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 เทศบาลต าบลเวียงกาหลง    

     

       

           

   

 อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

    2544 
นางลอย ธศิร 

3571100441361 
75 ม.4 ต.เวียงกาหลง 3 

2545 นางลอย แสงปญัญา   21/1ม.10ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2546 นางสาวลออ ค าแสง   -  ม.9 ต.เวียงกาหลง 1 

2547 นางละ ชื่นจติร   77ม.4 ต.เวียงกาหลงอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2548 นางละ ชื่อจติร์   114 ม.14 ต.เวียงกาหลง 1 

2549 นางละ อุปรีย์   26 ม.15 ต.เวียงกาหลง 1 

2550 นางละเอียด ปญัญาไศย   153/12  ม.11  ต.เวียงกาหลง  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 1 

2551 นายลกัษ์ พรมปิงกา   136 ม.11 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2552 
นางสาวลกัษณ์นารา - เทวินทรา 
เยาวพนัธุ์กุล 

  
     ม.2    ต.เวียงกาหลง  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 3 

2553 นางลดัดา เชยปาน   42ม.10ต.เวียงกาหลงอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4 

2554 
นางลดัดา เช้ือสุวรรณ 

3571100332383 
16 ม.6 ต.เวียงกาหลง 1 

2555 
นางลดัดา ตามวงค์ 

3571100421033 
113 ม.11 ต.เวียงกาหลง 5 

2556 นางลดัดา ทะลา   17 ม.4 1 

2557 นางลดัดา ผวิผ่อง   312ม.10ต.เวียงกาหลงอ.เวียงป่าเป้า 1 

2558 นางลดัดา มูลม ั่ง   129ม.3ต.สนันาเม็ง อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 1 

2559 นางลดัดา รวบรวมวงค์   127 ม.1 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2560 นางลดัดา วงค์แก้ว   221 ม.10 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 6 

2561 นางสาวลดัดา เวชกจิ   127ม.7 ต.เวียงกาหลงอ.เวียงป่าเป้า 1 

2562 นางลดัดา ศริเิมืองมูล   87ม.15 ต.เวียงกาหลง 3 

2563 นางลดัดา สุยะฟู   215ม.1ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 2 

2564 นายลดัดา แสนกนัทา   4/6 ม.12 อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 2 

2565 นางลยั จนัทร์ค า   218ม.10ต.เวียงกาหลงอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2566 นางลยั ยิง่ชนะ   15 ม.7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2567 
นายลา กล้าหาญ 

  
116 ม.3 ต.ตลาดขวญั 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

1 

2568 นางลา แก้วค าแดง   51ม.4ต.เวียงกาหลง 1 

2569 นางลา เพิ่มพูล   134 ม.8 ต.เวียงกาหลง 1 

2570 นายลา หล้าหาญ   133ม.3ต.สนันาเม็ง อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 1 

2571 นางลาวลัย์ บุตรผนั   52 ม.6  ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 2 

2572 นางลาวลัย์ วงค์ต่อม   46 ม.9 ต.เวียงกาหลง 1 

2573 นางลาวลัย์ สทิธยิศ   123 ม.3 ต.เวียงกาหลง อ.เวีงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2574 นางล าจวน โตสกุล   70 ม.3 ต.เวียงกาหลง 4 

2575 นางล าดวน ชยัวุฒ ิ   219ม.10 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2576 
นางล าดวน ดวงบาล 

3571100175024 
134 ม.9 ต.เวียงกาหลง 1 

2577 นางล าดวน อภริมย์   180 ม.7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2578 นายลขิติ อนิชุมภู   89 ม.3 1 

2579 นางสาวลินทร์ณภทัร์ สิทธวิงั   79/1 ม.10 3 

2580 
นายลือ บุญชุม 

3571100143521 
101 ม.2 ต.เวียงกาหลง 1 

2581 
นายลือ บุญทวี 

3571100144200 
118 ม.2 ต.เวียงกาหลง 1 



 

2582 
นายลือ ปินใจกุล 

  
264ม.9 ต.เวียงกาหลงอ.เวียงป่าเป้า 2 

 
 

 
  

2583 นายลือ ไฝเอ้ย   239 ม.9 ต.เวียงกาหลง 1 

2584 
นายลูน ค าก ่า 

3571100441581 
83 ม.4 ต.เวียงกาหลง 1 

2585 นายลูน วงค์อดค า   130 ม.7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 

2586 นายเล็ก ก้อนแก้ว   164ม.13 ต.เวียงกาหลง 1 

2587 
นายเล็ก แก้วพลกิ 

3571100246878 
6 ม.5 ต.เวียงกาหง 2 

2588 นายเล็ก ชยัมูล   28 ม.1 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 


