
รายชื่อ – ทีอ่ยู่ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 

ตำบลปงแสนทอง  (22 ชมุชน) 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
093-1303546 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-8818005 

2 บ้านหมอสม นายวันชัย อินทะนัก 
83 ม.2 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-3873440 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
062-7417789 

3 บ้านลำปางกลางตะวันตก นายนาคิน  อินทะปัญโญ 
48 ม.3 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

054-336360 

054-336226 

094-6366568 

4 บ้านป่าตันกุมเมือง นายดำรงค์ แก้วบุญเรือง 
207/6 ม.4 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
095-0 906463 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
086-5869326 

5 บ้านหลวง นางเพ็ญศรี กาตาสาย 

 

193 ม.5 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-0255061 

5 บ้านไร่นาน้อย จ.ส.ต.อดุลย์ ปิยะลังกา 
343 ม.5 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-6316983 

5 บ้านหนองบัว นายเพชร  ชุมภูศรี 
267 ม.5 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
080-4249694 

6 บ้านทุ่งกู่ด้าย นายภูมิสิทธิ์   อัครธรรมศิลป์ 
128/1 ม.6 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
062-0488887 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
085-7059445 

7 บ้านกาดโป่ง นายสาคุณ  จอมมณี 
 192/6 ม.7 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-9986333 

7 บ้านช้าง นายปองพล แก้วปินใจ 
196 ม.7 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
089-7561179 
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ตำบลปงแสนทอง 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 มงคลกาญจน์ นายอุบล  พรมวิชัย 
630 ม.8 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-1668834 

8 บ้านสบตุ๋ย นายนิกร นันทะโค 
250 ม.8 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
088-4064445 

9 ศรีสง่า นายแสวงศิลป์ คำภีระ 
666 ม.8 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

086-1151569 

082-8895529 

9 บ้านแม่กืย นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า 
21 ม.9 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

054-251174 

089-2643683 

9 บ้านสำเภา นายเอกชัย  ท่นไชย 
398 ม.9 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
083-5746072 

10 บ้านหนองห้าตะวันตก นายบุญยืน กิตติกุลนันท์ 
6/5 ม.10 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
091-8328917 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

054-361222 

085-8693560 

11 บ้านไร่สันติสุข นายสมเชียน  วงศ์ก่ำ 
425 ม.11 ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-0261884 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำบลชมพ ู (20 ชมุชน) 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
089-6332721 

2 บ้านฟ่อน นายจักรพงษ์ ธรรมใจ 
827 ม.2 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

084-6118352 

063-3526971 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-1803670 

3 บ้านศาลาดอน นางศิริพร คำใจ 
33 ม.3 ต.ชมพู  

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-8853988 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

083-2071394 

054-352211 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
091-0782492 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
089-8355312 

5 บ้านกาดเมฆตะวันออก นางเปรมยุดา  เทพแสน 
133 ม.5 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
091-8588396 

6 บ้านศรีปงชัย นางวิภาดา  ปัญญาแวว 
 1 ม.6 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
089-5556338 

7 บ้านชมพู นางแสงเทียน งามชมภู 
152 ม.7 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
061-3459278 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
089-8500512 

8 บ้านหนองยาง นายประสิทธิ์  สีตาบุตร 
122 ม.8 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

054-324788 

085-0402861 

9 บ้านแพะดอนตัน นายศรีวร หมื่นตาบุตร 
236 ม.9 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-2874920 

9 บ้านหนองหัวหงอก นายภวัต  ใจแก้วแดง 
35 ม.9 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

054-317423 

081-9936260 

087-1813355 

 

 



ตำบลชมพ ู

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10 บ้านต้า นายสุทัศน์  แก้วบุญปัน 
367 ม.10 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
086-1831265 

11 บ้านลำปางกลางตะวันออก นายบุญมี  มณีแก้ว 
25/1  ม.11 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
086-9223687 

12 บ้านร้อง นายอนุกูล  ฟูปลูก 
120 ม.12 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
087-3254680 

13 บ้านกลางทุ่ง นายเชิด  วงค์บรรชัย 
44 ม.13 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
086-1935118 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
083-5649643 

14 บ้านหนองเจริญ นางอรวรรณ  ปันยศ 
111 ม.14 ต.ชมพู 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
084-5703648 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำบลพระบาท    (16 ชมุชน) 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านป่าขาม นางสมพิศ   ปทุมวัน 
917 ม.1 ต.พระบาท 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
084-0732831 

1 ชุมชนลำปางคูน นางประภาศรี  ชัยยานนท์ 
563 ม.1 ต.พระบาท 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
054-225338 
062-2969694 

2 บ้านบุญเกิด นายอ๊อด ตาเต็มดวง 
92/2 ม.2 ต.พระบาท 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
088-2675396 

2 ชุมชนสันติภาพ นายเลิศศักดิ์ ทองจันทร์ 
306/63 ม.2 ต.พระบาท 
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

080-7935997 

2 ชุมชนธนวรรณ นายประภาส  สถาปิตานนท์ 
309/31 ม.2 ต.พระบาท 
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

081-8836764 

3 บ้านโทกหัวช้าง ร.ต.เสาร์แก้ว   วุฒิเดช 
109/2 ม.3 ต.พระบาท 
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

080-8468012 

4 บ้านผาลาด นายอัครเดช  ทองทิพย์ 
291 ม.4 ต.พระบาท 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
089-8352376 
083-4726491 

4 ชุมชนอ่ิวเมี่ยนบ้านผาลาด นายสิทธิพงษ์  ฟุ้งสันติภาพ 
139/1 ม.4 ต.พระบาท 
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

088-5629916 

5 บ้านหนองปล้อง นายหลั่น  แก้วมูล 
129/2 ม.5 ต.พระบาท 
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

093-1971462 

5 ชุมชนศรีพูนทรัพย์ นางจงจินต์  ทองปรีชา 
699/132 ม.5 ต.พระบาท 
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

089-6318336 

6 บ้านกอกชุม นางวิไลวรรณ  สูงติวงศ ์
85 ม.6 ต.พระบาท 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
061-3471318 

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

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
095-6982413 

7 บ้านหนองห้าตะวันออก ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ทิวงศ์ษา 
320/3  ม.7 ต.พระบาท 
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

082-7628699 

7 บ้านป่าแลว 2 นายณัฐกิจ  ประสิทธิ์วิทยากุล 
488/1 ม.7 ต.พระบาท 
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

083-3193132 
085-5202603 

7 บ้านหนองวัวเฒ่า นางปิ่นแก้ว อ่ินคำ 
251/1 ม.7 ต.พระบาท 
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

084-6156132 

8 บ้านหัวทุ่งสามัคคี นางศรีมัย สุปินะ 
34 ม.8 ต.พระบาท 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
087-1856549 

 



ตำบลกล้วยแพะ  (7 ชมุชน) 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านกล้วยหลวง นายณัฐพงษ์  ฝั้นจักรส์าย 
342 ม.1 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

054-354120 

062-3081442 

1 บ้านกล้วยหลวงพัฒนา นายบุญธรรม ใจวังเย็น 
294/1 ม.1 ต.กล้วยแพะ      

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
083-9363898 

2 บ้านกล้วยแพะ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น 
  101/2 ม.2 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
089-5555392 

2 บ้านประสบสุข นายฉลาด  ฝั้นจักสาย 
270 ม.2 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
081-0309469 

3 บ้านกล้วยม่วง นางอมรา  ชัยสวัสดิ์ 
175 ม.3 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
089-8380285 

4 บ้านหัวฝาย นายบุญส่ง  ศรียอด 
18 ม.4 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
064-8830736 

5 บ้านกล้วยกลาง นางฉันทพัฒน์  โนปิง 
191 ม.5 ต.กล้วยแพะ 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

054-354374 

093-3561595 

 


