทอง 77 2481 3560100287336 กำรแพทย์และสำธำรณสุข หมอเมือง ประถมศึกษำ 41 5 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

18 นำยขำล  ดอนทิพยท์รำย 86 6 มิ.ย. 2472 3560100095186 กำรแพทย์และสำธำรณสุข หมอเมือง ประถมศึกษำ 52 15 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

19 นำงศรีบุตร แก้วประภำ 69 4  มี.ค 2488 3560500102210 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี จ้อย ซอ ร้องเพลง ฟ้อน  ประถมศึกษำ 163 14 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

20 นำยแต๋ว  ค ำลือ 87 19 มี.ค. 2471 3560100092497 กำรแพทย์และสำธำรณสุข หมอเมือง ประถมศึกษำ 14 13 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

21 นำยบุญทำ  เครือวงค์ 74 1 พ.ย. 2483 3560100096077 กำรเกษตร ท ำเกษตรแบบผสม ประถมศึกษำ 288 1 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

22 นำยบุญ  จุมปำร ี 61 13 พ.ค. 2497 3760300084020 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน จักสำน ท ำโคมลอย ประถมศึกษำ 191 7 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

23 นำงบุญมำ  ใจกำร 73 2485 3560100723306 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน งำนประดิษฐ์ โคมล้ำนนำ ประถมศึกษำ 139 7 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

24 นำงแสงรวง  อัมทรำกูล 67 3 ธ.ค. 2490 3560500659150 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน งำนประดิษฐ์ โคมล้ำนนำ ประถมศึกษำ 419/1 14 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

25 นำยมูล  เมืองวงค์ 80 5 ก.พ. 2478 3570101586884 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน งำนประดิษฐ์ โคมล้ำนนำ ประถมศึกษำ 60/1 7 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000  

 



 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำยุ วัน/เดือน/ปี
เกิด 

เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ภูมิปัญญำ ควำมเชี่ยวชำญ วุฒิ
กำรศึกษำ 

บ้ำน 
เลขที่ 

หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 

26 นำงมูล  ใจซื่อ 88 2470 3560100297790 อุตสำหกรรม หัตถกรรม จักสำน ทอตุงพื้นเมือง ประถมศึกษำ 99 7 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000 

27 นำงสมมำ  ชำวเหนือ 64 10 ต.ค. 2493 3560100293727 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี บำยศรีสู่ขวัญ ส่งเครำะห์ ส่งแถน ประถมศึกษำ 63 5 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000 

28 นำยก๋วน  ยอดพล 69 19 เม.ย. 2489 3560191093691 ศำสนำ  จริยธรรม สู่ขวัญ พิธีกรรม ประถมศึกษำ 116 12 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000 

29 นำยพรเกษตร วงค์ปญัญำ 61 15 ธ.ค 298 3560100293697 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณีศำสนำ  จริยธรรม
ประชำสัมพันธ์ 

บำยศรีสู่ขวัญ ส่งเครำะห์ ส่งแถน 
สู่ขวัญ พิธีกรรมพิธีกร พิธีกำร 

นักธรรมตร ี
ป.4 

63 6 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000 

30 นำยบุญชู เขมำพิทักษ ์ 72 12 ส.ค 2488 3560100294791 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณีศำสนำ  จริยธรรม
ประชำสัมพันธ์ 

บำยศรีสู่ขวัญ ส่งเครำะห์ ส่งแถน 
สู่ขวัญ พิธีกรรมพิธีกร พิธีกำร 

นักธรรมเอก 
ป.4 

67 7 บ้ำนต๋อม เมือง พะเยำ 56000 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


