
     
     ประกาศเทศบาลต าบลทาสบชัย 

                 เรื่อง ประกาศรายช่ือแม่ค้าที่ค้าขายบนที่แขวงทางหลวง(กาดดอยแก้ว) 
   -------------------------------------------------- 

   
  ตามท่ี เทศบาลต าบลทาสบชัย ได้มีประกาศเทศบาลต าบลทาสบชัย ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อแม่ค้าและคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องรายชื่อแม่ค้าที่ค้าขาย
บนที่แขวงทางหลวง(กาดดอยแก้ว) เพ่ือด าเนินการวางแผนจัดท าล็อคขายสินค้า นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการตามประกาศดังกล่าว ได้ด าเนินการรวบรวมและพิจาณาตรวจสอบ 
ความถูกต้องของรายชื่อแม่ค้าที่ขายของในเขตแขวงทางหลวง(กาดดอยแก้ว) เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลต าบลทาสบชัย
จึงขอประกาศรายชื่อแม่ค้าที่ขายของในเขตแขวงทางหลวง(กาดดอยแก้ว) ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 

  ทั้งนี้  หากมีผู้ ใดทักท้วงหรือสงสัยสามารถทักท้วงได้ด้วยตนเองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ 
วันประกาศ ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลทาสบชัย อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ในวันเวลาราชการ 
   
   ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
   
    (นายสมศักดิ์ กิติ) 
       นายกเทศมนตรีต าบลทาสบชัย 
 
 



รายชื่อแม่ค้าที่ขายสินค้าที่ บนเขตทางหลวง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สินค้าที่ขาย เบอร์โทรศัพท์ 
1 คุณสรุพล สุวรรณสริิสุข 76 ม.6 ป่าเปา ชา-กาแฟ 090-2698160 
2 คุณประกายวรรณ เมืองใจ 78/2 ม.9 หล่ายสาย ผึ้ง-ปิ้งย่าง 082-1857260 
3 คุณขันแก้ว จันทร์เมืองวรรณ 99 ม.12 ดอยแก้ว ป้ิง-ย่าง 093-2607024 
4 คุณสวสัดิ์ อินตะ๊ชัย 141 ม.15  บ้านปางลวก มีด 093-2838807 
5 คุณสุพรรณ คลองเกต ุ 158/1 ม.4 ล าปาง พระ 080-7934754 
6 คุณวารินทร์ รามญักุล 114/2 ม.12 ดอยแก้ว พระ 087-18055955 
7 คุณพัทยา ค าภรีะ 114/2 ม.12 ดอยแก้ว กาแฟสด 098-1031350 
8 คุณสุพัฒตรา อินต๊ะเอ้ย 26/2 ม.5 ทาปลาดุก ถุงมือยาง 0884999176 
9 คุณอ าภา น ามา 140/7 ดอยสารภ ี ผ้าพื้นเมือง 065-9586206 
10 คุณจันทนี เป็งเส้า 268 ม.3 ศาลาแม่ทา กล้วยไม ้ 062-6204902 
11 คุณนิภาภรณ์ วงค์ตั้ง 130 ม.12 ดอยแก้ว สมุนไพร 062-929448 
12 คุณอาจารีย์ วงค์วัตติยะ 227 ม.3 ศาลา ผักตามฤดูกาล 089-2660526 
13 คุณทองเพรีย ธะสุข 277 ม.14 สะป๊วด ผักตามฤดูกาล 098-33526939 
14 คุณเสกสรร ธะสุข 277 ม.14 สะป๊วด หวย 093-1271999 
15 คุณจิราภณัท์ จันตระกูล 58/3 ม.4 ผาตั้ง ผลไม ้ 081-3668049 
16 คุณกาญจนา วรรณณต 179 ม.3 ศาลา ผักตามฤดูกาล 082-2939513 
17 คุณศรจีันทร์  จันต๊ะเหล็ก 85/1 ม.1 ม.6 ป่าเปา ผักตามฤดูกาล 080-7651295 
18 คุณวุฒิพงษ์  ผิวหวาน 306/3 ม.3 ศาลา ผลไม ้ 063-536519 
19 คุณธนวัช กายไธสงค ์ 159 ม.12 ดอยแก้ว ปลาสด-สมุนไพร 095-698887 
20 คุณวันเพ็ญ สุพรชัย 158/3 ม.12 ดอยแก้ว  ของฝาก 084-806032 
21 คุณสาย สุทธดุก 13/1 ม.6 ป่าเปา ผักตามฤดูกาล 097-3610386 
22 คุณบัวแก้ว รักสตัย ์ 11/2 ม.4 ผาตั้ง พันธ์ไม ้ 062-889495 
23 คุณพนมวรรณ ศรีวิชัย 275 ม.3 ศาลา ปลาแดดเดียว 086-4375676 
24 คุณสุพัฒตรา เกษมสัตน์อยุธยา 2 ม.16 หล่ายสาย กล้วยฉาบ 094-1497730 
25 คุณดวงจันทร์ พรมมาตั้ง 158/1 ม.12 ดอยแก้ว ผักตามฤดูกาล 064-1171051 
26 คุณจันทร์แก้ว เขียวยะสิทธ์ิ 131/1 ม.3 ศาลา ต้นไม-้ผักตามฤดูกาล 084-3662409 
27 คุณสมบูรณ์ รังสรรค ์ 10 ม.6 ป่าเปา น้ าพริก 082-1851262 
28 คุณจาริณี รังสรรค ์ 76 ม.6 ป่าเปา อาหารตามสั่ง 062-3805843 
29 คุณกัญวธญา กาแก้ว 335 ม.12 ดอยแก้ว สมุนไพร 087-177843 
30 คุณเดือนฉาย วงค์จันเสือ 158/5 ม.12 ดอยแก้ว หมูป่า 096-9910552 
31 คุณมลัลิกา ธงชิว 340 ม.12 ดอยแก้ว ผักตามฤดูกาล 083-8399107 
32 คุณสมบูรณ์ ก้อนดุก 198 ม.11 ทุ่งยาว ผักตามฤดูกาล 081-0337510 
33 คุณทร ตีจะ๊โธต ิ 170 ม.3 ศาลา น้ าหวาน 064-9942692 
34 คุณวาสนา สุยะใหญ ่ 205 ม.11 ทุ่งยาว ปูอ่อง-ผัก 099-2986998 

 

 

 



รายชื่อแม่ค้าที่ขายสินค้าท่ี กาดทางหลวง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สินค้าที่ขาย เบอร์โทรศัพท์ 
35 คุณบุญพัน เชียงมลู 166 ม.11 ทุ่งยาว เสาวรส 089-5536040 
36 คุณวราภรณ์ ขัดเปา 115 ม.9 ศรีทรายมูล ผักตามฤดูกาล 089-5601032 
37 คุณจ าปี ปุระดุก 138 ม.9 ศรีทรายมูล ผักตามฤดูกาล 087-8509839 
38 คุณนงนุช ปุระดุก 138 ม.9 ศรีทรายมูล กล้วยฉาบ 082-9048969 
39 คุณเพ็ญทอง สุทธดุก 195 ม.11 ทุ่งยาว ผักตามฤดูกาล  
40 คุณขวัญฤดี สุวรรณสิร ิ 76 ม.6 ป่าเปา น้ าผลไม ้ 098-4633109 
41 คุณจันทร ์ 143 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล 085-7051196 
42 คุณสรุี มงคลรัตน ์ 184 ม.11 ทุ่งยาว ไส้กรอก 098-1872253 
43 คุณพรรณี เชียงมลู 202 ม.11 ทุ่งยาว ผักตามฤดูกาล 080-8570653 
44 คุณบัวเร็ว คารินทา  59/4 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล 098-4988940 
45 คุณจันเป็ง พงษ์ปิน 224 ม.12 ดอยแก้ว ผักตามฤดูกาล 090-7510312 
46 คุณทองใม  อ ามาตย ์ 164 ม.3 ศาลา ไส้กรอก 082-1826658 
47 คุณสริิรักษ์ ธรรมขัดดุก 117 ม.5 ปลาดุก ขนม 064-6356592 
48 คุณวิภา สรีวีนา 134/2 ม.4 ประตูป่า จิ้งหรีด 090-4746972 
49 คุณศิวาพร สุภิมลู 134 ม.4 ประตูปา่ ของทอด 094-8326265 
50 คุณจารุวรรณ ไชยงาม 135 ม.2 ปลาดุก ผักตามฤดูกาล 088-5057929 
51 คุณปาน อกผาย 75 ม.7 ล าปาง น้ าหวาน 093-2301338 
52 คุณวนิธดา จันทรศ์ร ี 61 ม.5 จ าตาเหิน กล้วยฉาบ 084-6135941 
53 คุณพิษณุ เดชเดโธ 200 ม.5 ปลาดุก ผลไมส้ด 088-2665758 
54 คุณแสงหล้า อ้ายตั้ง 154 ม.12 ดอยแก้ว ขนม 086-9245011 
55 คุณธัญพิมล โท่นตั้ง 281 ม.12 ดอยแก้ว นกกระทา 099-1976897 
56 คุณนันทิยา ปันศักดิ ์ 26 ม.4 ผาตั้ง ล็อตตารี ่ 097-2254424 
57 คุณศรีแพร ยาละนะ 205 ม.12 ดอยแก้ว ปลาแดดเดียว-ผัก 061-3386670 
58 คุณกัลยา ทวีกุล 167/3 ม.12 แม่ป่าข่า ผักตามฤดูกาล 094-7566991 
59 คุณนิติยา คารินทา 111 ม.12 ดอยแก้ว อาหารทอด 083-7610672 
60 คุณภณัทิรา คารินทา 111/1 ม.12 ดอยแก้ว อาหาร-ปิ้งย่าง 080-1212001 
61 คุณพิมพิไล จันทร์แจ้ง 179/18 เมืองล าพูน น้ าปั่น 084-3693341 
62 คุณพิมอนงค์ ตาอ้าย 223/1 ม.5 ปลาดุก เครื่องดื่ม 080-2288258 
63 คุณสุทธิพร ท าบญุ 248 ม.12 ดอยแก้ว เครื่องดื่ม 081-0219444 
64 คุณจันทร์ปรียา รอดเกต ุ 162/2 ม.12 ดอยแก้ว แป้งนม 085-7171167 
65 คุณธนาภา มีใจรักษ ์ 59/2 ม.4 ผาตั้ง ของทอด 083-3225297 
66 คุณวราภรณ์  หล้าตั้ง 59/1 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล  
67 คุณอดมัสิริ  รู้การ 62/1 ม.4 ผาตั้ง ไส้กรอก 063-0256863 
68 คุณนิสา ปละอุด 149/4 ม.12 ดอยแก้ว ปลาแดดเดียว 063-6616692 

 

 

 



รายช่ือแม่ค้าที่ขายสินค้าที่ กาดทางหลวง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สินค้าที่ขาย เบอรโทรศัพท์ 
69 คุณเสาวลักษณ์ ปละอุด 149/4 ม.12 ดอยแก้ว ผักตามฤดูกาล 063-6616692 
70 คุณนวล โท่นตั้ง 11/2 ม.12 ดอยแก้ว ผักตามฤดูกาล 086-1152783 
71 คุณบัวค า ชมพูกาศ 96 ม.2 สะป๊วด ผักตามฤดูกาล 081-0337076 
72 คุณบัวแก้ว จันตุมมา 98/1 ม.12 ดอยแก้ว ผักตามฤดูกาล 093-72999204 
73 คุณบัวผดั ธิปทา 154/3 ม.12 ดอยแก้ว ผักตามฤดูกาล 081-4532174 
74 คุณอ าพันธ์ วงค์ตั้ง 163/2 ม.12 ดอยแก้ว ของทอด-อาหาร 098-9984202 
75 คุณพิกุล พันธ์ชมภ ู 233 ม.5 ทาปลาดุก ของทอด-อาหาร 081-1636258 
76 คุณพิบูลย์ พันธ์ชมภ ู 233 ม.5 ทาปลาดุก ของสด 080-6772245 
77 คุณไตรเทพ ตาอ้าย 233 ม.5 ทาปลาดุก ปลาแห้ง 096-4239428 
78 คุณพิสมัย เมืองใจ 78/1 ม.9 หล่ายทา แมลงทอด 085-0413698 
79 คุณนิติยา เมืองใจ 78/1 ม.9 หล่ายทา ไก่สด 093-2644833 
80 คุณประดิษฐ์ สานไผ ่ 95 ม.9 ทาปลาดุก ผึ่ง-ต่อ 089-5021987 
81 คุณตุ๋ย โท่นตั้ง ม.5 ทาปลาดุก ผักตามฤดูกาล 089-6366227 
82 คุณไก ่ 144 ม.9 ศรีทรายมูล ผักตามฤดูกาล 080-1025061 
83 คุณสวย ใจแสน ม.11 ทาทุ่งยาว ผักตามฤดูกาล 089-9551125 
84 คุณปริฉตัร พิริแก้ว 200 ม.5 ทาปลาดุก ผักตามฤดูกาล 095-4086389 
85 คุณอุทิศ จักรแก้ว 223 ม.15 ผาสุก ผักตามฤดูกาล 086-2176971 
86 คุณจันสม เชียงมูล 151 ม.15 ผาสุก ผักตามฤดูกาล 081-0025498 
87 คุณก้อนทอง โตตั้ง 72 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล 080-8657413 
88 คุณไหม ศรตีั้ง 46 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล 081-0260803 
89 คุณบัวลอง ทาตั้ง 45/2 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล 084-2249359 
90 คุณสมศรี ธรรมชัย 65/4 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล  
91 คุณแพรว ทาตั้ง 45/2 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล-ผลไม ้ 085-5961623 
92 คุณจีระพร จีส้อน 58/2 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล 082-1281307 
93 คุณศรีวราพร นันตา 52/1 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล-แมลงสด 081-309251 
94 คุณนิยม ชัยดวงศร ี 114 ม.6 ปลาดุก ข้าวหลาม 066-1372774 
95 คุณจไุร วงค์ตั้ง 63/1 ม.4 ผาตั้ง ลอตเตอรี ่ 084-7400854 
96 คุณปรญิญา ขัดสม 280 ม.12 ดอยแก้ว หมูป่า 091-2553308 
97 คุณนุชจรินทร์ อรวรรณา 21 ม.4 ผาตั้ง หมูป่า 082-9164928 
98 คุณเอ้ยใจ ปัญญา 17 ม.6 ปลาดุก ผักตามฤดูกาล 064-6599628 
99 คุณบุญเกื้อ โพธิ์ทอง 69 ม.6 ปลาดุก ผักตามฤดูกาล 094-6861649 
100 คุณอ้อยใจ  ผลไม ้ 064-6599628 
101 คุณประสิทธ์ิ มลูวงค์ 38/3 ม.4 ผาตั้ง เครื่องดื่ม กาแฟ 089-8500559 
102 ศศิวิมล มลูวงค ์ 38/3 ม.4 ผาตั้ง ป้ิง-ย่าง 087-2077767 

 

 

 



รายช่ือแม่ค้าที่ขายสินค้าที่ กาดทางหลวง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สินค้าที่ขาย เบอร์โทรศัพท์ 
103 คุณจันดี ณ เชียงใหม ่ 130/3 ม.12 ดอยแก้ว ข้าวสาร 084-4848075 
104 คุณธนวัตร ณ เชียงใหม ่ 130/2 ม.12 ดอยแก้ว สมุนไพร-น้ าผี่ง 092-2741744 
105 คุณณัชชา  ญารังษ ี 227 ม.12 ดอยแก้ว ร้านอาหาร 099-2790535 
106 คุณศรีทอง สิทธิชัยวงค ์ ม.15 ผาสุข ร้านอาหาร 081-9612258 
107 คุณจุทารตัน์  หวันสะวะ 90 ม.15 ผาสุข ร้านอาหาร 088-9022867 
108 คุณอิงอร ทามค า 167/1 ม.3 ศาลา กล้วยไม ้ 065-9925361 
109 คุณภาวณิี ทิพย์ประเสริฐ 3 ม.12 ดอยแก้ว กล้วยไม ้ 082-8736573 
110 คุณรตัพาพร ดงแสนสุข 243 ม.3 ศาลา กล้วยไม ้ 093-1341082 
111 คุณแพรวพรรณ ธิปประเสริฐ 110 ม.7 ดอยสารภ ี น้ าหวาน 084-07842462 
112 คุณสดสี โยพนัสสัก 59/1 ม.4 ทาชมภุ ผักตามฤดูกาล 081-1025457 
113 คุณสุวจน์ โยพนัสสัก 59/1 ม.4 ทาชมภุ ผักตามฤดูกาล 080-7931261 
114 คุณไพรินทร์ สมพงษ์ 65 ม.5 บ้านธิ อาหาร ปิ้ง 096-8199362 
115 คุณรุ่งทิวา  อทิวงค์งาม 66 ม.5 บ้านธิ แคบหม-ูน้ าพริก 094-3545765 
116 คุณบ๊วย 43/2 ม.4 ผาตั้ง ปลาย่าง 084-496244 
117 คุณค า 226 ม.4 ผาตั้ง อาหาร-ปิ้งย่าง  
118 คุณเขียว 102 ม.3 ปลาดุก น้ าพริก-ปลาสม้  
119 คุณพรรณ 27 ม.3 ปลาดุก อาหาร-น้ าพริก 089-5578022 
120 คุณวรรณา ตาละโสต ิ 65/1 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล 080-8657371 
121 คุณสมุินตรา นัตภาพ 52/1 ม.4 ผาตั้ง แมลงทอด 098-9693713 
122 คุณรุ่งอรณุ มะโนชมพู 58 ม. ปลาดุก ผักตามฤดูกาล 091-8592789 
123 คุณน้อย วังค ารอด 62 ม.4 ผาตั้ง ผักตามฤดูกาล 088-6570617 
124 คุณเสาวณยี์ ยาวีระ 168 ม.11 ทุ่งยาว ผักตามฤดูกาล 088-4308563 
125 คุณนันธิดา ปรวงค์ 168 ม.11 ทุ่งยาว หนังควาย 089-5538941 
126 คุณวลลักรณ์ ปากาศ ม.5 ปลาดุก ผักตามฤดูกาล 084-4824467 
127 คุณรตัพาพร ดงแสนสุข ม.3 ศาลา ผักตามฤดูกาล  
128 คุณอริยวรรณ ณ กุลกานต ์ 282 ม.12 ดอยแก้ว พันธ์ไม้ผล 082-1848546 
129 นายกิติทัศน์  อ้ายตั้ง 154 ม.12  ของฝาก 065-2974524 
130 น.ส.ปิยวรรณ  สุพรชัย 158/3 ม.12 น้ าหวาน 099-4194966 
131 นายวิเชียร  วงค์ตั้ง 103/1 ม.12 ปิ้งย่าง  

 

 


