
รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ  
 เบอรโทรติดตอ 089-5378737, (Fax)036-441065   E-mail : tcilopduri@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

1 ลพบุร ี เมือง เทศบาลเมืองเขาสามยอด นางสุมาลี           ศรีดามาศ 77/4 089-9039633 

2 ลพบุร ี เมือง เทศบาลตําบลทาศาลา นางประภา         อภิรักษ 106/3 091-0783040 

3 ลพบุร ี เมือง เทศบาลตําบลกกโก นายกฤษณะ       เกตุมนี 96 ม.5 080-0209481 

4 ลพบุร ี เมือง เทศบาลตําบลถนนใหญ นางอารอบ         จูงงาม 211/1 ม.1 086-5145342 

5 ลพบุร ี เมือง เทศบาลตําบลเขาพระงาม นางอุไร              สังขพันธ 217/11 ม.8 089-7624948 

6 ลพบุร ี เมือง เทศบาลตําบลโคกตูม นายรัชพล         แกวเกิด 9/2 ม.10 085-1741642 

7 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลโกงธนู นายอาทร           บุญคุมครอง 56 081-7808647 

8 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลโคกลําพาน นางละมัย           หอมทอง 66/1 ม.8 089-5403289 

9 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย นายวราเทพ       พันธอยู 75/2 ม.2 081-8224234 

10 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ นางมนตธิชา      อ่ิมกมล 11ม.4 081-7956439 

11 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลตะลุง นายกิตติธีร        มวงรอง 41/5 ม.5 081-4378421 

12 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลบานขอย น.สบุญเรือน      เอมทอง 49  ม.6 081-2944836 

13 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด นายพยงค         แยมกลิ่น 38 ม.2 089-5348613 

14 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิเกาตน นางศิริพร                สิงคุณา 89/5 ม.7 089-0894513 

15 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิตร ุ นางธิวา                  นาคเจริญ 34/1  ม.2  



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ  
 เบอรโทรติดตอ 089-5378737, (Fax)036-441065   E-mail : tcilopduri@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

16 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลโคกกระเทียม นางขวัญเรือน          ชางหลอ 46  ม.2 082-2689206 

17 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบล ทะเลชุบศร นางบุญจง                เกิดอยู 398  ม.5 089-9873625 

18 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก นางสุรินทร              บางพ่ึง 38  ม.10 085-5108592 

19 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลปาตาล ร.ต.ปราโมทย            มีชัย 19/1  ม.2 087-1203712 

20 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลพรหมมาสตร นางสาววันวิสา          อวนไตร 43/1 ม.2  

21 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลโคกกระเทียม นางขวัญเรือน          ชางหลอ 46  ม.2 082-2689206 

22 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร นางบุญจง                เกิดอยู 398  ม.5 089-9873625 

23 ลพบุร ี เมือง องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก นางสุรินทร              บางพ่ึง 38  ม.10 085-5108592 

24 ลพบุร ี บานหมี ่ เทศบาลตาํบลบานหมี ่  นาง ยุพา               เขียวสะอาด 2 ถ.ประชาอุทิศ 080-6618672 

25 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย นายสมศักด             พุมบานเย็น 88 ม.4 085-4216196 

26 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลพุคา  นางลัดดาวัลย         กุลมณ ี 49  ม.1 089-5090259 

27 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง น.ส  สุนีย              โพระนก 3 ม.1 086-0675424 

28 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา นางอารีย               มีเปยม 1 ม.2 081-2547927 

29 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลหนองทรายขาว นายวิลัย               กํามัญทะคุณ 37 ม.6 086-7530388 

30 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลบางกะพ้ี นางคํานวณ          เช้ือสูง 93 ม.1 080-5349984 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ  
 เบอรโทรติดตอ 089-5378737, (Fax)036-441065   E-mail : tcilopduri@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

31 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบล บางขาม นางณัฏฐาณิชา       แสงรุง 147 ม.2 085-9536284 

32 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบล ดอนดึง นางสาคร             วงษแดง 166 ม.1 081-1923143 

33 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบล ชอนมวง นางฉลวย             วงศสา 64/4  ม.1 086-1270448 

34 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเบียน นาย เสรมิวิทย        สังวร 99  ม.1 089-9018249 

35 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบล สายหวยแกว นางกนกพร            ดวงสีแกว 42  ม.5 089-5397052 

36 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลมหาสอน นางทัศนีย             สุจริตจันทร 44  ม.1 087-0759240 

37 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลบางขาม นางณัฏฐาณิชา        แสงรุง 147 ม.2 085-9536284 

38 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลดอนดึง นางสาคร              วงษแดง 166 ม.1 081-1923143 

39 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลเชียงงา นางอนงค            สิงหทอง 43/1 ม.1 080-9946672 

40 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบล ไผใหญ นางเล็ก                ช่ังเสาร 12/1  ม.1 085-1901480 

41 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมอืง นางสําราญ           บุญคําพา 84  ม.2 089-2422647 

42 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบล บานชี นางขันทอง           อรุณมาส 63 ม.7 093-3767200 

43 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลบานทราย น.ส กานตพิชชา    ระมั่งทอง 1ม.3 081-5878878 

44 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบล สนามแจง นาง ดวงแข          ประยงคหอม 44 ม.3 089-5389028 

45 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบล หินปก น.ส ชาริณี            บุญสวัสดิ ์ 63  ม.7 093-3767200 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ  
 เบอรโทรติดตอ 089-5378737, (Fax)036-441065   E-mail : tcilopduri@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

46 ลพบุร ี บานหมี ่ องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง น.ส จารุนันท       คํามีรักษ 31  ม.7 086-8817699 

47 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลชัยบาดาล น.ส วันวิรสา         สีขันธมาตร 229/4 080-1087972 

48 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลซับตะเคยีน นายไพลอด           สอนสวรรค 229/4 080-1087972 

49 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลทาดินดาํ นางสมจิตร            กองแสนโย 39 ม05 086-7598301 

50 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลทามะนาว นายถวัลย             จุติ 112 ม.5 081-8534281 

51 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลนาโสม นางประนอม          ปตุคาม 5  ม.4 084-0553464 

52 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลนิคมลํานารายณ น.ส วารี               ลุมลา 6  ม.8 086-1264922 

53 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลบัวชุม นางนวล               สิงหศิริพร  191  ม.9 086-9835529 

54 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสามัคค ี นายสมเกียรติ        อ่ิมสกุล 10  ม.4 089-5405251 

55 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลมวงคอม นางสุวรรณา         อเนกคณา 76 ม.8 083-37552949 

56 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลลํานารายณ นายบุญธรรม         รุงศร ี 747  ม.4 089-8014856 

57 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลศลิาทิพย นางปภาวรินทร      ศรดา 53/2  ม.9 080-4323399 

58 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบล หนองยายโตะ นายวีรเชษฐ          ภูมิสะอาด 11/1 ม.8 081-4092381 

59 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลหวยหิน น.ส วิชุดา            พวงโพธ์ิ 91  ม.1 081-9948436 

60 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม นายสมศักดิ์       นวลนิน 43/1 ม.6 082-3547990 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ  
 เบอรโทรติดตอ 089-5378737, (Fax)036-441065   E-mail : tcilopduri@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

61 ลพบุร ี ชัยบาดาล เทศบาลลํานารายณ นางยุพา               สิงหทอง 85 ม.4 089-8015712 

62 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลลํานารายณ น.สเรณ ู ไดดวยเพียร 635  ม.11 086-3441592 

63 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลชัยนารายณ นายสําราญ            เถ่ือนวงษ 107  ม.1 082-2399148 

64 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลเกาะรัง นางวันเพ็ญ           กรวยสวัสดิ ์ 12  ม.9 089-9026548 

65 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบล มะกอกหวาน นางสุภาพ             เจนตเสน 3  ม.1 089-0837646 

66 ลพบุร ี ชัยบาดาล เทศบาลลํานารายณ นางยุพา               สิงหทอง 85 ม.4 089-8015712 

67 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลลํานารายณ น.สเรณ ู            ไดดวยเพียร 635  ม.11 086-3441592 

68 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลชัยนารายณ นายสําราญ            เถ่ือนวงษ 107  ม.1 082-2399148 

69 ลพบุร ี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบล เกาะรัง นางวันเพ็ญ           กรวยสวัสดิ ์ 12  ม.9 089-9026548 

70 ลพบุร ี พัฒนานิคม เทศบาลตาํบลพัฒนานิคม นางประมวล          วงษศรีสุข 229  ม.6  

71 ลพบุร ี พัฒนานิคม เทศบาลแกงเสือเตน นางบุญชู              วัตวงษ 35  ม.4 082-1991319 

72 ลพบุร ี พัฒนานิคม เทศบาลตาํบลดีลัง นางสายพิณ           เพ็งสุข 195/1 ม.1 083-5569919 

73 ลพบุร ี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบล ชองสาริกา นายณรงค             ปาตาล 82  ม.10 087-532289 

74 ลพบุร ี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบล มะนาวหวาน นางพัทยา             แยมเมืองไกล 139 ม.8 089-8023438 

75 ลพบุร ี พัฒนานิคม เทศบาลตาํบลพัฒนานิคม นางประมวล         วงษศรีสุข 229  ม.6  
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ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ  
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76 ลพบุร ี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม นางยุพา               จันทรคลอย 27/1  ม.4 086-1278589 

77 ลพบุร ี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลนํ้าสุด นายทัตธนชัย         จันทรบุญ 130 ม.1 089-5233711 

78 ลพบุร ี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบล หนองบัว นางสุนัน               ดีจริง 174/1  ม.5 089-0499130 

79 ลพบุร ี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบล ชอนนอย นางรสสุคนธี         จําปาดิษฐ 13   ม.2 081-7499039 

80 ลพบุร ี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบล โคกสลงุ นางวิภารัตน          เฉลิมนนท 112  ม.2 086-5242122 

81 ลพบุร ี พัฒนานิคม เทสบาลเขาพระยาเดินธง นายสิงหโต           แจงทอง 25 ม.5  

82 ลพบุร ี ทาหลวง เทศบาลตาํบลบานทาหลวง นาย สมบัต           คําภูม ี 336  ม.3 085-1769968 

83 ลพบุร ี ทาหลวง องคการบริหารสวนตําบล แกงผักกรูด นายทรงศักดิ์         จันทรทรา 280 ม.8 083-6970743 

84 ลพบุร ี ทาหลวง องคการบริหารสวนตําบล หัวลํา น.สสดุารตัน          ชัยปุวรินทร 86  ม.2 087-8267673 

85 ลพบุร ี ทาหลวง องคการบริหารสวนตําบลหนองผกัแวน นายไพศาล          พุมพวง 51/2  ม.2 085-4219580 

86 ลพบุร ี ทาหลวง องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง นายประสิทธ์ิ        พิกุลขาว 178 ม.7 081-2946074 

87 ลพบุร ี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบล ลําสนธิ นางปญญาพร       อินสําราญ 92  ม.2 089-0906627 

88 ลพบุร ี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลหนองร ี นายเสวก            เรือนจันทร 195 ม.6 084-0968514 

89 ลพบุร ี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลเขารวก นางทองแดง         นครศูตร 2  ม.4 080-5798639 

90 ลพบุร ี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบ เขานอย นางสมปราง          สูศึก 216  ม.4 087-1327068 
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 เบอรโทรติดตอ 089-5378737, (Fax)036-441065   E-mail : tcilopduri@gmail.com 
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91 ลพบุร ี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลกุดตาเพชร น.สวันเพ็ญ          ศุภชัยวัฒนา 87 ม.3 081-9463843 

92 ลพบุร ี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลซับสมบูรณ ร.ต. พฐกรณ        ระพีพรธนนท 29  ม.5 092-5926969 

93 ลพบุร ี ทาวุง เทศบาลตาํบลโคกสลุด นายชัชฤทธ์ิ          หอมสุข 63  ม.1  

94 ลพบุร ี ทาวุง เทศบาลตาํบลบางงา นางประทุมวัล      บุญสม 10  ม.3 086-6241608 

95 ลพบุร ี ทาวุง เทศบาลตาํบลทาโขลง นางยุพิน              ฤทธ์ิสวัสดิ์ 59  ม.10 081-8014997 

96 ลพบุร ี ทาวุง เทศบาลตาํบลโพตลาดแกว นายชูเกรียติ์          สิงหสา 24 ม.6 089-5939650 

97 ลพบุร ี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบางคู นางอริสา             ทรัพยเจริญ 4  ม.2 087-9783024 

98 ลพบุร ี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบล  บางลี่ นายชุมพล            แกวงาม 23  ม.4  

99 ลพบุร ี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบล   มุจลินท นางธนมาศ            คงขํา 7  ม.3 087-1688991 

100 ลพบุร ี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบล เขาสมอคอน นายบํารุง              อ่ิมภู 56 ม.5  

101 ลพบุร ี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบล  ทาวุง นางสุนิสา              ปานแกว 118 ม.9 089-8017392 

102 ลพบุร ี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบานเบิก นางชุศรี                ชอบชม 57 ม.1 086-0259401 

103 ลพบุร ี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบล  หัวสําโรง นางรัตนา              คํางาม 92  ม.5 089-2391469 

104 ลพบุร ี หนองมวง เทศบาลตาํบลหนองมวง นายสิทธ์ิพงษ          มิ่งมงคล 7/24  ม.7 087-1146582 

105 ลพบุร ี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบล ชอนสารเดช นางพรศรี              พาตน              79 ม.11 084-3374246 
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ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ  
 เบอรโทรติดตอ 089-5378737, (Fax)036-441065   E-mail : tcilopduri@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

106 ลพบุร ี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลบอทอง นางนํ้าคาง           สุดสิน 94 ม.10 087-9182115 

107 ลพบุร ี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบล หนองมวง นายธนพล           บุญมาก 34/1 ม.5 087-9379251 

108 ลพบุร ี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลชอนสมบูรณ นางสุริยา             แสนบุญศร ี 98  ม.4 089-1733469 

109 ลพบุร ี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบล ดงดินแดง นางพรทิพย          สรอยนาค 192  ม.9 086-0871039 

110 ลพบุร ี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบล ยางโทน นางสุวารี             จันลักษณ 112/1 ม.7 089-2431732 

111 ลพบุร ี สระโบสถ เทศบาลตาํบลสระโบสถ นางคนึงนิจ          เกษยา 8./1 ม.6 089-081823 

112 ลพบุร ี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง นายสมบุญ          ยาบุญ 20/3  ม.6 081-3854133 

113 ลพบุร ี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบล นิยมชัย นายคํา              จังอินทร 15/1  ม. 5 089-2429821 

114 ลพบุร ี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบล มหาโพธิ นายสมชาย         พรมสมบัต ิ 29  ม.1 089-8997131 

115 ลพบุร ี โคกสําโรง เทศบาลตาํบลโคกสําโรง นายสามารถ        ไทรัตน 49 ซ.เทศบาล 2 081-9213124 

116 ลพบุร ี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบล เกาะแกว นาง ประนอม       นาคศิร ิ 2  ม.7 089-8309396 

117 ลพบุร ี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบล เพนียด นางบุญนํา           โตประสิทธ์ิ 77 ม.7 081-7955698 

118 ลพบุร ี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบล วังเพลิง นายสุรเดช           กาส ี 89/1 ม.7 099-0056635 

119 ลพบุร ี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลดงมะรมุ นาง คําเพียร        ดวงพันธุ 21  ม.5 082-1985027 

120 ลพบุร ี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบล หลุมขาว นายวันชัย           หงษทอง 15 ม.4 086-805173 
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121 ลพบุร ี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรง นายสมศักดิ์           ใจช้ืน 144/3  ม.4 081-9912315 

122 ลพบุร ี โคกเจรญิ องคการบริหารสวนตําบลโคกเจรญิ  นาง  ชลดา          นาคตระกูล 78  ม.7 081-4829540 

123 ลพบุร ี โคกเจรญิ องคการบริหารสวนตําบลโคกแสมสาร  นาย วิชาญ           เงาะสงคราม 14 ม.7 085-1770553 

124 ลพบุร ี โคกเจรญิ องคการบริหารสวนตําบลยางราก  นาง สนธยา          โพธสันเท๊ียะ 280 ม.10 081-3653276 

125 ลพบุร ี โคกเจรญิ องคการบริหารสวนตําบล วังทอง  นางนํ้าเพชร         สัมมาขันต 79  ม.2 081-7460928 

126 ลพบุร ี โคกเจรญิ องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคา  นายผอม              ภูกําจัด 8  ม.12 087-8392436 

127 ลพบุร ี โคกเจรญิ องคการบริหารสวนตําบล โคกเจรญิ  นาง ชลดา            นาคตระกูล 78  ม.7 081-4829540 

       

       

       

       

       

       

       

       

 


