
                       รายชื่อ – ที่อยู ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ตําบลปงแสนทอง  (21 ชุมชน) 

หมูที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู เบอรโทรศัพท 

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

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

086-9128148 

093-1303546 

1 บานศรีก้ํา นายสมคิด คํามาบุตร 
121/1 ม.1 ต.ปงแสนทอง  

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-8818005 

2 บานหมอสม นายวันชัย อินทะนัก 
83 ม.2 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-3873440 

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

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
062-7417789 

3 บานลําปางกลางตะวันตก นายนาคิน  อินทะปญโญ 
48 ม.3 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

054-336360 

054-336226 

094-6366568 

4 บานปาตันกุมเมือง นายดํารงค แกวบุญเรือง 
207/6 ม.4 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
095-0906463 

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

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
086-5869326 

5 บานหลวง นายเสกศักดิ์   สิงหส ี

 

213 ม.5 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
087-1928451 

5 บานไรนานอย จ.ส.ต.อดุลย ปยะลังกา 
343 ม.5 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-6316983 

5 บานหนองบัว นายสวาง  เปยอาย 
329 ม.5 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

081-8849695 

084-3676740 

6 บานทุงกูดาย นายภูมิสิทธ์ิ   อัครธรรมศิลป 
128/1 ม.6 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
062-0488887 

7 บานกาดใต นางวาสนา  แปงคํา 
125/5 ม.7 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
085-7059445 

7 บานกาดโปง นายพัน  เทพมูล 
 149 ม.7  ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

084-5309006 

093-1834427 

7 บานชาง นายสําราญ  เปงยังคํา 
210 ม.7 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

054-367243 

086-1889509 

 

ขอมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 63 



ตําบลปงแสนทอง 

หมูที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู เบอรโทรศัพท 

8 มงคลกาญจน นายอุบล  พรมวิชัย 
630 ม.8 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-1668834 

8 บานสบตุย นายธนธรณ  สาปคํา 
210/2 ม.8 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-9717340 

9 บานแมกืย นางพรทิพย  วองเชิงคา 
21 ม.9 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

054-251174 

089-2643683 

9 บานสําเภา นายเอกชัย  ทนไชย 
398 ม.9 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
083-5746072 

10 บานหนองหาตะวันตก นายบุญยืน กติติกุลนันท 
6/5 ม.10 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
091-8328917 

11 บานไรขวงเปา นางพรรณี  ศรสีุข 
134/1 ม.11 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

054-361222 

085-8693560 

11 บานไรสันติสุข นายสมเชียน  วงศก่ํา 
425 ม.11 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-0261884 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตําบลชมพู  (20 ชุมชน) 

หมูที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู เบอรโทรศัพท 

1 บานยาเปา นางจันทรฟอง  ระโพธ์ิ 
9/1 ม.1 ต.ชมพู 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
089-6332721 

2 บานฟอน นายจักรพงษ ธรรมใจ 
827 ม.2 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

084-6118352 

063-3526971 

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

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-1803670 

3 บานศาลาดอน นางศิริพร คําใจ 
33 ม.3 ต.ชมพู  

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-8853988 

4 บานศรีหมวดเกลา 1 นายนอม  สุวรรณวงค 
385 ม.4 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

083-2071394 

054-352211 

4 บานศรีหมวดเกลา 2 นายบุญเรือน  กาเตชะกิจ 
452 ม.4 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
086-3770254 

5 บานกาดเมฆตะวันตก นายเรียน  ตะรังษี 
174/1 ม.5 ต.ชมพู 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
089-8355312 

5 บานกาดเมฆตะวันออก นางเปรมยุดา  เทพแสน 
133 ม.5 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
091-8588396 

6 บานศรีปงชัย นางวิภาดา  ปญญาแวว 
 1 ม.6 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
089-5556338 

7 บานชมพู ร.ต.สํารอง  ลาธุลี 
67 ม.7 ต.ชมพู 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
089-6346588 

7 บานจอมเมือง นายสมศักด์ิ  เสริมสุข 
157/1 ม.7 ต.ชมพู 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
089-8500512 

8 บานหนองยาง นายประสิทธิ์  สีตาบุตร 
122 ม.8 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

054-324788 

085-0402861 

9 บานแพะดอนตัน นายชัยวัฒน ศรีแปงวงค 
53 ม.9 ต.ชมพู 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
093-3082987 

9 บานหนองหัวหงอก นายภวัต  ใจแกวแดง 
35 ม.9 ต.ชมพู 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

054-317423 

081-9936260 

087-1813355 

 

 



ตําบลชมพ ู

หมูที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู เบอรโทรศัพท 

10 บานตา นายสุทัศน  แกวบุญปน 
367 ม.10 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
086-1831265 

11 บานลําปางกลางตะวันออก นายบุญมี  มณแีกว 
25/1  ม.11 ต.ชมพู 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
086-9223687 

12 บานรอง นายอนุกูล  ฟูปลูก 
120 ม.12 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
087-3254680 

13 บานกลางทุง นายเชิด  วงคบรรชัย 
44 ม.13 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
086-1935118 

13 บานปาแลว 1 นายประใด อินทะธรรมมา 
134/1 ม.13 ต.ชมพู 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
083-5649643 

14 บานหนองเจริญ นางอรวรรณ  ปนยศ 
111 ม.14 ต.ชมพ ู

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
084-5703648 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตําบลพระบาท    (16 ชุมชน) 

หมูที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู เบอรโทรศัพท 

1 บานปาขาม นางสมพิศ   ปทุมวัน 
917 ม.1 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
084-0732831 

1 ชุมชนลําปางคูน นางประภาศรี  ชัยยานนท 
563 ม.1 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

054-225338 

062-2969694 

2 บานบุญเกิด นายออด ตาเต็มดวง 
92/2 ม.2 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
088-2675396 

2 ชุมชนสันติภาพ นายเลิศศักด์ิ ทองจันทร 
306/63 ม.2 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
080-7935997 

2 ชุมชนธนวรรณ นายประภาส  สถาปตานนท 
309/31 ม.2 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-8836764 

3 บานโทกหัวชาง ร.ต.เสารแกว   วุฒิเดช 
109/2 ม.3 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
080-8468012 

4 บานผาลาด นายอัครเดช  ทองทิพย 
291 ม.4 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

089-8352376 

083-4726491 

4 ชุมชนอ่ิวเมี่ยนบานผาลาด นายสิทธิพงษ  ฟุงสันติภาพ 
139/1 ม.4 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
084-4811206 

5 บานหนองปลอง นายหลั่น  แกวมูล 
129/2 ม.5 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
093-1971462 

5 ชุมชนศรีพูนทรัพย นายนพพันธ วิริยะพันธ 
699/20 ม.5 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
065-7235056 

6 บานกอกชุม นางวิไลวรรณ  สูงติวงศ 
85 ม.6 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
061-3471318 

6 ชุมชนจิตตอารีวิลเลจ 1 นางปทมา  ภัทรานุกิจ 
125/3 ม.6 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
095-6982413 

7 บานหนองหาตะวันออก ร.ต.ท.ประสิทธิ์  ทิวงศษา 
320/3  ม.7 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
082-7628699 

7 บานปาแลว 2 นายณัฐกิจ  ประสิทธ์ิวิทยากุล 
488/1 ม.7 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

083-3193132 

085-5202603 

7 บานหนองวัวเฒา นายนราธิป  เตจะวงศ 
440/1 ม.7 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-7166385 

8 บานหัวทุงสามัคคี นายธวัชชัย  สปุนะ 
34 ม.8 ต.พระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
062-5498289 

 



ตําบลกลวยแพะ  (7 ชุมชน) 

หมูที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุลประธานชุมชน ที่อยู เบอรโทรศัพท 

1 บานกลวยหลวง นายณัฐพงษ  ฝนจักสาย 
342 ม.1 ต.กลวยแพะ 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

054-354120 

062-3081442 

1 บานกลวยหลวงพัฒนา นายบุญธรรม ใจวังเย็น 
294/1 ม.1 ต.กลวยแพะ      

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
083-9363898 

2 บานกลวยแพะ นายศรีมอน  ยะสืบ 
118 ม.2 ต.กลวยแพะ 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
086-9139813 

2 บานประสบสุข นายฉลาด  ฝนจักสาย 
270 ม.2 ต.กลวยแพะ 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
081-0309469 

3 บานกลวยมวง นางอมรา  ชัยสวัสดิ์ 
175 ม.3 ต.กลวยแพะ 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
089-8380285 

4 บานหัวฝาย นายบุญสง  ศรียอด 
18 ม.4 ต.กลวยแพะ 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
064-8830736 

5 บานกลวยกลาง นางสายฝน  โนปง 
191 ม.5 ต.กลวยแพะ 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

054-354374 

093-3561595 

 


