
ปีงบประมาณ ล าดับท่ี ชือ - นามสกุล ช่ือผลงานภูมิปัญญา ส านักงานเขต
2558 1 นายทศพร พวงสอาด ปลาตะเพียนต้มเค็ม คลองเตย

2 นางเฉลียว คุ้มเกิด ข้าวแช่ คลองสาน
3 นางกฤษณา จินดาพราหมณ์ แกงไตปลาค่ัวกล้ิง คันนายาว
4 นางสมลักษณ์ ขุนศรีวินัย ขนมหวานและอาหารไทยโบราณ จอมทอง
5 นางสาวสุภาภรณ์ อุ่นสมบูรณ์ การท าอาหารและขนมไทย ทุ่งครุ
6 นายหมัด เสน่หา การจัดบ้านเรือนได้น่าอยู่ บางกะปิ
7 นางพรหม สอนส าแดง ขนมหวานมอญบางกระด่ี บางขุนเทียน
8 นางสาวสมจิต ทองศรีเมือง การปรุงอาหารไทย (แกงบอน) บางบอน
9 รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก บางรัก
10 นายสมชาย มีพรม การท าน้ าพริกลงเรือ และพะแนงไก่ ปทุมวัน
11 นางพรรณี คุณประเสริฐ ชุดช้ันในพรรณีแปดร้ิว พญาไท
12 นางวรรณา เว่ินทอง ขนมไทยโบราณ “ข้าวต้มน้ าวุ้น” พระนคร
13 นางสาวรุ่งนภา แซ่เต้ียว ช่างฝีมือตัดเย็บ ราชเทวี

14 นางมาลี สีม่วง
การท าขนมไทย 
(ถ่ัวแปบและตะโก้เผือก)

ลาดกระบัง

15 นางสาวสุภาพร ตัณฑพฤกษ์ผล
ขนมผักกาดสูตรโบราณของชาวจีน 
(ไชเท้าก้วย)

สัมพันธวงศ์

2559 1 นางวันเพ็ญ แตงเท่ียง ขนมไทยโบราณห่อใบตอง จอมทอง
2 นางดารุณี อักษรไวสมผล น้ าปลาหวานเจ๊หมูดอนเมือง ดอนเมือง
3 นางบุบผา ฉ่ าเฉ่ือย น้ าพริกกะปิสูตรโบราณ                       ตล่ิงชัน
4 นางสุอาภา บันดาลสุขสันต์ิ ขนมเบ้ืองญวน ธนบุรี
5 นายลมูล นิลจาด พริกแกงสูตรโบราณ               บางบอน
6 นางล าเจียก ไชยสิทธ์ิ อาหารและขนมไทยโบราณ บางพลัด
7 นายไพศาล เลิศล าเนาชัย บัวลอยงาด าน้ าขิง บางรัก
8 นางทองค า สุคนธศุภมาลย์ เน้ือแดดเดียวปลอดสาร มีนบุรี
9 นายชัชวาล คงเสรีด ารง ร้านไทยดุสิต (แว่น) เน้ือตุ๋น ราชเทวี
10 นายประเสริฐ หม่ืนแผงวารี อาหารมุสลิม วัฒนา
11 นางละมัย เอ่ียมเสริมศรี หม่ีกรอบสูตรโบราณ สาทร
12 นางดวงตะวัน หงอสุวรรณ ไส้กรอกปลาแนม สัมพันธวงศ์

2560 1 นางน้อย จริยากุล อาหารไทยโบราณ (แกงบวน) คลองเตย
2 นางสุภาพ  ลุ่มทอง การท าผลไม้แช่อ่ิม จอมทอง
3 นางอ าพันธ์ุ  นากสุก ข้าวต้มลูกโยน ตล่ิงชัน
4 นางไดหนับ  ทองอ่อน น้ าพริกเผา บางกะปิ
5 นางสมจิตต์  อิสมาแอล ขนมจีน - น้ ายาใต้ บางคอแหลม
6 นางเล็ก มงคลพันธ์ ขนมตึงตัง บางนา

ข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
สาขาคหกรรม
จ านวน 94 คน
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2560 (ต่อ) 7 นายปราโมช ตปนียะสถิต ขนมเป๊ียะ บางรัก

8 นางสิริกร พุ่มสุวรรณ
การท าข้าวเหนียวสังขยา
จากสมุนไพร

ปทุมวัน

9 นางบุญเจือ  ค าภักดี การท าหมูสะเต๊ะ พญาไท
10 นางอินธิราภรณ์  แซ่ลิ บะหม่ีเก๊ียวหมูแดง พระโขนง
11 นางสมจิตร  แตงวิเชียร ขนมหวานแม่สมจิตร มีนบุรี
12 นางคอตีเยาะ  พวงมณี ขนมไทย สะพานสูง
13 นางสาวมาลีสา  อู๋สังข์ ขนมใส่ไส้และข้าวต้มมัด สาทร
14 นางบุญมา  แย้มประเสริฐ บ้านขนมไทยคุณแม่แต๋ว สายไหม
15 นางสารภี  บัวเกษ การท าขนม “ป้ันสิบ” หนองจอก

2561 1 นางสาวไพรัช  อ่อนด า น้ าพริกป้าต๋ิว คันนายาว
2 กลุ่มแม่บ้านเขตตล่ิงชัน กระยาสารทสูตรโบราณ ตล่ิงชัน
3 นางศิริพร อินทรสิงห์ ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ทวีวัฒนา
4 นางสาวสุมาลี  เนียมศิริ อาหารและขนมไทย บางกะปิ
5 นางทองเจือ  สินเทศ อาหารและขนมไทย บางกอกใหญ่
6 นางฉอ้อน   บูชาวงศ์ อาหารเพ่ือสุขภาพ บางคอแหลม
7 นางสาวบุญเรือน  บัวพ่วง ขนมครองแครง บางซ่ือ
8 นางภู่ระหงษ์  สุขสอาด อาหารไทย บางพลัด

9 นางบุญสืบ  พราหมณ์แก้ว
ไส้อ่ัวเลิศรส ต้นต าหรับความอร่อย
เขตพญาไท

พญาไท

10 นายประวิทย์  มุหะหมัด ข้าวเหนียวมูนยีบัง มีนบุรี
11 นางอัจฉรา  สมันวอ โรตีมะตะบะ ราชเทวี
12 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ขนมไทยโบราณ (กระยาสารท) วังทองหลาง

13 นายมิน  สันประเสริฐ
อาหารมุสลิม 
(แกงมัสม่ัน,แกงกุรุหม่า)

วัฒนา

14 นางสาวอุษา  ไชยะกิตติรัตนา ขนมฮวกก้วย ขนมมาไลโก๊ว สัมพันธวงศ์
15 นายอภิสิทธ์ิ  ฟักภู่ ข้าวต้มมัด สวนหลวง

2562 1 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเกาะกลาง น้ าพริกเผาเห็ด คลองเตย
2 นางสายหยุด  เนียมกล่ า ขนมไทยชุมชนริมคลองหนองระแหง คลองสามวา
3 นางสาวอรรถนา เล็กกูล เม่ียงค า คันนายาว

4 นางณัฐพร วงศ์อินทร์
สาคู-ข้าวเกรียบปากหม้อมังสวิรัติ
ผสมสมุนไพร

จอมทอง

5 นางจันทิมา  ร่ืนจิตร์ ไข่เค็มสมุนไพร ดินแดง
6 นางสาวเล็ก เขียวมณฑา ด้านอาหารและขนมไทย บางกอกใหญ่
7 นางเสาวณีย์ ชัยศิริ ขนมวุ้นคุณณีย์ บางซ่ือ
8 นางอรชดา  หอมกระจ่าง ผัดหม่ีโบราณ บางนา
9 นายเควิล  โพธ์ิทอง กระยาสารทน้ าอ้อย บางพลัด
10 นางราตรี  ช่ืนชม ถ่ัวกรอบแก้วและถ่ัวทอด พญาไท
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2562 (ต่อ) 11 นางสาวอารี  ดีเจริญ ขนมเทียน ราชเทวี

12 นางวรรณี  ดีเลิศ ผ้าขาวม้าทอมือ วังทองหลาง
13 นางมาลี  สันประเสริฐ ขนมไทยประยุกต์ (ขนมบดิน) วัฒนา
14 นางกัญวรรณ ฤทัยสิริสกุล บะจ่างโบราณ สัมพันธวงศ์
15 นางฉัตร์วไลย  จ าลองรัตน์ วุ้นแก้ว วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน ห้วยขวาง

2563 1 นางประไพ  จ้อยประสิทธ์ิ ข้าวต้มมัด คันนายาว
2 นางจันทร์แรม  ประสารวงศ์ ข้าวต้มลูกโยน จตุจักร
3 นางส้มแก้ว  แจ่มประเสริฐ ขนมจีนน้ าพริก ทวีวัฒนา
4 นางสาวนิราภรณ์  เกาทัน ขนมเทียน บางกะปิ
5 นางเพยาว์  จันทร์สมบูรณ์ ประดิษฐ์งานผ้าตัดเย็บผ้า เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ใช้ภายในบ้านบางกอกน้อย
6 นางมณี  ขาวมาก ข้าวต้มมัดบางคอแหลม บางคอแหลม
7 นายณรงค์  แผ้วบุญตรา ไอศกรีมกะทิสดตึกแดง บางซ่ือ
8 นางมานิต  ลักษมัญ ขนมไทย ขนมเคร่ืองทอง บางบอน
9 นายสอน  เมืองแก้ว ขนมสอดไส้ บึงกุ่ม
10 นางสุภรณ์  ชัยสุธาทิพย์ ขนมบะจ่างสูตรโบราณ ปทุมวัน
11 นางสาวสุปราณี  เส็งสืบผล ข้าวเกรียบปากหม้อ ประเวศ
12 นางสาวนัยนา  ชูเกษม ขนมเบ้ืองญวนโบราณ วัดดุสิตาราม ป้อมปราบศัตรูพ่าย
13 นางสุกัญญา  โตสมจิตร ข้าวเหนียวมูนกะทิสดสุขสวัสด์ิ ต้นต ารับเขตพญาไทพญาไท
14 นายไพบูลย์  การสมใจ ข้าวตังเม่ียงลาว พระนคร
15 นางวีรวัลย์  เรืองขจร ไส้กรอกปลาแนม พระโขนง
16 นางมาเรียม  มหากล่ัน เก๊ียวซ่า ราชเทวี
17 นายประมุข  งามละเมียด ลูกบิดประตูกลอนพิเศษ วังทองหลาง
18 นายชาคริต  พวงมณี กวนข้าวเหนียวแดง สะพานสูง
19 นางนิตย์  ภู่ใจเท่ียง การท าก๋วยเต๋ียวแกง สาทร
20 นางจินดารัตน์  อุครกูล เฮงเส็ง 100 ปี หมอนไหว้เจ้า สัมพันธวงศ์
21 นางสมบุญ  อะหมัดตอเฮต ขนมโบราณบ้านโต๊ะบุญ สวนหลวง
22 นางช่ืนสุข  ฤกษ์งาม อาหารไทย (แกงมัสม่ัน) ห้วยขวาง


