
รายชื่อ – ที่อยู่ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ต าบลปงแสนทอง  (21 ชุมชน) 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านปงแสนทอง นายสมบัติ  วังใย 
229/1 ม.1 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

086-9128148 

093-1303546 

1 บ้านศรีก  า นางสุภาพ  สมศรี 
172/1 ม.1 ต.ปงแสนทอง  

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-324547 

089-7566040 

2 บ้านหมอสม นายสุริยา  ชุ่มอินทร์จักร์ 
347 ม.2 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
081-2882742 

2 บ้านวังแคว้ง นายเษวี  เตชะตามี 
12/2 ม.2 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
062-7417789 

3 บ้านล าปางกลางตะวันตก นายนาคิน  อินทะปัญโญ 
48 ม.3 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-336360 

054-336226 

094-6366568 

4 บ้านป่าตันกุมเมือง นายสมบูรณ์  มโนปัญญา 
146/2 ม.4 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
080-5009266 

4 บ้านป่ากล้วย นายพูลลาภ  ทิศรีชัย 
106/3 ม.4 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
086-5869326 

5 บ้านหลวง นายเสกศักดิ์   สิงห์สี 

 

213 ม.5 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
087-1928451 

5 บ้านไร่นาน้อย นายประพันธ์  ใจสาร 
335 ม.5 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
089-9986528 

5 บ้านหนองบัว นายสว่าง  เปี้ยอ้าย 
329 ม.5 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

081-8849695 

084-3676740 

6 บ้านทุ่งกู่ด้าย นายประพัต  มณียศ 
128/1 ม.6 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
062-0488887 

7 บ้านกาดใต้ นางวาสนา  แปงค า 
125/5 ม.7 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
085-7059445 

7 บ้านกาดโป่ง นายพัน  เทพมูล 
 149 ม.7  ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

084-5309006 

093-1834427 

7 บ้านช้าง นายส าราญ  เป็งยังค า 
210 ม.7 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-367243 

086-1889509 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค.62 



ต าบลปงแสนทอง 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 มงคลกาญจน์ นายอุบล  พรมวิชัย 
630 ม.8 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
081-1668834 

8 บ้านสบตุ๋ย นายธนธรณ์  สาปค า 
210/2 ม.8 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
081-9717340 

9 บ้านแม่กืย นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า 
21 ม.9 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-251174 

089-2643683 

9 บ้านส าเภา นายเอกชัย  ท่นไชย 
398 ม.9 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
083-5746072 

10 บ้านหนองห้าตะวันตก ร.ต.ต.บุญส่ง  ศรีใจแก้ว 
29 ม.10 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
091-3037496 

11 บ้านไร่ข่วงเปา นางพรรณี  ศรีสุข 
134/1 ม.11 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-361222 

085-8693560 

11 บ้านไร่สันติสุข นายสมเชียน  วงศ์ก  า 
425 ม.11 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
081-0261884 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าบลชมพ ู (20 ชุมชน) 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านย่าเป้า นางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ 
9/1 ม.1 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
089-6332721 

2 บ้านฟ่อน นางศรีจันทร์  ฉกรรจ์แดง 
573 ม.2 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
085-8654517 

2 บ้านห้วยหล่อ นายมานพ  ใจบรรทัด 
546/1 ม.2 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
081-1803670 

3 บ้านศาลาดอน นางศิริพร ค าใจ 
33 ม.3 ต.ชมพู  

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
081-8853988 

4 บ้านศรีหมวดเกล้า 1 นายน้อม  สุวรรณวงค์ 
385 ม.4 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

083-2071394 

054-352211 

4 บ้านศรีหมวดเกล้า 2 นายบุญเรือน  กาเตชะกิจ 
452 ม.4 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
086-3770254 

5 บ้านกาดเมฆตะวันตก นายเรียน  ต๊ะรังษี 
174/1 ม.5 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
089-8355312 

5 บ้านกาดเมฆตะวันออก นายสมบูรณ์  ค าป่าแลว 
398 ม.5 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-316396 

089-5552153 

083-5676880 

6 บ้านศรีปงชัย นางวิภาดา  ปัญญาแวว 
    11 ม.6 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
089-5556338 

7 บ้านชมพู ร.ต.ส ารอง  ลาธุล ี
67 ม.7 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
089-6346588 

7 บ้านจอมเมือง นายสมศักดิ์  เสริมสุข 
157/1 ม.7 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
089-8500512 

8 บ้านหนองยาง นายประสิทธิ์  สีตาบุตร 
122 ม.8 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-324788 

085-0402861 

9 บ้านแพะดอนตัน นายสหวั น  ค าอินบุตร 
293 ม.9 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
090-2938032 

9 บ้านหนองหัวหงอก นายภวัต  ใจแก้วแดง 
35 ม.9 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-317423 

081-9936260 

087-1813355 

 



 

ต าบลชมพ ู

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10 บ้านต้า นายสุทัศน์  แก้วบุญปัน 
367 ม.10 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
086-1831265 

11 บ้านล าปางกลางตะวันออก นายบุญมี  มณีแก้ว 
25/1  ม.11 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
086-9223687 

12 บ้านร้อง นายอนุกูล  ฟูปลูก 
120 ม.12 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
087-3254680 

13 บ้านกลางทุ่ง นายเชิด  วงค์บรรชัย 
44 ม.13 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
086-1935118 

13 บ้านป่าแลว 1 นายบุญฤทธิ์  ค าชุม 
84 ม.13 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

085-0335784 

081-4492160 

14 บ้านหนองเจริญ นางอรวรรณ  ปันยศ 
111 ม.14 ต.ชมพู 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
084-5703648 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ต าบลพระบาท    (16 ชุมชน) 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านป่าขาม นางมณีรัตน์  ค าอินทร์ 
1062/1 ม.1 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

086-1965469 

1 ชุมชนล าปางคูน นางประภาศรี  ชัยยานนท์ 
563 ม.1 ต.พระบาท 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
054-225338 
062-2969694 

2 บ้านบุญเกิด นายเทา  ฝั้นตาเกี ยว 
190 ม.2 ต.พระบาท 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
086-1949198 

2 ชุมชนสันติภาพ นายสุรัตน์  ขัตติยากุล 
307/36 ม.2 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

093-3024004 

2 ชุมชนธนวรรณ นายประภาส  สถาปิตานนท์ 
309/31 ม.2 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

081-8836764 

3 บ้านโทกหัวช้าง ร.ต.เสาร์แก้ว   วุฒิเดช 
109/2 ม.3 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

080-8468012 

4 บ้านผาลาด นายอัครเดช  ทองทิพย์ 
291 ม.4 ต.พระบาท 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
089-8352376 
083-4726491 

4 ชุมชนอิ วเมี ยนบ้านผาลาด นายสิทธิพงษ์  ฟุ้งสันติภาพ 
139/1 ม.4 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

084-4811206 

5 บ้านหนองปล้อง นายสุพงษ์  ปัญญสุโกสิงห์ 
355/1 ม.5 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-314541 
089-7564520 

5 ชุมชนศรีพูนทรัพย์ นายสมเจตน์  จ ารัสพงษ์ 
699/74 ม.5 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

081-7464092 

6 บ้านกอกชุม นางวิไลวรรณ  สูงติวงศ ์
85 ม.6 ต.พระบาท 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
086-4216124 

6 ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 นางปัทมา  ภัทรานุกิจ 
125/3 ม.6 ต.พระบาท 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
095-6982413 

7 บ้านหนองห้าตะวันออก ร.ต.ท.ประสิทธิ์  ทิวงศ์ษา 
320/3  ม.7 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

082-7628699 

7 บ้านป่าแลว 2 นายณัฐกิจ  ประสิทธิ์วิทยากุล 
488/1 ม.7 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

083-3193132 
085-5202603 

7 บ้านหนองวัวเฒ่า นายนราธิป  เตจะวงศ์ 
440/1 ม.7 ต.พระบาท 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

081-7166385 

8 บ้านหัวทุ่งสามัคคี นายธวัชชัย  สุปินะ 
34 ม.8 ต.พระบาท 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
062-5498289 

 



ต าบลกล้วยแพะ  (6 ชุมชน) 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านกล้วยหลวง นายณัฐพงษ์  ฝั้นจักสาย 
342 ม.1 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-354120 

062-3081442 

2 บ้านกล้วยแพะ นายศรีมอน  ยะสืบ 
118 ม.2 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
086-9139813 

2 บ้านประสบสุข นายฉลาด  ฝั้นจักสาย 
270 ม.2 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
081-0309469 

3 บ้านกล้วยม่วง นางอมรา  ชัยสวัสดิ์ 
175 ม.3 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
089-8380285 

4 บ้านหัวฝาย นายบุญส่ง  ศรียอด 
18 ม.4 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
084-6126039 

5 บ้านกล้วยกลาง นางสายฝน  โนปิง 
191 ม.5 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

054-354374 

093-3561595 

 


