
 

 

 

 

ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

นางสุดสวาท  สุธิสวรรค์ 

เกิดวันที่      1     เดือน..ธันวาคม..  2489 

อยู่บ้านเลขที่  413     หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  089-9514154  email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ท าวันนี้ให้ดีที่สุด 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

              ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสด ุและดอกไม้ใบเตย,งานใบตอง                

              เป็นวิทยากรแปรรูปสมุนไพร 

              เป็นวิทยากรให้ความรู้การประดิษฐ์โคมไฟล้านนา 
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ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

นายณรงค์   ญิญโญจิต 

เกิดวันที่  30  เมษายน  2486 

อยู่บ้านเลขที่  355  หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  0958698361email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ความยากจน  ไม่ได้อยู่ในหมู่คนขยัน 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การปลูกผักหลังบ้านอาหารริมรั้ว  

เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ 

เป็นวิทยากรประดิษฐ์ถังขยะจากเศษวัสดุ 
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ปราชญ์ชุมชน 

นายใจ๋    กันธาทรายมูล 

เกิดวันที่  6   กันยายน  2492 

อยู่บ้านเลขที่ 442  หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์      096-9036761       email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงสามมัคคี 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าไม้กวาด 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าต้นสลาก 
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ปราชญ์ชุมชน 

นายบุญรัตน์  กาวิชัย 

เกิดวันที่ 20  กันยายน  2490 

อยู่บ้านเลขที่  312  หมู่  14  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  084-2842755email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การปลูกผักข้างบ้านอาหารริมรั้วและให้ความรู้การท าปุ๋ยหมัก  จากเศษวัสดุ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การขยายพันธ์พืช   
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ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

นางสาวค ามูล  สนธิ 

เกิดวันที่  16   เดือน สิงหาคม   2492 

อยู่บ้านเลขที่   77    หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  -        email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ต้องการใช้ช่วยเหลือคนในชุมชนและเด็กๆให้มีความรู้วัฒนธรรม 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การตัดตุง 

เป็นวิทยากร ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง,ประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย 

เป็นวิทยากรการท าขนมไทย  
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ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

นายประพัตร์   น ้าจ้า 

เกิดวันที่  30  เมษายน  2498 

อยู่บ้านเลขที่  หมู่  3  ต้าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  081-3863295   email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ความสัตย์ชื่อถือเป็นเกียรติ์ประวัติของวงค์ตระกูล 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การท้าโคมล้านนา 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การหล่อผางประทีป 
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ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

นางอาภา  คนธะสิงห์ 

เกิดวันที่  15  พฤษภาคม    2493 

อยู่บ้านเลขที่     381  หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  081-0230146    email - 

คติประจ าใจ  พัฒนาตัวเองและช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีความรู้”สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ” 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าสมุนไพรพื้นบ้าน 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การนวดเพื่อผ่อนคลาย 

เป็นวิทยากรประดิษฐ์งานใบตอง,งานใบเตย  

เป็นวิทยากรโคมไฟล้านนา 
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ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

นางบัวเขียว  เฝือมอย 

เกิดวันที่  8  มิถุนายน  2492 

อยู่บ้านเลขที่  355  หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  095-8698361email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ต้องการช่วยเหลือคนในชุมชนและเด็กๆนักเรียนให้มีความรู้  “อนุรัก

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน” 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

รณรงค์ไม่จุดธูปงานขาวด า 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การตัดตุง 

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน ์

ประดิษฐ์งานใบตอง 

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย  
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ปราชญ์ชุมชน 

นางแดง  คนธะสิงห์ 

เกิดวันที่  12  กรกฎาคม  2490 

อยู่บ้านเลขที่ 488  หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์     087-5620089 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั้น 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การตัดตุง 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การประดิษฐ์เครื่องสืบชะตา 

เป็นวิทยากรการประดิษฐ์งานใบตอง   

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sansaifang.go.th/home&psig=AOvVaw0txlV46VUvoy5pJkAiGga9&ust=1589272650427000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiK2o20q-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

แม่อุ้ยจั๋น  เฝือมอย 

เกิดวันที่  30  เมษายน  24 

อยู่บ้านเลขที่ 28  หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  089-7802204  email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ต้องการช่วยเหลือคนในชุมชน  “ปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได”้ 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

 เป็นวิทยากรให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 การท าปุ๋ยหมัก จากเศษใบไม้ 

 อนุรักส่ิงแวดล้อม 

               

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sansaifang.go.th/home&psig=AOvVaw0txlV46VUvoy5pJkAiGga9&ust=1589272650427000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiK2o20q-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 
 

ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

นางบัวถา  แก้วค ามูล 

เกิดวันที่   8  พฤษภาคม  พศ.  2487 

อยู่บ้านเลขที่  18  หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  061-1831221 email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ต้องการช่วยเหลือคนในชุมชนและเด็กๆนักเรียนให้มีความรู้และ 

ตระหนักถึง   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การตัดตุง 

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน ์

ประดิษฐ์งานใบตอง    
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ปราชญ์ชุมชน 

นางแดง  คนธะสิงห์ 

เกิดวันที่  12  กรกฎาคม  2490 

อยู่บ้านเลขที่ 488   หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์     087-5620089 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั้น 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การตัดตุง 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การประดิษฐ์เครื่องสืบชะตา 

 เป็นวิทยากรการประดิษฐ์งานใบตอง   
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ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

นางมยุรีย์   คุ้มครอง 

เกิดวันที่      1     เดือน..ธันวาคม..  2489 

อยู่บ้านเลขที่  413     หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  095-9132242  email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ไม่มีความจน  ในหมู่คนขยัน 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ    

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย,งานใบตอง   

เป็นวิทยากรแปรรปูสมุนไพร 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การนวดด้วยไม้ไผ่ 
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ปราชญ์ชุมชน 

นายเพ็ญ   ต้นธรรม 

เกิดวันที่      9  เมษายน  2496 

อยู่บ้านเลขที่  392  หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  086-5861523   email - 

คติ เมื่อทุกข์ต้องทน  ยามจนต้องสู้  ยามมีต้องเก็บ  ยามเจ็บต้องจ า ยามท้อแท้ไม่เหลืออะไรใคร

ให้ก าลังใจตนเอง 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ   

         ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมอดิน  บ้านสันทรายหมู่  3 

         เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าเสวียนปุ๋ยหมัก      

         เป็นวิทยากรให้ความรู้สมุนไพรพื้นบ้าน 
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ปราชญ์ชุมชน 

นางหล้า  สวนพลู 

เกิดวันที่  12  กรกฎาคม  2490 

อยู่บ้านเลขที่ 119  หมู่  17  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์     087-5620089 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั้น 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การประดิษฐ์เครื่องสืบชะตา 

เป็นวิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้พานมั้น  บายศรี 

เป็นวิทยากรการ บายศรี 

เป็นวิทยากรการประดิษฐ์งานใบตอง   
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ปราชญ์ชุมชน  ต าบลสันทราย 

นางอุไร   ใจค ามา 

เกิดวันที่      14       เดือน..มกราคม..  2499 

อยู่บ้านเลขที่  381/1     หมู่  3  ต าบล  สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 

เบอร์โทรศัพฑ์  087-3052729    email - 

จุดมุ่งหมายในการท างาน  ต้องการใช้ช่วยเหลือคนในชุมชนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าขนมไทย 

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ 

ประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย,ประดิษฐ์งานใบตอง   

เป็นวิทยากรแปรรปูสมุนไพร 
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