ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3677-0134, 0-3677-0134 / โทรสาร 0-3677-0134
Website : www.lopburi.go.th
Email : lopburi.drt@gmail.com / Facebook : damrongthamlopburi1
ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

โทรศัพท์หน่วยงาน

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
0-3677-0160
หัวหน้าศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี
นายจิตรติ รามเนตร
0-3677-0134
นิตกิ รชานาญการ
นางมาลี วีระพงศ์
0-3688-0160
เจ้าพนักงานปกครอบสอบสวน
ว่าที่ ร.ท.อธิพงษ์ มณีแก้ว
0-3677-0134
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม
นายธงชัย พัดอยู่
0-3677-0134
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สมนึก เผ่าภูรี
0-3677-0134
เจ้าหน้าที่สบื สวนสอบสวน สคบ.จังหวัดลพบุรี
นางสาวณัฐนิชา ออมทรัพย์
0-3677-0134
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุภกิจ หน่อกุณา
0-3677-0134
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
นายวีระพงษ์ ทับกฤษ
0-3677-0134
ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
รอง สว.ผอ.7 ภ.จว.ลพบุรี
ร.ต.อ.จินตนา สุธาสี
0-3641-1567 ต่อ 500
รอง สว.(ป.) สภ.หนองม่วง ปฏิบตั ริ าชการ ผอ.7 ภ.จว ลพบุรี
ร.ต.ต.ณัฐธวัช รื่นรวย
0-3641-1657 ต่อ 500

อีเมล์

0-3677-0190

08-1987-9756

0-3677-0134

08-9428-1855 p.jitrati@gmail.com

0-3677-0139

08-9692-0775 O_malee@yahoo.com

0-3677-0134

08-0619-2233 kn7777@hotmail.com

0-3677-0134

08-9237-4889 bird.thong1@gmail.com

0-3677-0134

08-6132-8066

0-3677-0134

09-1738-8075 NUTNICHAOUMSUB@gmail.com

0-3677-0134

09-2987-6969 lopburi.drt@gmail.com

0-3677-0134

09-3989-5644 weerapong7750@gmail.com

0-3641-1607

08-1994-9994

-

0-3651-1607

09-3010-2059

-
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ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

โทรศัพท์หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
นิตกิ ร 7 ว
นางกุลภัสสร์ ใจทน
0-3641-3822
0-3641-3822
นิตกิ ร 6 ว
นางสาวอุมารินทร์ ปักเคเต
0-3641-3822
0-3641-3822
ที่ทาการปกครองจังหวัดลพบุรี
นิตกิ รชานาญการ
นายสุจินต์ หาญสกุล
0-3677-0173
0-3677-0009
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
นายธนากร ชวลิต
0-3677-0173
0-3677-0009
อาเภอเมืองลพบุรี (ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองลพบุรี)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
นางณัฐนรี ประเสริฐสันติสุข
0-3642-0842
0-3642-0842
เจ้าหน้าที่ปกครอง (ลูกจ้าง สย)
นางสาวพรทิพย์ ผลเวช
0-3642-0842
0-3642-0842
อาเภอโคกเจริญ (ที่ทาการปกครองอาเภอโคกสาโรง)
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบตั กิ าร
นายภิญโญ สงวนวงษ์
0-3665-1151
0-3665-1151
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบตั กิ าร
นายยุทธพล สิทธิพรหม
0-3665-1151
0-3665-1151
อาเภอโคกสาโรง (ที่ทาการปกครองอาเภอโคกสาโรง)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
นายธนะกร ยอดสลุง
0-3644-1115 ต่อ 104 0-3644-1115 ต่อ 104
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบตั กิ าร
นางศรีสดา คาวอน
0-3644-1115 ต่อ 104 0-3644-1115 ต่อ 104
อาเภอชัยบาดาล (ที่ทาการปกครองอาเภอชัยบาดาล)
ปลัดอาเภอ
นายจเร โคติวงศ์
0-3646-1039
เจ้าหน้าที่ปกครอง
นางสาววิมลรัตน์ ทิพคล้าย
0-3646-1039
อาเภอท่าวุ้ง (ที่ทาการปกครองอาเภอท่าวุ้ง)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
นายเขษมภณ โสรัจจ์
0-3648-1211
0-3648-1211
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
นางสาวจินตนา ทาภักดี
0-3648-1211
0-3648-1211

หน้า 2

อีเมล์

09-2249-8853 viva201305@gmail.com
08-1808-4428 tookkatik2522@hotmail.com

08-1483-0118

-

08-7665-6111

-

08-6611-9112 Nathenry756@gmail.com
09-8448-5574 nuch.pontip55@hotmail.com

08-3778-3539 Khokdo@gmail.com
08-3778-3539 Khokdo@gmail.com

09-8989-5519

-

08-1994-0889 ditpadung@yahoo.co.th

08-9704-1468

-

09-2260-7649

-

08-9904-8448

Tawung-lopburi@windowslive.com

08-8541-1895 umi2511@windowslive.com
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หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์หน่วยงาน
อาเภอท่าหลวง (ที่ทาการปกครองอาเภอท่าหลวง)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
นายคานวน วิบลู ย์พนั ธุ์
0-3649-7087
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
นางพงศ์ศกั ดิ์ หมั่นไชย
0-3649-7087
อาเภอบ้านหมี่ (ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านหมี่)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
นายพรชัย เพ็ญสด
0-3647-1251
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบตั กิ าร)
นางสาวจารุนนั ท์ ลิ่มศิลา
0-3647-1251
อาเภอพัฒนานิคม (ที่ทาการปกครองอาเภอพัฒนานิคม)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบตั กิ าร)
นายวีรชัย บุญนิสัย
0-3649-1433
เจ้าหน้าที่ปกครอง
นางสาวสุดารัตน์ โพธิใ์ หญ่
0-3649-1433
อาเภอลาสนธิ (ที่ทาการปกครองอาเภอลาสนธิ)
ปลัดอาเภอ
นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร
0-3663-3374
เจ้าหน้าที่ปกครอง (ชั่วคราว)
นางสาวสุนสิ า ศรีสง่า
0-3663-3374
อาเภอสระโบสถ์ (ที่ทาการปกครองอาเภอสระโบสถ์)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
นายสมพร ทองอยู่
0-3643-9457
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบตั กิ าร)
นายจตุพทั ธ์ ชูปลื้ม
0-3643-9457
อาเภอหนองม่วง (ที่ทาการปกครองอาเภอหน่องม่วง
ปลัดอาเภอ
นายวิทวัส พงศ์กรเกียรติ
0-3643-1493-4
เจ้าหน้าที่
นางสาวศิสิธร ชมภูวิเศษ
0-3643-1493-4
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ คนมั่น
0-3662-7377
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอัญชลี หมอโอสถ
0-3662-7377

อีเมล์

0-3649-7087

08-9035-7213

-

0-3649-7087

08-7199-8515

-

-

08-1853-9683

-

-

08-5649-3245

-

0-3649-1433

08-7697-1226 Boonnisai13@hotmail.com

0-3649-1433

09-2427-3300 Sudarat.Soda@hotmail.com

0-3663-3374

08-9949-9370 MANUSPUN370@gmail.com

0-3663-3374

08-6030-0211 Nu_num092533@hotmail.com

0-3643-9457

08-0579-9288

-

0-3643-9457

08-6577-0855

-

0-3643-1493-4

08-1389-9306

-

0-3643-1493-4

-

sasithon_5555@hotmail.com

0-3662-7377

09-2848-8214 Khaosamyod@hotmail.com

0-3662-7377

09-8461-2790 Khaosamyod@hotmail.com
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ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

โทรศัพท์หน่วยงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นางสุคนธ์ ชูทพิ ย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นางสาวจันทิรา ชวาลสันสติ
สานักงานที่ดนิ จังหวัดลพบุรี
นักวิชาการที่ดนิ ชานาญการ
นายวิชาญ กิ่งตระการ
นักวิชาการที่ดนิ ปฏิบตั กิ าร
นายเอกรัฐ อิสไร
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบตั กิ าร
นายสิทธิชัย ทองช้อย
นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
นางสาวรุ่งรัตน์ ปะนุรัมย์
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
นายรังสฤษฎ์ งามศิริ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นายสุทศั น์ ศิริพจนากร
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายกฤษณ์ สงวนประเสริฐ
พนักงานประจาสานักงาน
นางสาว สุลาวัลย์ ชมเป็ง
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
นายภูมชิ าย ปล้องอ้วน
นักสังคมสงเคราะห์
ไอศูรอ์ ทองทา
สานักงานเคหะชุมชนลพบุรี
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนลพบุรี
นายประพฤษ อินทร์เพ็ญ
พนักงานจัดการทรัพย์สนิ 6
นายศักดิ์สิทธิ์ เกษมศรีสิริสกุล

อีเมล์

0-3677-0135

0-3677-0135

08-9538-7044 Chutipsu@hotmail.com

0-3677-0135

0-3677-0135

08-6810-0941 Chantirac@hotmail.com

0-3641-1040

0-3641-3363

09-2538-5231

-

0-3641-1040

0-3641-3363

08-1529-3315

-

0-3677-0225

0-3677-0226

08-9444-0675

-

0-3677-0225

0-3677-0226

08-1146-6497

-

0-3677-0157

0-3677-0000

08-1985-1714

-

0-3677-0157

0-3677-0000

08-5977-8517

-

0-3677-0199

0-3677-0199

08-9192-0772

-

0-3677-0199

0-3677-0199

08-7514-7662 Sulawan-ch@hotmail.com

0-3677-0169

0-3677-0168

08-7858-4914 Phoomchai_2499@hotmail.com

0-3677-0169

0-3677-0168

08-5968-1219 ainew_Jazaa@hotmail.com

0-3678-4845

0-3678-4845 ต่อ 33308

08-1675-1306

-

0-3678-4845

0-3678-4845 ต่อ 33308

08-1780-3674

-
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หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์หน่วยงาน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายทรงศักดิ์ สุขเกษม
0-3642-7671
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายแสงจันทร์ เติมนาภ
0-3642-7671
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบตั กิ าร
นางสาวจงรัก พหลยุทธ
0-3642-7671
สานักงานคลังจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคลังชานาญการ
นางวรรณวิมล คุ้มเมือง
0-3677-0154 - 5
นักวิชาการคลังปฏิบตั กิ าร
นายศักดิเดช วงษ์นิ่ม
0-3677-0154 - 5
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
นายช่างสารวจอาวุโส
นายอาพัน พัศนะพงษ์
0-3677-0159
เจ้าหน้าที่จดั ผลประโยชน์ชานาญการ
นายประยุทต์ กล่าแสงใส
0-3677-0159
สานักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
เจ้าพนักงานสรรพากรชานาญการ
นางสวรรยา วิสารนิตย์
0-3677-0195 ต่อ 12
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากร
นางสาวชนิสรา เกตุนชุ
0-3677-0195 ต่อ 12
สานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ
0-3677-0208
นักวิชาการแรงงาน
นายพลากร โฮมแพน
0-3677-0208
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางวัชรา ช่างสลัก
0-3677-0214-5
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นายเอกพัฒน์ จานงหมู่
0-3677-0214-5
สานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางเยาวพา เดชฤดี
0-3642-2906
เจ้าพนักงานแรงงานชานาญการ
นางกนกวรรณ คอทอง
0-3642-2906

อีเมล์

0-3642-7671

08-1984-8543

0-3642-7671

08-0666-5053

0-3642-7671

08-9773-1331 Phohol_toon@hotmail.com

0-3677-0142

08-9801-4611 lri@cgd.go.th

0-3677-0142

08-8308-9659 lri@cgd.go.th

0-3677-0132

08-6828-4593

0-3677-0132

08-2960-3188 k-prayut@hotmail.com

0-3677-0192

-

0-3677-0192

-

waterhill_waterhill@hotmail.com

-

-

0-3677-0207

08-9784-6675 Lopburimol@gmail.com

0-3677-0207

08-2583-8422 Lopburimol@gmail.com

0-3677-0213

09-0415-5150 lopburi@labour.mail.go.th

0-3677-0213

08-5192-5216 lopburi@labour.mail.go.th

0-3642-2906

08-9085-3845 lri@doe.go.th

0-3642-2906

08-5378-6686 lri@doe.go.th
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ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

โทรศัพท์หน่วยงาน

สานักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางศริญษา ศิลปชานาญ
0-3642-1670
0-3641-3499
พนักงานสถานที่
นางสาเริง ศิริสายันต์
0-3642-1670
0-3641-3499
สานักงานยุตธิ รรม จังหวัดลพบุรี
นักวิชาการยุตธิ รรม ชานาญการ
ประพันธ์ เอี่ยมปลัด
0-3678-2206-7
0-3678-2206
พนักงานคุ้มครองสิทธ์และเสรีภาพ
นางสาวอัญชลี เฉลยโอ
0-3678-2206-7
0-3678-2206
สานักงานอัยการคดี เยาวชนและครอบครัว จังหวัดลพบุรี
นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
นางสาวทิพย์วรรณ ปิ่นแก้ว
0-3677-0201
0-3677-0201
นิตกิ รจ้างเหมาบริการ
นายทิมณ
ั ศิริ
0-3677-0201
0-3677-0201
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดลพบุรี
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
นางธัญญชล บัวขาว
0-3678-2208-9
0-3678-2209
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
นางสาวสมพิศ ธรรมยะโก
0-3678-2208-9
0-3678-2209
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
นางดาวสวรรค์ ศรีบรรเทา
0-3678-2205
0-3678-2203
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
นายสุวพิชญ์ สุรพร
0-3678-2205
0-3678-2203
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดลพบุรี
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
นางวรานารถ ชูค้า
0-3642-1669
0-3642-1668
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
นายธนกร สุขเกษม
0-3642-1669
0-3642-1668
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดลพบุรี
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายสมเกียรติ สาลีผล
0-3642-1770
0-3642-1633
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
นางสาวปาวีณา สุขสลุง
0-3642-1770
0-3642-1633

หน้า 6

อีเมล์

08-1890-2578

-

08-6762-4403

-

08-1962-1617

-

08-1364-6264

-

09-1776-1953

-

08-7105-8545

-

08-0663-2494

-

08-1994-3219

-

08-6208-9410

-

08-6754-8893

-

08-0648-9151 lb_ops@moe.go.th
08-5518-9574 lb_ops@moe.go.th

08-1174-8970 Lopburi@oic.or.th
-

Lopburi@oic.or.th

*ปรับปรุงล่าสุดเมือ่ วันที่ 5 ม.ค. 2558

ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

โทรศัพท์หน่วยงาน

สานักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
นายอัมพล มงคลอินทร์
0-3641-3150
นักวิชกาการพาณิชย์ชานาญการ
นางนพวรรณ จันทร์ประดับ
0-3641-3150
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดลพบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายศักดิ์ชัย อ่อนละไม
0-3642-2121
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางณัฏฐ์ธาวินี จินดาวงศ์
0-3642-2121
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นายวิชัย สิงห์ทอง
0-3641-1202
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตั กิ าร
นายภูวิชญ์ ยิ่งเจริญ
0-3642-1191
สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดลพบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นางสันต์ ตรีโรจนถาวร
0-3662-6089
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นางสาวบุษบา ถานอาดนา
0-3662-6088
สานักงานประมงจังหวัดลพบุรี
นายสมชาย พางาม
0-3671-0209
นางสาว วันเพ็ญ อยู่โด
0-3671-0209
สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดลพบุรี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ(ผู้ชว่ ยปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดลพบุรี)
นางสุขสม เกิดมงคล
0-3642-1194
นิตกิ รชานาญการ
ภัทรวดี สุขเสวตร
0-3642-1194
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดลพบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นายมนตรี เดชศิริ
0-3641-1008
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นางสาวจีรพรร นิลแก้ว
0-3641-1008
สานักงานจัดรูปที่ดนิ จังหวัดลพบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
นางจรัสศรี ทองสุก
0-3641-1900
นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
นางสาวปรียาพร แสงแก้ว
0-3641-1900

อีเมล์

0-3642-4856

09-2281-9549 lopburi@dit.go.th

0-3642-4856

08-6131-4759 lopburi@dit.go.th

0-3641-2731

08-9081-5513 paco_lri@opsmoac.go.th

0-3641-2731

08-7804-2264 paco_lri@opsmoac.go.th

0-3641-1202

08-1947-8992 Lopburi@doae.go.th

0-3641-1296

08-3702-3385 Lopburi@doae.go.th

0-3662-6089 ต่อ 15

08-1294-0568 pvlo_lbr@dld.go.th

0-3662-6089 ต่อ 15

08-9689-6106 pvlo_lbr@dld.go.th

-

-

-

-

08-1838-7690

-

-

08-4311-2023

-

0-3642-7657

08-1777-4289 apantree@cpd.go.th

0-3642-7657

08-1901-9065 jerapan@cpd.go.th
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-

08-1365-6071

-

-

08-4211-7047

-

*ปรับปรุงล่าสุดเมือ่ วันที่ 5 ม.ค. 2558

ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

โทรศัพท์หน่วยงาน

โครงการสงน้าและบารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
นายปัญญา กัลปสุข
0-3649-4291
0-3649-4291
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้า
นายชูพงศ์ อิศรัตน์
สถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัดลพบุรี
นักวิชาการเกษตร ชานาญพิเศษ
นายมานิต ไทยประกอบ
0-3665-8356
0-3665-8179
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นางสาวบุษณี วงศ์สมุทร
0-3665-8356
0-3665-8179
ศูนย์สง่ เสิรมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
ผู้อานวยการศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
นายสมชาย วณารักษ์
0-2641-3928
0-3642-2042
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางสาวจรรยา มั่งมูล
0-3641-3928
0-3642-2042
สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลพบุรี
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลพบุรี
นายสุชาติ ศุภศิริพงษ์
0-3661-8571-2 0-3641-3995 ต่อ 64
ผู้บริหารทีม 10
นายวิฑูรย์ กุลแก้ว
0-3661-8571-2 0-3641-3995 ต่อ 64
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
นิตกิ รชานาญการ
นายวลิต สุวรรณาลัย
0-3642-1206-8
0-3641-2515
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นายชนบท บัวหลม
0-3642-1204-8 ต่อ 113
0-3641-2515
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายมลคล ทองแผ่
0-3662-1800 ต่อ 7452
0-3642-1679
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางสาวศินภิ า ปอสูงเนิน
0-3662-1800 ต่อ 119
0-3642-1679
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวศุภรัตนา สุทรารักษ์
0-3662-1543-45
สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี
พนักงานสถิติ
นาวสาวรุ่งไพริน รุ่งเรือง
0-3677-0130
0-3677-0138
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านสถิติ)
นายกรภัทร์ ประชากุล
0-3677-0130
0-3677-0138

หน้า 8

อีเมล์

08-1888-8532

-

08-1823-8951

-

09-2416-0109 Lri01@ldd.go.th
08-9025-8944 Lri01@ldd.go.th

08-6041-1831 Chai5031@hotmail.com
08-9446-2458 yajanya09@gmail.com

08-1852-2579 suchat2505@hotmail.com
08-9123-8231 vitoon2499@gmail.com

08-9801-6360 Validsak@hotmail.com
08-1560-9632

-

08-1268-2022 Mongkol_t@hotmail.com
08-9829-0317 SINI.SARA_APPLE@hotmail.com

08-9994-2253

-

08-6364-6880 lopburi@nso.go.th
08-1434-2527 lopburi@nso.go.th

*ปรับปรุงล่าสุดเมือ่ วันที่ 5 ม.ค. 2558

ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการวัฒนาธรรมชานาญการพิเศษ
นายสมมารถ คาถนอม
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
นายกฤษณา สิทธิราช
สานักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
เจ้าพนักงานขนส่งชานาญงาน
นางสาววลาวรรณ พุ่มหนุน
เจ้าพนักงานขนส่งชานาญงาน
นางบังอร ไตรพันธุ์
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายสุชาติ อินทร์เผ่า
วิศวกรโยธาชานาญการ
นายศุภชัย สวยประดิษฐรัตน์
แขวงการทางลพบุรีที่ 1
หัวหน้างานสารบรรณ
ธัญญลักษณ์ แสงตรง
เจ้าพนักงานธุรการ
พรพิมล พงษ์ศริ ิ
แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลานารายณ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายปฏิบตั ิ
นางจุฑามาศ ฆารถนอม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั กิ าร
นางศิริเพ็ญ ไม้หอม
สานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายธวัชชัย วาณิชวิวัฒนการ
วิศวกรปฏิบตั กิ าร
นายกิตติพงศ์ คงศรี
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดลพบุรี
ผู้ชว่ ยหัวหน้าแผนกก่อสร้าง
นายฐิตนิ นั ท์ อาไพมณี
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาด
นายสุเทพ ขจรศิลป์

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

โทรศัพท์หน่วยงาน

อีเมล์

0-3641-4257

0-3641-4257

08-1870-9693 lopburiculture@gmail.com

0-3641-4257

0-3641-4257

08-1870-9622 lopburiculture@gmail.com

0-3662-1755

0-3662-1755

08-1434-4481 Walapel8441@gmail.com

0-3662-9001

0-3662-1755

08-1890-9001 Bongon_tra@dlt.go.th

0-3641-2660

0-3642-1683

08-1780-7400 Suchat_i@hotmail.com

0-3641-2660

0-3642-1683

08-6130-6483 Suay2503@hotmail.com

0-3641-1602

0-3642-1587

09-1262-9735

-

0-3641-1602

0-3642-1587

08-9569-2794

-

0-3646-1422

0-3646-1288

08-1780-7296

-

0-3646-1422

0-3646-1288

08-6216-2984 Tansiripen@gmail.com

0-3642-6949

0-3641-4725

08-9124-5008 lopburi@energy.mail.go.th

0-3642-6949

0-3641-4725

08-9807-9686 lopburi@energy.mail.go.th

0-3641-3290

0-3642-2660

08-9222-7382

0-3641-3290

0-3642-2660

08-9009-9639 Suthep.kaj@pea.co.th

หน้า 9

-
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ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

โทรศัพท์หน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการกองบริการลูกค้า
นายศิริชัย เงินงอก
0-3641-3310
0-3662-7903
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและงานธุรกิจ
นางอนันดา เหมะ
0-3641-3310
0-3662-7903
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี (บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาลพบุรี)
นักปฏิบตั กิ ารบริการลูกค้า 7
นางวัชรีย์ แช่มชื่น
0-3641-1955
0-3642-2005
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 6
นางสาวกรุณา ประดิษฐขวัญ
0-3641-1955
0-3642-2005
พนักงานบริการลูกค้า 4
นางนฤภัค ยุทธภัณฑ์
0-3641-1955
0-3642-2005
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาลพบุรี
หัวหน้างาน 8 งานอานวยการ
นางสุดารัตน์ พวงศิลป์
0-3641-1480
0-3641-2021
หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 2
นายเทียนทอง พันธ์สิงห์
0-3641-1480
0-3641-2021
สานักงานศึกษาธิการภาค 3
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั กิ าร
นายสุนทร บุญสถิต
0-3641-1157
0-3641-2520
ผู้ชว่ ยกิจกรรมทางการศึกษา
นายฉัตตริน สิงหะนัด
0-3641-1157
0-3641-2520
สานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั กิ าร
นางนงค์รักษ์ จบศรี
0-3641-2510
0-3641-2510 ต่อ 116
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรทรัพย์ ทองศักดิ์
0-3641-2510
0-3641-2510 ต่อ 116
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี
พนักงานบริการงานทั่วไป 6
นางอรุณทิพย์ วัฒนกุลวิวัฒน์
0-3641-2620
0-3641-2374
เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท. จังหวัดลพบุรี
นายอริญชย์ นิลสกุล
0-3641-2620
0-3641-2374
ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการพัฒนาฝีมอื แรงงานชานาญการ
นางสาวโสภิญ มีจินดาวงษ์
0-3642-6947
0-3642-6947
นักวิชาการพัฒนาฝีมอื แรงงานชานาญการ
จ.ส.อ.จรัล เอี่ยมชนะ
0-3642-6948
0-3642-6948

หน้า 10

อีเมล์

08-1570-4970 KANG.YAI@hotmail.com
08-1948-7103 h_ananda@hotmail.com

08-9082-1404 watchcha@tot.co.th
08-1947-8009 Karunapa@tot.c.th
09-05362549 narupak@tot.co.th

08-1564-7467 sudatatb@pwa.co.th
-

08-3185-5364

-

suntornlovely52@windowslive.com

08-0108-7307 chattirns@gmail.com

-

fad4lopburi@hotmail.com

-

fad4lopburi@hotmail.com

-

primgun_999@hotmail.com.com

08-5240-3910 crazy_ice202@hotmail.com

08-1374-0276

-

08-642-6948

-

*ปรับปรุงล่าสุดเมือ่ วันที่ 5 ม.ค. 2558

ตาแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ

โทรศัพท์หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายชนม์ พานิชชอบ
0-3642-1682
0-3642-1906
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นายนาเกียรติยศ แก้วหอมคา
0-3642-1682
0-3642-1906

หน้า 11

อีเมล์

08-1780-7449

-

08-1946-2664

-

*ปรับปรุงล่าสุดเมือ่ วันที่ 5 ม.ค. 2558

