










































 

ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อ  นางแสงนภา  ทองคำพันธ์     เกิดวันที่  1  มกราคม  2508 อายุ 56 ป ี
2. ที่อยู่ 179/7 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  เบอร์โทรติดต่อ  089 636 5338  
3. พิกัดที่อยู่   X 18.161945  Y 100.160692 
4. ภูมิปัญญา  หัตถกรรมพื้นบ้าน  
5. Facebook   บ้านดอกไม้แสงนภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บ้านดอกไม้แสงนภา 

 

 

 

 



ท่ี ภูมิปัญญาด้าน ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ติดต่อ เบอร์โทร หมายเหตุ

1 ด้านหัตถกรรม

 -งานจักสาน นายเธียรธนัช สุขวัฒนพันธ์ 29 ม.3 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 095-6982787

นางสนิท เสนากูล 202 ม.7 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 086-0399004

นางสาวกฤษฎนันต์ ทองวิภาวรรณ์ 45 หมู่ 3 ต าบล ทุ่งกวาว อ าเภอเมืองแพร่ แพร่ 081-8178755 ฮ่มไม้บ้านดิน

 -งานทอผ้า นายโกมล พานิชพันธ์   157/2  หมู่ท่ี 6  ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง จ.แพร่  818079960

นางประนอม  ทาแปง 97/2 หมู่ท่ี 9 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 819516636

 -งานเย็บปักถักร้อย นางแสงนภา  ทองค าพันธ์     179/7 หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่  896365338

นางวรรณวิภา ว่องเล่ห์ 90 ม.1 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 081-6021759

นางสาวลักขณา สุริยะแก้ว 60/1 ม. 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 083-1635535

 -งานเคร่ืองเงิน นายภัทรพงค์ เพาะปลูก 40 หมู่ 6 ต.เหมือง อ.เมือง จ.แพร่ 095-6750016

 -งานแกะสลักไม้ นายอิทธิพล ปัญญาแฝง   251  หมู่ท่ี 4 ต.วังหลวง  อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 084-6115074

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน



ท่ี ภูมิปัญญาด้าน ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ติดต่อ เบอร์โทร หมายเหตุ

2 ด้านศิลปกรรม

 -นาฏศิลป์ นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ 10 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 062-9246552

 -ดนตรี นายจีรศักด์ิ  ธนูมาศ 109/1 หมู่ 7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 085-7138021

นายสิทธิศักด์ิ  กันกา 72/1 ถ.ค าแสน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 089-6324768

นายณรงค์  ทุ่งโปร่ง

 -ทัศนศิลป์ นายนคร   บุญญาสัย   78  หมู่ท่ี 5 ต.เตาปูน  อ.สอง จ.แพร่ 089-8537561

 - สาขาจิตรกรรม นายนิรันดร์ ปัญญามูล   99  หมู่ท่ี 6 ต.ปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย จ.แพร่ 082-7926497

นายวิทยา  สุริยะ 94 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 081-7834094

นายเจนศิลป์  สายวงศ์   119  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านกาศ  อ.สูงเม่น จ.แพร่  085-0318798

นายวินัย  จินะโสต 372  หมู่ท่ี 2 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 089-2651879

นายเสรี เจริญชัย 11/56 ม.4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 063-6646325



ท่ี ภูมิปัญญาด้าน ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ติดต่อ เบอร์โทร หมายเหตุ

 -การขับเพลงซอ ค่าว ฮ่ า นายประหยัด วัลลังกา 210/1 บ้านมณีวรรณ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่    -

นางค าเก้ียว  เมืองเอก 64 หมู่ 2 บ้านนาแหลม ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่

นางธิดา จีกัน 16 หมู่ 1 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

นายโชคชัย เมฆแสน 112/4 ไหมู่ 2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 085-6166566

นางค าแดง  ธรรมใจอุต 62/3 หมู่ 3 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่

3 ด้านด้านภาษาและวรรณกรรม

 -ภาษาโบราณ อักษรล้านนา ผศ.ศรี  แนวณรงค์ 123/3 หมู่ 5 บ้านหมาโพธ์ิ  ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 054533445 , 522275

นายชูศักด์ิ เป็กทอง 78/2 หมู่ท่ี 8 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 093-1326748

นางสาวปิยวรรณ ศรีเสน 5/2 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 081-9617826

นายภัทรพงค์ เพาะปลูก 40 หมู่ 6 ต.เหมือง อ.เมือง จ.แพร่ 095-6750016

 -หนังสือ นางไพฑูรย์ สุวรรณาภา 150/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 089-4304869

นางสาววรพร บ าบัด 148 ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000 086-1860344

นางพิมาลา ผรณเกียรต์ิ 30/1-2 ถ.ราษฎร์ด าเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 081-9501059

นายสิโรตม์ สกุลหาญ 402 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 081-6468883

นางสาวปิยวรรณ ศรีเสน 5/2 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 081-9617826

นางวันเพ็ญ แก้วกัน 268 หมู่ 3 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 089-8350386



ท่ี ภูมิปัญญาด้าน ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ติดต่อ เบอร์โทร หมายเหตุ

4 ด้านอ่ืนๆ  

ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านความเช่ือ

 -พิธีกรรม นายเริงสันต์ ศรีจันทร์ 9/2 หมู่ 2 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 094-9359923


