ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ
หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชนสมบู ร ณ์ แ บบหมู่ ที่ ๑ ต ำบลดอนไก่ ดี เกิ ด จากการด าเนิ น การ
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้ในชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนโดยมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ค่านิยม วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชุมชนก่อให้เกิดศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกระทุ่มแบน ได้ รับงบประมาณจาก
กรมการพัฒ นาชุมชนให้ ดาเนิน โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีศักยภาพเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
สมบูรณ์แบบจึงได้ดาเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ ๑ ดอนไก่ดี เพื่อก่อให้เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ สร้างความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับเรื่องราววิถีชีวิตของตนเอง
ตาบลดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่ม แบน จากการบอกเล่ าของผู้ เ ฒ่ าผู้ แก่เล่ าว่าพื้นที่ใ น
บริเวณตาบลดอนไก่ดี เป็นพื้นที่น้าท่วมไม่ถึง และชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะเลี้ยงไก่เพื่อเอาไว้ขาย และ
นาไปชนกับไก่ชนในหมู่บ้านอื่นๆ และมักจะได้รับชัยชนะเสมอ ดังนั้นจึงเรียกชื่อพื้นที่นี้ว่า “ดอนไก่ดี”
และในอดีตตาบลท่าเสา เคยรวมอยู่ เป็ นตาบลเดียวกับตาบลดอนไก่ดี แต่ต่อมาภายหลั งก็ถูกแยก
ออกเป็นอีกตาบลหนึ่งแต่ยังมีการติดต่อและสนิทสนมเช่นเดิม ตาบลดอนไก่ดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
อาเภอกระทุ่มแบน ห่างจากที่ว่าการอาเภอกระทุ่มแบน ๓ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณ 14 กิโลเมตร โดยมีถนนสุคนธวิทเป็นเส้นทางหลัก
พื้นที่ตาบลดอนไก่ดีมีจุดเด่น คือ มีชื่อเสียงในสินค้า OTOP คือ เครื่องเบญจรงค์ดอน
ไก่ดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ แหล่งรวบรวมความรู้ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตเบญจรงค์ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ โดยมีช่องทางกรจาหน่ายหลายทาง เช่น มีการจัดจาหน่าย
ในพื้นที่โดย กลุ่มนักท่องเที่ยวจากตางประเทศและในประเทศ เช่น กลุ่ม องค์กร นักเรียน นักศึกษา
ฯลฯ ได้เข้ามาศึกษาและซื้อผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ และอีกช่องทาง ได้แก่ การแสดงสินค้า ตามย่าน
ศูนย์การค้า หรืองานที่รัฐบาลจัดขึ้น ตามเทศกาลต่างๆ และด้านเกษตร มีพื้นที่ที่ทาการเกษตรนั้น ติด
อยู่กับลาคลอง ทาให้ผลผลิตสมบูรณ์ เพราะไม่มีปัญหาการขาดน้าในการทาการเกษตร ด้านศูนย์กลาง
ทางการปกครองมีสถานที่ราชการ เทศบาลตาบล อาเภอ และจังหวัด อยู่ไม่ห่างกัน การคมนาคมสะดวก
ประชากรมีศักยภาพทางอุตสาหกรรมครัวเรือนและมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น
เครื่องเบญจรงค์ น้าว่าน ขนมไทย น้าพริกสูตรโบราณ ฯลฯ
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบหมู่ที่ ๑ ตาบลดอนไก่ดี ได้ดาเนินการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของตาบล องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนและ
ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญของศูนย์เรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิด
แหล่งเรีย นรู้ให้กับ คนทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งในกระบวนการดาเนินงานต้องอาศัย
คณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้การดาเนินงาน

ประสบความสาเร็จและตรงตามตามวัตถุประสงค์ คือ ประชาชนในชุมชนรู้จักพัฒนาตนเอง สนับสนุน
ให้ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ และเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชน

.

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบดอนไก่ดี
หมูท่ ี่ ๑ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน
ควำมหมำยศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ
คือ ศูนย์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สาหรับประชาชน เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้
การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์
ของชุมชน เน้นกระบวนการเรียนรูเพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนา
แบบพึ่งตนเอง
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ประชาชนในชุมชนรู้จักพัฒนาตนเอง
2. สนับสนุนให้ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ จากการสาธิต เอกสาร สื่อการเรียนรู้
3. เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชน
ภำรกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบเบญจรงค์ดอนไก่ดี
1. เป็นศูนย์รวมข้อมูล เช่น ข้อมูลต่างๆ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ รวมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
2. รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชน และจัดหมวดหมู่มี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าไป ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุก
เวลา
3. เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ แหล่งเรียนรู้ในหลากหลายด้าน และเป็นสถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน
4. เป็นศูนย์กลางประสาน และบูรณาการทางานทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นา
กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคีพัฒนาภาครัฐ

กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบดอนไก่ดี
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบดอนไก่ดี หมู่ที่ ๑
๑. นางอุไร

แตงเอี่ยม

ประธาน

๒. นางรัชนี

ทองเพ็ญ

รองประธาน

๓. นางนวลจันทร์

มารุ่งเรือง

กรรมการ

๔. นางจาเนียร

พูมเสม

กรรมการ

๕. นางประพิศ

เอี้ยงชะอุม่

กรรมการ

๖. นางประภาศรี

พงษ์เมธา

กรรมการ/เลขานุการ

๗. นายสิทธินันท์

ธรรมสังวาลย์ กรรมการ

๘. นางนิตยา เรียบร้อยเจริญ

กรรมการ

อำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบดอนไก่ดี
1. ก าหนดเป้ า หมายของศู น ย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชนสมบู ร ณ์ แ บบ วางแผนปฏิ บั ติ และ
ดาเนินการต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. สร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการ
บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆตามความต้องการของชุมชน
3. พัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสาคัญของการ
ส่งเสริมและการจัดการความรู้ในชุมชน และร่วมปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการความรู้
ของชุมชนเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
4. ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ให้ มีค วามหลากหลายทั้ง เนื้ อ หาสาระและ
รูปแบบการเรีย นรู้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้มากที่สุด บันทึกองค์
ความรู้ประจาหมู่บ้าน บันทึกประวัติหมู่บ้าน วิถีชีวิตของคนในชุมชน มีข้อมูลปัจจุบันของหมู่บ้าน
5. กาหนดกฎระเบียบการให้บริการเรียนรู้สาหรั บบุคคลภายนอกและภายในชุมชน
เพื่อให้ชุมชน ดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นไปด้วยความสงบเรียนร้อย
6. ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้อื่นๆทั้งใน
และนอกพื้นที่

ที่ปรึกษำ
๑. นายกเทศมนตรีตาบลดอนไก่ดี
๒. กานันตาบลดอนไก่ดี
๓. ปลัดเทศบาลตาบลดอนไก่ดี
๔. พัฒนากรผู้ประสานงานตาบลดอนไก่ดี
๕. ประธานเครือข่าย OTOP อาเภอกระทุ่มแบน
๖. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลดอนไก่ดี
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาแนะนาปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน การดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สมบูรณ์แบบทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ หรือวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบของชุมชนได้อย่างแท้จริง

อานาจหน้าที่คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบดอนไก่ดี
1. ก าหนดเป้ า หมายของศู น ย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชนสมบู ร ณ์ แ บบ วางแผนปฏิ บั ติ และ
ดาเนินการต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. สร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการ
บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆตามความต้องการของชุมชน
3. พัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสาคัญของการ
ส่งเสริมและการจัดการความรู้ในชุมชน และร่วมปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการความรู้
ของชุมชนเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
4. ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ให้ มีค วามหลากหลายทั้ง เนื้ อ หาสาระและ
รูปแบบการเรีย นรู้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้มากที่สุด บันทึกองค์
ความรู้ประจาหมู่บ้าน บันทึกประวัติหมู่บ้าน วิถีชีวิตของคนในชุมชน มีข้อมูลปัจจุบันของหมู่บ้าน
5. กาหนดกฎระเบียบการให้บริการเรียนรู้สาหรับบุคคลภายนอกและภายในชุมชน
เพื่อให้ชุมชน ดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นไปด้วยความสงบเรียนร้อย
6. ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้อื่นๆทั้งใน
และนอกพื้นที่

ข้อมูลทั่วไปของตำบลดอนไก่ดี
ควำมเป็นมำของตำบลดอนไก่ดี
ตาบลดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่มแบน จากการบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่เล่าว่าพื้นที่ใน
บริเวณตาบลดอนไก่ดี น้าท่วมไม่ถึง อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะเลี้ยงไก่เพื่อเอาไว้ขาย และ
นาไปชนกับไก่ชนในหมู่บ้านอื่นๆ และมักจะได้รับชัยชนะเสมอ ในปัจจุบันก็ยังคงมีการเลี้ยงไก่ชนอยู่
นอกจากนี้ในอดีตวัดดอนไก่ดี ซึ่งเคยเป็นวัดประจาของตาบลดอนไก่ดี (ปัจจุบันได้โอนไปอยู่กับเทศบาล
เมืองกระทุ่มแบน) ได้มีการทาเสาและมีตัวไก่อยู่บนเสาเป็นสัญลั กษณ์ด้วย และในอดีตตาบลท่าเสา
เคยรวมอยู่เป็นตาบลเดียวกับตาบลดอนไก่ดี แต่ต่อมาภายหลังก็ถูกแยกออกเป็นอีกตาบลหนึ่งแต่ยังมี
การติดต่อและสนิทสนมเช่นเดิม จนคนในพื้นที่ตาบลดอนไก่ดี มักจะเรียกว่าตนเองอยู่ท่าเสา ซึ่งทาให้
ความสัมพันธ์และการติดต่อซึ่งกันและกันตั้งแต่ในอดีตเรื่อยมา
ตาบลดอนไก่ดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอกระทุ่มแบน ห่างจากที่ว่าการอาเภอ
กระทุ่มแบน ๓ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 14 กิโลเมตร โดยมีถนนสุคนธวิท
เป็นเส้นทางหลัก
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตาบลตลาด

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตาบลนาดี และตาบลบ้านเกาะ

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตาบลคลองมะเดื่อ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตาบลท่าเสา

ข้อมูลกำรปกครอง
ตาบลดอนไก่ดี ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล จากสภาตาบลดอนไก่ดี เมื่อ
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตาบลดอนไก่ดี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๔ โดย นายกเทศมนตรี ตาบลดอนไก่ดี คนปัจจุบัน คือ นายวิชัย แตงเอี่ยม (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลรวมทั้งสิ้น ๖ หมู่บ้าน
รำยชื่อหมู่บ้ำนและผู้ปกครอง
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อหมู่บ้ำน
บ้านดอนไก่ดี
บ้านหนองรี
บ้านตาสด
บ้านคลองตะโก
บ้านดอน
บ้านสันพะนอม

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน
นายทศพร
ศรีวิไล (กานัน)
นายไพฑูรย์
แซ่ลี้
นางปริศนา
สุดยอดดี
นายสุริยา
กิจรักษา
นายปรีชา
สร้อยสวัสดิ์
นางสาวรวงทอง เสือขา

ข้อมูลประชำกร
จำนวนประชำกรรำยหมู่บ้ำน
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อหมู่บ้ำน
บ้านดอนไก่ดี
บ้านหนองรี
บ้านตาสด
บ้านคลองตะโก
บ้านดอน
บ้านสันพะนอม
รวม

จำนวนครัวเรือน
๕๖๘
๖๓๑
๒๕๔
๑๓๙
๒๒๔
๑๖๔
๑,๙๘๐

ที่มา : จากการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ปี ๒๕๕๗

สภำพเศรษฐกิจและอำชีพหลัก
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ พื้นที่และอาณาเขตของพื้นที่ตาบลและหมู่บ้านดอนไก่ดี
อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่บริเวณนี้ ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมและ บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวน และมีการทาอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กกึ่งครัวเรือน การประกอบอาชีพ แยกเป็น ดังนี้
1. เกษตรกร ทาสวน/ทานา ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ มีการทานาเป็นจานวนมาก โดยปกติจะทานา
ได้ปีละ ๒ ครั้ง แต่ในปัจจุบันเหลือผู้ที่ทานาน้อยลง อีกทั้งได้ ปริมาณผลผลิตที่ต่ากว่าเดิม ทั้งยัง
มีสาเหตุการเข้ามาซื้อที่ดินของนายทุนเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการทาสวนได้แก่ การ
ทาสวนผัก เช่น ผักกาดขาว กระเจี๊ยบ ผักกวางตุ้ง เป็นต้น และสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ฝรั่ง
ชมพู่ เป็นต้น
2. รับจ้ำง เช่น รับจ้างทั่วไป รับเหมาก่อสร้าง ค้าขาย
3. รับรำชกำร เช่น ครู ทหาร ตารวจ และทางานในส่วนของรัฐวิสาหกิจ
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น อุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายทุนจากนอกตัวจังหวัดเข้ามา
ลงทุ น ส่ ว นแรงงานนั้ น จะเป็ น คนในพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง และจากนอกพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง โรงงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานถุง/ขวดพลาสติก โรงงานกล่องกระดาษ สติกเกอร์ อะไหล่รถยนต์
หมวกกันน็อค โรงงานแก้ว เป็นต้น
5. อุตสำหกรรมในครัวเรือน เช่น ผลิตเครื่องเบญจรงค์ เครื่องปั้นดินเผา เซรามิค

จุดเด่นของพื้นที่
พื้ น ที่ ต าบลดอนไก่ ดี เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม และมี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวก อยู่ ไ ม่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานคร ตาบลดอนไก่ดี มีชื่อเสียงในสินค้าโอทอป นั้นก็คือ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ โดยมีช่องทางกรจาหน่ายหลายทาง เช่น มีการจัดจาหน่ายในพื้นที่โดยกลุ่ม

นักท่องเที่ยวจากตางประเทศและในประเทศ เช่น กลุ่ม องค์กร นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้เข้ามาศึกษา
และซื้อผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ และอีกช่องทาง ได้แก่ การแสดงสิ นค้า ตามย่านศูนย์การค้า หรืองานที่
รัฐบาลจัดขึ้น ตามเทศกาลต่างๆ และด้านเกษตร มีพื้นที่ที่ทาการเกษตรนั้น ติดอยู่กับลาคลอง ทา
ให้ ผ ลผลิ ตสมบู ร ณ์ เพราะไม่มี ปั ญหาการขาดน้าในการท าการเกษตร และด้านศูน ย์กลางทางการ
ปกครอง มีสถานที่ร าชการ เทศบาลตาบล อาเภอ และจังหวัด อยู่ไม่ห่ างกัน การคมนาคมสะดวก
ประชากรมีศักยภาพทางอุตสาหกรรมครัวเรือนและมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น
เครื่องเบญจรงค์ น้าว่า ขนมไทย น้าพริกสูตรโบราณ ฯลฯ

ปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำ
ลำดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ภูมิปัญญำ

๑

นางประพิศ

เอี้ยงชะอุ่ม

งานดอกไม้ งานใบตอง

๒

นางวันดี

อามาตย์กุล

เครื่องดื่มสมุนไพร

๓

นางสุรีย์

แย้มเผือน

พวงกุญแจจากลูกปัด

๔

นางสมจิตร

มีคา

ดอกไม้จันทน์ งานไม้สด

๕

นางนวลศรี

แจกันทอง

สานตะกร้า พับใบเตย พับหลอด

๖

นางสุนีย์

เกตุแก้ว

ดอกไม้จากผ้าใยบัว งานดอกไม้สด

๗

นางพังพวย

วิยาภรณ์

ดอกไม้สด สานชะลอม

๘

นางทองหล่อ

พังจุนันท์

งานถักโครเชท์ ทาตุ๊กตา

นางบุญศรี

นลคาดี

ดอกไม้จันทน์ พวงมะโหด

๑๐

นายจรัญ

ไทรเกตุ

ปุ๋ยชีวภาพ

๑๑

นางลัดดา

เพ็งปาน

พับเหรียญโปรยทาน

๑๒

นางอาพัน

ศรีวิไล

งานใบตอง

๑๓

นางนิตยา

เรียบร้อยเจริญ

หมูสมุนไพร ทาดอกลอยกระทง

๙

