
ทะเบียนปราชญช์าวบ้านตำบลแคนเหนือ 

ด้านถูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา 
 

ลับดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นายหวด  สุดเพาะ 27 ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

2 นายประดิษฐ์ เพียยุระ 133 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

3 นายคำสิงห์  พลชัยสงค์ 64 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

4 นายหนูลำ  กองเกิด 25 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

5 นายสุคะ  แสนอาจ 66 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

6 นายบุญส่ง   อุ่นสำโรง 47 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

7 นายนวย  สุดรัก 11/3 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

8 นายขำ   เสมอใจ 109 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

9 นายคำมา  สมคำ 7/2 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

10 นายสมาน  พิมพ์ชายน้อย ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

11 นายบุญมี  กองเกิด 15 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

12 นายส้ำ  อ่อนกันหา 30 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

13 นายลำใยล์ ลาภเจริญ 20 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

14 นายเคน  สุทธิ 14 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

15 นายบุญแถม  ใสทอง 25 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

16 นายเสมอืน  สุดงาม 96 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

17 นายสีลี  หันมา 91 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

18 นายเลิศ  สุดธิ 8 ม.2 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

19 นายสหชาติ  ทันที ม.8 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

20 นายบุญเพ็ง  กุลวงษ์ 3/2 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

21 นายขุลี  ขุ่มด้วง 1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

22 นายบุญโสม  สามเมฆ 11/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

23 นายบุญมา   ภาวะโคตร 4/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

    

    

    

    

    

    

    



ทะเบียนปราชญช์าวบ้านตำบลแคนเหนือ 

ด้านถูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณีและพธิีกรรม 
 

ลับดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นายหวด  สุดเพาะ 21 ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

2 นายหนูลำ  กองเกิด 25 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

3 นายกวิล  ทิทา 93 ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

4 นายคล้าย  นาลิน 66/1 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

5 นายสุดใจ  พรหมรัม 134 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

6 นายบุญมี  กองเกิด 15 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

7 นายวิพัฒน์  ทองทา 58 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

8 นายสมควร  สลีา 33 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

9 นายสุพจน์  สายจันทร์ 26 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 085-9266725 

10 นายสุริยา  สันชิด 44 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

11 นายสมจิตร  มีสุย 57 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

12 นายสาคร  จันภูงา 53 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

13 นายสายทอง  ธาตุดี 10 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

14 นายไพร   สุนนท์ 35/1 ม.2 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

15 นายวีรศักดิ์  สุดใด ม.8 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

16 นายบุญเพ็ง  กุลวงษ์ 3/2 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

17 นายอุลี  ขุ่มด้วง 1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

18 นายบุญโสม  สามเมฆ 11/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

19 นายบุญมา   ภาวะโคตร 4/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

20 นายพั่ว   สมพีันธ์ 40 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

21 นายถวิล  สมีดี 10 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

ทะเบียนปราชญช์าวบ้านตำบลแคนเหนือ 

ด้านถูมิปัญญาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน 

 

ลับดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นายสวัสดิ์  ทิทา 88 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

2 นายอินตา  มั่นยืน 3 ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

3 นางสุมาลี  สุดเพาะ 3 ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

4 นางสมคิด  ขอนเต็ง 147 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

5 นางรัตนประภา  แสนอาจ 66 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

6 นางกฤษณา  จ่าบาล 19 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

7 นางบัวพันธ์  จ่าบาล 29 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

8 นางทองม้วน  ใสทอง 25 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

9 นางคำจงิ  สันทา 30 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

10 นางไหม  ทิทา 32 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

11 นางกันหา  ชัยพรม 67 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

12 นางทิม  ภาวะโคตร 63 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

13 นางสุรินทร์  ทรงคาศรี 41 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

14 นางหนูจนี  ไสโม้ 59 ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

15 นางประเสริฐ  สเีล 91 ม.2 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

16 นายทองปอนด์  สันหนัง 80 ม.2 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

17 นายทองไท  ใสจูง ม.8 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

18 นายสมสี  จ่าบาล 170 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

19 นายบัว  สมีพันธ์ 40 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

20 นายบุญมา  ภาวะโคตร 4/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

21 นายสุนิน  นามจำปา 45 ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

    

    

    

    

 

 

 



ทะเบียนปราชญช์าวบ้านตำบลแคนเหนือ 

ด้านถูมิปัญญาเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม 
 

ลับดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นายจรรยา  ภูจิตทอง 165 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

2 นายนวย   สุดรัก 7/3 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

3 นายขำ  เสมอใจ 109 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

4 นายอ่ำ    หวานแท้ 159 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

5 นายไสว   เชียงคำซาง 184 ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

6 นายโชค  ตระสินธ์ ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

7 นายสมควร  สลีา 33 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

8 นายศรี   วิชัยยา 81 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

9 นายสมจิตร์   มีสุข 57 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

10 นายสาคร  จันภูงา 53 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

11 นายวัชรินทร์  ผวิขม 19 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

12 นายจ้าว  แก้วพรม 74 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

13 นายบัวเรียน  สันทัด 63 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

14 นางเกษา  สุทธิ 19 ม.2 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

15 นางสมัย  สุขชัย 141 ม.2 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

16 นายทศพร  ขานทอง ม.8 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

17 นายบุญเพ็ง  กุลวงษ์ 3/2 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

18 นายอุลี  ขุ่มด้วง 1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

19 นายบุญโสม  สามเมฆ 11/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

20 นายบุญมา   ภาวะโคตร 4/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

21 นายทองใบ   กุลวงษ์ 131 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

22 นายประสิทธิ กุลวงษ์ 243 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

    

    

    

 

 

 

 



ทะเบียนปราชญช์าวบ้านตำบลแคนเหนือ 

ด้านถูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน 
 

ลับดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นายอินตา  มั่นยืน 6 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

2 นายทองอยู่  สมอหมอบ 8 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

3 นายประยูร  สันตชิต 144 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

4 นางสุมาลี   สุดเพาะ 6 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

5 นางสวรรค์  สุดรัก 186 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

6 นายเสถียร   ใสทอง 66 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

7 นายพวง  สุดชาดี 61 ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

8 นายสำรอง  สันดี 43 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

9 นางกฤษณา  จ่าบาล 19 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

10 นางทองใส  จ่าบาล 29 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

11 นางทิม  ภาวะโคตร 63 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

12 นายวสุรัตน์  ภาวะโคตร 53 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

13 นายอำพร   น้อยตำแย ม.8 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

14 นางาส  กุลวงษ์ 3/2 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

15 นางขำ  พันทำมา 81 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

16 นางแทล่  สมีใหญ่ 29/2 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

17 นางหนูเย็น  แผ่นศลิา 242 ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

18 นางวิรัตน์  กุลวงษ์ 121 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

19 นางทองเรียบ  หันมา 8/2 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

20 นายบุญเพ็ง  กุลวงษ์ 3/2 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



ทะเบียนปราชญช์าวบ้านตำบลแคนเหนือ 

ด้านถูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน 
 

ลับดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นายหวด   สุดเพาะ 27 ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

2 นางสงคราม  สหราม 84/1 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

3 นายสุคะ  แสนอาจ 66 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

4 นายประดิษ  พรมคำรอง 128 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

5 นายเคน   สุทธิ 14 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

6 นายบุญมี  กองเกิด 15 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

7 นายบุญแถม   ใสทอง 25 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

8 นายสำ   อ่อนกันหา 30 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

9 นายสภา  ไสโม้ 59 ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

10 นายคำภู   นาน้อย 7 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

11 นายใจ  สมีแจ่ม 15 ม.2 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

12 นายสงกา  สันเทพ ม.8 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

13 นายบุญโสม  สามเมฆ 11/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

14 นางขำ  พันทำมา 81 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

15 นางทองเรียบ  หันมา 8/2 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



ทะเบียนปราชญช์าวบ้านตำบลแคนเหนือ 

ด้านถูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ ์
 

ลับดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นายจรรยา  ภูจิตทอง 165 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

2 นายอ้ม  สุกใหญ่ 107 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

3 นายทองสุก   ผิวขม 19 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

4 นายประมวล  สุดเหลือ 46/1 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

5 นายลี   โพธิ์วงษ์ 93 ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

6 นายสมควร   สีลา 33 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

7 นายโชค  ตระสินธุ์ ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

8 นายสมจิตร  มีสุข 57 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

9 นายจ้าว   แก้วพรม 74 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

10 นางผอง  สุดเพาะ 35 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

11 นางหม้อ   สาดี 24/1 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

12 นางไว   ใสบาล 36 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

13 นางรกิง้   หันมา 91 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

14 นางกว้าง   นาน้อย 7 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

15 นางสากล   ไชยบัง 95 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

16 นางกลม  สุดดี 74 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

17 นางศรี  สันทัด 63 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

18 นางสมหวัง  สุดแท้ 95 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

19 นายพิมล  ผิวขม 112 ม.6 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

20 นายคำกอง  สุดธรรม 76 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

21 นายเลิศ  สุทธิ 8 ม.2 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

22 นางวนดิา  ใสจูง 70 ม.2 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

23 นายคะนอง  จำปาทิ ม.8 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

24 นายบุญมา   ภาวะโคตร 4/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

25 นายทุย  เพชรตะกั่ว 114 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

26 นางจำรัส  กุลวงษ์ 243 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

    

    

 

 



ทะเบียนปราชญช์าวบ้านตำบลแคนเหนือ 

ด้านถูมิปัญญาเกี่ยวกับการจกัสาน 
 

ลับดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นายจรรยา  ภูจิตทอง 165 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

2 นายเกิ่ง   สันตชิต 17/4 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

3 นายลี   โพธิ์วงษ์ 93 ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

4 นายเคน   สุทธิ 14 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

5 นายสมควร  สลีา 33 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

6 นายบุญมี  กองเกิด 15 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

7 นายสมจิตร์  มีสุข 57 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

8 นายบุญแถม  ใสทอง 25 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

9 นายวัชรินทร์  ผวิขม 19 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

10 นายสุริยา  สันชิต 44 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

11 นายเสถียร  ใสทอง 66 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

12 นายยัง  สมีนาง 38/2 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

13 นายหนูแดง   สุดดี 133 ม.6 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

14 นายโอ  ชัยภา  13/1 ม.2 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

15 นายสมบาง  สดสัง ม.8 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

16 นายบุญเพ็ง  กุลวงษ์ 3/2 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

17 นายขุลี  ขุ่มด้วง 1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

18 นายบุญโสม  สามเมฆ 11/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

19 นายบุญมา   ภาวะโคตร 4/1 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

20 นายสุนิน  นามจำปา 45 ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

21 นายสมสี  จ่าบาล 170 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

22 นายเสถียร  จ่าบาล 122 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

23 นายคำเพ็ง  สมีเพชร 29 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

    

    

 

 

 

 



ทะเบียนปราชญช์าวบ้านตำบลแคนเหนือ 

ด้านถูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน 
 

ลับดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นางพรรณี  สุดใหญ่ 27 ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

2 นางบุญทัน สุดโต 134 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

3 นางสมจติ  ขอนเต็ง 147 ม.3 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

4 นายกอง  สุดแสง 16 ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

5 นายบุญมี  วงศ์อินทร์จันทร์ 34 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

6 นายพวง  สุดชาติ 61 ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

7 นายวีระเดช  บุญชูหล้า 72 ม.4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

8 นายลำใยล์    ลาภเจริญ 20 ม.4 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

9 นางสุเขียว   ศรีจูมพล 83 ม.2 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

10 นางสาวสมหวัง  สมีเพ็ชร ม.8 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

11 นายชาย  วงษ์พระจันทร์ 120 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

12 นายสมควร  พชืผักหวาน 199 ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

13 นายวิวัฒน์  ไชนสีหา 198 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

14 นางเครือวัลย์  กุลวงษ์ 137 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

15 นางยม  พลไธสงค์ 132 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

16 นางขำ  พันธ์ทำมา 81 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

17 นางไพศรี  สมีใหญ่ 174 ม.9 ต.แคนเหนอื อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

    

    

    

    

    

    

    

    

 


