
ปีงบประมาณ ล าดับท่ี ชือ - นามสกุล ช่ือผลงานภูมิปัญญา ส านักงานเขต
2558 1 นายชุมพล สุขอ่ิม การเล่นกลองยาว ดินแดง

2 นางสมหมาย ถนอมวงษ์ การประดิษฐ์ดอกไม้บายศรี ดุสิต
3 นางสมหมาย อุยยานุกูล การพับดอกกุหลาบจากใบเตย ตล่ิงชัน
4 นางธัญยรัตน์ มูหะหมัดสะและ การป้ันเทียนแฟนซี ธนบุรี
5 นางเมตตา เสลานนท์ ขันลงหิน บางกอกน้อย

6
นางช่ืนชีวัน พฤทธิพันธ์ุ การท าพานพุ่มดอกบัว

และการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า
บางกอกใหญ่

7 นางสาวกัญญา ด้วงใย ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล บางเขน
8 นางบุญมา บินกาซอ ดอกไม้ประดิษฐ์ บางคอแหลม
9 นางกลอย บัตรพรรธนะ โมบายประดิษฐ์จากพลาสติก บางนา
10 นางธานิต ศาลากิจ นาฏศิลป์ บางพลัด

11
นางสาวขจีรัศม์ ฟักฉิม เคร่ืองประกอบและเคร่ืองใช้

ในพิธี ทางประเพณี
ประเวศ

12 นายพล มาลัย การท าบาตรพระ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
13 นางฐปนี เลิศไชยพลานนท์ ดอกกุหลาบประดิษฐ์จากใบเตย พระโขนง
14 นางบุญส่ง ทองวิทยากุล ส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ ภาษีเจริญ
15 นางล าดวน เด่นดวง ถักปลอกหมอน มีนบุรี
16 นายเซ่ียวพี แซ่หล่ิว แกะสลักงานไม้ ยานนาวา
17 นางโกศล ศรีอาจ ศิลปะประดิษฐ์งานกระดุม ลาดพร้าว
18 นายจันทร์ น้อยบุตร เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน (พิณ) วังทองหลาง

19 นางวิมลวรรณ มีลักษณ์
งานประดิษฐ์ดอกไม้
และจัดดอกไม้สด

สะพานสูง

20 นางสาคร สุขเกษม ดอกไม้ผ้าใยบัว สาทร
21 นายสวาท พ่ึงแก้ว การแสดงกลองยาว สวนหลวง
22 นางวาสนา กล่ ากลาย ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หนองจอก
23 นางส าเนา ผินกลับ การจัดเคร่ืองบูชา บายศรี หนองแขม
24 นางฉวีวรรณ จันทร์ลี ขับเสภา ร้องเพลงไทยเดิม หลักส่ี
25 นางสมศรี สวนเสริม กระเป๋าสาน ตะกร้าสาน ห้วยขวาง

ข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
สาขาศิลปกรรม
จ านวน 133 คน



ปีงบประมาณ ล าดับท่ี ชือ - นามสกุล ช่ือผลงานภูมิปัญญา ส านักงานเขต
2559 1 พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ ไม้ดัดไทย (ไม้ต ารา) คลองเตย

2 นางนิภา เกรียงกรุงไกร
การประดิษฐ์ผลงานเลียนแบบ
ธรรมชาติจากเศษผ้าเหลือใช้

ดุสิต

3 นายวิชัย เกล็ดพงษา ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ทวีวัฒนา
4 นายจ านงค์ เครือภู่ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ทุ่งครุ

5
กลุ่มผู้สูงอายุชุมชน
โครงการร่วมกันสร้าง

การเพ้นท์ภาพบนพ้ืนทราย บางกะปิ

6 นางพัฒนกุล ทวีสาคร เรือกระทงจากกาบมะพร้าว บางกอกน้อย

7 นางสาวศิวาพร รอดเพชรไพร
การท าตุ๊กตาการบูรด้วยผ้า 
กระดาษสา

บางกอกใหญ่

8 นางณัฐยาภรณ์ ภู่เกสร
ผลิตภัณฑ์จักสาน
จากเส้นพลาสติก

บางเขน

9 นายฮังจ้ัว แซ่ฮึง เรือไทยจ าลองโบราณ บางคอแหลม

10 นายอ านวย ดอกไม้ขาว
ศิลปะการตัดกระดาษ
เป็นลวดลาย

บางแค

11 นายส าฤทธ์ิ สายทอง ผลิตภัณฑ์จากไม้ บางนา

12 นางลัดดาวัลย์ จงเฟ่ืองปริญญา
การสอนนาฏศิลป์ไทย
และมารยาทไทย

บึงกุ่ม

13 นายอนันต์ ไทยศรี การท าไม้เท้าส าหรับผู้สูงอายุ ปทุมวัน
14 ชมรมผู้สูงอายุทุ่งเศรษฐี 555 ดนตรีและการเล่นเพลงพ้ืนบ้าน ประเวศ

15 นางสาวนัยนา แก้วสาร
การแสดงละครชาตรี 
และการร า

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

16 นางอนุสรณ์ สาหร่ายทองค า ชุดพานขันหมาก พระโขนง
17 นางสมพร สิริกอแก้ว ผลิตภัณฑ์จากใบตอง ภาษีเจริญ
18 นางละเอียด ย้ิมแย้ม การขับร้องเพลง ยานนาวา
19 นางเฉลารัตน์ อินทนา นาฏศิลป์ไทยและลีลาศ ราษฎร์บูรณะ

20 นายวีระ แจ่มใส
การประดิษฐ์ว่าวใบไม้
และว่าวจุฬามือถือ

ลาดกระบัง

21 นายบุญช่วย แท่นจันทร์ การเชิดหนังตะลุง ลาดพร้าว
22 นายจรูญ ทองอยู่ การร ากระบ่ีกระบอง สะพานสูง

23 นางจิราภรณ์ ฑีฆายุวัฒนา
การประดิษฐ์ดอกไม้
และเคร่ืองประดับ

สายไหม

24 นายวีระ พลายแก้ว หมวกพัด หนองจอก
25 นายดวงจันทร์ ศรีวารี การเล่นดนตรีไทย หนองแขม
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2560 1 นางบุบผา  ล้วนวิลัย บ้านโขนไทย คลองสาน

2 นางเล่ือน  ปีอาทิตย์ ตะกร้าสานพลาสติก คลองสามวา
3 นายสุรศักด์ิ  เผ่าโนรี เรือจ าลองไม้สักไทย ดอนเมือง
4 นายปริญญา สุขชิต ว่าวไทย ดุสิต

5 นายสี  สาร าพึง
เพลงวณิพก 
ขอทานกระยาสารท

ทวีวัฒนา

6 นางธัญวรัตน์  สุขใจธรรม
การประดิษฐ์ดอกไม้
จากวัสดุธรรมชาติ

ธนบุรี

7 นายอุดม  ขันธ์หิรัญ บ้านบุคอลเลคช่ัน บางกอกน้อย
8 นางณัฐกาญจน์  ศุภลักษณ์ หัตถกรรมพลาสติก บางขุนเทียน
9 นางเปรมจิต  นิยะบุญ การร้อยลูกปัดแบบต่างๆ บางเขน
10 ร.ต.บุญช่วย  ยินดีฉัตร เทพเจ้าแห่งช้าง บางซ่ือ
11 นางจรินทร์  กลัดเจริญ การท าดอกข่าจากกุหลาบ บางบอน
12 จ.ส.อ.ประชุม  ชูวัน การละเล่นพ้ืนบ้าน บางพลัด
13 นายหวล  มณฑากลีบ ดนตรีนาเสป ประเวศ

14 นายรัชพล เรืองนนท์
ดนตรีไทยประกอบละครชาตรี
,โขนและหุ่นกระบอก

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

15 นายสมหมาย  บุญเอ่ียม
สร้อยคอเงิน เอส เจ พี ซิลเวอร์
(เคร่ืองประดับเงินแท้)

ภาษีเจริญ

16 นางบุญพิมพ์  โสภาสมสวัสด์ิ กรอบรูปพ่นทราย ราชเทวี
17 นางนิภา  นพรัตน์ ดอกไม้จันทน์ ราษฎร์บูรณะ
18 นางทัศนีย์ ปัทมดิลก สาธิตการท าร่มหอมการบูร ลาดพร้าว
19 นางพนิดา สมบูรณ์ เคร่ืองประดับลงยาราชวดี วังทองหลาง
20 นายจิรวัฒน์  เอ้ือบ ารุงพงศ์ หน้ากากจีน สัมพันธวงศ์

21 นายธีรพล  แซ่โชว
ท่ีนอนนวดพร้อมหมอนนวด
แผนโบราณ

สวนหลวง

22 นางบุญศรี  เจริญศักด์ิ ดอกไม้ประดิษฐ์ หลักส่ี
23 นางบุญมา ศรีโพธ์ิ ต้นไม้มงคลและบายศรีกระดาษ ห้วยขวาง
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2561 1 นายสมพงษ์  เพียรวิบูลย์ เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันไม่ใช้พลังงาน คลองเตย

2 นายธนกร  จันทร์ศรี รองเท้าผ้าปักชาวเขา คลองสาน

3
นางสุพิชชา  ฟิเนท์

ประดิษฐ์ดอกไม้
จากวัสดุเหลือใช้

จตุจักร

4 นางเรณู    อุกฤษโชค การป้ันผลไม้จ๋ิว , ขนมไทยจ๋ิว จอมทอง
5 นางสาวพิทยา  บุญสวัสด์ิ กระเป๋าสานซองกาแฟ ธนบุรี
6 นายสุรพันธ์ุ  อภิชาตนันท์ งานหล่อพระพุทธรูป บางกอกน้อย

7
นางอุไร  ใจหาญ

การจักสานเส้นพลาสติก
แบบต่างๆ

บางเขน

8 นายอุดม  อาจหาญ ลายเส้นรามเกียรต์ิ บางแค

9
นางสาวนฤมล  สรัสสลักษณ์

การประดิษฐ์ของเล่น
จากวัสดุธรรมชาติ

บางบอน

10
นางสมศรี  มณีจรัสพร

การประดิษฐ์เหรียญ
โปรยทาน

บางรัก

11
นายบรรลุ  เวียงพล

ส่ือสร้างสรรค์ทาง
พระพุทธศาสนา

บึงกุ่ม

12 นางสุชิน  รัตนชล การประดิษฐ์ดอกไม้ ปทุมวัน

13
นายสุรเดช  หวังเจริญ

การสอนเด็กให้รู้จักการ
เจียระไนพลอย

ประเวศ

14
นายพินิจ  สุทธิเนตร

การปักเคร่ืองละคร
และชุดโขน

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

15 นายสมศักด์ิ  ร่ ารวยธรรม ผลิตภัณฑ์ป้ันจ๋ิว พระนคร
16 นางสิริพร  สถิตด ารงสกุล บายศรี พระโขนง

17
นางอารมณ์  ยมทอง

การประดิษฐ์โมบายมะกรูด
และดอกกุหลาบใบเตย

ภาษีเจริญ

18
นายวุฒิชัย  ดนตรี

ดนตรีไทย 
(ประเภทเคร่ืองตี)

ราษฎร์บูรณะ

19 นายบัว  อินทะแสน สอนดนตรีไทย ลาดกระบัง
20 นางกานดา  ลาวรรณ์ กระเป๋าผ้า สะพานสูง
21 นายธนู  นาควิจิตร โมบายรีไซเคิล หนองแขม
22 นายนิมิต  วาระวรรณ์ ร้อยลูกปัด ถักเชือก หลักส่ี
23 นางฤดีวรรณ  ตันเจริญทรัพย์ งานประดิษฐ์ดอกไม้บายศรี ห้วยขวาง
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2562 1 นางสาวนงนุช พูลทรัพย์ ต้นไม้คริสตัล จตุจักร

2 นางกาญจนมาส สุวรรณวงศ์ สอนร้อยพวงมาลัย ดอนเมือง
3 นางปทิตตา ทัศบุตร ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากสบู่ ดุสิต
4 นางโสภา  บุญเพ็ชร์ ผลไม้การบูรหอม ตล่ิงชัน
5 นายเสนาะ  เฑียรทอง การผูกผ้าระบายสถานท่ี ทวีวัฒนา
6 นางมาลินี มาลีถาวรกุล ฝึกร าไทย ธนบุรี
7 นายด ารงค์  แย้มบาง การผลิตฆ้องวง บางกอกน้อย
8 นางสาวอารียา เกตุตระกูล การประดิษฐ์ของใช้จากผ้า บางเขน
9 นางอรัญญา  ดิสสรา ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด บางคอแหลม
10 นางมัลลิกา  เจริญการ เทียนแฟนซี เทียนเจล บางแค
11 นางธัญพร  น้ิมเจริญ อุบะหน้าช้าง บางรัก
12 นายผาย  บัวคล่ี เคร่ืองประดับชุบทอง บึงกุ่ม
13 นางศิริพร นิยมศิริวนิช เคร่ืองแขวนไทย ประเวศ
14 นางส าอางค์  ชิงวงษ์พรม งานฝังจิวเวอร่ี พระนคร
15 นางอภิณห์พร แม้นวิเศษพงษ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีนบุรี
16 นายสมบูรณ์  สุ่นสวัสด์ิ เคร่ืองเงินบนโต๊ะอาหาร ราษฎร์บูรณะ
17 นายจ าลอง  สวนมาลา ศิลปะการแสดงกลองยาว ลาดกระบัง

18
ชมรมผู้สูงอายุออกก าลังกายสะพาน
สูง

ร าไทย-จีน สัมพันธ์ สะพานสูง

19 นางสาวสมเจตน์ สุธัมมะ
การสานเส้นพลาสติกงูกัดเขียด 
แก้น้ิวล๊อค ข้ออักเสบ

สาทร

20 นางสาวบุปผา  จันทรสูต ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง สวนหลวง


