
องค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน 

1.นายเสกศรรณ   กาโห  นายก อบต.ล าพูน  โทร. 090 - 2235116 
2.นายนิยม   สุทธิรักษ ์  รองนายกฯ   โทร. 087 - 4635036 
3.นายสมจิตร์  พัฒน์สังวาล  รองนายกฯ   โทร. 089 - 5877453 
4.นายสมหมาย   มากบุญ  เลขานุการ   โทร. 084 - 8431850 
 
สมาชิก อบต.ล าพูน 

1.นายศิริชัย  สุทธิรักษ ์    สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  โทร. 086 - 2798847 
2.นายสิทธิพงศ์   มากบุญ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  โทร. 082 - 2727814 
3. นายจรงค์  หีดสม   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2  โทร. 081 - 9706995 
4. นายสาโรจน์  พัฒนประดิษฐ ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2  โทร. 087 - 4734837 
5. นายสมโชค  นะประสม  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  โทร. 061 - 4861800 
6. นายภารดร  เกษเพชร  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3  โทร. 089 - 7317111 
7. นายพงศ์ธร   สุขสวัสดิ์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4  โทร. 089 - 9704142 
8. นายคณิศร  เนียมกุล  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  โทร. 082 – 2868273 
9. นายนิกร   เพ็ญแกว้  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  โทร. 093 - 6716898 
10. นายวิศาล  พัฒน์ด า  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  โทร. 094 - 5918777 
11. นายสมประสงค์  ดีสงวน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  โทร. 081 - 7880528 
12. นายพงษ์ศักดิ์  คงทรัพย ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  โทร. 094 - 5930111 
13. นายสมบูรณ์  บุญหรอ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  โทร. 093 - 7795261 
 
 

 

 

 



พนักงานส่วนต าบล 

ข้าราชการ 

1. นายพรไชย    ริยาพันธ์  รองปลัด อบต.    โทร. 089 - 6804970 
2. นายบุญส่ง ริยาพันธ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง   โทร. 081 - 9702576 
3. นางสมจิต      รักปาน  หัวหน้าส านักปลัด   โทร. 094 – 5780516 
4. นางอุษา  เกษเพชร ผู้อ านวยการกองคลัง   โทร. 081 - 5356312 
5. นางเพ็ญนัชชา   วีระกุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ โทร. 095 - 2643392 
6. นายบรรพต อินสาย  วิศวกรโยธาช านาญการ   โทร. 081-0936759 
7. นางสาวกรกมล   รอดพิศดาร นักวิชาการศึกษาช านาญการ  โทร. 099 - 4364551 
8. นางสาวนวลจันทร์       ไชยยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    โทร. 096 - 6363288 
9. นางชัญญาพัชญ์     แก้วหนู นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  โทร. 093 – 5965554 
10. นายนันธวฒัน์      มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  โทร. 089 - 4649952 
11. นางสาวชฎาภรณ์ มุ่งไหม ่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โทร. 081 - 9339656 
12. นางพชรอร มลิวัลย์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  โทร. 081 - 5376350 
13. นางรัชนี   แก้วสุขสี   ครู    โทร. 081 - 9686687 
14. นางสาวจีระนันท์   ทองแกมแก้ว ครู    โทร. 087 - 3877159 
15. นางบุบผา เสนา   ครู    โทร. 098 - 0136712 
16. นางสาวกาญจนา  ชูเพ็ชร  ครู    โทร. 086 - 2667117 
 

พนักงานจ้าง (ส านักปลัด) 
1. นางมาลี  เกิดสมบัติ   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  โทร. 082 - 2832938 
2. นางสาวญาตยานี   พัฒสังวาล  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  โทร. 064 - 4367635 
3. นางสาววนิศา    เพ็ชรสุข  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  โทร. 095 - 4181617 
4. นางสาวธนาภรณ์  ศรีมุกข์  ผช.นักพัฒนาชุมชน โทร. 061 - 7715062 
5. นางสาวแก้วกาญจน์  บุญช่วย  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ โทร. 085 - 8866409 
6. นายวิสูตรศักด์ิ  แก้วกอง  คนงาน    โทร. 093 – 7237808 
7. นายวัชรพงศ์ จันทร์แก้ว  คนงาน    โทร. 094 - 5807767 
8.นางสาววนิดา นะประสม  คนงาน   โทร. 097 – 2624374 
9. นางสาวนัฐกา      ล่ิวล่อง  คนงาน   โทร. 061 – 2693845 
10.นางโสพิน     แดงบุญ   จ้างเหมา  โทร. 082 - 4120060 
 
 
 
 
 



พนักงานจ้าง (กองคลัง) 
1.นางสาวสวรรยา  บุณยพิจิตร  ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี โทร. 098 - 4818647 
2.นางสาวศรัญญา     ยุเหล็ก  คนงาน     โทร. 095 - 0316818 
3.นางสาวปาริฉัตร    พัฒน์ด า   จ้างเหมา   โทร. 093 – 5810978 
4. นางสาววรัตน์ดา      รักชาติ  จ้างเหมา   โทร. 095 – 5030455 
 
พนักงานจ้าง (กองช่าง) 
1. นางเสาวลักษณ์    พัฒน์แก้ว  ผช.ช่างไฟฟ้า  โทร. 098 – 0232579 
2. นางจารุวรรณ      เอี่ยมประเสริฐ คนงาน    โทร. 084 - 8447949 
3. นายสุวัฒน์        สังข์ทอง  จ้างเหมา  โทร. 063 - 0712919 
4. นายมนัสชัย        มากบุญ  จ้างเหมา  โทร. 095 - 6134424 
5. นายปฎิภาณ       สโมสร   จ้างเหมา  โทร. 098 – 7272625 
6. นายกฤชฎา       อินทร์แก้ว  จ้างเหมา  โทร. 086 - 2660685 
 


