
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร เบอร์โทรติดต่อ  089-5378737 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.พรหมมาสตร์ นายวิรัช    แก้วเกิด 54 หมู่7  092 - 7205733 

2 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลเขาพระงาม นางอุไร       สังขพันธ์ 217/11 หมู่ 8 089  - 7624948 

3 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โก่ธนู นางบุญเรือน   ข าชม  6 หมู่ 8 083-2835994 

4 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โคกล าพาน นางละมัย หอมทอง 66/1 หมู่ 8 089 - 5403289 

5 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.งิ้วราย นายวรเทพ  พันธ์อยู่ 75/2 หมู่9 093-0419921 

6 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ดอนโพธิ์ นางสาวหนึ่งฤทัย ขจรมา 26 หมู่ 1 087-9296750 

7 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ตะลุง นายกิติธีร์  ม่วงรอง 41/5 หมู่ 5  081-4378421 

8 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.บ้านข่อย นางสาวบุญเรือน  เอมทอง 49 หมู่ 6 081 - 2944836 

9 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ท้ายตลาด น.ส.นกแก้ว   รอดสี 61/1 หมู่ 2 086-1351158 

10 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โพธิ์เก้าต้น นางณัฐฐาพร  สิงคุณา 89/5 หมู่ 7 089-0894513 

11 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โพธิ์ตรุ นายประเสริฐ  นาคเจริญ 34/1 หมู่ 2 089 - 0467513 

12 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม นาย รัชพล   แก้วเกิด 9/2 หมู่  10  091-6966336 

13 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โคกกระเทียม นางขวัญเรือน ช่างหล่อ 46 หมู่ 2 082 - 2689206 

14 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ทะเลชุบศร นาย  อาทร    บุญคุ้มครอง 999/12 หมู่6 081-7808647 

15 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.บางขันหมาก นางสุรินทร์   บางพ่ึง 38 หมู่ 10 085 - 5108592 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร เบอร์โทรติดต่อ  089-5378737 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

16 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ป่าตาล ร.ต.ปราโมทย์   มีชัย 73/37 087 - 1203712  

17 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด นายทับชัย แย้มชุมพร 45 หมู่ 6  081-4820871 

18 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลท่าศาลา นางประภา   อภิรักษ์ 106/3 083-2971904 

19 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลกกโก นายอดุลย์    สิมสุนทร 46 หมู่ 7 084-1349889 

20 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลถนนใหญ่ นายกฤษณะ เกตุมณี 128/135 หมู่ 3 080-0209481 

21 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ท่าแค นางสมทรง    ม่วงจีน 42 หมู่ 7 081-2541458 

22 ลพบุรี พัฒนานิคม เทศบาลต าบลดีลัง นางสายพิณ   เพ็งสุข 195/1 หมู่ 1 083-5569919 

23 ลพบุรี พัฒนานิคม เทศบาลต าบลพัฒนานิคม นางนิตยา   ยามะเพวัน 7 หมู่ 6 086-6053896 

24 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ชอนน้อย นายบุญหลง  บุญมา 147 หมู่ 3 089-1592539 

25 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.หนองบัว นางวิไล    เลาะสูงเนิน 215 หมู่ 1 086-1331502 

26 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.น้ าสุด นางบุญชู  จันทร์บุญ 89 หมู่ 7 081-9489532 

27 ลพบุรี พัฒนานิคม เทศบาลต าบลเขาพระยาเดินธง นางอ้อยอรรชร เอ่ียมประไพ 192/2 หมู่ 4 087-930284 

28 ลพบุรี พัฒนานิคม เทศบาลต าบลแก่งเสือเต้น นางบุญชู วัตวงษ ์ 35 หมู่ 4 082-1991319 

29 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.โคกสลุง นายอุดร     พรานทนงค์ 2/3 หมู่ 6 084-2194157 

30 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ช่องสาริกา นายณรงค ์    ป่าตาล 82 หมู่ 10 087-532289 
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ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

31 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.มะนาวหวาน นางพัทยา   แย้มเมืองไชย 139 หมู่ 8 089-8023438 

32 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ห้อยขุนราม นางยุพา        จันทร์คล้อย 27/1 หมู่ 4 086-1278589 

33 ลพบุรี ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโคกสลุด น.ส.เพ็ญตะวัน  อยู่สะอาด 89 หมู่ 4 085-4248942 

34 ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.บางคู้ นายส าอางค ์ ขวัญกล่ า 1 หมู่ 2 089-8060842 

35 ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.บางลี่ นายท้าย ชาตรี 46 หมู่ 5 080-0196445 

36 ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.มุจลินท์ นางทับทิม   บุญน่า 28 หมู่ 4 087-3418545 

37 ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน นางลัดดา  ทองประเสริฐ 60 หมู่ 9 089-3187262 

38 ลพบุรี ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว นายสะเกิน คงเปีย่ม 129  089-9028827 

39 ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.ท่าวุ้ง ร.ต.วันไชย   รุกขชาติ 46 หมู่ 8 089-0804833 

40 ลพบุรี ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลบางงา พ.ต.สมพร เพ็งดี 3 หมู่10 081-2955237 

41 ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.บ้านเบิก นายสมศักดิ ์ นามเกิด 94 หมู่ 8 096-2276497 

42 ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.หัวส าโรง นางธ ญญรัตน์  กรรณาริก 39 หมู่ 6 085-1614782 

43 ลพบุรี ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลท่าโขลง นางอัจฉราพร   สุรโชต ิ 99 หมู่ 10 081-3834812 

44 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.บ้านกล้วย นายสมศักดิ ์ พุ่มบานเย็น 88 หมู่ 4 085-4216196 

45 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.พุคา นางลัดดาวัลย ์ กุลมณี 49 หมู่ 1 089-5090259 
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46 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.บางพ่ึง นายจุมพล สุระเวช 8 หมู่ 8 081-2937196 

47 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.หนองทรายขาว นายวิลัย   ก ามัญทะคุณ 37 หมู่ 6 086-7530388 

48 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.บางกะพ้ี นางค านวน เชื้อสูง 93 หมู่ 080-5349984 

49 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.หนองเต่า นางอารีย์   มีเปี่ยม 1 หมู่ 2 081-2547927 

50 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.บางขาม นางประทิน สมานมิตร 145 หมู่ 1 082-2395819 

51 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.ดอนดึง นางสาคร   วงษ์แดง 166 หมู่ 1 081-1923143 

52 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.ชอนม่วง นายธานินทร์  แสงวิภาสนภาพร 24 หมู่ 8 087-3726703 

53 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.หนองกระเบียน นายสายชล บุญเพ็ง 118 หมู่ 1 089-2416301 

54 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.สายห้วยแก้ว นางกนกพร ดวงสีแก้ว 42 หมู่ 5 089-5397052 

55 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.มหาสอน นางทศันยี์ สุจริตจันทร์ 44 หมู่ 1 087-0759240 

56 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.เชียงงา นางอนงค์ สิงห์ทอง 43/1 หมู่ 1 809-9946672 

57 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.โพนทอง น.ส.จารุนันท ์ ค ามีรักษ์ 31 หมู่ 1 086-8817699 

58 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.ไผ่ใหญ่ นาย  สุนทร ทับทิมศรี 121 หมู่ 4 081-3052912 

59 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.หนองเมือง นายเสริมวิทย์ สังวร 30 หมู่ 4 092-2781889 

60 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.บ้านชี นางขันทอง อรุณมาส 63 หมู่ 7 093-3767200 
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ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร เบอร์โทรติดต่อ  089-5378737 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

61 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.บ้านทราย น.ส.กานต์พิชชา ระม่ังทอง 1 หมู่ 3 081-5838878 

62 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.สนามแจง นางกุหลาบ          แดงทอง 311 ม.4  089-8049180 

63 ลพบุรี บ้านหมื่ อบต.หินปัก น..ส.ชาริณี  บุญสวัสดิ์ 63 หมู่ 7 093-3767200 

64 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.ซับจ าปา นางประนอม  นิลคช 127 หมู่ 2 092 - 8985936 

65 ลพบุรี ท่าหลวง เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง นายสมบัติ  ค าภูมี 336 หมู่ 3 085-1769968 

66 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.แก่งผักกรูด น.ส.กองแก้ว ปั่นจัตุรัส 86 หมู่ 3  089 - 8014796 

67 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.ท่าหลวง นางอนุกูล ช่วยพรม 334/1 หมู่ 4  099 - 3912477 

68 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น นายไอร คงสุข 29/2 หมู่ 4  082 - 2399146 

69 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.หัวล า น.ส.ทิพย์  พิมพ์ทอง 41 หมู่ 8  092 - 8868066 

70 ลพบุรี ล าสนธ ิ อบต.ซับสมบูรณ์ นายสุวิทย์  นันโต 1 หมู่ 3  087-1181849 

71 ลพบุรี ล าสนธ ิ อบต.หนองรี นายเสวก เรือนจันทร์ 195 หมู่ 6  084-0968514 

72 ลพบุรี ล าสนธ ิ อบต.เขารวก นางทองแดง         นครสูตร 62  ม.3  084-5798639 

73 ลพบุรี ล าสนธ ิ อบต.เขาน้อย นายสมปอง  แดงประเสริฐ 258 หมู่ 4  081-7560751 

74 ลพบุรี ล าสนธ ิ อบต.กุดตาเพชร นางสาววันเพ็ญ ศุภชัยวัฒนา 87 หมู่ 3  081-9463843 

75 ลพบุรี ล าสนธ ิ อบต.ล าสนธิ นางธัญญลักษณ์       สุขใจ 76/1 ม.5 084-4522721 
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76 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ นางชลดา  นาคสกุล 36 หมู่ 12 098-3033958 

77 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร นายวิชาญ   เงาะสงคราม 15 หมู่ 7 084-7523783 

78 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.ยางราก นางสุภาวดี  โพธิ์สันเทีย 41 หมู่ 10 081-3653276 

79 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.วังทอง นายสุภัค             สุขวงษ ์ 27 หมู่ 8 087-0995467 

80 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า นายผอม             ภู่ก าจัด 8 หมู่ 12 099-7904714 

81 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.เกาะแก้ว นางประนอม        นาคศิริ 2 หมู่ 8 089 -8309396 

82 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.เพนียด นางสายฝน     โพธิพันธุ์ หมู่ 3   

83 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.โคกส าโรง นายสมศักดิ ์        ใจชื้น 144 / 3 หมู่ 4 081-9912315 

84 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.คลองเกตุ นางไฉน              ด าข า 46 หมู่ 9 080-6675088 

85 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.ดงมะรุม นางค าเพียร  ด้วงพันธุ์ 83 หมู่ 8 099-6790967 

86 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.ถลุงเหล็ก นางละมัย  เดชบุญ 5/2 หมู่ 5 094-7904746 

87 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.วังเพลิง นางอุไร    ทองแพร 7/5 หมู่ 9 082-1976540 

88 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.วังขอนกว้าง นายสุข   ธานี 19 หมู่ 1 084-5347546 

89 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.วังจั่น นางชลธิชา           โทนะหงสา 25 หมู่ 7 089-4106922 

90 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.สะแกราบ นายส าเนียง         สมบัติวงษ์ 57 หมู่ 6 098-2534933 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร เบอร์โทรติดต่อ  089-5378737 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

91 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.หนองแขม นายพยนต์           สมานมิตร 2 หมู่ 7 084-0992509 

92 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.หลุมช้าว น.ส.จิรัชฬา          ดวงจิตร์  53/1 ม.8 081 - 9467563 

93 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.ห้วยโป่ง นาง ศิริมา         บุญแสง 14 หมู่ 11 084-0003531 

94 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง นางวันเพ็ญ          กรวยสวัสดิ ์ 12 หมู่ 9 089-9026548 

95 ลพบุรี ชัยบาดาล เทศบาลต าบลล านารายณ์ นายบุญธรรม       รุ่งศร ี 747 หมู่ 4 089-8014856 

96 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ชัยนารายณ์ นางสาวกิมใจ       ทองทวี 44 หมู่ 3 089-2411924 

97 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล นายอุดมศักดิ์        เพียรกิจนา 128 หมู่ 1 089-5361647 

   98 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน น.ส.นันทวัน         สีเพราะ 24 หมู่ 4 063-8699545, 

99 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ท่าดินด า นายสมบัติ           โชตพิพัฒน์ไพบูลย์ 33/1 หมู่ 1 089-5400503 

100 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ท่ามะนาว นางพุฒทรา         ยอดแดง 103/2 หมู่ 7 086-1243390 

101 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.นาโสม  นายสมจิตร         ฉิมสุนทร 34/1 หมู่ 5 089-9025177 

102 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.นิคมล านารายณ์ นางวาลี             ลุ่มล่า 6 หมู่ 8 086-1264922 

103 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.บัวชุม นางกรรณิการ ์     มุ่งก่อกลาง 35 หมู่ 5 089-2371342 

104 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี นายสมหมาย       ยี่โสดสาร ี 65 หมู่ 5 089-2401484 

105 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ม่วงค่อม นางสุวรรณ          อเนกคณา 76 หมู่ 8 083-3752949 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร เบอร์โทรติดต่อ  089-5378737 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

106 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ล านารายณ์ นายไพโรจน์        สุจริต 30/1 หมู่ 12 080-0184883 

107 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ศิลาทิพย์ นางปภาวรินทร์     ศรดา 53/2 หมู่ 9 080-4323399 

108 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.หนองยายโต๊ะ นางสม                สุขนา 10 หมู่ 3 087-1253441 

109 ลพบรุ ี ชัยบาดาล อบต.ห้วยหิน นางวิชุดา            พ่วงโพธิ์ 91 หมู่ 1 081-9948436 

110 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.เขาแหลม นายศักดิ์ศรี          นวลหิน 43/1 หมู่ 6 082-3547990 

111 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.ทุ่งท่าช้าง นายน้อย              เถื่อนถ้ า 59 หมู่ 1 098-2831191 

112 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.นิยมชัย นายค า                จังอินทร์ 15/1 หมู่ 5 089-2429821 

113 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ นายสมชาย           พรมสมบัติ 29 หมู่ 2 089-8997131 

114 ลพบุรี สระโบสถ์ เทศบาลต าบลสระโบสถ์ นางล าพวน           เจริญมาก 61/2 หมู่ 1 093 - 6133968 

115 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช นางนิตยา            วงษ์ชัย 37 หมู่ 9 086-1447846 

116 ลพบุรี หนองม่วง อบต.บ่อทอง นายสมหมาย      ยะบุญ 18 หมู่ 10 089-0402591 

117 ลพบุรี หนองม่วง อบต.หนองม่วง นายฉลอง            ทองจุล 9 หมู่ 9 093-4438632 

118 ลพบุรี หนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง น.ส.จันทร์งาม     เกตุทอง 30/1 หมู่ 1 093-7673216 

119 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ นายสายใจ          พุทธวัน 103/1 หมู่ 4 080-6271875 

120 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ดงดินแดง นางทองใบ          เจริญหร้อม 399 หมู่ 1 081-4498143 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร เบอร์โทรติดต่อ  089-5378737 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

121 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ยางโทน นายเฉลย         มุ่งชนะ 101 หมู่ 10 089-9022567 

122 ลพบุรี เมือง เทศบาลเมืองลพบุรี นางกัญณิกา     ศรีจันทร์     

123 ลพบุรี โคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง นายสามารถ         ไทยรัตน์ 49 ซ.เทศบาล 2 081-9213124 

124 ลพบุรี ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลท่าวุ้ง น.ส.สุนีย์              ค าสุทธิ 227 หมู่ 1 061-1287486 

125 ลพบุรี บ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ นายุพา               เขียวสะอาด 2 ถ.ประชาอุทิศ 080-6618672 

  


