
 
ด้านการถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร 

หมู่ที่ 3 นางวิลาวรรณ ยาวิชยั การท าปลารา้ 
 นางสุพิน หม่อมพกุล การท าแคบหม ู
หมู่ที่ 5 นางเล็ก สุปัญญา การท าแหนมหม ู
 นายสุทัศน์ นาสุริวงค์ การท าปลารา้ 
หมู่ที่ 6 นางปราณ ี สุขนิตย ์ การท าปลารา้ 
 นางสาย สาระลม การท าปลารา้ 
หมู่ที่ 7 นางอุษา ทาวงค์ การท าขนมไทย 
 นายเมืองแกว้ พรมมา การท าปลารา้ 
 นางสุขา เทพสุรินทร ์ การท าปลารา้ 
หมู่ที่ 8 นางจ าป ี ทิพย์นวล การท าปลารา้ 
 นางสายบวั นันต๊ะรัตน ์ การท าปลารา้ 
หมู่ที่ 10 นางสายทอง ประทุมชู การท าปลารา้ 
 นางตา ปัญญาวิชา การท าปลาส้ม 
หมู่ที่ 11 นางสมใจ แก้วค าแหง แจ่วบอง 
 นางปั๊ด แก้วสืบ การท าปลาส้ม 
หมู่ที่ 12 นางร าไพ หนองประทุม การท าปลาส้ม 
หมู่ที่ 13 นางศรีพรรณ์ ต่อมใจ หน่อไม้ดอง 
 นางค าปัน จันทร์วงค์ การท าปลารา้ 

ด้านความเชื่อ / โหราศาสตร์ / ไสยศาสตร์ 

หมู่ที่ 3 นายใจ ๋ จันกุล ี ไสยศาสตร์ 
 นายใจ๋มา หม่อมพกุล ไสยศาสตร์ 
หมู่ที่ 4 นายปยิะวัฒน ์ ทัศเจริญ ไสยศาสตร์ 
หมู่ที่ 5 นางจันทร์หอม พรมมาลี หมอดูด้านโชคชะตา 
 นายมูล บุญรักษา การสืบชะตา 
หมู่ที่ 6 นายพงษ ์ เครือแก่นแก้ว ความเชื่อ 
หมู่ที่ 7 นายค า ยอดวงค์ ไสยศาสตร์ 
หมู่ที่ 8 นายเดชธรรม ค าดิบ ไสยศาสตร์ 
 นายอินจันทร ์ วงค์มูล ไสยศาสตร์ 
 นายทา ยอดวงค์ ไสยศาสตร์ 
หมู่ที่ 10 นายหน ู ทองค า หมอดูด้านโชคชะตา 
 นางเขียว สลีสองสม หมอดูด้านโชคชะตา 
หมู่ที่ 12 นายศรีมอย อิ่นค า โหราศาสตร์ 
 นายบุญธรรม อุตมะธาน ี ไสยศาสตร์ 
หมู่ที่ 13 นายมังกรณ์ จันทร์มณี ไสยศาสตร์ 
 นายตุ้ม ตาผาบ ไสยศาสตร์ 

จัดท าโดย  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลท่าสาย  อ าเภอเมืองเชยีงราย  



ด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 2 นายค า ไชยประเสริฐ ดนตรีพื้นบ้าน 
หมู่ที่ 3 นายประมวล ชุ่มแก้ว จ้อย ซอ 
หมู่ที่ 5 นานสิน แก้วมณ ี ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายต๋าค า นุกาศ ดนตรีพื้นบ้าน 
หมู่ที่ 6 นายจันทร์แสง ช านาญยิ่ง ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายสมาน พุทธวงค์ ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายสนิท ชมภู  พิธีสะเดาะเคราะห ์
หมู่ที่ 7 นายค า ยอดวงค์ จ้อย ซอ 
หมู่ที่ 8 นายเกษฒ ใจมณ ี ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายบุญจ ู นาวา ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายจาย ยอดวงค์ ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายผัด ปงรังกา ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายดวง ไชยอะทะ ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายสิงห ์ วงค์มูล ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายทา ยอดวงค์ ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายเรืองศักดิ์ รูปสูง จ้อย ซอ 
 นางยุพิน สลีสองสม จ้อย ซอ 
 นางอัมภาวัน จันทราพูน ฟ้อน ร า 
 นางจันทร์สุข เตชะสิงห์ ฟ้อน ร า 
 นายพิชยั จันทะวงค์ จ้อย ซอ 
หมู่ที่ 9 นายบุญเลิศ ไชยยะแสน หมอล า 
 นายสง่า แก้งโทน เป่าแคน 
หมู่ที่ 10 นายค าตัน สมบัติ ดนตรีพื้นบ้าน 
 นายพุฒ ค าจันทร์ จ้อย ซอ 
 นางดี จันธิมา จ้อย ซอ 
หมู่ที่ 11 นายยอด ใจวัน ดนตรีพื้นบ้าน 
หมู่ที่ 12 นางดา สิงห์จารห ์ หมอล า 
 นางดี สวัสด ี จ้อย ซอ 
หมู่ที่ 13 นางป้อ บุญก้ า จ้อย ซอ 
 นายธนันชยั จันทร์หล้า ดนตรีพื้นบ้าน 

ด้านงานฝีมือต่างๆ การจักรสาน 

หมู่ที่ 1 นางค ามา  ค าทา การจักรสานหมวกจากไม้ไผ่ 
หมู่ที่ 2 นายหลกี วะยาค า การจักรสานเส้นพลาสติก 
 นายสิงห์ค า หม่อมพกุล ไม้กวาดดอกหญ้า 
 นางเรือน  ไคร้ศรี จักรสารงอบ 
 นายวงศกร เตชะน้อย โคมไฟแขวน 
 นางกนกวรรณ เป็นแผ่น โคมไฟแขวน 
 นางวรรณา เตชะน้อย การท าผ้าห่ม เย็บพรมเช็ดเท้า 
 นางแสงเดือน ยาวิชยั การท าผ้าห่ม เย็บพรมเช็ดเท้า 
 นายมนัส ไชยประเสริฐ จักรสานไม้ไผ่ 
 นางปี๋ วงค์เรือน การท าบายศร ี
 นายผัน ปัญญา การท าบายศร ี
หมู่ที่ 4 นายวิฑูรย ์ โพธิ์ปัญญา การท าเฟอร์นิเจอร ์
หมู่ที่ 7 นางแสงจันทร ์ ธรรมยอม การท าบายศร ี
หมู่ที่ 8 นายสวย ค าดิบ จักรสานไม้ไผ่ 
 นายทา สุ่มมงคล จักรสานไม้ไผ่ 
 นายเย็น พลทา จักรสานไม้ไผ่ 
 นายอา้ย ค าดิบ จักรสานไม้ไผ่ 
หมู่ที่ 10 นางส าลี เทศสิงห์ การทอเสื่อ/ทอผ้า 
หมู่ที่ 11 นายตั๋น สุขแก้ว จักรสานไม้ไผ่ 
หมู่ที่ 12 นางอรุณ สุขุม การทอผ้า 
 นายพูน ภูดวงเดือน จักรสานไม้ไผ่ 

หมู่ที่ 13 นางเขียว เครือค า 
จักรสานตะกรา้จากสมุด
โทรศัพท์ 

 นางนันทิยา ระลึก โคมไฟแขวน 
 นางแก้ว แก้วมณ ี การท าบายศร ี
 นางแป่ม ชัยอาษา การท าบายศร ี
 นางเงิน ชัยชมภ ู การท าบายศร ี
 นายนวล เจ็นค า จักรสานไม้ไผ่ 
 นายแอ ค าจันทร์ จักรสานไม้ไผ่ 
 นายแอ ระลาธ ิ จักรสานไม้ไผ่ 

ด้านการเกษตร 

หมู่ที่ 2 นายประดิษฐ ์ อินต๊ะ การท าปุย๋ชีวภาพ 
 นายมนัส ไชยประเสริฐ การท าปุย๋ชีวภาพ 
หมู่ที่ 3 นางน าพา ขัติกันทา เศรษฐกิจพอเพียง 
 นายจรัส สุวรรณปราการ การเลี้ยงปลา 
 นายอุ๊ด แซ่อึ้ง การเพาะพันธก์บ 
 นายทรงศักดิ์ หมั่นไร ่ การเพาะพันธ์ปลา 
หมู่ที่ 6 นายจันทร ์ ค าจันทร ์ การเพาะเห็ด 
หมู่ที่ 8 นายประดิษฐ ์ อินต๊ะอดทน การท าปุย๋ชีวภาพ 

แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน 

หมู่ที่ 2 นายทา ยอดวงค์ สมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ที่ 4 นางสายทอง ค าปัญญา นวดแผนโบราณ 
หมู่ที่ 5 นายทรงศักดิ์ หมั่นไร ่ สมุนไพรพื้นบ้าน 
 นายมูล บุญก้ า สมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ที่ 6 นายค าเมือง แสนฟ้อ สมุนไพรพื้นบ้าน 
 นายท า ศรีบุญเรือง สมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ที่ 7 นายสมบูรณ์ ทองสง่า สมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ที่ 8 นายทา ยอดวงค์ สมุนไพรพื้นบ้าน 
 นางอัมภาวัน จันทราพูน นวดแผนโบราณ 
 นางแสงหล้า จันทร์ศิริ นวดแผนโบราณ 
หมู่ที่ 12 นายศรีมอย อิ่นค า หมอพื้นบา้น 
หมู่ที่ 13 นายทา ตันแพร ่ สมุนไพรพื้นบ้าน 


