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แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน หมายเหตุ

บอทอง บอทอง นางกานตรวี รักษาสุข นํ้ายาลางเอนกประสงค มิถุนายน

บอทอง ธาตุทอง นางขจีพรรณ  โตวา มะนาวกระจก มิถุนายน

บอทอง บอกวางทอง นางทองสังข พรมมิรัตนะ ตะกราสานพลาสติก มิถุนายน

บอทอง พลวงทอง ภูมิปญญากลุมผูเลี้ยงแพะตําบลพลวงทอง การเลี้ยงสัตว มิถุนายน

บอทอง วัดสุวรรณ กลุมสุวรรณาบาติก ผาบาติก มิถุนายน

บางละมุง หนองปลาไหล นางสาววรินธร บุญเสมอ การทําเกษตรผสมผสาน มิถุนายน

บางละมุง หวยใหญ นายประทีป  มายิ้ม การเลี้ยงกุงกามแดง  แบบวิถีธรรมชาติ มิถุนายน

บางละมุง เขาไมแกว นางยุภา เตียวกุล การทําสับปะรดกวน มิถุนายน

บางละมุง โปง พันเอกธงชัย หมอยาไทย ขั้นตอนการ “เสริมราก”   ไมผลโตเร็ว  แตกยอดไว กับ ภูมิปญญาทองถิ่น (กศน.ตําบลโปง) มิถุนายน

บางละมุง บางละมุง นางสาวปารณีย  ศรีบุญมา ศูนยเรียนรู ZERO WASTE มิถุนายน

บางละมุง ตะเคียนเตี้ย นางวันดี ประกอบธรรม ประเพณีวัฒนธรรม มิถุนายน

บางละมุง พัทยาเหนือ นายบุญธรรมโพธิ์สุวรรณ การทําเกษตรแบบผสมผสาน มิถุนายน

บางละมุง พัทยากลาง นางนภา ทองหุม การทํานํ้าเตาหู สูตรโบราณ มิถุนายน

พนัสนิคม หนองขยาด นางศศินันท เกียรติธินันต  สมุนไพรใบเตย มิถุนายน

พนัสนิคม นามะตูม นางณัฐปนันท สกุลเดช การสานเสนพลาสติก มิถุนายน

พานทอง พานทอง นายทํานอง  รุงสีทอง ศิลปะชางทอง มิถุนายน

เมืองชลบุรี บานสวน นายโอลี  เสมอกิจ การผลิตปุยหมักอินทรียคุณภาพสูง การทําเกษตรผสมผสาน มิถุนายน

เมืองชลบุรี บางปลาสรอย นางบุบผา  ละมุลเรียบ     การนวดแผนไทยและการทําลูกประคบสมุนไพร มิถุนายน

เมืองชลบุรี เสม็ด นายสมชาย  สุดสวาสดิ์ สายพันธุกัญชา มิถุนายน

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ  เพิ่มพูล การทําขนมไทย มิถุนายน

ศรีราชา บางพระ นางเพียงจันทร  เจียมศิริ การทําโดค หนอง นา โมเดล มิถุนายน

ศรีราชา บึง นางสาวพรทิพย  หอดขุนทด ดานคหกรรม(การทําปลาสม) มิถุนายน

ศรีราชา หนองขาม นางนงคนาถ ชื่นบุบผา นํ้าจุลอินทรียสังเคราะหแสง มิถุนายน

ศรีราชา สุรศักดิ์ นางสาวนงนุช  ขันตี การทําแชมพูสระผมจากสมุนไพร มิถุนายน

ศรีราชา เขาคันทรง นายสมพงษ  ลีลาเบญจกุลพร การทําเกษตรทฤษฎีใหม มิถุนายน

ศรีราชา ศรีราชา นางรุงนภา  ภิระพันธพานิช ศิลปหัตถกรรม การรอยเครื่องประดับ มิถุนายน

ศรีราชา บอวิน นางบัวพันธ   ศรีโคตร การเพาะเห็ดนางฟา มิถุนายน

ศรีราชา ทุงสุขลา นายนฤชิต แสงเทียนท ดานสุขภาพ มิถุนายน

สัตหีบ พลูตาหลวง นางพวงเพ็ญ พวงผิว ศิลปะผาดนมือ  มิถุนายน

หนองใหญ หนองใหญ นายวิชา โกมลกิจเกษตร การขยายพันธุไมดอกไมประดับ มิถุนายน



แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง บอทอง นางกานตรวี รักษาสุข นํ้ายาลางเอนกประสงค มิถุนายน คลิกเพื่อดู

บอทอง ธาตุทอง นางขจีพรรณ  โตวา มะนาวกระจก มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1-S78lcUJTRNcGAO9uAJ9bppir-9Ss-Mj
https://drive.google.com/open?id=1rELiP65fUEw7liZfGDKr6g-u76ex7nsw


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง บอกวางทอง นางทองสังข พรมมิรัตนะ ตะกราสานพลาสติก มิถุนายน คลิกเพื่อดู

บอทอง พลวงทอง ภูมิปญญากลุมผูเลี้ยงแพะตําบล

พลวงทอง

การเลี้ยงสัตว มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1FUH39WxReZaU00ZrBgC1qyDopWQN-Brh
https://drive.google.com/open?id=1i5h3QnQZoWAiyxSmrVbSGReufOiXKTkw


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง วัดสุวรรณ กลุมสุวรรณาบาติก ผาบาติก มิถุนายน คลิกเพื่อดู

บางละมุง หนองปลาไหล นางสาววรินธร บุญเสมอ การทําเกษตรผสมผสาน มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1CoOHzBivUtmWtNXYm5HzGArLgKgs0oPu
https://drive.google.com/open?id=1SHK05fQANlej84uxI2wGa2D1jdLscm2p


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง หวยใหญ นายประทีป  มายิ้ม การเลี้ยงกุงกามแดง  แบบวิถีธรรมชาติ มิถุนายน คลิกเพื่อดู

บางละมุง เขาไมแกว นางยุภา เตียวกุล การทําสับปะรดกวน มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1kx1IfksJIuKpxCoEYQh_V4kbm1EZi445
https://drive.google.com/open?id=1Kh25tG0N0m_sTLpfVR7a7Xtk7e0ftRxs


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง โปง พันเอกธงชัย หมอยาไทย ขั้นตอนการ “เสริมราก”   ไมผลโตเร็ว  

แตกยอดไว กับ ภูมิปญญาทองถิ่น (กศน.

ตําบลโปง)

มิถุนายน คลิกเพื่อดู

บางละมุง บางละมุง นางสาวปารณีย  ศรีบุญมา ศูนยเรียนรู ZERO WASTE มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1bVT_M3uWD4E_t8kUqRGoKNPJAhN8IDdl
https://drive.google.com/open?id=10cWEM7LLMD-UjN6UFrlNkwKbE5ov3dll


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง ตะเคียนเตี้ย นางวันดี ประกอบธรรม ประเพณีวัฒนธรรม มิถุนายน คลิกเพื่อดู

บางละมุง พัทยาเหนือ นายบุญธรรมโพธิ์สุวรรณ การทําเกษตรแบบผสมผสาน มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1Pew3BqBMgc_TJyrgERdIl1cc4J5N4YC8
https://drive.google.com/open?id=1js44Co7I4roVvGhd7eKJtxtiTrQ5TZrP


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง พัทยากลาง นางนภา ทองหุม การทํานํ้าเตาหู 
สูตรโบราณ

มิถุนายน คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม หนองขยาด นางศศินันท เกียรติธินันต  สมุนไพรใบเตย มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=10ax5eoZyEtHue8UIdH_wu7KpqUekmz8E
https://drive.google.com/open?id=1afAQn_A6m9adv1oIPE5RBg5A_ezummTy


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม นามะตูม นางณัฐปนันท สกุลเดช การสานเสนพลาสติก มิถุนายน คลิกเพื่อดู

พานทอง พานทอง นายทํานอง  รุงสีทอง ศิลปะชางทอง มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1Pzn36jP_tH48QQRIRXrcigc59bO_hvBC
https://drive.google.com/open?id=1lwXTZH3xwzsLxyt_N8shqpZEVMK8QRG5


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เมืองชลบุรี บานสวน นายโอลี  เสมอกิจ การผลิตปุยหมักอินทรียคุณภาพสูง 

การทําเกษตรผสมผสาน

มิถุนายน คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี บางปลาสรอย นางบุบผา  ละมุลเรียบ     การนวดแผนไทยและการทําลูกประคบส

มุนไพร

มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1WOTCojRIa6Iqx81b34g4IpwI4V8pVw2D
https://drive.google.com/open?id=1bRitlzkmfVvi9v9hUh1nxPEeDSWoWBSN


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เมืองชลบุรี เสม็ด นายสมชาย  สุดสวาสดิ์ สายพันธุกัญชา มิถุนายน คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ  เพิ่มพูล การทําขนมไทย มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1WNVBu_vtP3IrA_vO6JtoSuYIfc92B_6b
https://drive.google.com/open?id=1L_YI391TeDET-1ZANnYVatG0R2-7of2R


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

ศรีราชา บางพระ นางเพียงจันทร  เจียมศิริ การทําโดค หนอง นา โมเดล มิถุนายน คลิกเพื่อดู

ศรีราชา บึง นางสาวพรทิพย  หอดขุนทด ดานคหกรรม(การทําปลาสม) มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1RZTrR4UGWdD9-azQPAU49SwSaCqPF7r2
https://drive.google.com/open?id=1E6xgdofImiRUO_RK7S7QGMHJFXjkX0tg


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

ศรีราชา หนองขาม นางนงคนาถ ชื่นบุบผา นํ้าจุลอินทรียสังเคราะหแสง มิถุนายน คลิกเพื่อดู

ศรีราชา สุรศักดิ์ นางสาวนงนุช  ขันตี การทําแชมพูสระผมจากสมุนไพร มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1zTEDdvrHVGfiBbE_kcGe80dNjXMG1SHK
https://drive.google.com/open?id=1BmEcWAuXl8MrOW82PPpSdc1S4oS9dOm5


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

ศรีราชา เขาคันทรง นายสมพงษ  ลีลาเบญจกุลพร การทําเกษตรทฤษฎีใหม มิถุนายน คลิกเพื่อดู

ศรีราชา ศรีราชา นางรุงนภา  ภิระพันธพานิช ศิลปหัตถกรรม การรอยเครื่องประดับ มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1CTiXKIu9um_P3Dvra0KMZ4NTjUuKfSZx
https://drive.google.com/open?id=1YS6DS2nE2ROWrjFhSyDTYb82FQOnzgzt


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

ศรีราชา บอวิน นางบัวพันธ   ศรีโคตร การเพาะเห็ดนางฟา มิถุนายน คลิกเพื่อดู

ศรีราชา ทุงสุขลา นายนฤชิต แสงเทียนท ดานสุขภาพ มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1n1CXf05ghhvgOZ-4as5B0S8TxD031H07
https://drive.google.com/open?id=1iMzKR40ir-5q3AZYnJIn7EfnEA8wu99q


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

สัตหีบ พลูตาหลวง นางพวงเพ็ญ พวงผิว ศิลปะผาดนมือ  มิถุนายน คลิกเพื่อดู

หนองใหญ หนองใหญ นายวิชา โกมลกิจเกษตร การขยายพันธุไมดอกไมประดับ มิถุนายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=15HGYu7WQpmoDvZZQ64HQyPP8_DD2oDPH
https://drive.google.com/open?id=1YY6sUTYB8shQt_H_5zrkfB7ZRfHhoCP5


 
 
 
 

 
 

ประจำเดือนกรกฎาคม 
 
 
 

บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน หมายเหตุ

เกาะจันทร ทาบุญมี นางวไลลักษณ  เกษมภาไพศาล สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม กรกฎาคม

บอทอง บอทอง นางกานตรวี รักษาสุข นํ้ายาลางเอนกประสงค กรกฎาคม

บอทอง ธาตุทอง ตะกราสานพลาสติก นางเบ็ญจมาศ  วัฒนกรกิจเจริญ กรกฎาคม

บอทอง ธาตุทอง นางเบ็ญจมาศ  วัฒนกรกิจเจริญ ตะกราสานพลาสติก กรกฎาคม

บอทอง บอกวางทอง กะหรี่ปบตั๊กยิ้ม นางพิมพัชร  โมนัยกุล กรกฎาคม

บอทอง พลวงทอง ภูมิปญญาการปลูกทุเรียนพันธุทองวันชัย การทําการเกษตร กรกฎาคม

บอทอง วัดสุวรรณ นายรักชาติ กลางนอก การแปรรูปขนุน กรกฎาคม

บอทอง วัดสุวรรณ นายรักชาติ กลางนอก การแปรรูปขนุน กรกฎาคม

บอทอง เกษตรสุวรรณ นางจํารัส  สุขใส กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมไมกวาดดอกหญาอางกระพงศ กรกฎาคม

บางละมุง หนองปลาไหล  นางทัศนีย คนซื่อ  การออกแบบการเพิ่มมูลคารองเทาแตะ กรกฎาคม

บางละมุง หวยใหญ นายสุชาติ  สุรวัฒนาวรรณ หอยจอปู เฮียชุน บานชากแงว กรกฎาคม

บางละมุง เขาไมแกว นายสุวีระ พวงออน ปลูกเมลอนปลอดสาร กรกฎาคม

บางละมุง โปง พันเอกธงชัย หมอยาไทย การทาบกิ่งขนุน กรกฎาคม

บางละมุง บางละมุง นายธวัชชัย  ประคองขวัญ ธนาคารปูมา กรกฎาคม

บางละมุง ตะเคียนเตี้ย นางลมุน ประกอบธรรม (ทองพับ/ทองมวน) กรกฎาคม

บางละมุง พัทยาใต นางดวงพร ภิรมยอน วิธีรีดผากาว กรกฎาคม

บางละมุง พัทยาใต นางดวงพร ภิรมยอน วิธีรีดผากาว กรกฎาคม

บางละมุง พัทยากลาง นายศุภกรต ตีประเคน การทํากรอบพระเครื่อง สาขา ศิลปกรรม กรกฎาคม

พนัสนิคม หนองขยาด นางศศินันท เกียรติธินันต นํ้ากระชาย นํ้ามะนาว นํ้าผึ้ง กรกฎาคม

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬอ นางอนงค รุงวงษ การทําลูกประคบสมุนไพร กรกฎาคม

เมืองชลบุรี บานสวน นายโอลี  เสมอกิจ การดํานาปลูกขาว กรกฎาคม

เมืองชลบุรี บางปลาสรอย นางบุบผา  ละมุลเรียบ การนวดและการทําลูกประคบสมุนไพร กรกฎาคม

เมืองชลบุรี แสนสุข นางอรัญญา  รอดสบาย เกษตรกรรม กรกฎาคม

เมืองชลบุรี สํานักบก นางแดง สากร การสานตระกราจากไมไผ และจากกานมะพราว กรกฎาคม

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ  เพิ่มพูล ขนมไทยคุณยายสละ กรกฎาคม

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ เพิ่มพูล ขนมไทยคุณยายสละ กรกฎาคม

เมืองชลบุรี บานปก นางสาวศรีวรรณ  จิตจินดา การทําแปงเทายายมอม กรกฎาคม

สัตหีบ นาจอมเทียน นางกชกร  การักษ การทํา Marbling Art เพื่อการคา กรกฎาคม

หนองใหญ หางสูง นายสายยนต รัตนะไมตรี การทําเฟอรนิเจอรไม กรกฎาคม



แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เกาะจันทร ทาบุญมี นางวไลลักษณ  เกษมภาไพศาล สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

บอทอง บอทอง นางกานตรวี รักษาสุข นํ้ายาลางเอนกประสงค กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1gt0xy8IrE0gOFCMIQJBfSkAxIgVjfue4
https://drive.google.com/open?id=1p0yJqKX4Cq3IH9Qwx1fAEKN1PpDL_uFK


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง ธาตุทอง ตะกราสานพลาสติก นางเบ็ญจมาศ  วัฒนกรกิจเจริญ กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

บอทอง ธาตุทอง นางเบ็ญจมาศ  วัฒนกรกิจเจริญ ตะกราสานพลาสติก กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1YGfgbqcXSgeZFxxeoGWO6TIr2N3jYT4j
https://drive.google.com/open?id=1yMlbYKFIkhLC8lqSrlYWoIfebCEsdo1B


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง บอกวางทอง กะหรี่ปบตั๊กยิ้ม นางพิมพัชร  โมนัยกุล กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

บอทอง พลวงทอง ภูมิปญญาการปลูกทุเรียนพันธุท

องวันชัย

การทําการเกษตร กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1TZlbmKdjI_8_Bslfkd6yAoH2gxFqawpP
https://drive.google.com/open?id=1YtQQO05g26vV8s7Y8IyeN3-zlRPpjalg


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง วัดสุวรรณ นายรักชาติ กลางนอก การแปรรูปขนุน กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

บอทอง วัดสุวรรณ นายรักชาติ กลางนอก การแปรรูปขนุน กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1NSXVti3cnqeoTSP_Iaqr38jyly3KPHEI
https://drive.google.com/open?id=1IR0LBMzDXvx-ZIlwMR6kDdrIqHBE4UnX
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กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง เกษตรสุวรรณ นางจํารัส  สุขใส กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมไมกวาดดอกหญ

าอางกระพงศ

กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

บางละมุง หนองปลาไหล  นางทัศนีย คนซื่อ  การออกแบบการเพิ่มมูลคารองเทาแตะ กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1AGSJ9wRbGf3sjKCUSaT7BC3IFvcf8QIp
https://drive.google.com/open?id=1pFnRQ4Didfe_vlu9GlqMNYRiFgZcDYCd
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กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง หวยใหญ นายสุชาติ  สุรวัฒนาวรรณ หอยจอปู เฮียชุน บานชากแงว กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

บางละมุง เขาไมแกว นายสุวีระ พวงออน ปลูกเมลอนปลอดสาร กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=15noC28cE7Ic5fyDWYIJ4hm03zmYvcK3H
https://drive.google.com/open?id=1t4qNVb-PAn-I4J73BZnpkqPaYVxnqNDN


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง โปง พันเอกธงชัย หมอยาไทย การทาบกิ่งขนุน กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

บางละมุง บางละมุง นายธวัชชัย  ประคองขวัญ ธนาคารปูมา กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1wD0yFCebDeckkgyQg4qEVV8JB1lIIsoi
https://drive.google.com/open?id=1lnDv3V6visaxNv9Y5wFq6y1C3u-c34JB


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง ตะเคียนเตี้ย นางลมุน ประกอบธรรม (ทองพับ/ทองมวน) กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

บางละมุง พัทยาใต นางดวงพร ภิรมยอน วิธีรีดผากาว กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1NOLXffoWsSS7zHiuiRrIq2YalrOYjxia
https://drive.google.com/open?id=1ojkxXF0zX6OUC269oS_IMEnDp98R5-1V


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง พัทยาใต นางดวงพร ภิรมยอน วิธีรีดผากาว กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

บางละมุง พัทยากลาง นายศุภกรต ตีประเคน การทํากรอบพระเครื่อง สาขา 

ศิลปกรรม

กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1J2V7_wy8hj6XxuHvbMWNp3D8XWhwmmUt
https://drive.google.com/open?id=12l0sP0jHZ5oaL6A9dIHM7AYrXIt6adMW


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม หนองขยาด นางศศินันท เกียรติธินันต นํ้ากระชาย นํ้ามะนาว นํ้าผึ้ง กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬอ นางอนงค รุงวงษ การทําลูกประคบสมุนไพร กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=163iNLI8-W4t_aCZ8oykwMiZ4pxBfqZUr
https://drive.google.com/open?id=1wwUkPZoWPU5Ue6V6OLvFtz17BtvWnEqg


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เมืองชลบุรี บานสวน นายโอลี  เสมอกิจ การดํานาปลูกขาว กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี บางปลาสรอย นางบุบผา  ละมุลเรียบ การนวดและการทําลูกประคบสมุนไพร กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=12MY6DI6DlBAeKw4kBpPRI7uGqGy3tSm3
https://drive.google.com/open?id=1dtWKDMsNN5A0rBSH-HVP6yAtuMp-aXLm


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เมืองชลบุรี แสนสุข นางอรัญญา  รอดสบาย เกษตรกรรม กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี สํานักบก นางแดง สากร การสานตระกราจากไมไผ 

และจากกานมะพราว

กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1J2ji1QphzoHEpvTfnU-Tmzkdq9z-NUpX
https://drive.google.com/open?id=1W_UlIqJqivNqHLNYMdId_g5Hc5__oIuK


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ  เพิ่มพูล ขนมไทยคุณยายสละ กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ เพิ่มพูล ขนมไทยคุณยายสละ กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1iFZfUlft75gK602Q7Ea83rsqiB3Vq2GI
https://drive.google.com/open?id=1T7S6IquU7cdr1lX4Cc5cCVF6PElIo3vi


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เมืองชลบุรี บานปก นางสาวศรีวรรณ  จิตจินดา การทําแปงเทายายมอม กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

สัตหีบ นาจอมเทียน นางกชกร  การักษ การทํา Marbling Art เพื่อการคา กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1iJdR0-rL_Qe6FLi3v2DHjsd0jBHATpsy
https://drive.google.com/open?id=1qG9-WOyT85unuYkVBkgj55LrWbh0PNs5


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

หนองใหญ หางสูง นายสายยนต รัตนะไมตรี การทําเฟอรนิเจอรไม กรกฎาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1Hgw5Rfiy9o3t4t--L54_HhntqXlLGmqG


 
 
 

 
 

ประจำเดือนสิงหาคม 
 
 
 

บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน หมายเหตุ

เกาะจันทร เกาะจันทร นางเตือนจิตร ปญญาชาง การทําลวดลายผาบาติก สิงหาคม

บอทอง บอทอง นางกานตรวี รักษาสุข การเกษตรผสมผสาน สิงหาคม

บอทอง ธาตุทอง นางเบ็ญจมาศ  วัฒนกรเจริญ ดอกไมจันทน สิงหาคม

บอทอง บอกวางทอง นางพลินรัชย  ศิรินวคุณ กวางทองพลาสติกสาน กลุมชุมชนบานหนองเกตุ สิงหาคม

บอทอง พลวงทอง นางสาวจําป  โคกเพาะ ภูมิปญญาการทําปุยชีวภาพจากมูลคางคาว สิงหาคม

บอทอง วัดสุวรรณ นางรัตนา  ออนหลา การแปรรูปปลา สิงหาคม

บอทอง เกษตรสุวรรณ นางธนกร แหวนทอง พริกทอด สิงหาคม

บางละมุง หนองปลาไหล นางอัธยา แพเจริญสุด การเลี้ยงไสเดือนเพื่อผลิตปุย สิงหาคม

บางละมุง หวยใหญ  นางลัดดา กัมปนาทชัยกุล วัฒนธรรมอาหาร ทองถิ่น บานชากแงว "บะจาง อามา" บานชากแงว สิงหาคม

บางละมุง เขาไมแกว นางหอม  กันภัย นํ้าพริกแกงยายหอมสูตรโบราณ สิงหาคม

บางละมุง โปง นายศุภชัย วงษบุญมาก "ราชาขนมเปยะ"บานศุภชัย สิงหาคม

บางละมุง บางละมุง นางประภาศรี  ลักษณะงาม กลุมสัมมาชีพชุมชนบานโรงโปะ หมู 1 สิงหาคม

บางละมุง ตะเคียนเตี้ย นางสาวอิญญา ทิพนาค แกงไกกะลา สิงหาคม

บางละมุง พัทยาใต นางดวงพร ภิรมยอน วิธีฟอกสีกางเกงยีนส สิงหาคม

บางละมุง พัทยากลาง นางสาวบัว บุญสิทธิ์ การทําเบเกอรี่ สิงหาคม

พนัสนิคม หนองปรือ นางสาวเสาวลักษณ ปลีนอย การประคบสมุนไพร สิงหาคม

พนัสนิคม หนองขยาด นางอําพร แซตั๊น สมุนไพรแกไอ ขจัดเสมหะ สิงหาคม

พนัสนิคม กุฎโงง นางสาวสนม ตรัยพุทธศาสน ผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช สิงหาคม

พนัสนิคม วัดโบสถ นางอาภรณ ศรีเมฆ การตัดเย็บเสื้อผา สิงหาคม

พนัสนิคม ไรหลักทอง นางสาวรัชนีกร  มะมี การทําจักสานตะกรายอนดอกพิกุล สิงหาคม

พนัสนิคม โคกเพลาะ นางสาวิตรี   โพชจะโปะ นํ้าสมุนไพร สิงหาคม

พนัสนิคม สระสี่เหลี่ยม นางสาวสมพร  หมื่นยุทธ การทํานํ้ามันเหลือง สิงหาคม

พนัสนิคม วัดหลวง นางสาวละเมียด  อิฐงาม วิชาการทําดอกไมจักสาน สิงหาคม

พนัสนิคม หมอนนาง นางปรานอม  พงษเผื่อน ตะกราจีนโบราณ สิงหาคม

พนัสนิคม หัวถนน นางสาวสายฝน จันทุมมี หัตถกรรมจักสาน การสานตะกราหวายลายไทย สิงหาคม

พนัสนิคม นามะตูม นางณัฐปนันท สกุลเดช การสานเสนพลาสติก สิงหาคม

พนัสนิคม หนาพระธาตุ นางเจ็ง  โยโร การทํานํ้ายาลางจาน สิงหาคม

พนัสนิคม นาเริก นางอุไร  กันทะคํา แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สิงหาคม

พนัสนิคม นาวังหิน นางสมนึก สุจิตธรรมรัตนะ การจักสานกระแตบ สิงหาคม

พนัสนิคม นาวังหิน นางณัฐชนิกา คําสิงห การทําผาบาติก สิงหาคม

พนัสนิคม บานเซิด นางสาคร  จํารัส วิชาการสานเสนพลาสติก สิงหาคม

พนัสนิคม หนองเหียง นางลัดดา พลาชีวะ ตะไครหอม สิงหาคม

พนัสนิคม ทาขาม นางสาวนุชจรี  บุญมี วิสาหกิจชุมชน สิงหาคม

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬอ นางอนงค รุงวงษ ลูกประคบสมุนไพร สิงหาคม

เมืองชลบุรี บานสวน นายโอลี เสมอกิจ การทํากอนเห็ดนางฟา สิงหาคม

เมืองชลบุรี สํานักบก นางสิทธิรัตน เจริญถอย การนวดแผนไทย สิงหาคม

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ เพิ่มพูล บานขนมไทย สิงหาคม

เมืองชลบุรี บานปก นางสาวศรีวรรณ  จิตจินดา การทําเกษตรกรรม สิงหาคม

สัตหีบ สัตหีบ นางปนปนัทธ สาระรัตน การประดิษฐดอกไมจากดินไทย สิงหาคม

สัตหีบ สัตหีบ นางปนปนัทธ สาระรัตน การประดิษฐดอกไมจากดินไทย สิงหาคม



แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เกาะจันทร เกาะจันทร นางเตือนจิตร ปญญาชาง การทําลวดลายผาบาติก สิงหาคม คลิกเพื่อดู

บอทอง บอทอง นางกานตรวี รักษาสุข การเกษตรผสมผสาน สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1Qy6e8dfVhxWvRFBZG8D6iACQcc4vrCWY
https://drive.google.com/open?id=19uCSHuhM2G5AdZxIWKaAn3vObUpwQ-E5


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง ธาตุทอง นางเบ็ญจมาศ  วัฒนกรเจริญ ดอกไมจันทน สิงหาคม คลิกเพื่อดู

บอทอง บอกวางทอง นางพลินรัชย  ศิรินวคุณ กวางทองพลาสติกสาน 

กลุมชุมชนบานหนองเกตุ

สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1xix3Ihc29q_MbDiGRyT64ChqZKWSEtrE
https://drive.google.com/open?id=1BMgDv67woo1_9hAA9pKRgyuYXNYjI7IG


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง พลวงทอง นางสาวจําป  โคกเพาะ ภูมิปญญาการทําปุยชีวภาพจากมูลคางค

าว

สิงหาคม คลิกเพื่อดู

บอทอง วัดสุวรรณ นางรัตนา  ออนหลา การแปรรูปปลา สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1fFiX363Ps2CKJn2e38OhiPJ-KIYwlMgp
https://drive.google.com/open?id=1LUaZG0-INBIVM4UaMRV4XEq7JBZDfw4k


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บอทอง เกษตรสุวรรณ นางธนกร แหวนทอง พริกทอด สิงหาคม คลิกเพื่อดู

บางละมุง หนองปลาไหล นางอัธยา แพเจริญสุด การเลี้ยงไสเดือนเพื่อผลิตปุย สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1kL2HvIIJr_OFAWC2fO6wqTtUiPNQC1We
https://drive.google.com/open?id=1ereJbJqzqTTzI4zBWLb2a2HSYCA0TQE4


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง หวยใหญ  นางลัดดา กัมปนาทชัยกุล วัฒนธรรมอาหาร ทองถิ่น บานชากแงว 

"บะจาง อามา" บานชากแงว

สิงหาคม คลิกเพื่อดู

บางละมุง เขาไมแกว นางหอม  กันภัย นํ้าพริกแกงยายหอมสูตรโบราณ สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1SoFqt09coK6aiIP1rKpUzXhEaFROMlkq
https://drive.google.com/open?id=1T_LM3eMugKEwLsD69kf18JfxGc1b7iW1


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง โปง นายศุภชัย วงษบุญมาก "ราชาขนมเปยะ"บานศุภชัย สิงหาคม คลิกเพื่อดู

บางละมุง บางละมุง นางประภาศรี  ลักษณะงาม กลุมสัมมาชีพชุมชนบานโรงโปะ หมู 1 สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1lFpR0q-qYYfiHn8_Mbstqgu4Cd-U-veE
https://drive.google.com/open?id=1muy53YtcdCN0_jvbs_iz6QlFCmozUouA


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง ตะเคียนเตี้ย นางสาวอิญญา ทิพนาค แกงไกกะลา สิงหาคม คลิกเพื่อดู

บางละมุง พัทยาใต นางดวงพร ภิรมยอน วิธีฟอกสีกางเกงยีนส สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1W7a9Zzr45L69dxQdpGjyWxU8XCkk8q4o
https://drive.google.com/open?id=1-W79iKW1jlAc4r48P6pygQbAz_XS0UBb


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง พัทยากลาง นางสาวบัว บุญสิทธิ์ การทําเบเกอรี่ สิงหาคม คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม หนองปรือ นางสาวเสาวลักษณ ปลีนอย การประคบสมุนไพร สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1Bzi46UBmmdeUBFgFW19juCyr3aeukYMt
https://drive.google.com/open?id=1CXrxkowcyL21SZ2uVkWWzt-2G1LEa71U


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม หนองขยาด นางอําพร แซตั๊น สมุนไพรแกไอ ขจัดเสมหะ สิงหาคม คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม กุฎโงง นางสาวสนม ตรัยพุทธศาสน ผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1bSJMK0XlatlJOdcukbUYp8NAzBmFy29C
https://drive.google.com/open?id=1qXDBEWt8unrwFu6fU4t2jm_JRMRNUb65


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม วัดโบสถ นางอาภรณ ศรีเมฆ การตัดเย็บเสื้อผา สิงหาคม คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม ไรหลักทอง นางสาวรัชนีกร  มะมี การทําจักสานตะกรายอนดอกพิกุล สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=15Ag4iAEjMKL1_SZFUHDU-tK01Ej16qnb
https://drive.google.com/open?id=1u724c-wzKJdHfAbZZWk4k5UsKcYGkg9e


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม โคกเพลาะ นางสาวิตรี   โพชจะโปะ นํ้าสมุนไพร สิงหาคม คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม สระสี่เหลี่ยม นางสาวสมพร  หมื่นยุทธ การทํานํ้ามันเหลือง สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=19L8H43Qf7ikPbg168IEs7VzzKZNLsqfW
https://drive.google.com/open?id=1jHgJFxok6_c5H43ijmxFj6jlJu3PiU6W


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม วัดหลวง นางสาวละเมียด  อิฐงาม วิชาการทําดอกไมจักสาน สิงหาคม คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม หมอนนาง นางปรานอม  พงษเผื่อน ตะกราจีนโบราณ สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1LB0tk2DVjLbTw7kDKwNO4kY36F41jUJg
https://drive.google.com/open?id=17Kgld6AtTYeOrMgPfPc5njnfT2ugBoBa


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม หัวถนน นางสาวสายฝน จันทุมมี หัตถกรรมจักสาน 

การสานตะกราหวายลายไทย

สิงหาคม คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม นามะตูม นางณัฐปนันท สกุลเดช การสานเสนพลาสติก สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1Hclb8YphOWTOSuABok4795gKpqRUwWq2
https://drive.google.com/open?id=1Mix4UxW5xHuh1AZZ7pHq0PLhvuCnXtWh


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม หนาพระธาตุ นางเจ็ง  โยโร การทํานํ้ายาลางจาน สิงหาคม คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม นาเริก นางอุไร  กันทะคํา แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1ODpX6O4gaYQh423JpntpENS3zGkC2OrF
https://drive.google.com/open?id=1DVq-BiCuiXBLNG5ZMGJQ_sM16QziMMR_


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม นาวังหิน นางสมนึก สุจิตธรรมรัตนะ การจักสานกระแตบ สิงหาคม คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม นาวังหิน นางณัฐชนิกา คําสิงห การทําผาบาติก สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1jBmq16LQZuzslcf4T9qfOQcRFsSj7ykK
https://drive.google.com/open?id=1qKzX7J1m0VdDkRBicQ_FomArEcbTlSgf


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม บานเซิด นางสาคร  จํารัส วิชาการสานเสนพลาสติก สิงหาคม คลิกเพื่อดู

พนัสนิคม หนองเหียง นางลัดดา พลาชีวะ ตะไครหอม สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=11N0XJopgFP8JZZVj4ogtx3RXaV6nWrIP
https://drive.google.com/open?id=1ycjF17OwoU2PaAVZbYW17oXOcY6DEfEf
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กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พนัสนิคม ทาขาม นางสาวนุชจรี  บุญมี วิสาหกิจชุมชน สิงหาคม คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬอ นางอนงค รุงวงษ ลูกประคบสมุนไพร สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1Q4c9dzqkPB8A2ilR5R7Aw1xmSxPVb98P
https://drive.google.com/open?id=1Ge6wDpXA563PtDT76fp6yuve8fI7K_su
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กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เมืองชลบุรี บานสวน นายโอลี เสมอกิจ การทํากอนเห็ดนางฟา สิงหาคม คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี สํานักบก นางสิทธิรัตน เจริญถอย การนวดแผนไทย สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=11Z1IfimWLBezXcChgzAjg4d-ZL1_rItl
https://drive.google.com/open?id=1UAt2oh9EP9-MsDBolY7U2Y6HhsWfmMPI
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กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ เพิ่มพูล บานขนมไทย สิงหาคม คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี บานปก นางสาวศรีวรรณ  จิตจินดา การทําเกษตรกรรม สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1zE_i56BBHv1KOWa3P6jDr3fb1ZRFCijl
https://drive.google.com/open?id=149YVDy8h5dNLALuirvmvFiTGodW8e1we


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

สัตหีบ สัตหีบ นางปนปนัทธ สาระรัตน การประดิษฐดอกไมจากดินไทย สิงหาคม คลิกเพื่อดู

สัตหีบ สัตหีบ นางปนปนัทธ สาระรัตน การประดิษฐดอกไมจากดินไทย สิงหาคม คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1VZrBse1_qy2cV2PzAU028Z4tL4xX-I9D
https://drive.google.com/open?id=1dcM7pqAgRZlsHyjadxJfkPLyspdshopr


 
 
 

 
 

ประจำเดือนกันยายน 
 
 

 

บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน หมายเหตุ

เกาะสีชัง ทาเทววงษ นางสาวอพวัลย พรมฤทธิ์ การทํา EM Ball (อีเอ็มบอล) กันยายน

บอทอง เกษตรสุวรรณ นางสาวขวัญเรือน โชควัฒนากุลชัย แหนมเห็ด กันยายน

บางละมุง หนองปลาไหล นางดวงแกว สมหวัง การประดิษฐหมวกจากเชือกฟาง กันยายน

บางละมุง หวยใหญ นางเชียงใหม  บุญแยม หมูหยองกรอบ บานชากแงว กันยายน

บางละมุง เขาไมแกว นายทวีฤทธิ์ จุฑาเพชร การทําปุยอัดเม็ด กันยายน

บางละมุง โปง พันเอกธงชัย หมอยาไทย การใชมุงเขียวปองกันศัตรูพืช กันยายน

บางละมุง บางละมุง นายวารี  สามกิ วัดโบสถราง บานบางละมุง กันยายน

บางละมุง พัทยากลาง นายธนะสิทธิ์ ชัยชนะโชติวีรกุล การเพาะเลี้ยงนกหงสหยก และนกแกว ซันคอนัวร สรางรายได กันยายน

พานทอง พานทอง นายทํานอง รุงสีทอง ศิลปะชางทอง กันยายน

พานทอง เกาะลอย กลุมนวดแผนไทย ต.เกาะลอย นวดแผนไทยและสมุนไพรประคบ กันยายน

พานทอง หนองกะขะ นางศิริเพ็ญ  คุมครอง หัตถกรรมผักตบชวา กันยายน

พานทอง บางหัก นายประกิจ  บุญรอด การเย็บตับจาก กันยายน

พานทอง หนองตําลึง นางพิมพร  วุฒิปญญารัตนกุล การแปรรูปสมุนไพร กันยายน

พานทอง หนองหงษ นายศุภกิจ รักษาญาติ ปราชญและภูมิปญญาดานการเกษตร กันยายน

พานทอง โคกขี้หนอน นางอํานวย  นพสมบูรณ การทําขนมไทย กันยายน

พานทอง โคกขี้หนอน นางอํานวย  นพสมบูรณ การทําขนมไทย กันยายน

พานทอง บางนาง นางถาวร  สมจิตต การทอเสื่อกก กันยายน

พานทอง หนาประดู นางสาวจรรยา  บูรณวงค การสานเสนพลาสติก กันยายน

พานทอง มาบโปง นางเสงี่ยม  รุงเรือง การทําไขเค็ม กันยายน

พานทอง บานเกา หลวงพอเปน ประวัติพระเกจิ ความศรัทธา ความเชื่อ ของคนสมัยโบราญ กันยายน

พานทอง บานเกา นางศิริเพ็ญ  คุมครอง หัตถกรรมผักตบชวา กันยายน

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ  เพิ่มพูล บานขนมไทยคุณยายสละ กันยายน

เมืองชลบุรี บานปก นางสาวศรีวรรณ  จิตจินดา การทําเกษตรกรรม กันยายน

สัตหีบ บางเสร นางปราณีต ลอยไสว การทําเสื้อมัดยอมสีสดใส กันยายน

สัตหีบ แสมสาร วัดชองแสมสาร วัดชองแสมสาร กันยายน



แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เกาะสีชัง ทาเทววงษ นางสาวอพวัลย พรมฤทธิ์ การทํา EM Ball (อีเอ็มบอล) กันยายน คลิกเพื่อดู

บอทอง เกษตรสุวรรณ นางสาวขวัญเรือน 

โชควัฒนากุลชัย

แหนมเห็ด กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1KpP1M2xu2f0QxDxwqAxT5ZWz5VNlEpaH
https://drive.google.com/open?id=1hZtVWMIV2SjWTJydWt2NPe6e-FhMQafK


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง หนองปลาไหล นางดวงแกว สมหวัง การประดิษฐหมวกจากเชือกฟาง กันยายน คลิกเพื่อดู

บางละมุง หวยใหญ นางเชียงใหม  บุญแยม หมูหยองกรอบ บานชากแงว กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1d-VwElVd4BCUmCCFQhfK19YTd8B1wnJC
https://drive.google.com/open?id=1QrmNa-ObpzJ_GXeV0aauWu6GfidnL9hI


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง เขาไมแกว นายทวีฤทธิ์ จุฑาเพชร การทําปุยอัดเม็ด กันยายน คลิกเพื่อดู

บางละมุง โปง พันเอกธงชัย หมอยาไทย การใชมุงเขียวปองกันศัตรูพืช กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1qzzyQsmoLuCWIZwZx5z-M9IkvQSh_BTy
https://drive.google.com/open?id=1--dRvd0_PM94yDFRmNGFF4QREG5gE4w7


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

บางละมุง บางละมุง นายวารี  สามกิ วัดโบสถราง บานบางละมุง กันยายน คลิกเพื่อดู

บางละมุง พัทยากลาง นายธนะสิทธิ์ ชัยชนะโชติวีรกุล การเพาะเลี้ยงนกหงสหยก และนกแกว 

ซันคอนัวร สรางรายได

กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1HNZWQkJnHiMUI1q-9xnB0iNaS2mny21x
https://drive.google.com/open?id=1lkqbx5VgOGJbPu3t4zQpGMUUUxuejgdq


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พานทอง พานทอง นายทํานอง รุงสีทอง ศิลปะชางทอง กันยายน คลิกเพื่อดู

พานทอง เกาะลอย กลุมนวดแผนไทย ต.เกาะลอย นวดแผนไทยและสมุนไพรประคบ กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=10Mz1el1x_0gx6VijKM6-sf-QKlHl9omG
https://drive.google.com/open?id=1wK93An1hXOhvr_DV1Phafr9dmyy3fzUj


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พานทอง หนองกะขะ นางศิริเพ็ญ  คุมครอง หัตถกรรมผักตบชวา กันยายน คลิกเพื่อดู

พานทอง บางหัก นายประกิจ  บุญรอด การเย็บตับจาก กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1706pMcOreliYfkTP7clxSr9y4SCDN5lH
https://drive.google.com/open?id=1T8jN3G1CzU_efi1881vVX52XKuwV27g0


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พานทอง หนองตําลึง นางพิมพร  วุฒิปญญารัตนกุล การแปรรูปสมุนไพร กันยายน คลิกเพื่อดู

พานทอง หนองหงษ นายศุภกิจ รักษาญาติ ปราชญและภูมิปญญาดานการเกษตร กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1cCwIcQy4AkA6y1PqWd2-PPlpjBwQ_M60
https://drive.google.com/open?id=125ttZbT3weZq-LnF0nLVyCx3yzVhqkfq


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พานทอง โคกขี้หนอน นางอํานวย  นพสมบูรณ การทําขนมไทย กันยายน คลิกเพื่อดู

พานทอง โคกขี้หนอน นางอํานวย  นพสมบูรณ การทําขนมไทย กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1DTYNmGN-fhM4PSvbqpC8v9wwfzkO0T8y
https://drive.google.com/open?id=1gslD7pyg5_pc5_as0Kn3GUvOUvymslcA


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พานทอง บางนาง นางถาวร  สมจิตต การทอเสื่อกก กันยายน คลิกเพื่อดู

พานทอง หนาประดู นางสาวจรรยา  บูรณวงค การสานเสนพลาสติก กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1y3-gsFpQ-B6M5resvaqbzywx2iOttlMi
https://drive.google.com/open?id=1W61KISzXcVSGie0aYt2e2QLEP2jUE8Lj


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พานทอง มาบโปง นางเสงี่ยม  รุงเรือง การทําไขเค็ม กันยายน คลิกเพื่อดู

พานทอง บานเกา หลวงพอเปน ประวัติพระเกจิ ความศรัทธา ความเชื่อ 

ของคนสมัยโบราญ

กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1kE-SXWAU_TQWedqWLkHuSYoyyXQ0mQVs
https://drive.google.com/open?id=1DQI-CEtnO8jq0Tt9dwZqyxTh5Aitfy1O


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

พานทอง บานเกา นางศิริเพ็ญ  คุมครอง หัตถกรรมผักตบชวา กันยายน คลิกเพื่อดู

เมืองชลบุรี บางทราย นางสละ  เพิ่มพูล บานขนมไทยคุณยายสละ กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1lZ8ufB1wxWbvDJ755rT67rskwdddyVoc
https://drive.google.com/open?id=13DloxgIbpFsFawYKN8gcWFpc05iq12MP


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

เมืองชลบุรี บานปก นางสาวศรีวรรณ  จิตจินดา การทําเกษตรกรรม กันยายน คลิกเพื่อดู

สัตหีบ บางเสร นางปราณีต ลอยไสว การทําเสื้อมัดยอมสีสดใส กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1TBQ8UcgeFsyr13vTVOR8otPo_vybTVcS
https://drive.google.com/open?id=1po5Vp8BFDql8tgqDoP-8udfwOJucGX88


แบบรายงานการสงบทความภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

กศน.อําเภอ กศน.ตําบล ชื่อ-สกุล ภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อบทความภูมิปญญา ประจําเดือน แนบจดหมายขาว/จุลสาร/ภาพสื่อประชาสัมพันธ ลิงคบทความ หมายเหตุ

สัตหีบ แสมสาร วัดชองแสมสาร วัดชองแสมสาร กันยายน คลิกเพื่อดู

https://drive.google.com/open?id=1hIFVnjTFZkltE8YSdKylDG7jdeP-MmIK

	ปก
	บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 - พิม2
	บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 - มิ.ย.
	ปก
	บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 - พิม2 (1)
	บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 - มิ.ย. (1)
	ปก
	บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 - พิม2 (2)
	บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 - มิ.ย. (2)
	ปก
	บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 - พิม2 (3)
	บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 - มิ.ย. (3)

