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                   อ ำเภอ
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จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกเจริญ

โคกแสมสาร โคกเจริญ1 ภูเขานม 12-0-0122 23 505139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ22 ภูเขานม 25-0-0122 24 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ37 บา้นมหาโพธิ 0-1-30119 24 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ112 บา้นมหาโพธิ 4-3-69120 42 505139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ193 บา้นมหาโพธิ 0-3-1119 183 505139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ214 บา้นมหาโพธิ 22-0-63109 10 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ215 บา้นมหาโพธิ 33-1-36109 11 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ216 บา้นมหาโพธิ 15-1-43109 12 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ217 บา้นมหาโพธิ 10-0-73109 13 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ218 บา้นมหาโพธิ 15-2-30109 14 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ220 ภูเขานม 15-2-68122 26 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ221 ภูเขานม 18-1-74122 27 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ223 ภูเขานม 19-1-13122 29 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ224 ภูเขานม 12-1-61122 30 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ230 บา้นมหาโพธิ 15-1-4109 15 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ232 ภูเขานม 10-0-4122 32 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ233 ภูเขานม 10-0-15122 33 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ234 ภูเขานม 10-2-29122 34 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ249 ภูเขานม 8-3-60122 35 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ250 บา้นมหาโพธิ 10-1-76109 16 405139I
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โคกแสมสาร โคกเจริญ251 บา้นมหาโพธิ 11-0-3109 18 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ254 บา้นมหาโพธิ 24-1-72109 20 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ256 บา้นมหาโพธิ 40-1-38109 61 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ258 บา้นมหาโพธิ 23-0-66121 74 955139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ268 บา้นมหาโพธิ 11-3-22122 37 1605139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ270 บา้นมหาโพธิ 7-3-26122 39 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ271 บา้นมหาโพธิ 12-1-36122 40 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ289 บา้นมหาโพธิ 10-0-0109 28 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ290 บา้นมหาโพธิ 12-0-38.5108 29 605139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ310 บา้นมหาโพธิ 10-0-0109 33 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ311 บา้นมหาโพธิ 10-0-0109 34 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ312 บา้นมหาโพธิ 8-1-3696 2 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ313 บา้นมหาโพธิ 0-1-66119 199 1305139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ314 บา้นมหาโพธิ 10-0-0109 35 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ315 บา้นมหาโพธิ 3-2-2122 50 555139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ324 บา้นมหาโพธิ 8-1-64109 37 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ325 บา้นมหาโพธิ 0-1-88109 38 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ366 บา้นมหาโพธิ 17-2-4119 15 1105139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1036 บา้นมหาโพธิ 21-2-38109 1 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1037 บา้นมหาโพธิ 11-1-53109 3 405139I
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โคกแสมสาร โคกเจริญ1038 บา้นมหาโพธิ 18-2-91109 2 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1039 บา้นมหาโพธิ 8-1-0109 4 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1040 บา้นมหาโพธิ 13-0-4109 5 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1043 ภูเขานม 21-0-0122 1 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1044 ภูเขานม 21-1-59122 2 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1046 บา้นมหาโพธิ 20-3-31122 3 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1057 ภูเขานม 41-2-42121 47 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1059 ภูเขานม 28-0-73122 12 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1061 ภูเขานม 15-0-0122 11 1905139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1108 ภูเขานม 40-2-20109 6 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1109 ภูเขานม 12-1-75109 7 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1168 ภูเขานม 15-1-49122 15 505139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1169 ภูเขานม 9-3-60122 16 505139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1179 ภูเขานม 33-0-20123 2 505139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1180 ภูเขานม 15-2-40123 3 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1187 ภูเขานม 44-1-36122 17 405139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1250 ภูเขานม 65-1-70122 21 1005139I

โคกแสมสาร โคกเจริญ1251 ภูเขานม 21-1-10122 22 505139I
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โคกเจริญ โคกเจริญ5 บา้นมหาโพธิ 37-2-73120 21 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ102 บา้นมหาโพธิ 19-1-80120 25 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ103 บา้นมหาโพธิ 22-3-93120 26 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ104 บา้นมหาโพธิ 7-0-20120 27 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ105 บา้นมหาโพธิ 12-2-53120 28 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ106 บา้นมหาโพธิ 4-1-33120 31 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ108 บา้นมหาโพธิ 16-1-20120 36 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ113 บา้นมหาโพธิ 8-1-93120 43 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ120 บา้นมหาโพธิ 21-1-20120 50 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ127 บา้นมหาโพธิ 37-3-93120 60 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ191 บา้นมหาโพธิ 12-1-6108 13 1805139I

โคกเจริญ โคกเจริญ198 บา้นมหาโพธิ 32-0-80108 20 405139I

โคกเจริญ โคกเจริญ200 บา้นมหาโพธิ 9-1-20108 22 1505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ430 บา้นมหาโพธิ 21-2-40119 48 805139I

โคกเจริญ โคกเจริญ431 บา้นมหาโพธิ 49-1-40119 49 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ437 บา้นมหาโพธิ 41-1-63118 58 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ438 บา้นมหาโพธิ 17-0-70118 59 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ453 บา้นมหาโพธิ 24-3-23120 90 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ523 บา้นมหาโพธิ 0-2-70106 78 405139I

โคกเจริญ โคกเจริญ524 บา้นมหาโพธิ 0-3-30106 74 405139I
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โคกเจริญ โคกเจริญ541 บา้นมหาโพธิ 0-1-4106 96 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ933 ภูเขานม 10-0-28121 3 405139I

โคกเจริญ โคกเจริญ935 ภูเขานม 10-3-30121 5 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ936 ภูเขานม 10-2-80121 6 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ948 บา้นมหาโพธิ 19-2-0120 95 1305139I

โคกเจริญ โคกเจริญ956 ภูเขานม 35-0-53121 2 405139I

โคกเจริญ โคกเจริญ991 บา้นมหาโพธิ 18-1-13134 3 405139I

โคกเจริญ โคกเจริญ1410 บา้นมหาโพธิ 2-0-0119 156 505139I

โคกเจริญ โคกเจริญ1422 บา้นมหาโพธิ 21-2-38109 9 405139I
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