
เทศบาลต าบลที่วัง 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรียบเรียงข้อมูล 

กองการศึกษา 



 

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลที่วัง 

ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ปราชญ์ด้าน 

1 นายเสริม เพชรท่ีวัง 69/6 ม.5 หมอตั้งศาลพระภูมิ 

2 นายปลอบ อักษรน า 211 ม.9 หมอนวดจับเส้น 

3 นายเจิม แสงทอง 72 ม.2 หมอนวดจับเส้น 

4 นางสาวล าไย หอมเกตุ 112/2 ม.3 หมอนวดจับเส้น 

5 นางเอี่ยม เกิดขุมทอง  34 ม.1 หมอนวดจับเส้นและหมอต าแย 

6 นายประเคียง สังข์แก้ว 140 ม.5 หมดกวาดตาลในปากเด็ก 

7 นางนิต นาคิน 107 ม.7 ขนมสารทเดือนสิบ 

8 นางมาลี กุมารจันทร ์ 147/5 ม.8 ร้องเพลงกล่อมเด็ก 

9 นางประพิง ชูแก้ว 198 ม.7 หมอดูดวง 

10 นางเขียด เกตุแก้ว 88 ม.2 หมอชาวบ้าน 



 

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลที่วัง 

ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ปราชญ์ด้าน 

11 นายจ าป ี สิงโท 59/5 ม.10 เครื่องจักรสานและไม้กวาดดอก
หญ้า 

12 นายส าราญ จินดาพงศ ์ 59/2 ม.9 เครื่องจักรสานและไม้กวาดดอก
หญ้า 

13 นางสร้อย แก้วเทวา 90 ม.3 เครื่องจักรสาน 

14 นายสายัณห ์ ไหมแก้ว  22/9 ม.5 การเกษตร (ท าปุ๋ยหมักธรรมชาติ) 

15 นายสัญญา เทวภักดิ์ 21/4 ม.2 การเกษตร 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่    20  ต.ค.  2499  
มาดาช่ือ   นางขลบิ  เพชรทีว่งั  
บิดาชื่อ     นายแกว้   เพชรทีว่งั 
ที่อยู่  69/6  ม.5 ต.ทีว่งั  อ.ทุง่สง  
จ.นครศรธีรรมราช 
 

หมอตั้งศาลพระภูม ิ



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่  5  มิ.ย. 2493  
มาดาชือ่  นางนุม่  อักษรน า  
บิดาชื่อ   นายเปรม  อักษรน า 
ที่อยู่  211 ม.  9 ต.ทีว่ัง  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 
 

หมอนวดจับเส้น 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่ 1  ม.ค.  2498  
มาดาชือ่  นางนุม่  แสงทอง  
บิดาชื่อ นายทอง  แสงทอง 
ที่อยู่ 72  ม.2  ต.ทีว่งั  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 
 

หมอนวดจับเส้น 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่ พ.ศ 2494  
มาดาชือ่ นางลว้น หอมเกต ุ 
บิดาชื่อ  นายพนัธ ์หอมเกต ุ 
ที่อยู่112/2 ม. 3  ต.ทีว่งั  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 
 

หมอนวดจับเส้น 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่  18  ธ.ค.  2477  
มาดาชือ่   นางอัน้  เกิดขมุทอง  
บิดาชื่อ  นายนวล  เกิดขมุทอง 
ที่อยู่  34  ม. 1  ต.ทีว่ัง  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 
 

หมอนวดจับเส้นและหมอต าแย 



 

ประวัต ิ

นายประเคียง สังข์แกว้  
เกิดเมือ่ พ.ศ. 2492   
มาดาชือ่  นางเพง็   สังข์แกว้ 
บิดาช่ือ นายทอง   สังข์แกว้ 
ที่อยู ่140  ม. 5  ต.ทีว่ัง  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 

หมอกวาดตาลในปากเด็ก 



 

ประวัต ิ

นางนติ      นาคิน  
เกิดเมือ่ พ.ศ. 2491   
มาดาชือ่  นางนิม่   นาคนิ 
บิดาช่ือ  นายแดง  นาคิน 
ที่อยู ่107  ม. 7  ต.ทีว่ัง  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 

ขนมสารทเดือนสิบ 



 

ประวัต ิ

นางมาลี   กุมารจนัทร ์
เกิดเมือ่  5 ก.ค. 2509  
มาดาชือ่   นางอิม่    กุมารจนัทร ์  
บิดาช่ือ   นายแปน้  กมุารจนัทร ์
ที่อยู ่147/5 ม.8  ต.ทีว่งั  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 

ร้องเพลงกล่อมเด็ก 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่ 12  ส.ค.  2498  
มาดาชือ่  นางปรงุ  ชูแก้ว  
บิดาชื่อ นายรา่น  ชูแก้ว 
ที่อยู่ 198  ม. 7  ต.ทีว่ัง  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 

หมอดูดวง 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่ 20  เม.ย.2500   
มาดาชือ่    นางร่ม   เกตแุกว้  
บิดาชื่อ   นายดวง  เกตุแกว้ 
ที่อยู่  88  ม. 2 ต.ทีว่งั  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 

หมอชาวบ้าน 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่ 2  มี.ค. 2495  
มาดาชือ่ นางแดง  สิงห์โท  
บิดาชื่อ นายเขียว สิงห์โท 
ที่อยู่ 59/5 ม.10  ต.ทีว่งั  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 

เครื่องจักรสานและไม้กวาดดอกหญ้า 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่  พ.ศ.2498  
มาดาชือ่ นางนวล   จินดาพงศ ์  
บิดาชื่อ นายเจรญิ  จินดาพงศ ์
ที่อยู่ 59/2 ม.9  ต.ทีว่งั  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 

เครื่องจักรสานและไม้กวาดดอกหญ้า 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่  1 เม.ย. 2496   
มาดาชือ่    นางจา่ง  แกว้เทวา  
บิดาชื่อ   นายสว้ง  แกว้เทวา 
ทีอ่ยู่  90  ม. 3 ต.ทีว่งั  อ.ทุง่สง  
จ.นครศรธีรรมราช 

เครื่องจักรสาน 



 

ประวัต ิ

นายสายัณห ์ ไหมแกว้ 
เกิดเมือ่ 15 ก.พ. 2505  
มาดาชือ่ นางจ าปา   ไหมแกว้  
บิดาช่ือ นายสญัญา  ไหมแกว้ 
ที่อยู ่22/9 ม.5 ต.ทีว่ัง  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 

การเกษตร(ท าปุ๋ยหมักธรรมชาติ) 



 

ประวัต ิ

เกิดเมือ่  20  มิ.ย.  2517  
มาดาชือ่   นางยพุนิ   เทวภกัดิ ์  
บิดาชื่อ  - 
ที่อยู่ 21/4 ม. 2 ต.ทีว่งั  อ.ทุง่สง   
จ.นครศรธีรรมราช 

การเกษตรผสมผสาน 


