
 

ขอมูลปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ตําบลบอโพธ์ิ  

 

 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  

 อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 



 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นายทองดี   ศรีบุญมี    ศิลปกรรม  เชน ตัดกระดาษ  แทงหยวก ฯลฯ บานเลขท่ี  72 ทําบายศรีสูขวัญ  
   หมูท่ี  1   
   หมูบาน บอโพธิ์   
   ถนน นครไทย-ดานซาย   
   ตําบล บอโพธิ ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   
      

 



 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นางคําปน   บุญรุนโพธิ ์         อาหารและโภชนาการ บานเลขท่ี  47 วิธีการตมเกลือ  
   หมูท่ี  1   
   หมูบาน บอโพธิ์   
   ถนน นครไทย-ดานซาย   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   
      

 



 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นายฉิมมา    นนทะโคตร อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  เชน จักสาน ทอผา บานเลขท่ี  52 ทําไมกวาดดอกออ  
           พลังงานทดแทน  ฯลฯ หมูท่ี  1   
   หมูบาน บอโพธิ์   
   ถนน นครไทย-ดานซาย   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   
      

 



 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นางสีไว   ชัยวันด ี แพทยแผนไทย  เชน  นวดแผนโบราณ บานเลขท่ี  167 สมุนไพรพ้ืนบาน  
          พืชสมุนไพรเพ่ือการรักษาฯลฯ หมูท่ี  1   
   หมูบาน บอโพธิ์   
   ถนน นครไทย-ดานซาย   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   
      

 



 

 

 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นาสุรเชรษฐ   กอพิมพา         ความเชื่อ  พิธีกรรม  ประเพณี บานเลขท่ี  13 หมอสูดขวัญ  
   หมูท่ี  1   
   หมูบาน บอโพธิ์   
   ถนน นครไทย-ดานซาย   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   

 



      

 

 

 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นางอําไพ  จันทูล         ความเชื่อ  พิธีกรรม  ประเพณี บานเลขท่ี  124 ประวัติบอเกลือ  
   หมูท่ี  1   
   หมูบาน บอโพธิ์   
   ถนน นครไทย-ดานซาย   
   ตําบล บอโพธิ์   

 



   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   
      

 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นางตลับ   นามกัลยา         อาหารและโภชนาการ บานเลขท่ี  168 ทําขนมพ้ืนบาน  
   หมูท่ี  1   
   หมูบาน บอโพธิ์   
   ถนน นครไทย-ดานซาย   
   ตําบล บอโพธิ์   



   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   
      

 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นางถนอม     กันหา    ภาษาและวรรณกรรม  เชน นิทานพ้ืนบาน บานเลขท่ี    44 เลานิทานพ้ืนบาน  
   หมูท่ี  1   
   หมูบาน บอโพธิ์   
   ถนน นครไทย-ดานซาย   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   



      

 

 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นายลัด   วงวิสาร อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  เชน จักสาน ทอผา บานเลขท่ี    16 จักสานไมไผ  
           พลังงานทดแทน  ฯลฯ หมูท่ี  4   
   หมูบาน แกงทุง   
   ถนน  -   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   



      

 

 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นางสมพร    กอพิมพา อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  เชน จักสาน ทอผา บานเลขท่ี    31 สานสวิง  
           พลังงานทดแทน  ฯลฯ หมูท่ี  1   
   หมูบาน บอโพธิ์   
   ถนน  นครไทย-ดานซาย   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   



      
      

 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นางอุนแกว   วงวิสาร อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  เชน จักสาน ทอผา บานเลขท่ี    16 ทอผา ทําเสนฝาย  
           พลังงานทดแทน  ฯลฯ หมูท่ี  4   
   หมูบาน แกงทุง   
   ถนน  -   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   



      

 

 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นางบรรลี   บุญสีมาส ศิลปกรรม  เชน ตัดกระดาษ  แทงหยวก ฯลฯ บานเลขท่ี    16/1 ทําดอกไมจันท  
   หมูท่ี  4   
   หมูบาน แกงทุง   
   ถนน  -   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   



   จังหวัด  พิษณุโลก   
      

 

บัญชีรายชื่อปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอโพธ์ิ  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล สาขา ท่ีอยู ชื่อองคความรู หมายเหตุ 

 นางสานัน   โสคําภา         อาหารและโภชนาการ บานเลขท่ี    143 บีบเสนขนมจีน  
   หมูท่ี  4   
   หมูบาน แกงทุง   
   ถนน  -   
   ตําบล บอโพธิ์   
   อําเภอ  นครไทย   
   จังหวัด  พิษณุโลก   
      
      



 

 


