
  
 
  

ประกาศเทศบาลนครล าปาง 
เร่ือง  สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 

---------------------------------------  
 

เพื่อให๎การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง เกิดกระบวนการมีสํวนรํวม การบริหารราชการ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและ
เกิดความค๎ุมคําในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองท่ีดี และให๎คํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น เทศบาลนครลําปาง 
จึงประกาศสัดสํวนประชาคมท๎องถิ่นระดับนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 59-2560 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาลนครลําปาง ดังนี้ 

 

1. น.พ.วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 1 
2. นายณัฐธนวัฒน ์ ปัญญาพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 1 
3. นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 1 
4. นายสุบิน  ชํุมตา     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 1 
5. นายนวพัฒน ์ ไหวมาเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 1 
6. นายพิทักษ์  แสนชมภู    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 
7. นายกิตติ  จิวะสันติการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 2 
8. นายจาตุรงค์  พรหมศร     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 2 
9. ร.อ.ศักดิ์ชัย  หงส์ใจสี    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 2 
10. นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 2 
11. นายสันติ  เขียวอุไร    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 2 
12. นายนพดล  ผดุงพงษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 2 
13. นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 3 
14. นายจรูญ  เติงจันต๏ะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 3 
15. นางสุดารัตน์  บุญมี      สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 3 
16. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 3 
17. นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 3 
18. นายสมัย  เมฆนคร     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 3 
19. จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 4 
20. นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 4 
21. พ.ต.วิชานนท์  แดงสร๎อย   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 4 
22. นายเกษม  ปัญญาทอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 4 



2 
 

23. นายบริบูรณ์ บุญยูํฮง     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 4 
24. นายประชัญ บุญสูง     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 4 
25. ท๎องถิ่นอําเภอเมือง 
26. ปลัดอําเภอเมืองลําปาง 
27. ร.ต.ต. ประทุม  ไหวมาเจริญ   ประธานชุมชนเจริญประเทศ  
28. นายประทีป  เมืองแกํน   ประธานชุมชนทํามะโอ  
29. นางสาวนิภา  วงศ์สาม   ประธานชุมชนสามดวงสามัคคี  
30. นางรัชดาภรณ์  ชํุมธิ    ประธานชุมชนป่าขาม 1  
31. พ.ต.จํานงค์  แกํนเมือง   ประธานชุมชนบ๎านหน๎าคําย   
32. นางสาวสมพร  บุญมี    ประธานชุมชนศรีชุม-ป่าไผํ  
33. สาธารณสุขจังหวัดลําปาง    
34. ผ๎ูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 
35. ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
36. ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี 
37. ผ๎ูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
38. ผ๎ูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง 
39. ผ๎ูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังลําปาง  
40. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง 
41. ผ๎ูจัดการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง 
42. ผ๎ูจัดการการประปาสํวนภูมิภาคสาขาลําปาง 
43. ผ๎ูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 2 
44. ทํองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลําปาง 
45. ผ๎ูอํานวยการสํานักงานส่ิงแวดล๎อมภาคท่ี 2 ลําปาง 
46. นางอุไรวรรณ  เรณูรส   ประธาน อสม. ชุมชนป่าขาม ๑  
47. นางพจนารถ  พัฒนานุกูล   ประธาน อสม. ชุมชนกาดกองต๎าเหนือ  
48. นางสุวภา  พราววิเชียร   ประธาน อสม. ชุมชนบ๎านปงสนุก  
49. นางปรินนา  วงศ์มหา    ประธาน อสม. ชุมชนศรีเกิด  
50. นายวุฒิชธร  ศรีเริง    สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
51. นายสุชาติ  ใจคํา    สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
52. จ.ส.อ.หญิง อนงค์  กอนแก๎ว   ประธานศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลําปาง  
53. นางศรีบุตร  ศรีสืบ    ประธานกลํุมสตรี อาชีพนากํวมเหนือ  
54. นางชูศรี  แก๎วหิรัญ    กลํุมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  
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55. นางสดศรี  ขัติยวงค์    กลํุมศูนย์สาธิตทํามะโอ  
56. นางสุภา  วงศ์สกุล      ปราชญ์ชาวบ๎าน ด๎านศิลปวัฒธรรม  
57. นายบุญมา  ขัดชํุมแสง     ปราชญ์ชาวบ๎าน ด๎านการเขียนภาษาล๎านนา  
58. นางสุวภรณ์  ชูโต    ประธานเครือขํายกลํุมผ๎ูสูงอายุเทศบาลนครลําปาง  
59. นายณัฐพล  ใยแจํม    ประธานเครือขํายเด็กและเยาวชนเทศบาลนครลําปาง 
60. นางอุบล  ช่ืนกุล    ประธานเครือขํายกลํุมสตรีเทศบาลนครลําปาง  
61. น.ส.สุทธิวรรณ  วังนัยกุล   ผ๎ูสูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง  
62. นางศรีวรรณ  แสงผล    ผ๎ูสูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง 
63. ร.ต.ท. สรวิชญ์  ตะเวที   ประธานกลํุมเครือขํายกองทุนสวัสดิการชุมชน  
64. นายธนา  แก๎วนิล    ประธานสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย สาขา ลําปาง 
65. นางสาววริษฐา  ภักดี    บรรณาธิการอํานวยการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 
66. นายชูฤทธิ์ อันนารา    ประธานหอการค๎าจังหวัดลําปาง  
67. คุณเดชา  อยูํทรัยพ์  
68. คุณอุทยาพร  ชาครไพบลูย์ 
69. คุณเจนวิทย์  สอดศุข 
70. คุณออมสิน  สมัย 
71. คุณฉัตรชัย  สินบัวทอง 
72. นายอํานวย  ไลตระกูล 
73. นางดวงใจ  นุชนิยม 
74. น.ส. ญาณิกา  ฟูเต็มวงค์ 
75. นายทรงวุฒ ิ วงค์ปัน 
76. นางบุปผา วงศ์วัง 
77. นางฉัตรทอง  สุระแสน 
78. นางดวงพร  มีสมบัติ 
79. น.ส. นนลณีย์  ปรีชาสุทธิศักดิ์ 
80. นายพิเชษฐ์ ปวงแก๎ว 
81. นางกิ่งทอง  ถนอม 
82. น.ส.แสงเดือน  วิชัย 
83. นายถวิล  บุญเรือง 
84. นายเกรียงไกร  ใหมํวงค์ 
85. นายทวีศักดิ์  รู๎ดี 
86. นางเพ็ญยา  ชัยพิกุล 
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87. นายอรัญ  ใจหาญ 
88. น.ส.ปนัดดา  ธรรมปัญญา 
89. นายพรศักดิ์  ยุพงษ ์
90. นายนพดล  เครือสาร 
91. น.ส.กัลยา  วงค์คํา 
92. นางศิริพร  อรุณสวัสด์ิ 
93. นายสมเกียรติ   มีเพียร 
94. น.ส. พัชรินทร์  สุทธิวงค์ 
95. นายณัฐพงษ์  ใจแปง 
96. นายสุรชัย  จันทรวงศ์ 
97. น.ส. รัชดา  เรืองถนอม 
98. นางชฎาวรรณ  เอกทะนง 
99. นายมานะ  ไชโย 
100. นายขจิต  สอนแย๎ม 
101. นายสุทธิพงศ์  ตันวงค์ 
102. น.ส. นพรัตน ์ ชูสุวรรณ 
103. นายสายันต์  บุญมาสืบ 
104. นางวนิดา  มาลัยทอง 
105. น.ส. ทวินันท์  มณีวรรณ 
106. นายปฏิวัติ  ปล้ืมจิต 
107. น.ส. พิมพร  สุนันทะ 
108. น.ส.นารีรัตน ์ พลวิเศษ 
109. น.ส. ทองสุข  ปัญญาสอน 
110. น.ส. กมลทิพย์  สมแก๎ว 
111. นายสมภพ  เจริญสุข 
112. นางอําไพ วงค์ษา 
113. นายประสาน  เจียมจิตร 
114. นางรพีพร  วิชิตพันธุ์ 
115. น.ส. ธนพร  นาทีทอง 
116. นายสุรศักด์ิ  สุวัฒนาปรีชากร 
117. นางกนกวรรณ  กาจารี 
118. นายพิทักษ์  เมืองใจมา 
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119. น.ส. จําแรง  วงศ์ฟ ู
120. นางสุภาพ  ไชยวรรณ 
121. นายอํานวย  มณีสาร 
122. นางบุษบง  ศรีวิลัย 
123. นายวิชา  เหลําเทิดพงษ์ 
124. นายพงษ์พันธ ์ กล่ินสุวรรณ 
125. นางอรุณี  นาคคงคํา 
126. น.ส. ภัทรา  สีเหลือง 
127. นางนงค์เยาว ์ ขันแก๎ว 
128. น.ส.อัญชลี  นาคอินทร์ 
129. นายพิเชษฐ์  มังคลาด 
130. นายอํานวย  สาวะดี 
131. นายมนตรี  คําแก๎ว 
132. นายประจักษ์  ตรีศรี 
133. นายแหลมเพชร  นันตาแสง 
134. นางรุํงนภา จตุจินดา 
135. นางราตร ี สุดสะอาด 
136. นายอํานวย  สิทธิศักดิ์ 
137. นางจงกล  ลาภมาก 
138. นายสุขสวรรค์  กันตะบุตร 
139. นายพูนศักดิ์  วานิชพันธ์ 
140. น.ส. กาญจนา  รัตนสืบ 
141. น.ส. กุลภัค  ฟองศรัณย์ 
142. นางชณานัญ  นพธัญญะ 
143. นายพงษ์ประสิทธิ ์ แก๎วมา 
144. นางวีนา  มั่งค่ัง 
145. นางอัจฉรา  ปัญญาเทพ 
146. นายศุภชัย  พินิจสุวรรณ 
147. นายนพดล  ชมภูศรี 
148. นายเฉลิม  แก๎วเสมอ 
149. นายปริญญา  สัจจามรรค 
150. น.ส. สุกัญญา  กันวิรันดร ์
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151. นางสุธีรา  เจริญสุข 
152. น.ส. รัตนา  ปิงนวล 
153. นายสงกรานต์  สุนทรเลิศ 
154. นางพัชร ี คําตาเทพ 
155. น.ส. อําไพ  วงค์มี 
156. นายเดชา  ชัยอิ่นแก๎ว 
157. นางบัวขาว  ศรีลาวงษ์ 
158. นายคมสัน  ตันอุํนเดช 
159. นายพินิจ  นครพันธุ ์
160. นางพยอม  ศิริบุญ 
161. น.ส.ศรีจันทร์  ศรีวิไล 
162. นายสมบูรณ์  ชัยสาร 
163. นายราม  กล๎าณรงค์ 
164. นางเบญญาภา  ต๏ะรังสี 
165. นางเปมิกา  เข็มทอง 
166. นายสมภพ  ผลศิลป์ 
167. นายพรชัย  นันทวงค์ 
168. นายสิรวัฒน ์ สายวงค์ 
169. นางเพชร เจตะบุตร 
170. นางดวงจันทร ์ วงศ์อินทร ์
171. นายนิรันดร ์ นามนคร 
172. นางวนิดา สุวรรณโณ 
173. นายนคร  บุญให๎ลาภ 
174. นายปรีชา  แสนใจยา 
175. นายนพดล  เพียรธรรม 
176. นายมานิต  โยธา 
177. นายประเสริฐ  ทองหลํอ 
178. นางวิสาขา  จันทรานนท์ 
179. นายเอกลักษณ์  โสธนไพศาล 
180. นายสมบูรณ์  วังวงศ์ 
181. นางจีรวรรณ  วงศ์ปัน 
182. นายธรรมเรศวร ์ ล่ิมกุลพงษ์ 
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183. นายอนุพันธ ์ สันครอง 
184. นายสุรพล  โตปาน 
185. นางสิริรักษ ์ พามณี 
186. นายหัสเนตร์  โสดาบรรลุ 
187. นางนิตยา  ฉัตรชัยสถาพร 
188. นายธงชัย  แก๎วมงคล 
189. นายเวช ชํุมเชย 
190. น.ส.พนิดา  อนันต์สุวรรณชัย 
191. นายสมัย  สระทองพิมพ ์
192. นางกรรณิการ ์ พงศ์วิลาวัณย์ 
193. นายมาณวิน  สงเคราะห์ 
194. นายจรัญ  พรมลี 
195. นางศุภางค์  สุวรรณรัตน์ 
196. นางเบญจวรรณ  จอมอินตา 
197. นายธีระพัฒน ์ แสงสุวรรณ 
198. นายศราวุธ  ใจบุญ 
199. น.ส. เบญจมาศ  บุญสุข 
200. นายเทวัญ  ธีรัยวิริยะ 
201. นางรมย์ชลี  เรมะกุล 
202. นายอมรินทร ์ เล็กเลิศสุนทร 
203. นายปกรณ์  วนชยางค์กูล 
204. น.ส. รสริน  สีตะบุตร 
205. นางจินดา  วงษ์คําแสน 
206. นายนพรุจ  ทาเกษม 
207. นายมนต์ชัย  ทวีวิวัฒน ์
208. วําท่ี รต. หญิงณฐมน  ยิ่งตระกูล 
209. นายบัณฑิต  ไว๎ทํา 
210. นายพลวัต  หิรัญวัชรพฤกษ ์
211. นางวลัยลักษณ์  อาสาวงค์ 
212. น.ส. อลิสา  สุพรรณคง 
213. นายพงศธร  ขวัญกล๎า 
214. นายประจวบ  บุญพันธ ์
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215. น.ส.ชาลิสา  ไชยอินปั๋น 
216. นายวสันต์  นิมมานพิภักดิ ์
217. นางอนงค์  วังสมบัติ 
218. นายสมฤทธิ์  กันทะวงค์ 
219. นางธัชพร  ตันฑวณิชย์ 
220. นางสุนันทา  บุญเป็ง 
221. นายโอมาร์  มุขตารี 
222. นางทินรักษ ์ อวดผล 
223. นายคงกฤช  พรหมสูตร 
224. นางอรวรรณ  ชูแสง 
225. นางเพชรรุํง  เพชรประดับ 
226. นางมรกต  เทียนพันธ ์
227. นายนพดล  เดํนดวง 
228. นายสาคร  พิมสวัสด์ิ 
229. นางอมรรัตน ์ เทพหัสดา 
230. นางวรภรณ์  วงค์สวัสด์ิ 
231. นายสมบูรณ์  ปรานวัฒนา 
232. นายพงษ์หาญ  หาญแก๎ว 
233. นางประนอม  คําทิพย์ 
234. นางสุรีรัตน ์ ธรรมาน ุ
235. นายฉัตรชัย  บุญเจริญ 
236. นายสมชาย  แก๎วบุญเรือง 
237. นางรุํงเรือง  พงศ์สถาพร 
238. นางอรัญญา  เหลําปัญญาโชติ 
239. นายอนันต์  เทวาพิทักษ์ 
240. นายประทวน  ชัยรัตน์ 
241. นางสายทิพย์  สันติธรรม 
242. นางนงคราญ  ขันแก๎ว 
243. นางทัศนีย์  คุตพันธ์ 
244. นายภาณุวัฒน์  นันทิสันติกุล 
245. นายวรวิทย์  พยัคฆบุตร 
246. น.ส. จุฑาทิพย์  ค๎ุมวัง 
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247. นายนิรันดร  เครือนันตา 
248. นายไพฑูรย์  ทิศป้อง 
249. นายโสภณ  โชคมาก 
250. นางเกศสุดา  มนูญชัย 
251. นางสุพิน  ศรีพานิช 
252. นางอําพร  พลายจันทร์  
253. นายวสันต์  ไชยเจริญ 
254. นางสาวสมหมาย  สิงห์ทอง 
255. นายบาล  ไชยทิกุล 
256. นายสมศักดิ์  สิทธิบูรณ์ 
257. นายต๊ิบ  จอมแปง 
258. นางเหรียญทอง  เกตุแก๎ว 
259. นางพัชราภรณ์  สุวรรณนันท์ 
260. นายวิวรณ์  อยูํเป็นสุข 
261. นางวันดาพร  อินดาวงศ์ 
262. นายชูเกียรติ เทพสาร 
263. นายทรงวุฒิ  สุระสะ 
264. นายเนาวรัตน์  สิทธิ 
265. นายชาญวิทย์  ทิพย์สุวรรณ 
266. นายขนิษฐา  ทิพย์สุวรรณ 
267. นางอัมพร  เหลืองณะลาภีร์ 
268. นางสาวสุทธิวรรณ  วังนัยกุล 
269. นายอภิชาติ  อนุมัติ 
270. นางอุทุมพร  โชตินันท์ 
271. นายพิเชษฐ์  แสนสม 
272. นางสาวณัฐหทัย  บุญมาสืบ 
273. นางทัศนีย์  วงศ์ศาลา 
274. นางสาวบุญมี  สุริยะ 
275. นางสาวณัฐภัทรา  อ๏อดปัญญา 
276. นายสมเดช มาอา 
277. นางคํุย  แก๎วธรรมชัย 
278. นางยุวรี  เปรมทอง 
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279. นางมาลัย  โชว์ตระกูล 
280. นางธนพร ศุภมงคล 
281. นางพิมพาภรณ์  เจริญจาตุภัทร์ 
282. นายอุดม  ไชยทนุ 
283. นางพรทิพย์  ทองใบ 
284. นายจรูญ  แก๎ไข 
285. พ.ต.ต.เกษม  การิยา 
286. นายจักรินทร์  ไชยคํามูล 
287. นางสาวยุพิน  ชํุมตา 
288. นายประสิทธิ์  สิริภัทรกุล 
289. นายบรรจง  วงษ์ตรีศรี 
290. นางสาวจริยา  หงษ์ชีวิน 
291. นางสมพร  เจริญยิ่ง 
292. นายทนง  เทพนันตา 
293. นายกรสุทธิ์  ปุณณะบุตต์ 
294. นางอํอนน๎อม  วงค์กาว ี
295. นางสาวจุไรรัตน์  สีลอ 
296. นางสาวสดศรี  ขัตติยวงศ์ 
297. ด.ต.หาญณรงค์  พรมถาวร 
298. นางสาวยุพิน  คนดี 
299. นายสมเกียรติ  กองคําบุตร 
300. นายชัยวิชิต  ชํุมตา 
301. นายอดุลย์  ฝ้ันคําอ๎าย 
302. นางสมบูรณ์  ไชยเมืองแก๎ว 
303. นางดวงเดือน  กิติคํา 
304. นางสาวลาวัลย์  โพธิ์ทูม 
305. นายประพันธ์  วรรณกูล 
306. นายวีรพันธ์  พราววิเชียร 
307. นายเอกสิทธิ์  เครือน๎อย 
308. นางสาวสุพัตรา  ปัญญาสอน 
309. นางบุญรัตน์  ชุมภูเทพา 
310. นางมาลัยวรรณ  น๎อยอุํนเรือน 
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311. นายฤทธิ์รงค์  สิงห์เถื่อน 
312. นายสมพงษ์  อําพนพันธ ์
313. นางบุปผา  กันยะมี 
314. นายนิทัศน์  ใครหิน 
315. นายนิตย์  เครือเนตร 
316. นางเพ็ญแข  กันทะคํา 
317. นางมยุรี  ศรีบุญเป็ง 
318. นางแสงเดือน  สุขเจริญ 
319. นางสาวประไพ  วรเนตร 
320. นางอรุณี  จ๋ีเพ็ชร 
321. นางพานี  รื่นเริง 
322. นายฉลาด  บริบูรณางกูล 
323. นายสมศักด์  วงค์ปุกแก๎ว 
324. นายขันทอง  เต็นเส๎า 
325. นางปวีณา  จําชาติ 
326. นายสมนึก  ประนมพันธุ ์
327. นายปันแก๎ว  กันตา 
328. นายนิรันดร  ดอนอุบล 
329. นายนคร  เรือนเมา 
330. นายจันทร์  วิยะพร๎าว 
331. นายจําเริญ  เครือมาตา 
332. นางนงนุช  อุนะรัตน ์
333. นายบุญมา  คําดี 
334. นางปุ๋ย  จินะการ 
335. นายกอบกิจ  ใจขวัญ 
336. นางกิ่งแก๎ว  พลอยเหลือง 
337. นางพรรณี  สายชํางทอง 
338. นายจีรศักด์ิ  อินสุข 
339. นายปิติ  ฟูเต็มวงค์ 
340. นางพันทิพา  จันทรเสวี 
341. นางอนงค์  จํุมสันกลาง 
342. นายนิพล  สายชํางทอง 
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343. นางธัญลักษณ์  ปลายนา 
344. นายทองวาทย์  ทองย๎อย 
345. นางณัฐธนัน  จงตรอง 
346. นางจําเรียง  พุทธวงค์ 
347. นางเข็มทอง นิกรพันธ ์
348. นางท๎ศนีย์  เครือจันทร์ 
349. นายทวีศักดิ์  ปัญญาไว 
350. นายสมใจ  ธงศรี 
351. นางสาววันเพ็ญ  แก๎ววรรณรัตน ์
352. นายสวําง  สุวรรณกุล 
353. นายรุํงอรุณ  ถมจ่ัน 
354. นายทรงพล  แสงจันทร์ 
355. นางสาวธิดาพร  วัฒเสน 
356. นางกฤษณา ป๊อกวงษา 
357. นายลบ  อวดผล 
358. นางสาวลําพร  ใจสวําง 
359. นายศรสุวรรณ  จริยาธรรมรักษ์ 
360. นางวันดี  ลอยสุวรรณ 
361. นายสมบูรณ์  ใจคํา 
362. นางสาวนุชจิรา  ฟูเต็มวงศ์ 
363. นายทองสาย  อํานาจปลูก 
364. นางสุพราง  ต้ังสุขขีย์ศิริ 
365. นางวิไลวรรณ  อนันกุล 
366. นายสาตรา  โสภณรัตนากร 
367. นางอุไรวรรณ  เรณูรส 
368. นางแดง  อุดพรม 
369. นางจิตติมา  ยอดพิโล 
370. พ.ต.ท.ประดิษฐ์  ทํุงมีผล 
371. ร.ต.ต.จรินทร์  วิชัยสืบ 
372. นางสุนันทา  วาทะวัชร์ 
373. นางบุหงา  รักษากิจ 
374. นางสาวปราณี  มณีนันท์ 
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375. นายจําลอง เรํนตรง 
376. นายถาวร  อินต๏ะเรือน 
377. นายมนู  พวงกุลอุทัย 
378. นายทวนศักดิ์  ใจรวมกูล 
379. นายธนพล  เป็นผล 
380. นางสุมล  ขยันตรวจ 
381. นางวัชรี  ชัยมณีวงศ์ 
382. นางฐานิกา  คํ่าอํานวยสุข 
383. นางวิไล  รัตนชมภู 
384. นายชูชาติ  คําต๎ุยเช้ือ 
385. นางสาวฉันทนา  เขียวคํา 
386. นางสาวเขมจิรา  เครือตัน 
387. นางสาวมนชยา  ไชยอุรินทร์ 
388. นางดวงเดือน อยูํหลาย 
389. นายขวัญชัย  คมสัน 
390. นางมุกดา  ท๎วมเสม 
391. นางพจนารถ  พัฒนานุกูล 
392. นายดีชัย  เย็นตระกูล 
393. นางกัลยา  พูลสินากร 
394. นายเกษม  คําพิชัย 
395. นางศรีพรรณ  สายชํุมอินทร์ 
396. นางวรรณา  เชิดฉาย 
397. นายพิทยุต  ณ ลําปาง 
398. นางสาวพัชนี  สิทธิชุม 
399. นางนงคราญ  ศรเหล็ก 
400. นางภารัตน์  บุณยสมภพ 
401. นายเจนวิทย์  สอดสุข 
402. นางจินดา  โพธิ์ทอง 
403. นายพุนศักดิ์  วานิชพันธ์ 
404. จ.ส.อ.ณรงค์  บุนนาค 
405. นางอัมพิกา  ชัยวงศ์ 
406. นายทวีชัย  ปณิธานะรักษ์ 
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407. นายวงพลอย  นิธิธนะสิทธิ ์
408. นางเรไร  แก๎วฟัก 
409. นายพร  คํามูล 
410. นายรณชัย  สุวรรณโณ 
411. นายไพบูลย์  วัฒนเสน 
412. นายประดิษฐ์  ภูํภัทรทิรากุล 
413. นายเฉลิม  สิงห์แก๎ว  
414. นายสุวิทย์  ใจหลง 
415. นายธัญธร  เตชะสาย 
416. นายสมนึก  ใจวุฒิ 
417. นางฟองจันทร์  วงศ์ปัน 
418. นายอินจันทร์  อุบลศรี 
419. นายกิติ  เมืองต้ัง 
420. นายธนกรณ์  จันทร์อ๎าย 
421. นายไพรินทร์  พลังคะพันธ์พงศ์ 
422. นายสุวิทย์  สมเจริญ 
423. นายบุญสืบ ตัญญู 
424. นางแสงหล๎า  อินสมเช้ือ 
425. นางเสาร์  เทพแปง 
426. นายจํานงค์  แก๎วสมพงษ์ 
427. ร.ต.ต.นิพนธ์  จวรรณตูม 
428. นายมิตร  ธรรมธิกูล 
429. นายสินธุวัฒน์  ผัดวัง 
430. จ.ส.อ.สมพิตย์  อินต๏ะวงค์ 
431. นายสุธรรม  ชัยชมภู 
432. นางณหทัย  เพชรรัตน์ 
433. นายอานนท์  ชัยชมภู 
434. นายเอี้ยง  พรหมเพ็ชร 
435. นายจัทร์ดี  แสนวงค์ 
436. นางประมวลศรี  เววา 
437. นายนพดล  ปวนยง 
438. นางสังเวียน  ทาเจริญ 
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439. นายเสกสรรค์  หิวานันท์ 
440. นายจํารัส  บุญหนัก 
441. นายชัยณรงค์  ชาญณรงค์ 
442. นายฉัตรไชย  คนอ๎น 
443. นางอําพรรณ  อมรไตรศร ี
444. นางสหพัฒน์  จันทรเศรษฐ์ 
445. นายนที  ต้ังสุพรรณ 
446. นางสมใจ  วงศ์บาง 
447. นางดวงเดือน  สุดใจนาค 
448. นางสมจิตร  จันทร์ละออ 
449. นางยุพา  แสนวงค์คํา 
450. นายสมนึก  วงศ์โยธา 
451. นายเสาร์แก๎ว  หลวงจันทร์ดวง 
452. นายจรัล  ฟูสนิท 
453. นายเฉลิมพล  แกํนจันทร์หอม 
454. นางธนภร  แก๎วหนํอกันทา 
455. นางคําผาย  กล๎าจริง 
456. นางสาวสุนันท์  ธูปประสม 
457. นายวิเชียร  สร๎อยแก๎ว 
458. นายปานเดชา  แก๎วหนํอกันทา 
459. นางวราพร  วันชัยดี 
460. นางศิริพร  แห๎วเพ็ชร์ 
461. นายสมชัย  จักร์แก๎ว 
462. นางสาวสุมิตรา  วิสังข์ 
463. นางปันแก๎ว  โลมากุล 
464. นายศิริชัย  สุวรรณ 
465. นางบาน  แก๎วปราณี 
466. นางสาวพชรพร  วิสังข์ 
467. นางอินทูล  ขันคําหมุด 
468. นายสมพันธ์  ขันคําหมุด 
469. นางแสงทอง  ธงเช้ือ 
470. นายณรงค์  นิตย์ใหมํ 
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471. นางสาวสุภาภรณ์  อวิรุทธนานนท์ 
472. นายพิพัฒน์  บุญเพ็ชร 
473. นางจุรีย์  ยิ้มอํอน 
474. นายองอาจ  ธุระสิทธิ์ 
475. นางศิริพร  รุมาถ 
476. นายพิทักษ์  ศิริบุตร 
477. นายจง  แชํมช๎อย 
478. นายจําเนียร  แย๎มนิยม 
479. นางกนกวรรณ  ทรัพย์ประมูล 
480. นางนิตยา  วงศ์จิมา 
481. นายประเสริฐ  ศรีไชยมูล 
482. นายคมสัน  มิลินทจินดา 
483. นายจันทร์คํา  ตันเถาว์ 
484. พ.ต.สมบูรณ์  เกตุถนอม 
485. นายสันติ  พุทธิวงศ์ 
486. นายบุญหลัน  แก๎วศรี 
487. นายเจริญ  คําห๎วยหาร 
488. นางอรทัย  ขําดํารงเกียรติ 
489. นายสมคิด  คนสุข 
490. นายประสงค์  มานพ 
491. นายสวัสด์ิ  มหาวรรณ 
492. นางจิราภรณ์  ไชยโชค 
493. นางสมศรี  สุขเกษม 
494. นางอนันต์  ขวัญใจ 
495. นางสุดา  โพรุํง 
496. นางผล  ยอดกันทา 
497. นางสุจินดา  สุริภา 
498. นายสมาน  ศรีคํา 
499. นางแก๎ว  ศิริเวช 
500. นางพิชญ์สินีย์  ประเสริฐศักดิ์ 
501. นายไพโรจน์  ปาฐาะเดชา 
502. จ.ส.อ.ชาติชาย  ยศลาภใหญํ 
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503. นางเพ็ญศรี  รอดเดชา 
504. นางศรีวรรณ  สนเผือก 
505. นางจินดา  เผือกใจแผ๎ว 
506. นางทัศนีย์  ไชยมงคล 
507. นางสาวนวพรรณ  สุปินะ 
508. นางนภาพร  แต๎อัมพร 
509. นายจิระศักดิ์  รัศมีไพบูลย์ 
510. นายชุมพล  สร๎อยสังวาลย์ 
511. นางบุญศรี  เดํนดวง 
512. นางระวิวรรณ  ปัญญา 
513. นางพัลลภา  เกษมวัฒนา 
514. นางวิยะดา  จันทนะเสวี 
515. นางบัวเงา  นันทสุวรรณ 
516. นางนงลักษณ์  เลาคํา 
517. นายอุทัย  ทาปั๋น 
518. นายสมบูรณ์  แสงบุญเรือง 
519. นายพิชัย  ศรีขัติ 
520. นางรําแพน  วรรณศิลป์ 
521. นายเอกชัย  แสงทอง 
522. นายเจริญ  จํุมจา 
523. นายประพจน์  วงศ์ใจ 
524. นางพรสวรรค์  วงศ์วรรณ 
525. นายสุรินทร์  หมื่นยศ 
526. นายสมบูรณ์  ชํุมตัน 
527. นางธวัลรัตน์  เอี่ยมสืบทับ 
528. นางสาวพัชรพร  เข่ือนคํา 
529. นายสัมฤทธิ์  ปัญญาโชติ 
530. นางฉลวยลักษณ์  พันธ์โกศล 
531. นางสาวมุกดา  อารีรักษ์ 
532. นายสุเนตร  สุริยะ 
533. นายจรูญ  กาศสกุล 
534. พันตรีสมนึก  ชัยวรรณจินดา 
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535. นางนิตยา  จําเรืองจรัส 
536. นายภารกร  สุริยะ 
537. นางจันทร์ศรี  ศรีเครือมา 
538. นายสนั่น  วีบุตร 
539. นายละ  จานุวงค์ 
540. นางอนงค์  จานุวงค์ 
541. นายทวน  หล๎าคําเปียง 
542. นายจําเริญ  วงค์ทา 
543. นางศรีจันทร์  ปัญญาแวว 
544. นางนิภา  ปัญญาสอน 
545. นางจงรักษ์  ศรีใจ 
546. ร.อ.วิเชียร์  มานันท์ 
547. นายสมนึก  ศรีใจ 
548. นางนัตติยา  มานันท์ 
549. นายกําจัด  บางประยงค์ 
550. นายสัญญา  ประทุมมา 
551. นายสมจิตร  ชํางลืม 
552. นายมูล  สุวรรรณจักร์ 
553. นางดอกเกษ  เครื่องปัญญา 
554. นายบัญชา  ปัญญาแวว 
555. นายปิยวัฒน์  ปัญญาเยอะ 
556. นางสาวสุนันทกานต์  อินทะวงค์ 
557. นายสมัย  เปียงใจ 
558. นายสังเวียน  พิสปิงคํา 
559. นายสมเพ็ชร  ปัญญาดิษฐวงษ์ 
560. นายบุญเย็น  อุสาห์ 
561. นายจิระศักดิ์  นันทธนาคาร 
562. นางเสาวภา  แปงกาใส 
563. นางสุพิน  ใจพรม 
564. นายวิวัฒน์  ศรีทิพย์วงศ์ 
565. นายประถม  นิลสนธิ 
566. นางนกแก๎ว  มั่นทอง 
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567. นางสาวเสาวภี  แปงกาใส 
568. นางสาวจันทร์หอม  อารีวงศ์ 
569. นางสาวสกาวเดือน  เกตุแก๎ว 
570. นายอติวัฒน์  ชัยมงคล 
571. นายกฤษฎา  พวงพันธุ ์
572. นายภัทธาวุธ  ทาเจริญ 
573. นางสาวอวยพร  ประเสริฐจิต 
574. นางสาวชนัดดา  มณีวรรณ 
575. นายปรีชา  จิตรากูล 
576. นางสุทธิพร  อยูํสบาย 
577. นางสาวบุญปั๋น  สุริยะ 
578. นางศิริพร  แก๎วแดง 
579. นายประภาส  สุวรรณนันท์ 
580. นางวีนัส  มีศรี 
581. นางอนงค์  เสริมสุข 
582. นายธาดา  สุดแสง 
583. นางสายพิณ  อินทิยศ 
584. นางสาวมาลัย  คมเฉียบ 
585. นายเกตุ  ยืนนาน 
586. นายวิชัย  เถาปัญญา 
587. นายสุทธิพงษ์  กองแก๎วใจ 
588. นายเกษม  ทองคํา 
589. นางเกสร  มณีวรรณ 
590. นายนพดล  ดารา 
591. นางมณีทิพย์  เรือนมูล 
592. นายสวาท  เกษณา 
593. นางสาวเกศวรี  ปัญญาธรรม 
594. นายชยพล  อรุณชัย 
595. นางชุติมา  ปันปวง 
596. นายสายชล  สังค์เจริญ 
597. นายธวัช  ทารักษ์ 
598. นายบุญทัน  แต๎มคม 



20 
 

599. นางสาวละออ  ใจกล๎า 
600. นายแถมสิน  อุชุภาพ 
601. นายศราวุธ  แผํนทอง 
602. นางจุฑารัตน์  ตุลาธาร 
603. นางลําดวน  จันทร์กันธะ 
604. นายโกมุท  ชํุมเช้ือ 
605. นางสาวจินดา  เจ๎ากลดี 
606. นางสาวสมใจ  เรือนคํา 
607. นายจรินทร์  มหานิล 
608. นางเจริญศรี  ขันแก๎ว 
609. นายสมชาย  แสนผูก 
610. นายอุดม  สุขนิกร 
611. นายอาวุธ  ทองธิราช 
612. นายยุทธนา  อินชัยเทพ 
613. นางสาววิภา  แซํซือ 
614. นายสมบูรณ์  แซํตัน 
615. นายสันติ  จินดาเรือง 
616. นายวัฒนา  อุรา 
617. นางสาวบัวบาน  เกตุแก๎ว 
618. นางปทุมวัน  แหลมคม 
619. นายสมชาย  ปุกฆะ 
620. นายทศพร  ประถมพล 
621. นางสาวสุพิศ  แสงบุญมา 
622. นางศิริกุล  มีมานะ 
623. นางศรีลา  สวํางศรี 
624. นางสาวพรเพ็ญ  วงค์สม 
625. นายอนันต์  เรืองสุข 
626. นายวราวุฒิ  สวัสดี 
627. นายสมชาติ  ปิยวงศ์ 
628. นางไฝหล๎า  แก๎วใจดี 
629. นางสาวพัชรา  ศกุนะสิงห์ 
630. นางสายทอง  เขียวสนุก 
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631. นางสมจิตร  เรือนเมา 
632. นางอรวรรณ  คงงาม 
633. นายสุรเดช  ทิศป้อง 
634. นางจิตรา  อินลังกา 
635. นางสุพรรณ  ชํุมตา 
636. นางบัวคํา  อินนวล 
637. นางสาวมยุรา  มีมุข 
638. นางต๎องจิต  ใจชํุม 
639. นายชัยวุฒิ  คําอ๎าย 
640. นางปรานอม  แก๎วศิริ 
641. นายอรัญ  จินะการ 
642. นายชาตรี  สิงห์คํา 
643. นายจักรพันธ์  เมืองงาม 
644. นายบุญยืน  ชํวยยะกูล 
645. นางสุมาลี  การดื่ม 
646. นายวันชัย  ใจวิเสน 
647. นางพิมพิมล  ใจวงค์ษา 
648. นางวิไล  มั่นตรง 
649. นางปัทมา  เกตุแก๎ว 
650. น.ส.หนูเล็ก  อินทรชนะ 
651. นายธวัชชัย  แก๎วน๎อย 
652. นายสมคิด  ทาบุตร 
653. นายมนัส  แก๎วตาบุตร 
654. นายวัยชัย  วังซ๎าย 
655. นางพรรณี  แดงใส 
656. นายชาตรี  อุตสําห์ 
657. นางรัชนีพร  ไชยทน ุ
658. น.ส.เกศศิริ  ศรีละมูด 
659. นายพลบดี  บุญเฉลิม 
660. นายพณิช  บุญสืบสุวรรณ 
661. น.ส.กมลทิพย์  เกตุศรี 
662. นางบังอร  กําเพ็ญ 
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663. นายคารม  วงศ์ประเสริฐ 
664. นายธีชวัน  ศรีสุวรรณ 
665. นางอนงค์  องค์ศิริวิทยา 
666. นายสมเกียติ  มีเพียร 
667. นางปทุมวดี ไชยสงคราม 
668. นายเสรี  ชัยเทพ 
669. นางดารากร  ผกาแดง 
670. น.ส.สมศรี  บุญเรือง 
671. นายโชติ  ปัญญาใจ 
672. นายบรรเจิด  ชัยเนตร 
673. นางสมพร  บัวโอภาส 
674. นายกฤษณะ  โตพํวง 
675. นางกรรณิกา  วังษา 
676. นายวชิระ  จันทราช 
677. นายฉัตรไชย  ศรีสืบ 
678. นายอรชุน  ยอดคําลือ 
679. นายประดับ  บุญยืน 
680. นายปณิฐิ  แสนจิตร 
681. น.ส.รสสุคนธ์  แก๎วไพฑูรย์ 
682. น.ส.ปอง  บุญโน 
683. นายวีระ  วาละ 
684. นายชลัท  บุญปาน 
685. นางกันตินันท์  วาสิการ 
686. นางกาบแก๎ว  พรมทอง 
687. นางสุมาลี  ศรีชัย 
688. น.ส.สมนภา  บัวโทน 
689. น.ส.คําสุข  ขาวอ๎วน 
690. นายบุญชัย  กันทาวงค์ 
691. นายทวีชัย  ปาเหนือ 
692. นายนิรันดร์  ศิริแก๎ว 
693. นายเฉลิม  แป้นสวน 
694. นายชูเกียรติ  บัวคํา 
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695. นางมาลินี  ชํุมเย็น 
696. น.ส.บังเอิญ  ฤทธิโพธิ์ 
697. นางเบญจวรรณ  บุตรทิ 
698. นายสมมาด  มุลิแดง 
699. น.ส.แอม  อินศรีแก๎ว 
700. นายกมนต์  กองสิงห์ 
701. น.ส.ศุภิสรา  ศรจันทร์ 
702. นายนพดล  อินทนาเกตุ 
703. นายสุพล  จิตวงศ์ 
704. นายนิรันดร์  ทะฟ ู
705. นายมงคล  เมืองสองวงค์ 
706. นางพรรณี  พิมสาร 
707. นางนภัทร  อินทนนท์ 
708. นายรังสรรค์  มาณีกุล 
709. นางกรกนก  ถุงเงิน 
710. น.ส.ทิพธิชา  กาตาบุตร 
711. นางอัญชลี  วรญาณกุล 
712. น.ส.ดอกลํ้า  น้ําคํา 
713. นายประสาทพร  จันทองอนันต์ 
714. นางวารุณี  จักรวาล 
715. นายราชัน  ขันธิกุล 
716. นายจิตรกร  บุญทรัพย์ 
717. นางฉันทนา  อยูํสมบูรณ์ 
718. น.ส.นราพร  เครือตา 
719. นายประพันธ์  เดชวงค์ 
720. นางสุรัตยา  คาวันดี 
721. นายวิจัย  สุวรรณศรี 
722. น.ส.พูนสุข  ขันธาโรจน์ 
723. นายชิตพล  เปรมทอง 
724. น.ส.วิมล  ทรงทอง 
725. น.ส.รัชนก  รัชนกูล 
726. นายเอนก  คําแสน 
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727. น.ส.ทักษิณา  ธีรภาพกุล 
728. นายกิติศักดิ์  สันแดง 
729. นายภีระ  นันทชัย 
730. นายสรศักด์ิ  สืบไชย 
731. น.ส.เอมกมล  บุญมี 
732. นางพรทิพย์  พุํมน๎อย 
733. น.ส.ธารจันทร์  สารสมุทร 
734. น.ส.วิชชุตา  อินทพรหม 
735. นายสงํา  กุณา 
736. น.ส.อทิตยา  ธรรมไชย 
737. นายสงวน  มาฟู 
738. นางวนิดา  มุขแจ๎ง 
739. นายอมร  สังข์นคร 
740. น.ส.ป้อมเพชร  เอวะบุญ 
741. นางอุไรพร  วัลลา 
742. น.ส.นิดา  แตงน๎อย 
743. นางวิภารัตน์  บัวรวย 
744. นางธนาภรณ์  บูํสกุล 
745. นางนภาพรรณ  ยิ้มพงศ์ 
746. นายชัยพร  อ่ําดี 
747. นางสมศักดิ์  ปั้นรูป 
748. น.ส.อัลยา  จงสุขวรากุล 
749. น.ส.วชิรญา  อนุมัติ 
750. นายนเรต  บัวผิน 
751. น.ส.บงกช  แสงบุญเรือง 
752. นางจันทร์เพ็ญ  แดนลาดแก๎ว 
753. นางสมัย  ทอรักสาร 
754. นางจงกร  แสงคล๎าย 
755. นายชโยธรณ์  ยอดดี 
756. น.ส.นารี  กันทะยอด 
757. นายรหัท  สมพันธ์ 
758. นายอิทธิพล  นันท์ดี 
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759. นายบุรินทร์  แสงเมือง 
760. นางบําเพ็ญ  เสาจินดารัตน์ 
761. นางล าดวน  สายมิตร 
762. นายสมิตร  อนุวัตรเกษม 
763. นายสมบัติ  บุญสืบ 
764. นางอรทัย  เรือนค า 
765. นางสิริวัฒนา  กังวานเลิศ 
766. นางอุษา  ตันบุตร 
767. น.ส.ธิธาดา  บูรณเครือ 
768. นางอรสา  สุดตาสอน 
769. นางเพ็ญ  ทิพปวนจู 
770. นางศรีบุตร  ภูตาสืบ 
771. นายไพรัตน ์ ช่วงอ าไพ 
772. นางรวีวรรณ  สุวรรณมงคล 
773. นางสุรี  มูลบ้านดง 
774. นายนพอนันต์  สาธรรม 
775. นายชัยนันท์  ปันฟอง 
776. นางมลฟดี  ปัญต๊ะบุตร 
777. นายอดิเรก  เทพลพ 
778. น.ส.นุสรา  สุวรรณบุตร 
779. นางพรพิมล  ชุ่มลือ 
780. นายปริญญา  ลินิทธ์สกุล 
781. น.ส.หนึ่งฤทัย  ทอนช่วย 
782. นางพัฒนา  สุขนิกร 
783. นางสุพรรณี  วรพิศาล 
784. น.ส.มณี  ยอดใจ 
785. นายสมชาย  ค าวรรณ 
786. นายธเนส  มณีวรรณ 
787. นางอัมพวัน  สายวิวัฒน์ 
788. นายเชาว์  ละมูล 
789. นายโกญจนาท  เหลาทอง 
790. นายอัยภูมิ  ชลิตพงศ์ 
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791. นายสุรชัย  ลีลาวโรภาส 
792. น.ส.ฝนทิพย์  ชินเจริญพันธ ์
793. นายธวัณชัย  ค าแก้ว 
794. น.ส.อัญชลีรัตน์  จินดา 
795. นางปรีชญา  จอมฟอง 
796. นางสุจิตรา  อินตุ้ย 
797. น.ส.ศิริพร  ศรียวรยาตร 
798. นายวชิรา  มานพกว ี
799. นายไกรพล  สิงห์ดี 
800. นายสายันต์  เครือสุข 
801. น.ส.ทานตะวัน  วังแสง 
802. น.ส.ไอลดา  แปงแก้ว 
803. น.ส.อรัญญา  เตไชยกุล 
804. นายบุญเจต  บุตติ 
805. นางงามทิพย ์ สุรวิชัย 
806. น.ส.วาสนา  วิจารณ์ปรีชา 
807. นายรณชัย  พงษ์พันธุ ์
808. น.ส.อธิษพร  ตุลสงวน 
809. นายประธาน  เลิศมีมงคลชัย 
810. นางบัวบาน  อินถา 
811. นายพิทักษ์  รอบจังหวัด 
812. นายนที  ชัยมงคล 
813. นางบัวแก้ว  เขียวบุญ 
814. นายธีรกร  ยอดพิโล 
815. นางพรทิพย ์ ตาคม 
816. นางวิไลภรณ์  วัลลภาชัย 
817. นางอัมพร  อินปา 
818. น.ส.มาลี  ไข่แก้ว 
819. นายวิเชษฐ์  ดวงสาร 
820. นางอ าพร  ชูกุล 
821. น.ส.อรทัย  ตันมล 
822. นายพิชัย  จันทร์นุช 
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823. นางพรนภา  เริงจารุพันธ ์
824. น.ส.นพรัตน ์ ศรีชัยวงค์ 
825. นายนพดล  ประพิตรไพศาล 
826. น.ส.เม็ดทราย  ไชยค าวัง 
827. น.ส.จันทร์สม  เอื้อแท้ 
828. นายธนพล  ปงรังสี 
829. นายประลิน  รัตนทวีชาติ 
830. นายบุญส่ง  ค าศรี 
831. นายอภิชาติ  ต้ันจาด 
832. นายภาณุร์  เครือนาค 
833. นางปริศนา  ปัญญารัตน ์
834. นายวิชิต  แสงมณี 
835. น.ส.เบญจาภา  เรืองศรี 
836. นางวลัยภรณ์  กิจพ่อค้า 
837. นางจ าลอง  เหลืองอร่าม 
838. นายชัยยงค์  เตชะหงษา 
839. นายสมศักดิ์  หรูปานวงษ ์
840. น.ส.ภูริตา  อิ่มค านวร 
841. น.ส.เพ็ญศิริ  กล่ินหอม 
842. น.ส.ดวงใจ  กันค า 
843. น.ส.พรรณ ี คารมย์ 
844. นางขวัญชนก  เรืองทอง 
845. นางเฉลา  มาสีแก้ว 
846. นางชมพูนุช  แสงวิจิตร 
847. นางพิมพา  จันทร์อ้าย 
848. น.ส.อาภรณ์  แสงศร 
849. นายโยธิน  ไชยอุรินทร ์
850. นายชาติชาย  ภิญโญ 
851. นายวีระชาย  ชุติมา 
852. นางหทัยชนก  พู่ทองค า 
853. น.ส.วิลาวรรณ  หว้าพิทักษ์ 
854. นางอรอุษา  ทิพย์อักษร 
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855. น.ส.วรรลภา  แคหอม 
856. น.ส.ปัณนิตา  สาระบุตร 
857. นางรจนา  รักแปง 
858. น.ส.พิชญา  สุขอยู ่
859. น.ส.ทับทิม  บุญยิ่งมา 
860. นายจรัญ  สุทธสม 
861. นายอุดมชัย  บุญยโชติมา 
862. น.ส.นันทพร  ค ามินทร์ 
863. นางจ าเนียร  ใจแก้ว 
864. นางปราณี  ค าอักษร 
865. นายเฉลิมชัย  เตรียมพัฒนา 
866. นายวรภัทร  บุราเจริญ 
867. นายสุภาพ  สุทธนี 
868. น.ส.เบญจวรรณ  ธนวัฒน์โกวิท 
869. นายฉัตรชัย  สุดสะอาด 
870. นายสุรศักด์ิ  เสมาเงิน 
871. นายเลิศพงศ์  รถทอง 
872. น.ส.จิราภรณ์  สถิตสิริพร 
873. นายคิริน  เด่นพฤกษา 
874. น.ส.อลิษา  นารังสี 
875. น.ส.หทัยกาญจน์  จอมมณี 
876. นายวัชระ  ธัญญะกิจ 
877. นายสิทธิโชค  ดวงสะเก็ด 
878. นายณัฐวุฒิ  สมบูรณ์ศิลป์ 
879. นายธนพล  โกศลธิติพงศ์ 
880. นางจงกล  ลาภมาก 
881. นายยุติธรรม  ประสาทเสรี 
882. นางจันทร์แก้ว  ดวงน่าน 
883. นายธานินทร ์ สุขวัลย์ 
884. นายธาดา  บุญส่ง 
885. นางนงลักษณ์  กอจันทร์กูล 
886. นางอรพิน  วิจิตรโสภา 
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887. นายนิคม  มาบุตรรักษ์ 
888. นางภาวนา  ลลิตวงศา 
889. นายวีระพันธ ์ ทุนร่องช้าง 
890. นางรมณ  ฉัตรพัฒนากูล 
891. นายนรานนท์  ชัยศิริ 
892. นายทรงพล  เหล่าเทิดพงษ์ 
893. นายธนภณ  พูลสุข 
894. น.ส.พุฒ ิ จิโนเขียว 
895. น.ส.จันทร์ฟอง  สูตรเลข 
896. น.ส.จารุภา  มังคโลดม 
897. นายจรัล  ปันกองงาม 
898. นายมนัส  ยศโปรด 
899. นางจันทร์ติ๊บ  สมสงวน 
900. นางรุ่งทิวา  วงค์ประสิทธิ์ 
901. น.ส.รัตน์ชุดาพร  ยาวิลา 
902. นางจันทร์ธิรา  มณฑาทอง 
903. นายขวัญชัย  สิทธิชุม 
904. นายสมชาย  ศรีสมบูรณ์ 
905. นายสมชาย  สังข์สีแก้ว 
906. นายเรืองเดช  ค าพิชัย 
907. นางดวงพร  บ ารุงวัตร 
908. นายอุทัยวุฒิ  เสาร์ชัย 
909. น.ส.ยุพิน  มหามิตร 
910. นายจ าเริญ  สวนสม 
911. นางอณัญญา  ทวีวัฒน ์
912. นางองค์วรา  เทศกาล 
913. นางพิจิตรา  พิมพ์จันทร์ 
914. นายรัศม ี วิทิอินทร์ 
915. นางวรรณา  ด าเนินสวัสด์ิ 
916. นางพรนภา  พินิชสุวรรณ 
917. นายทนงศักดิ์  พยาเลิศ 
918. นายสมรรถชัย  จิรพิริยะกุล 
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919. นางลัดดา  ตาค า 
920. นางดวงรัตน ์ สุรินทร์วงศ์ 
921. นายเพิ่มทรัพย์  มะณี 
922. น.ส.จิรา  วัฒนปฤดา 
923. นายสมบูรณ์  ตุลยกาญจน์ 
924. น.ส.พัชรา  ขจรธนาวงษ ์
925. นางฉวีวรรณ  แท่นน้อย 
926. นางจารี  ชัยรัตนางค์กูล 
927. นายมนตรี  พรมจาด 
928. น.ส.ชลิตา  สินธุเขียว 
929. นายชาญชัย  ศรีค าชุม 
930. น.ส.ดวงดาว  แซ่เล้า 
931. นายถนอม  มารุจิวัฒน์ 
932. น.ส.เทียนค า  กาตาสาย 
933. นางจตุพร  บริราช 
934. นายสมชัย  จิรพัลลภ 
935. นายสุรินทร์  หาญยุทธพงศ์ 
936. น.ส.สุรพร  สมค า 
937. นางดาราพร  แก้วสุวรรณ 
938. นายชัยณรงค์  แซ่ตั้ง 
939. น.ส.เข็มทอง  ชอุ่มดวง 
940. นายสุวัณน์  รัตนวิเศษ 
941. นายบัญชา  จิตรเครือ 
942. นายสมจิตร์  ทรายกันค า 
943. นางสุรีย์  สมรอบรู้ 
944. นายสัมภาษณ์  ค าแมน 
945. นายครรชิต  งามแสนโรจน์ 
946. นายวราวุฒ ิ ค าวงค์ 
947. นางรจนา  ชูมก 
948. นายสุสรัญ  โต๊ะพาน 
949. นายเอกชัย  เรือนมูล 
950. นางมาลัย  สมนึก 
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951. นายนพดล  บุกบุญ 
952. นางทิพยาภา  คงวุธ 
953. นายศราวุธ  ปันถา 
954. น.ส.วรัญญา  มูลลักษณ์ 
955. นายสันติภาพ  ปัญญาชัย 
956. นางจันทร์เพ็ญ  ปานพรม 
957. น.ส.โอปอ  อินทะยศ 
958. น.ส.อุไรรัตน ์ สาตรี 
959. นายสนั่น  ศรีวงศ์ 
960. นางกัญกร  ธรรมสุจริต 
961. นายไกรสร  เอ็งโอภาสนันท์ 
962. น.ส.ปราณี  นิตย์ใหม่ 
963. นายสุรเดช  ทองใบ 
964. นางนงนุช  ผลเจริญ 
965. นายวิรัตน ์ ไวสาลี 
966. นายบุญส่ง  ชัยสาร 
967. นายไพรวัลย ์ ปองดอง 
968. นางรุ่งระว ี จันทร์ประสิทธิ์ 
969. นายปิยศักดิ์  สุเมตติกุล 
970. น.ส.แสงดาว  สองเป็ง 
971. น.ส.นงลักษณ์  โพธิ์อยู ่
972. นายกฤษณ  วัฒนสมบูรณ์ 
973. นายสุรัตน์  วังแวว 
974. น.ส.นิติมา  ศรีเกิด 
975. นายพูลสิน  ใจมา 
976. นายเอกอมร  รินแก้วงาม 
977. นายณัฐชัย ศรีธรรมรักษ์ 
978. นายด ารงค์  ชาบาง 
979. น.ส.ปาริชาติ  จ าปาหลวง 
980. น.ส.สุแก้ว  ภูกันทา 
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กรณีผ๎ูเข๎ารํวมประชุมประชาคมท๎องถิ่นมีทะเบียนบ๎านหรืออาศัยอยูํในเขตเทศบาลนครลําปาง ไมํได๎ถูก
จัดต้ังเป็นกลํุมสัดสํวนประชาคมท๎องถิ่นระดับนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ก็สามารถเข๎ารํวม
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นได๎ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีสํวนรํวมในกระบวนการตําง ๆ ได๎             
ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคมท๎องถิ่นประชุมประชาคมท๎องถิ่นเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   21    เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
        
 
 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
        นายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


