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สัมภาษณ 

กษมณ  ชูจิตร  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลทุงสะโตก  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

กองคํา มังกรใหม  บานเลขที่ 133 หมูที่ 11 บานดง ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัด

 เชียงใหม 

กองคํา  กาวิรส  บานเลขท่ี  150  บานหัวฝาย  หมูที่  2  ตําบลบานกาด  อําเภอแมวาง                  

 จังหวัด เชียงใหม 

กิมฮอ นิมมานเหมินท  บานเลขที่ 36  ถนนทาแพ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ชูสิทธิ์ ชูชาติ

 สัมภาษณ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2522 

คํา เรือนแกว บานเลขที่ 57 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

คํา บุญเปง บานเลขที่ 136 หมูที่ 1 บานปาจี้   ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

จม  ถาบัวคํา บานเลขที่ 3 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

จันทรสม หมื่นแสนลาน  บานเลขที่ 49 หมูที่ 3 บานทุงหลุก ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

จินดา  เจริญมิตร  บานเลขที่ 181/1 หมู ท่ี 11 บานหัวริน ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง               

 จังหวัดเชียงใหม 

เจาอินทนนท ณ เชียงใหม  บานเลขที่ 104  ถนนมณีนพรัตน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม                

 สิทธิ์ ชูชาติ สัมภาษณ เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2522 

ฉลอง หมื่นแสน  บานเลขที่ 170 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ชัชวาล สุคําปน บานเลขที่  29 หมูที่  5 บานหนองหา ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง                  

 จังหวัดเชียงใหม 

ชัยรินทร  มีชัย  หมูที่ 12 บานทาเดื่อ ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ชุม ศรี  บานเลขที่ 79  หมูที่ 8 ตําบลหนองแหยง  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ชูสิทธิ์ ชูชาติ 

 สัมภาษณ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522 

เชาวฤทธิ์  ซาวระวัน  บานเลขที่ 26/1 หมูที่ 11 บานหัวริน  ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

ณรงค โตคํา บานเลขท่ี 31 หมูที่ 8  บานหวยโทง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัด

 เชียงใหม 

ดวงเนตร  หลาปอม  บานเลขที่  92 หมู ท่ี 7 บานรองขุม ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง 

 จังหวัดเชียงใหม 

ดํารง ปญญา  บานเลขที่  153  หมูที่  13 บานหนองพันเงิน ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง 

 จังหวัดเชียงใหม 

แดง  ใจคํา  บานเลขที่ 13  หมูที่ 8 บานหวยโทง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
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ตวนศักดิ์   อาวรณ   บานเลขที่  57/1 หมูที่  2 บานกลาง ตําบลยุหวา  อําเภอสันปาตอง                      

 จังหวัดเชียงใหม 

ถวิน ตันตะละ  บานเลขที่  116 หมูที่  4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง                  

 จังหวัดเชียงใหม 

ทองคํา  ผัดตัน  นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะโตก  ตําบลทุงสะโตก  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

โทน ปญโย  บานเลขที่ 37 หมูที่ 7 บานหัวฝาย ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

นงเยาว กันทะสี บานเลขที่ 165 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

นิคม ใจแข็ง บานเลขที่ 1 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

บัวจิ๋น ตะตินัน ไชย บ านเลข ท่ี  8  หมูที่  4  บ านฉิมพลี  ตํ าบลบานแม อํ า เภอสันปาตอง                      

 จังหวัดเชียงใหม 

บัวผัน ปาดวง  บานเลขที่ 35 หมูที่ 12 บานทาเดือ ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

บุญประสบ  บุญทา  บานเลขที่  56 หมูที่  3 บานทาโป ง ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง                    

 จังหวัดเชียงใหม 

บุญเลิศ เด็ดฤทธิ ์บ าน เลขที่  46/1  หมู ที่  3  บ านท า โป ง  ตํ าบลบ านแม อํ า เภอสันป าตอง                       

 จังหวัดเชียงใหม 

บุญสง อินตา  บานเลขที่ 24 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ประจันทร ปนไต บานเลขที่ 6 หมูที่ 6 บานรอง ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ประพันธ ดวงแกว  บานเลขที่ 128 หมูที่ 13 บานหนองพันเงิน ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง              

 จังหวัดเชียงใหม 

ประพันธ ไชยมา บานเลขที่  171/1 หมูที่  11 บานหัวริน  ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง              

 จังหวัดเชียงใหม 

ประเวศน  ใจมา บานเลขที่ 63 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ประสงค  พิโลคํา บ าน เลขที่  92 /2  หมู ท่ี  6  บ านรอ ง  ตํ าบลทุ ง สะ โตก อํ า เภอสันป าตอง                        

 จังหวัดเชียงใหม 

พระครูสาธรวีรกิจ เจาอาวาสวัดควงคํา เลขที่  53 หมูที่6 บานสันควงคํา ตําบลทาวังพราว                  

 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

พิภพ  ชัยคํา  บานเลขที่ 45 หมูที่ 4 บานฉิมพลี ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

พิศิษย  จันทรทิพย   บานเลขที่  114 หมู ท่ี  3 บานทาโปง ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง                    

 จังหวัดเชียงใหม 

ไพรศาล  ศรีจําปา  บานเลขที่ 24 หมูที่ 8 บานหวยโทง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง              

 จังหวัดเชียงใหม 

มนตรี  ชัยประหลาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  เทศบาลตําบลทุงสะโตก  ตําบลทุงสะโตก

 อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 
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มานิตย ดวงเงิน บานเลขที่  144 หมูที่  4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง                 

 จังหวัดเชียงใหม 

มนูญ  เชื้ออินตะ  พัฒนาการอําเภอสันปาตอง  ที่วาการอําเภอสันปาตอง  อําเภอสันปาตอง             

 จังหวัดเชียงใหม 

วิฑูรย  ฐิติธนภัค  ผูเชี่ยวชาญวิศวกรชลประทานระดับเชี่ยวชาญ  ทําหนาที่รองผูอํานวยการสํานักงาน 

 ชลประทานที่ 1  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

วิฑูร  ไชยวงค  บานเลขที่ 25 หมูที่ 6 บานรอง  ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

วิรัช สุภา  บานเลขที่ 73/1 หมูที่ 11 บานหัวริน  ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

วิโรจน โปธิวงค บานเลขที่ 34/1 หมูที่ 10 บานทุงสะโตก  ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม 

วิลัยวรรณ  หลาชมพ ู  บานเลขที่ 15/1 หมูที่6 บานสันควงคํา ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

วิสุทธิ์  ปนกอง  บานเลขที่ 117/1 หมูที่ 4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม 

ศรชัย ปวนแดง บานเลขที่ 25 หมูที่ 5 บานอุเม็ง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

สงัด  ชื่นใจ  บานเลขที่ 134 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

สมบูรณ อินตะลอง  บานเลขที่ 184 หมูที่5 บานทาวังพราว ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

สวัสดิ์ จันทรเพ็ญ บานเลขที่ 4/3 หมูที่ 10 บานทุงสะดตก  ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม 

สิงหชัย โยจันทร บานเลขที่ 40 หมูที่ 12 บานทาเดื่อ ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง    

จังหวัดเชียงใหม 

เสกศักดิ์  ไชยมา  บานเลขที่ 171/1 หมูที่ 11 บานหัวริน  ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม 

อินคํา จันทรคําปน  บานเลขที่  12 หมูที่  4 บานฉิมพลี  ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง                      

 จังหวัดเชียงใหม 

อินถา บุญเจริญ บานเลขที่  164 หมู ท่ี 4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง               

 จังหวัดเชียงใหม 

อินทอน เรือนทว ีบานเลขที่ 139/1 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

อินสน  สุคําปน  บานเลขที่ 1235/1  หมูที่ 4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

อุไร  ปุดคํามา  บานเลขท่ี 9/1 หมูท่ี 12 บานทาเด่ือ ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 




