หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ
เลขานุการ
นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ
นายเดชาภัทร พุ่มพวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายดํารงชัย เนรมิตตกพงศ์
เลขานุการ
นางสาวชุตมิ าพร เสาสูง
นายเดชินท์ พันธุ์มสี ุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายกฤษฏา แก้วสองเมือง
เลขานุการ
นายอิสระพงศ์ จริงประโคน
นายอทิวราห์ พานิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายพิจิตร บุญทัน
เลขานุการ
นายปูองเกียรติ บํารุงกุล
นายวิชาญ ปักกัง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ
เลขานุการ
น.ส.รจนา ตราชู

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-666555

089-2023377*

044-666555

37111

044-666555
044-666555

099-5641454
063-9040069

044-666555
044-666555

37101
37101

044-666575

089-2032099*

044-666575

37103

044-666575
044-666575

063-0937831
088-5831205

044-666575
044-666575

37103
37103

044-666585

089-2032118*

044-666585

37104

044-666585
044-666585

063-9037909
063-9037718

044-666585
044-666585

37104
37104

044-666565

089-2032084*

044-666565

37102

044-666565 089--8447160
044-666565
063-9037915
สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

044-666565
044-666565

37102
37102

044-612169
044-612169

-

044-612169

-

063-9037853 044-612169

-

-2 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

กระทรวงกลาโหม
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23

โทรสาร

สื่อสาร มท

ผบ.ร.23 พัน 4
พ.ท.เกียรติศักดิ์ จารุวัตร
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26
พล.ต.รณกร ปานกุล
สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
พ.อ. ปิยพันธุ์ แตงฉ่ํา
ผช.สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ท.นิกร คํามะนาด
ผบ.นพค. 52
พ.อ.บดีศร จิตต์บุญเหลือ
รอง ผบ.นพค.52
พ.อ.ชัยวัฒน์ โสดา
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2
พ.อ.สมภพ ภาระเวช

คลังจังหวัด
-ว่าง กลุ่มงานกํากับและบริหารการคลัง
นางเอมอร อ่อนวงศ์
ฝุายบริหารทัว่ ไป
นางประภาพร คตอินทร์

044-637337
088-8919599
จังหวัดทหารบก

044-637337

-

044-637311
สัสดีจังหวัด

-

044-637138

-

098-2594549

044-666560

37180

044-666560
089-1331090
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52

044-666560

37180

044-628361

081-9071001

044-628361

-

044-628361
081-8764102
หน่วยเฉพาะกิจที่ 2

044-628361

-

044-551823
กระทรวงการคลัง
สํานักงานคลังจังหวัด

044-551823

044-666516

044-666517

37164
37164

044-666560

044-666516

089-4881024

044-666517

044-666516

082-1555136

044-666517

มือถือ

โทรสาร

-3 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

กระทรวงการคลัง
สํานักงานธนารักษ์พื้นทีบ่ ุรีรัมย์
ธนารักษ์พื้นทีบ่ ุรีรัมย์
ว่าง
ผอ.ส่วนจัดการฐานทีร่ าชพัสดุ
ว่าทีร่ ้อยตรีสุรพล นพพิบูลย์
ผอ.ส่วนจัดการฐานข้อมูล

044-611989
044-611989

044-620968
097-3357940

044-611588

สื่อสาร มท

นายศรวิษฐ์ แสงนวล
ฝุายบริหารทัว่ ไป
นางศิริจัณทร์ วงศ์สุวรรณ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
นายสมพร รุ่งเรืองใจเพชร
สรรพสามิตพื้นทีบ่ ุรีรัมย์
นายสุดใจ คนทัตย์
หัวหน้าฝุายอํานวยการ
น.ส.พจนารถ บุญราศรี
หัวหน้าฝุายบริหารการจัดเก็บภาษี
-ว่าง หัวหน้าฝุายปราบปราม
นายสากล ภักดีพิมาย
หัวหน้าฝุายกฎหมาย
นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย
หน.สรรพสามิตพื้นทีบ่ ุรีรัมย์ สาขาเมืองฯ
นายนพรัตน์ จรรยาวรางกูร

044-611989

-

044-611588

044-611989

089-7986850

044-611588

044-611989
081-7904874
สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีบ่ ุรีรัมย์

044-611588

044-611076

081-6182806

044-601109

044-611076

091-8316667

044-601109

044-611076

-

044-601109

044-611076

098-6141998

044-601109

044-611076

095-6130898

044-601109

044-602093

089-8453391

044-602093

-

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

-4 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

สํานักงานสรรพากรพื้นทีบ่ ุรีรัมย์
097-9795444
044-613797-8 081-9855614*

สรรพากรพื้นทีบ่ ุรีรัมย์
น.ส.ชุลีวรรณ แสวงสุข
044-613331
ผู้ชว่ ยสรรพากรพื้นบุรีรัมย์
นายกนก ศิริวัฒนกุล
044-613797-8
088-5820759
044-613331
นางทิชากร สุวรรณพรหมา
044-613797-8
081-9544064
044-613331
ส่วนวางแผนและประเมินผล
น.ส.พรทิพา รุ่งโรจน์ชยั พร
044-613797-8
085-0278990
044-613331
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยฯ
ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์
นางพร้อมพรรณ ดีเลิศ
044--666507-9 081-1748946* 044-666507
ฝุานบริหาร

-

37174

น.ส.อมรรัตน์ ศิรินันธกุล

ผอ.ศูนย์ กกท.จังหวัดบุรีรัมย์
นายสมปอง จันทรี

044-666507-9
091-0141229
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

044-666507

37175

044-666568-9 081-7328318
สํานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด

044-666568

37108

ท่องเทีย่ วและกีฬาจังงหวัดบุรีรัมย์
น.ส.เพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล
044-666528
094-8232263
044-666527
หน.กลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
นายอนุชา ปะทิรัมย์
044-666528
081-0656363
044-666527
ฝุายอํานวยการ
นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ
044-666528
086-4681449
044-666527
สํานักงานการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยสํานักงานบุรีรัมย์
ผอ.สนง.การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยสํานักงานบุรีรัมย์
นายชัยวัฒน์ ตามไท
089-2022765

37170
37171
37171

-5 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
นางรุ่งนภา ทองรักน้อย
044-679000
081-9670411
หัวหน้าฝุายพัฒนานิคม
นายคมคาย วิเศษเนตร
044-679000
086-2582821
หัวหน้าฝุายบริหาร/ฝุายคุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่ง
น.ส.นิกร วันนุบล
044-679000
083-2267936
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
นางยุพิน ใคลพิมาย
044-110874
081-7601480
หัวหน้าฝุายบริหาร
นายสุพล เสตเขตต์
044-110874
098-2893512
หัวหน้าฝุายสวัสดิการ
น.ส.สิรินรัตน์ ตั้งบริพัตร์กุล
044-110874
081-8231464
หัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนา
นายทรงพล สุพรหม
044-110874
090-7920355

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-679000

-

044-679000
044-679000

044-110874
044-110874
044-110874
044-110874

-

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมฯ

นายประหยัด ต๊ะสุยะ
หัวหน้าฝุายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางสิรินุช นพตลุง
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ
นายปรีชา ชูพงษ์
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนบุรีรัมย์
นางจีรนันทน์ นําปัญญา

044-182560-1

081-9345151

044-182560

-

044-182560-1

081-7341184

044-182560

-

044-182560-1
089-2070991
044-182560
สํานักงานเคหะชุมชนบุรีรัมย์
084-3874047,
044-181178
081-5486898* 044-181170

-

-

-6 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
086-0906842
นางสุชาดา มีสงฆ์
044-666550-1 081-8088680* 044-666550-1
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์
044-666550-1
096-9026836 044-666550-1
หัวหน้าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
นางเจริญศรี วงค์สม
044-666550-1
080-9000173 044-666550-1
ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวปทุมพร ประสงค์ทรัพย์
044-666550-1
062-5471789 044-666550-1
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางบุปผา ทัพกฤษณ์
044-666550-1
097-9566632 044-666550-1
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวนิ่มนวล ปานทอง
044-163558
065-7243215 044-613559
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรจังหวัด
นายนวนิตย์ พลเคน
044-611116
098-0978170
044-613993
หน.ฝุายบริหารทัว่ ไป
น.ส.ณัฐสุดา เย้ยไธสง
044-611116
091-0209098
044-613993
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

สื่อสาร มท

37152
37152
37152
37152
37152

-

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชค
หัวหน้าฝุายบริหาร
น.ส.นิภา ดูยอดรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ
น.ส.สุภัทรา สามารถ

044-666532

098-5848011

044-666533

044-666532

088-7584408

044-666533

044-666532

081-9558119

044-666533

37159
37158
37159
37158
37159

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

-7ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
นายเอก อุ่นจิตตวรรธนะ
044-666532
081-6602644
044-666532
หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรและโครงการพิเศษ
นางนิ่มนวล ประสงค์ดี
044-666532
089-9467225
044-666533
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสํานักงานฯ
นายชูชาย บุญรอด
044-602262
062-6053801
044-602261
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทย
นายธนพันธ์ ชํานาญธนา
044-666080
098-2802819
044-666090
โครงการชลประทานบุรีรัมย์
ผอ.โครงการชลประทานฯ
098-5954165 044-637205,
นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม
044-637205
081-2618658
044-637206
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
นางธัญพร นูพิมพ์
044-637205
089-8467508
044-637205
หัวหน้าฝุายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน
นายปราโมท พลพณะนาวี
044-637205
081-8782766
044-637205
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลํานางรอง
ผอ.โครงการส่งน้ําฯลํานางรอง
นายสมชาย อังศิริลาวัลย์
044-606336
094-8949535
044-606336
หัวหน้าฝุายวิศวกรรม
นายสาโรช เหง้าพรหมมินทร์
044-606336
081-2661467
044-606336
หัวหน้าฝุายจัดสรรน้ําฯ
นายวัชรพงษ์ เทียนอร่าม
044-606336
088-8822590
044-606336
สํานักงานจัดรูปทีด่ นิ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 17
นายเทอดธรรม สุวรรณวัฒน์
044-637282 086-8006895
044-637359

37158
37159
37158
37159

-

-

-

-8 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
นายสุรเชษฐ์ นิจสุชดั
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีฯ
นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์
หัวหน้างานโครงการและกิจกรรม
นางมนัสนีย์ ธนสีลังกูร
หัวหน้างานวิชาการ
นางดวงจันทร์ ปาสาเน
หัวหน้างานบุคคล
นางดวงจันทร์ ปาสาเน
หัวหน้างานและติดตามประเมินผล
นางปราณี บุดดา
หัวหน้างานชําระบัญชี
นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา
หัวหน้างานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
นางมนัสนีย์ ธนสีลังกูร
ผอ.สนง.ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์
นายรังสรรค์ นันตา
ปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัด
นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง
ฝุายบริหารทัว่ ไป
น.ส.สุทธิกานต์ พระพรม
ผอ.กลุ่มกฎหมาย
น.ส.อรทัย จันดี

044-646061
082-8973398
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

044-646061

044-617091

-

044-611877

044-617091

081-9664667

044-611877

044-617091

081-9664365

044-611877

044-617091

081-9664365

044-611877

044-617091

087-2470559

044-611877

044-617091

089-9448964

044-611877

044-617091
081-9664667
สํานักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์

044-611877

044-617024-5 098-1461360
สํานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดบุรีรัมย์

-

044-617024-5

044-613258

089-4663829

044-611608

-

044-613258

089-7227162

044-611608

-

044-613258

092-8430117

044-611608

-9ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

ชื่อ-สกุล
ผอ.กลุ่มงานช่างและแผนที่
นายประไพ ชมชื่น
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปทีด่ นิ
น.ส.สมจิตร วรรณไกรโรจน์
ผอ.กลุ่มงานการเงินบัญชีและจัดเก็บฯ
-ว่างประมงจังหวัดบุรีรัมย์
นายสุริยันต์ วรรณวงษ์
หน.ฝุายบริหารจัดการด้านประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล
หน.ฝุายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ
นายธงชัย เพิ่มงาม
ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย
หัวหน้าฝุายบริหาร
นางธัณยรัศม์ นักปราชญ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
นายทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
นายอดิศร ชาติสุภาพ
หัวหน้าพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายเลอเกียรติ นิยมทอง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
นายนิรุจน์ พันธ์ศรี

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

044-613258

081-3898209

044-611608

044-613258

083-1274489

044-611608

044-613258
สํานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

สื่อสาร มท

044-611608

044-611986

062-5900315

044-611986

-

044-621044

087-1198866

044-611986

-

044-621044
096-4346493
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

044-611986

044-611988 085-6609825

044-614031

044-611988 086-2497179

044-614031

044-611988 089-8478852

044-614031

044-611988 084-8288665

044-614031

044-611988 081-9550881

044-614031

044-611988 081-3453204

044-614031

-

-10ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

ศูนย์วิจัยยาง
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์
นายนิโรจน์ รอดสม
หัวหน้างานวิขาการ

044-666079

063-9056147

044-666079

สื่อสาร มท

น.ส.ธมลวรรณ ขิวรัมย์
หัวหน้าแผนกบริหารงานทัว่ ไป
นายรชต เกษขุนทด
หัวหน้าแผนกจัดการสวน
นายรชต เกษขุนทด
หัวหน้าสถานีวิจัยฯ
นายพิชติ ชุ่มเจริญ

044-666079

081-6687739

044-666079

044-666079

084-8118976

044-666079

044-666079 084-8118976
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

044-666079

044-605969
095-6099044
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย์

ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย์
นายธนุต ดีอินทร์
044-666422
081-9772528
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
นายภสุ แก้วอรสาร
044-666422
093-3946216
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพันธุ์สัตว์น้ําบุรีรัมย์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพันธุ์สัตว์น้ําบุรีรัมย์
นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
044-634861
081-7186054
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
นายสวัสดิ์ สมสะอาด
044-617022 089-7171899
ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหม
นายสุบรรณ โสภา
044-689008
092-2718206

044-605969

-

044-666422
044-666422

044-634861

-

044-617022

-

044-689008

-

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-622169

081-9555426

044-622169

044-622169

081-7257098

044-622169

044-622169
098-2692788
สถานีพัฒนาทีด่ นิ บุรีรัมย์

044-622169

-11ชื่อ-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานผลิตขยายพันธุ์ฯ
นางจิตตพร จินดาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ
นายสมพันธ์ ศรีหาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
นายบวรอชิรศักดิ์ จันทร์สม
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาทีด่ นิ ฯ
นายสรรเสริญ เจริญศิริ

ทีท่ ํางาน

044-666377

085-3014949

044-666377

-

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
นางดรุณี เหมืองหลิ่ง

044-666377 098-3561995
044-666377
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
นายเชาว์โรจน ศุภกิจ
089-5609464
081-8780508 044-646077
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
นายดุสิต ทองทา
044-611442
089-8458535
044-611442
หน.ฝุายบริหารงานทัว่ ไป
นายประสงค์ ทาไธสง
044-611442
084-7852332
044-614993
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นางวิไล ยูฮันเซ่น
044-611442
081-3931546
044-614993
ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา
044-611442
081-4206464
044-614993
ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์
นางฉันทนา ฤทธิ์ไธสง
044-611442
081-7257021
044-614993
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
นางอัญชลี ศรีหามาตย์
044-611442
081-9552608
044-614993

-

-

-12ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-611595

061-4123183

044-613133

-

044-611595

089-2833566

044-613133

044-613173

091-0179006

044-613133

044-613413

086-2510151

044-613133

044-613050

089-6186387

044-613133

044-615000

081-8777012

044-613133

กระทรวงคมนาคม
สํานักงานขนส่งจังหวัด
ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
นางผุสดี ศรีสกุลไทย
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
น.ส.นภัสวรรณ คงแจ้งพะเนาว์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
นายธีรนัย นพตลุง
หัวหน้าฝุายทะเบียนรถ
นางสุวคนธ์ นิลศิริ
หัวหน้าฝุายใบอนุญาตขับรถ
นายสมศักดิ์ อังคประเสริฐกุล
หัวหน้าฝุายตรวจสภาพรถ
นายสมเกียรติ เสทือนวงษ์

หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
นายบุญธรรม มุ่งดี
044-631785
081-8771385
หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
นายอนุชติ โคมารัมย์
044-655024
086-2499454
หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
นายเรวัฒน์ จักกายวรรณธนะ
044-666911
089-8616869
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
นายชยุธ โลหกิจ
044-611657
089-7394358
สํานักงานแขวงทางหลวงชนบท
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
นายวิทย์ วรวงค์
044-611502
085-4897292
รอง ผอ.วิชาการ
นายชาญยุทธ กองเกิด
044-611502
091-7243388
นางจํานง ปานาหะ
044-611502
086-8712873

044-631785
044-655024
044-666911

044-613766

-

044-612669

-

044-612669
044-612669

-13ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์
044-666334
นายสมหมาย ไชยนิจ
044-666341
081-9666709* 044-666340
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์
นายสุริยันต์ แก้วกัลยา
044-614599
084-6716383
044-614181
ทีท่ ําการไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์
นายพงศธร ต่อชัย
044-611142
091-7719744
044-602097
สถิตจิ ังหวัด
สถิตจิ ังหวัด
ว่าง
044-666510
044-666511
หัวหน้าฝุายวิชาการและวางแผน
น.ส.สมบูรณ์ ชาลีวรรณ
044-666510
082-5895603
044-666511
สถานีอุตนุ ิยมบุรีรัมย์(นางรอง)
ผอ.สถานีอุตนุ ิยมวิทยา
นายสมาน นิยมพรหม
044-657026
044-657026
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

สื่อสาร มท

-

-

37184
37185

-

ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.บุรีรัมย์
นายวิชติ สุขแสวง
044-119811
081-2380130 044-119811
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาดงใหญ่
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาดงใหญ่
นายสมส่วน รักสัตย์
044-606287
087-8682500 044-606287

-15ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
นายสา แสงสว่าง
044-666553
081-7520482
ผอ.ส่วนอํานวยการ
นางพันธมาศ แก้วนะรา
044-666553-4
087-2498931
ผอ.ส่วนกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา
044-666553-4
081-7901672
ผอ.ส่วนกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
นายภุชงค์ สินธุรัตน์
044-666553-4
081-6004262
ผอ.ส่วนกลุ่มงานทรัพยากรน้ํา
-ว่าง044-666553-4
ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และประเมินผล
-ว่าง044-666553-4
ศูนย์ปุาไม้จังหวัดบุรีรัมย์
ปุาไม้จังหวัดบุรีรัมย์
นายสุพบ เทือกจอหอ
044-614902
091-8325765
กระทรวงพลังงาน
สํานักงานพลังงานจังหวัด
พลังงานจังหวัด
นายณัทกร ยุทธทัตพล
044-666520-1 081-1747907*
หน.ฝุายส่งเสริมพลังงาน
น.ส.กาญจนา อะช่วยรัมย์
044-666520-1
089-0649583
หน.ฝุายบริหารงานทัว่ ไป
นางวรรณา คําชะนาม
044-666520-1
085-7648771

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-666553-4

37191

044-666553-4

37190

044-666553-4

37191

044-666553-4

37191

044-666553-4

37191

044-666553-4

37191

044-614902

044-666519

37195

044-666519

37196

044-666519

37196

หน.ฝุายแผนและยุทธศาสตร์พลังงาน
นายศุภฤกษ์ ชัยชนะ
หน.ฝุายกํากับกิจการพลังงาน
นายศักดิ์ศรี เทพเสนา

044-666520-1

086-9184739

044-666519

37196

044-666520-1

09-2624925

044-666519

37196

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-613473

-

044-613473

-

-15ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

กระทรวงพาณิชย์
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย
044-611016
081-9995996*
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางศิริพร สัจจาคุณ
044-611016
065-5101912
ผอ.กลุ่มงานกํากับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นายจักรพล จงใจภักดิ์
044-621185
089-2802501
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจฯ
นายณัฐพล บุปผามาลา
044-611016
065-5101913
ผอ.กลุ่มงานบริการทะเบียนธุรกิจฯ
-ว่าง 044-666539
กระทรวงมหาดไทย
ทีท่ ําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์
044-666500
089-2809853*
เลขานุการ
นายปรัชญา สุวรรณทา
044-666500
063-9037950
นายสงวน นะวะประโคน
044-666500
063-9037893
จ่าจังหวัด
พ.อ.อ.ชาลี แจ้งรัมย์
044-666501-2 085-6619968*
เสมียนตราจังหวัดบุรีรัมย์
น.ส.รวีวรรณ จึงมั่นคง
044-666503
081-7533879
ปูองกันจังหวัดบุรีรัมย์
นายอุกฤษฏ์ หงษ์ไธสง
044-666504 085-6619969*

044-613363
044-613473
044-666540

044-666501

37130

044-666500
044-666500

37105
37105

044-666501

37131

044-666503

37135

044-666504

37133

-16ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ (ศอ.ปส.จ.บร.)
หัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดฯ
นายถิรพล ประยงค์
044-666566
088-5839599
044-666566
รอง หน.สนง.ศอ.ปส.จ.บร.
นายวิทยา พุ่มพวง
044-666566
093-5622744
044-666566
สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
044-666567
089-2034064* 044-666563
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม
044-666535
นายชุมพล ภูผานิล
044-666847
089-2034203* 044-666847
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
044-666534
089-2034201* 044-666534
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
น.ส.พิศลยาลักษณ์ ศรีคงอยู่
044-666562
085-4842571* 044-666562
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
นายรังสรรค์ พนาดร
044-666563
084-3878766* 044-666563
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
นางอมรรัตน์ นามวงศ์
044-666564
085-4842470 * 044-666564
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
นายอภิวัชญ์ ปิน่ โต
044-611737
081-9679948
044-611737
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการทีด่ นิ
นางภัทรภร เหมากระโทก
044-611737
086-8042272
044-611737
หัวหน้าฝุายทะเบียน
นายภัทรนิติ กรีธาธร
044-611737
083-6116565
044-611737
หัวหน้าฝุายรังวัด
นายกฤษฎา สุโพธิ์
044-611737
091-4512288
044-611737
หัวหน้าฝุายอํานวยการ
น.ส.รชยา ธนติยะกุล
044-611737
097-3436930
044-611737

สื่อสาร มท

37197
37197
37106
37120
37122
37129
37123
37126
37119
37124
37121
37125
37128

-

-17ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

โทรสาร

สื่อสาร มท

หน.สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ
044-666556-9

089-9696742*

044-666559

37168

044-666556-9

081-9218426*

044-666559

37168

044-666556-9

089-0757276

044-666559

37168

044-666556-9
062-4695353
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

044-666559

37168

044-666512

37156

044-666512

37156

044-666512

37156

044-666512

37156

044-666512

37156

หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

นางบังอร ยอดสะเทิน้
หน.ฝุายปูองกันและปฏิบัตกิ าร
นายฤทธิชยั ธรรมแสง
หน.ฝุายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
นางบุญยิ่ง เทศน้อย
044-666512
084-8740634*
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
044-666512
081-8212962
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายเดโช วันทนาพิทักษ์
044-666512
081-8212970
หัวหน้าฝุายอํานวยการ
นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
044-666512
081-8212826
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ
นายทองใจ ปุยไธสง
044-666512
081-8213046
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์
044-621309
081-8777160
กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
นายเมธี พัฒนกันต์
044-616767
084-6372588
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
น.ส.อรุณี มีมาก
044-616767
089-4564867

044-616767
044-616767
044-616767

-18ชื่อ-สกุล
ฝุายบริหารงานทัว่ ไป
นายสดับพงษ์ แข้โส
หัวหน้าฝุายปฏิบัตกิ าร
นายสาธิน ศรีอาฒยานนท์

ทีท่ ํางาน
044-621309

มือถือ

โทรสาร

080-8291565

044-616767

044-621309
091-1569156
044-616767
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

สื่อสาร มท

ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
นายสมบูรณ์ สุธีระกูล
044-666543-4
081-8487620
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป
นางบังอร เจือจันทร์
044-666542
086-8798913
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลฯ
นายปัญญา ปานแก้ว
044-666542
063-7739898
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นายกิตติชยั เกตุวงษา
044-666542
086-8538718
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีฯ
นางพรวลัย ศิริวาณิชย์
044-666542
081-0763693
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
นายนิตศิ ักดิ์ สมอารยพงศ์
044-666542
086-4695822
อําเภอ
นายอําเภอกระสัง
นายอําเภอกระสัง
นายคําเคลื่อน พณะชัย
044-691178
081-8672616*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายลิขติ สุขเยาว์
044-691178
063-1879619*
อําเภอคูเมือง
นายอําเภอคูเมือง
044-699335
นายเสนีย์ มะโน
044-699138
081-8672629*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายบรรลือ บันรัมย์
044-699138
063-2028652*

044-666545

37132

044-666542

37132

044-666542

37138

044-666542

37138

044-666542

37139

044-666542

37139

044-691178

-

044-691178

-

044-699072

-

044-699138

-

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-193067

-

044-193067

-

044-628119

-

044-628119

-

-19ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

อําเภอแคนดง
นายอําเภอแคนดง
นายถาวร บุญศรี
044-193067
081-8672698*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายเอเทน โพธิมาตย์
044-193067
063-1879625*
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
น.ส.เพชรรัตน์ ภูมาศ
044-628119
081-8672696*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายรัฐศาสตร์ พลแสน
044-628119
063-1879627*

อําเภอชํานิ
นายอําเภอชํานิ
จ่าสิบตรี ฐิตวิ ัชร บุญกิจ
044-666435
081-8672660*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายพลวรรธนพล ศักดิ์วรรธนชัย
044-666425
063-1879628*
อําเภอนางรอง
นายอําเภอนางรอง
นายยุทธนา พิทยานันทกุล
044-631377
081-8672604*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายธนศักดิ์ ปุนุ ประโคน
044-631377
063-9037959*
อําเภอนาโพธิ์
นายอําเภอนาโพธิ์
นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว
044-686130
081-8672640*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายชัยณรงค์ เกิงรัมย์
044-686130
063-1879629*

044-666435

-

044-666435

-

044-631377

-

044-631377

-

044-686130

-

044-686130

-

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-606400-2

-

044-606400-2

-

044-607144

-

044-607144

-

044-679007

-

044-679007

-

-20ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

อําเภอโนนดินแดง
นายอําเภอโนนดินแดง
นายเทิดพันธ์ ครอบทอง
044-606400
081-8672669*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
-ว่าง 044-606400-3 063-1879630*
อําเภอโนนสุวรรณ
นายอําเภอโนนสุวรรณ
044-607144,
นายการุญ ไชยแขวง
044-666425
081-8672659*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
น.ส.มะยุรี เพ็ชรบรรพต
044-607144
063-1879632*
อําเภอบ้านกรวด
นายอําเภอบ้านกรวด
นายวินัย โตเจริญ
044-679007
081-8672622*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายพนม เทียนทอง
044-679007
063-2028654*

อําเภอบ้านด่าน
นายอําเภอบ้านด่าน
นายอดิศร วิทูรศิลป์
044-664012
081-8672697*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายกฤษ ปานมัจฉา
044-664012
063-1879633*
อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
นายอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
นายสุรชัย โคตรบุตรดี
044-650073
081-8672664*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ร้อยตรี ชุมทอง เลินไธสง
044-650073
063-1879634*

044-664012

-

044-664012

-

044-650073

-

044-650073

-

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-671488

-

044-671488

-

044-646155
044-646123

-

044-646123

-

044-608072

-

044-608072

-

044-689484

-

044-689484

-

-21ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

อําเภอประโคนชัย
044-671488,
044-670399
081-8672605*

นายอําเภอประโคนชัย
นายพีระ พิมพ์ประสาร
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายศักดิ์กรินทร์ คูณประโดน
044-671488
063-2133478*
อําเภอปะคํา
นายอําเภอปะคํา
นายสาวิตร เจียมจิระพร
044-646123
084-7000156*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายโชคไชย สว่างรัตน์
044-646123
063-1908923*
อําเภอพลับพลาชัย
นายอําเภอพลับพลาชัย
044-608061
นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์
044-608072
081-8672644*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
จ.อ.บุญช่วย แตงกระโทก
044-608072
063-1959901*
อําเภอพุทไธสง
นายอําเภอพุทไธสง
นายนิมติ ปัทมเจริญ
044-689484
081-8672606*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
จ่าสิบตรี สุจินต์ ส้มแปูน
044-689246
063-1879616*

อําเภอเมืองบุรีรัมย์
044-611622
044-611039
081-8672601*

นายอําเภอเมืองบุรีรัมย์
นายเกรียงไกร กิริวรรณา
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
พ.จ.อ.ไชยยันต์ พาสว่าง
044-611622
092-2804920*
อําเภอละหานทราย
นายอําเภอละหานทราย
นายคารม คําพิทูรย์
044-656289
081-7001626*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายกฤษณพงศ์ คงนันทะ
044-656289
092-2805162*
-22ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

อําเภอลําปลายมาศ
044-660411
044-660353
081-8672607*

นายอําเภอลําปลายมาศ
น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายทศพร จินดา
044-660353
063-2028661*
อําเภอสตึก
นายอําเภอสตึก
นายธเนศ ยุคนธจิตต์
044-681100
081-8672608*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์
044-681100
063-2028662*
อําเภอหนองกี่
นายอําเภอหนองกี่
ร้อยตรี เสถียร สาระสิทธิ์
044-641299
081-8672632*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ขันธะหัตถ์
044-641299
063-2028637*
อําเภอหนองหงส์
นายอําเภอหนองหงส์
นายณัฐพล ยืนยิ่ง
044-669099
081-8672635*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
น.ส.สุนันทา ละเอียด
044-669099
063-2028638*
อําเภอห้วยราช
นายอําเภอห้วยราช
นายเกรียงศักดิ์ สมจิต
044-658019
081-8672650*
ปลัดอําเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
พ.จ.อ.โสภณ สิทธิจันทร์
044-658020
063-2028639*

044-611622

-

044-611622

-

044-669005

-

044-656289

-

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-661370

-

044-660353

-

044-681100

-

044-681100

-

044-641299

-

044-641299

-

044-669099

-

044-669099

-

044-658019

-

044-658019

-

-23ชื่อ-สกุล

ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด
นายวิเชาว์ สมัครธรรม
หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ ไป
นางพัชริดา สิงหภานุภัทร
ผบ.เรือนจําอําเภอนางรอง
นายกฤษณะ ทิพยจันทร์
หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ ไป
นายสังเวียน พรมสาร
หัวหน้าฝุายควบคุมฯ
นายชาญณรงค์ เมืองไทย
หัวหน้าฝุายทัณฑปฏิบัติ
นายชวน ฉิมกูล
หัวหน้าฝุายฝึกวิชาชีพ
นายไพโรจน์ ศรีสุริยะนันท์
หัวหน้าฝุายการศึกษาฯ
นายพัฒนพงษ์ จันทร์พะเนา
หัวหน้าฝุายสวัสดิการผู้ตอ้ งขัง
นายคนอง เจริญภูมิ

ทีท่ ํางาน

มือถือ

กระทรวงยุตธิ รรม
เรือนจําจังหวัด
098-2605912
044-611242
089-7771971

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-611499

-

044-611242
098-2605976
เรือนจําอําเภอนางรอง

044-611242

044-666412

098-2606643*

044-666412

-

044-666412

081-9067650

044-666412

-

044-666414

089-6244412

044-666412

-

044-666413

080-1684867

044-666412

-

044-666415

081-7257969

044-666412

-

044-666414

098-7939454

044-666412

-

044-666414
044-666412
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
089-7221346
นายสุนทร เสาร์ทอง
044-637202
081-9091062 044-637189
หัวหน้าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
นายรัชพล เดิมทํารัมย์
044-637202
081-7301710
044-637189

-

-24ชื่อ-สกุล

มือถือ

โทรสาร

087-2402117

044-637189

081-9085259

044-637189

081-1957565

044-637189

089-0094151

044-637189

044-637192
090-1812801
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

044-637189

044-666885

081-9090292

044-666885

044-666885

089-6248159

044-666885

044-666885

084-9826260

044-666885

044-666885

089-8481061

044-666885

044-666885
061-7834519
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด สาขานางรอง
ผอ. สนง.คุมประพฤติจังหวัด สาขานางรอง
น.ส.ภาวนา ธนคุณารักษ์
044-633216-7
081-9090131
หน.ฝุายบริหารทัว่ ไป
044-633217
นายวิศณุกานต์ สิงห์แก้ว
044-633216
086-5848488
หน.กลุ่มสอดส่องและฟื้นฟูฯ
นายรังสี ทองศรี
044-633216
086-6504458

044-666885

หัวหน้ากลุ่มงานคดี
น.ส.ฐิตมิ า ชุมใหม่
หัวหน้าสถานแรกรับเด็กฯ
นายนิวัฒน์ คนซือ่
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย
นายนพดล ชัยศร
หัวหน้ากลุ่มประสานกิจกรรมฯ
นายปรัชญา นวลฉวี
หัวหน้ากลุ่มงานบําบัดฯ
นางวาสนา รุ่งพิรุณ
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
นายมานิตย์ แก้วโสพรม
หน.ฝุายบริหารทัว่ ไป
น.ส.พิมพ์วรา เรืองวงษ์งาม
หน.กลุ่มสอดส่องและฟื้นฟูฯ
นายสมาน ปีบกระโทก
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนฯ
นายวัชรพันธุ์ เจือจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะฯ
นายศุภกร ประกอบวรกาน

ทีท่ ํางาน
044-637202
044-637193
044-637202
044-637192
044-637202
044-637192
044-637192

044-633216

สื่อสาร มท

-

044-633216
044-633216

-25ชื่อ-สกุล
รก.หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนฯ
นายจักขิน จันทาอ่อน

ทีท่ ํางาน
044-633216

มือถือ

โทรสาร

085-1681738

044-633216

สื่อสาร มท

หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะฯ
นางสายกุหลาบ จรัญศิริไพศาล

044-633216
098-1982441
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด

044-633216

044-614338-9
081-9023107
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด สาขานางรอง

044-614337

-

044-633616
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัด
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝืมอื จังหวัดบุรีรัมย์
นายวิรัตน์ แย้มโชติ
044-658162
098-2536914*
หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ ไป
น.ส.อริสา จันทร์ธานี
044-658162
081-2942945
สํานักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
จัดหางานจังหวัดฯ
นายชูชพี ถวิลวิทยานนท์
044-666538
062-6058889
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทํา
นายประเทือง ปิยะรัมย์
044-666538
098-5798904
หัวหน้างานบริหารงานทัว่ ไป
นายปรีชา ตะโคดม
044-666538
089-7185639

044-633616

-

044-658162

-

ผอ.สนง.บังคับคดีฯ
นายธีรยุทธ ยอดเพ็ชรไทย
ผอ.สนง.บังคับคดีฯ สาขานางรอง
นายสุเมธ เจริญสวัสดิ์

044-658162

044-666537

-

044-666537

-

044-666537

-

โทรสาร

สื่อสาร มท

-26ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัด
ว่าง
ฝุายอํานวยการ
นางวิไลมาลย์ สุระ
ส่วนสิทธิประโยชน์
นางคําพลอย สุราอามาตย์

044-634881-4

044-634881-4

044-634881-4

097-3425276 044-634881-4

044-634881-4

092-2610232 044-634881-4

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
น.ส.วรลักษณ์ ปักกุนนัน
044-634881-4
086-2208358 044-634881-4
กลุ่มงานเงินสมทบและตรวจสอบ
นายธีรภัทร แฝงเพชร
044-634881-4
084-4381859 044-634881-4
กลุ่มงานทะเบียนและประสานการแพทย์
นางอัชฌากานต์ ปักกัง
044-634881-4
090-9919483 044-634881-4
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
หน.ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
นางจิตรา บุญญบาล
044-633821
089-7095523 044-633816
สํานักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
แรงงานจังหวัด
นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์
044-666529
089-9618957
044-666530
หัวหน้าฝุายอํานวยการ
นายวรรณพ สุทารัมย์
044-666529
089-2088907
044-666530
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
นายอํานาจ เข็มเพชร
044-666529
097-3383596
044-666530
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ
044-611462
นางทัดดาว วงษ์ทัต
044-618762
081-8783011* 044-611462
หัวหน้าฝุายบริหาร
นายจันทร์ อุ่นเนื้อ
044-611462
080-727809
044-611462
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสุทธาดา สิงห์ท้วม
044-611462
081-9649490 044-611462
-27ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

37150
37150
37150

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-666578

37177

044-666578

37177

044-666578

37177

044-666578

37177

กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
วัฒนธรรมจังหวัด
นางกมนรัตน์ สิมมาคํา
044-666577
089-2809701
ผอ.ฝุายบริหารทัว่ ไป
นางจิตสุภา หมื่นยงค์
044-666577
065-5028450
ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- ว่าง 044-666577
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝูาระวังทางวัฒนธรรม
นางแสงเพชร ลําไธสง
044-666577
081-8745984
อุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุ้ง
หัวหน้าอุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุ้ง

น.ส.พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ

044-666251
086-9048184 044-666252
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
044-611013
044-611402
081-3402186 044-620277

ผอ.สพป.บร.เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นางสโรชินี โอชโร
044-611402
086-7244821 044-620277
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา
044-611402
081-9556877 044-620277
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ผอ.สพป.บร.เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
044-670700
084-9536161
044-671094
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต2
นายสมศักดิ์ สุขสําโรง
044-670700
089-2802676
044-671094

-

-

-

-

-28ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-634542

-

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ผอ.สพป.บร.เขต 3
นายสุชติ ชมภูวงศ์
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
นางสมจิต สังขรักษ์
นายพิษณุ ดิเรกกุล

044-633691

081-8775174

044-633691
081-2642184
044-634542
044-633691
087-9594690
044-634542
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ผอ.สพป.บร.เขต 4
044-689445,
นายศักดา จันทร์ฝอย
044-689095
093-3983118
044-689095
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ประจําจังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์
นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
044-613606
081-9660925
044-613606
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
044-611689
081-8781345* 044-613391
รอง ผอ.สนง.กศน.
นายโชคชัย ดลเสมอ
044-611689
089-9493132
044-613391

-

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

044-611221
081-8785265
วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
044-631556
044-632318
085-3047911

044-612858

-

044-632008

-

044-631556
081-9662377
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
รศ.อดุลย์ ตะพัง
044-658052
086-6645878

044-632008

-

044-658052

-

โทรสาร

สื่อสาร มท

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
รองผู้อํานวยการ
นายวิชติ กิตติรัตนกรกุล

-29ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
นายสมเกียรติ ทองอร่ามดี
044-658052
081-8606534
หัวหน้าสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
นายปรีชา โสนาคา
044-658052
080-0040873
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายไกรราช เฮงสวัสดิ์
044-658052
084-4312498
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
นายสมศักดิ์ ชอบทําดี
044-601683
081-7903929
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสตึก
นายระเบียบ เทีย่ งธรรม
044-680114
081-9775424
วิทยาลัยชุมชน
ผอ.วิทยาลัยชุมชน
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
044-119808-9
083-1001115
รองผู้อํานวยการ
นายนิรัญ อ่อนพันธุ์
044-119807-9
095-6184096
น.ส.สุภาวดี อิสณพงษ์
044-119807-9
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ผอ.สพม.เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
044-612408
093-1353515
รอง ผอ.สพม.เขต 32

044-658052
044-658052

-

044-658052

044-601683

-

044-680208

-

044-119809

-

044-119809
044-119809

044-612644

นายโสธร บุญเลิศ
044-612408
089-2860604
044-612644
นางปติมา กาญจนากาศ
044-612408
089-8465657
044-612644
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการภาพครูฯ
นายสงัด ชะนะชัย
044-634991
089-8644111
044-634992

-30ชื่อ-สกุล
ผอ.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝุายประสานงานฯ
นายอําคา สาลี

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
044-611098
044-612888
089-7178241 044-612888
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา บุรีรัมย์
044-666583
080-8484899 044-666583
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ผอ.โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร
044-621389
081-2662353
รองผู้อํานวยการฝุายการแพทย์
นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี
044-615002
081-8786844
รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ
นายเวชยันต์ แก่นจันทร์
044-615002
085-1042299
รองผู้อํานวยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
นางนิศากร ปากเมย
044-615002
089-9470492
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชยั กุล
044-611562
081-6613812
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
-ว่าง044-611562
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
-ว่าง044-611562
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
นางกนกพร ชนะค้า
044-611562
081-3897981
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นางจาริณี คูณทวีพันธุ์
044-611562
081-8799231

044-621389

-

044-611282

-

044-621389

-

044-621389

-

044-611562
044-611562
044-611562
044-611562
044-611562

-31ชื่อ-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
นางศิริวรรณ เทีย่ งธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
นายประเสริฐ เก็มประโคน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสุธิสา อินทนุพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัย
นายเฉลียว ตามสีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
นางปาริชาติ เดี่ยวพาณิช
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชยั

อุตสาหกรรมจังหวัด
-ว่างหน.ฝุายนโยบายและแผน
นายสุขสันต์ เอี่ยมโสภณ
หน.ฝุายโรงงานอุตสาหกรรม
นายประเวศ สุดเฉลียว
หัวหน้าฝุายอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ
นางธีรรัตน์ พร้อมจะบก
หัวหน้าฝุายส่งเสริมอุตสาหกรรม
นางอรุณี อินยาพงษ์

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

081-8792284

044-611562

089-8484563

044-611562

044-611562
044-601913
044-611562

084-1683884

044-611562

094-0168130

044-601914

044-611562

081-2660347

044-611562

044-611562

081-9665047

044-611562

044-611562
081-7256711
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

044-611562

044-612934

-

044-612934

044-612934

081-4315957

044-617182

044-612934

089-7112206

044-617182

044-612934

081-7604618

044-617182

044-612934

081-2829472

044-617182

มือถือ

โทรสาร

044-612166
044-611562
044-617241
044-611562

สื่อสาร มท

-32 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

สื่อสาร มท

ชื่อ-สกุล
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
.ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ทีท่ ํางาน

มือถือ

ธนาคาร
044-615060
044-611520
044-666677-8
044-611600
044-621909
044-611036
044-616972
044-614128
044-613441-3
044-625536
044-611235

(รัฐวิสาหกิจ)
สถานีรถไฟบุรีรัมย์

โทรสาร

สื่อสาร มท

-

-

นายสถานีฯ
นายบรรจง จันทร

044-611202
044-611202
สํานักงานประปา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาบุรีรัมย์
นายบรรจง เทพเกษตรกุล
044-611597 084-3448595
044-611644
การไฟฟูาส่วนภูมภิ าคจังหวัด
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมภิ าค
044-614467
นายนพสิทธิ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์
044-612011
089-9485200
044-614628
ร้านอาหาร
ร้านรุ่งเรืองภัตตาคาร
044-611778
ร้านไมตรีจิต
044-611538
ร้านบุค๊ &เบส
044-601671-3
ร้านคุณไพคิทเช่น
044-690005
ร้านตี๋ภาค 2
044-621448
-

-

-

-33 ชื่อ-สกุล
ร้านครัว บ.ข.ส.
ร้านข้าวต้ม 357
ร้านกาฬสินธุ์กุ้งเผา
ร้านบ้านชายน้ํา

ทีท่ ํางาน
087-4593723
044-614461
081-7187080
044-620713

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

-

-

-

ร้านสองพี่น้อง
ร้านอิสาณ
ร้านครัวครูจุก
ร้านวิชยั โภชนา
ร้านกั๋วยเตี๋ยวปูาอุ๊
ครัวบ้านลิล
เป็นย่างคูเมือง
ครัวคุณยาย
บ้านย่า เสต็ก เฮ้าส์
อ๊อดปลาเผา
ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่
ก๋วยเตี๋ยวหมูกิจงามเลิศ
อาบังข้าวหมกไก่
ร้านลักขณา (นางรอง)

โรงแรมพนมพิมาน
โรงแรมเทพนคร
พลอย รีสอร์ท
ไดมอนด์ แกรนด์ โฮเต็ล
เอราวัณรีสอร์ท
จินตนารีสอร์ท

081-2644862
044-621832
044-620885
089-7217338
081-8795259
044-690239
080-1579666
081-9779613
093-4482556
081-8771913
044-620540
044-614158
087-2440717
044-631774 สาขา 1
044-631319 สาขา 2
โรงแรม
044-621205
044-613400-2
044-611554
044-602222
044-621123
044-621677

-

-

-

-

-

-

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

086-6480883
044-625288
044-111135
044-613400-2
044-111-444
044-666600
044-622199
044-632222
044-611976

-

-

-

-34 ชื่อ-สกุล
มาเมซอง
สกายวิวรีสอร์ท
เดอะเอสโฮเทล
อัลวาเรซโฮเทล
อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เบสเวสเทิร์นรอยัลบุรีรัมย์
เอกลดา (นางรอง)
พนมรุ้งปุรี (อ.นางรอง)
พี เอ็น ดี คอมเพล็กซ์

วิรักญญารีสอร์ท
ธาดา ชาโตว์
เจริญสินเพลส
พลอย รีสอร์ท
สายธารรีสอร์ท
โรงแรมบุรีเทล
เรือนธารารีสอร์ท&วิลลา
เลมอนรีสอร์ท
รินรดี เพลส
โมดิฟาย

044-690022
044-666616
044-611559
044-611554
044-621939
044-612688
090-3640150
044-611091
080-7973300

-

-

-

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรฯ
พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ
รองผู้บังคับการตํารวจภูธรฯ
พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชติ กุล
พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์
พ.ต.อ.ภูมพิ ัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชยั

044-612311

081-8087777 044-611199
081-8763535
095-6205555
098-5599914
081-6608494

044-611199
044-611199
044-611199
044-611199

-35 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

สภ.กระสัง
ผกก.สภ.กระสัง
พ.ต.อ.สุชาติ ละลี
ผกก.สภ.คูเมือง
พ.ต.อ.เจตน์สฤษฏิ์ แพ่งศรีสาร
รรท.ผกก.สภ.แคนดง
พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชติ กุล
สวญ.สภ.โคกกระชาย
พ.ต.ท.พุทธรักษ์ อารยะรังษี
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

044-691318
095-4949028 044-691318
สภ.คูเมือง

-

044-699115
081-2663450 044-699115
สภ.แคนดง

-

044-193066
081-8763535 044-193066
สภ.โคกกระชาย

-

044-666174
089-6274035 044-616352
สภ.เฉลิมพระเกียรติ

-

พ.ต.อ.สมชัย โสภณปัญญาภรณ์
ผกก.สภ.ชํานิ
พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม
สวญ.สภ.ชุมแสง
พ.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวสง่าวงศ์
สวญ.สภ.ถาวร
พ.ต.ท.ทีฆโชติ ชัยพชรโชติ
ผกก.สภ.ทะเมนชัย
พ.ต.อ.สมดุลย์ ลึกประโคน
ผกก.สภ.นางรอง
พ.ต.อ.ภควัต ธรรมดี
ชื่อ-สกุล

044-628171
086-8736195 044-628171
สภ.ชํานิ

-

044-609091
081-8141785 044-690091
สภ.ชุมแสง

-

044-634850
091-0435102 044-634850
สภ.ถาวร

-

044-192157
096-6561116 044-192157
สภ.ทะเมนชัย

-

044-187112
085-4152882 044-087112
สภ.นางรอง

-

044-632015
-36 -

-

ทีท่ ํางาน

081-8090669 044-631577
มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

สภ.นาโพธิ์
ผกก.สภ.นาโพธิ์
พ.ต.อ.วิสูตร คงอ้วน
สว.สภ.โนนเจริญ
พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน
ผกก.สภ.โนนดินแดง
พ.ต.อ.โสภณ เครือเช้า
รรท.ผกก.สภ.โนนสุวรรณ
พ.ต.อ.ภูมพิ ัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชยั
ผกก.สภ.บ้านกรวด
พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร
ผกก.สภ.บ้านด่าน
พ.ต.อ.กชธัช อู๊ดเจริญ

044-629363
081-7607226 044-629363
สภ.โนนเจริญ

-

044-666632
081-7905317 044-666632
สภ.โนนดินแดง

-

044-606250
081-6475808 044-606249
สภ.โนนสุวรรณ

-

044-607186
081-6608494 044-607186
สภ.บ้านกรวด

-

044-679070
081-3517434 044-679070
สภ.บ้านด่าน

-

044-664016
094-9509141 044-664016
สภ.บ้านบัว

-

ผกก.สภ.บ้านบัว
พ.ต.อ.สุทธิ ภูห่ ริย์วงศ์สุข
รรท.ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์
พ.ต.อ.พันธ์ยศ พีระยศวริศ
รรท.ผกก.สภ.ประโคนชัย
พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์

044-634958
081-1117099 044-634958
สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์
044-610972
081-5793443
สภ.ประโคนชัย
044-671486

044-650200

095-6205555 044-670227

-

-

-

-37 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

สภ.ปะคํา
รรท.ผกก.สภ.ปะคํา
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ธรรมมิ่งมงคล
ผกก.สภ.พลับพลาชัย
พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด
ผกก.สภ.พุทไธสง
พ.ต.อ.เสกสรร บุญยรัชนิกร
ผกก.สภ.เมือง
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม
ผกก.สภ.ละหานทราย
พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ ทัพวงษ์
รรท.ผกก.สภ.ลําดวน
พ.ต.ท.วิชยั ฉายไธสง
ผกก.สภ.ลําปลายมาศ
พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร
ผกก.สภ.สตึก
พ.ต.อ.สัมภาษณ์ ศรีจันทึก

044-646055
081-8789357 044-654347
สภ.พลับพลาชัย

-

044-608088
081-9678852 044-608033
สภ.พุทไธสง

-

044-655430
092-9158594 044-655430
สภ.เมืองบุรีรัมย์

-

044-612240
081-9833607 044-612240
สภ.ละหานทราย

-

044-649006
081-8794344 044-656242
สภ.ลําดวน

-

044-691982
083-3664220 044-691982
สภ.ลําปลายมาศ

-

044-661211
081-8764136 044-661211
สภ.สตึก

-

044-681181

-

081-7903672 044-681182

สภ.หนองกี่
ผกก.สภ.หนองกี่
พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา

044-641200

089-9782691 044-641200

-

-38 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

สภ.หนองไทร
สว.สภ.หนองไทร
พ.ต.ท.ภูวดิท ปิตภิ ัทรชนากร
สว.สภ.หนองไม้งาม
พ.ต.ท.จักรพงศ์ ทาสุวรรณ
รรท.ผกก.สภ.หนองสองห้อง
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์
ผกก.สภ.หนองหงส์
พ.ต.อ.วิราช คํารินทร์
ผกก.สภ.ห้วยราช
พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์

044-634921
085-8570354 044-634921
สภ.หนองไม้งาม

-

044-679989
092-9954456 044-679989
สภ.หนองสองห้อง

-

044-184201
098-5599914
สภ.หนองหงส์

044-184201

-

044-669100
089-7097997
สภ.ห้วยราช

044-669100

-

044-696014
081-9992040
สภ.หินเหล็กไฟ

044-696014

-

สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ
พ.ต.ท.อัษฎไณย ปูองกัน
044-659081
090-2454549
044-659081
สถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
สว.ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล.
พ.ต.ต.พีรพัทธ บุญพุทธ
044-611992
087-2922468
044-611992
สํานักงานตรวจคนเช้าเมืองบุรีรัมย์
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ต.ท.หญิง นิศารัตน์ ธาตุดี
044-666903
087-6857279 044-666903

-

-

-39 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผอ. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
-ว่าง 044-666546
044-666546
หน.กลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นายประสงค์ ทองประ
044-666546
088-5816384
044-666546
หน.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์
นางภัทรานิษฐ์ จริยาโสวรรณ
044-666546
086-6511802
044-666546
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
ศาลจังหวัด
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
044-611276
นายวิพัศวัชร พึ่งชลารักษ์
044-614905
044-611276
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาล 044-613977
นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง
044-613977
044-611276
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
นายวสันต์ แก้วหาญ
044-614905
086-2542954 044-613977
ศาลจังหวัดนางรอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
044-631820
นายอาทิตย์ สาตรวาหา
044-631650
044-631820
ต่อ 301
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
นางสาวศิริษา แกล้วกล้า
044-631134
089-2802358
044-631857
หัวหน้าฝุายกลุ่มงานช่วยอํานวยการ
น.ส.วิภาวดี จันทรวงศ์
044-631650
086-6371757
044-631857
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
นายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ
044-602465-8
044-602466
หัวหน้าฝุายกลุ่มงานช่วยอํานวยการ
นายเสรี ปานทอง
044-602465-8
089-2802357
044-602466

37178
37179
37179

-

-

-

-

-40 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
สํานักงานอัยการสูงสุด

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

สํานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
อัยการจังหวัด
นายฐนวรรษ นิตธิ รรมวิศรุต
หัวหน้าฝุายกิจการทัว่ ไป
นายพิริยะ พิริยะวรรณ
อัยการจังหวัดนางรอง
นายศักดา คล้ายร่มไทย
หัวหน้าสํานักอํานวยการ
นายอุดมศักดิ์ อุดมผล

044-611582

-

044-611582
087-2521936
สํานักงานอัยการจังหวัดนางรอง
044-632510-6

061-4030944

044-612568

-

044-612568

044-632517

044-632510
087-2551056
044-632517
สํานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ คดีเยาวชนและครอบครัว
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
นายสาธิราช ภัมรพิทักษ์
044-601152
061-4030944
044-617179
หัวหน้าฝุายกิจการทัว่ ไป
นางสมใจ สันตะโภค
044-601152
081-2664123
044-617179
สํานักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ
นายเสนอ นัคราภิบาล
044-612060-61 061-4031157 044-612060-61
หัวหน้าฝุายกิจการทัว่ ไป
น.ส.ทอง โมกไธสง
044-612060-61
กรมประชาสัมพันธ์
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ว่าง
044-666531
044-666531
37161
ฝุายบริหาร
นายภาณุ มัชฌิมา
044-666531
062-5944613* 044-666531
37162

-41 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุฯ
นางวาสนา แถวเพ็ชร
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุฯ
นายแสงชัย พละวัตร

044-611747
092-2468553 044-611747
สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดบุรีรัมย์
044-696089

081-8737681 044-696224

-

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ผอ.รมน.จว.บร
-ว่าง
รอง ผอ.รมน.จว.บร (ฝุายทหาร)
พ.อ.จะเด็ด นวลมณี

ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจําจังหวัดบุรีรัมย์
น.ส.สุรีรัตน์ นวลฉิมพลี
ฝุายปราบปรามการทุจริต
นายชิต เยรัมย์
ฝุายปูองกันการทุจริต
น.ส.นุชจิรา อยู่ยอด
ฝุายอํานวยการ
น.ส.กัญญา ฉายวรรณ
ฝุายตรวจสอบทรัพย์สิน
น.ส.ชลัชวรรณ มาสืบชาติ

044-666555

089-2023377*

044-666555

37111

044-666523-4
081-6617543
หน่วยงานอิสระ
สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดบุรีรัมย์

044-666524

37183

044-666571-2

092-2714632

044-666570

044-666571-2

081-4460916

044-666570

044-666571-2

086-2453465

044-666570

044-666571-2

087-0368256

044-666570

044-666571-2
080-4719273
044-666570
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
นางจารุณันท์ รชตเฉลิมโรจน์
044-634602
044-634603

-42 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร
044-604000
044-604000
ภาคเอกชน
หอการค้าจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์
044-612811
081-9674811 044-612811
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์
044-617483
090-5429999 044-617483
สภาวัฒนธรรมจังหวัด

สื่อสาร มท

-

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
นายเสกสรรข์ ธีระวาณิชย์
นางสาวผาวรินทร์ จรัสบวรพันธุ์
ประธานมูลนิธิสว่างจรรยาธรรม
นายพิสิฐ สมจิตต์อารีย์
ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
นายพิสิษฐ์ อดิเรกโชติกุล

044-613777
081-4709999 044-612354
สมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ ว
081-8766777
มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม

-

044-611337
044-611337
ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์
086-5824386
044-621353
086-2557068 044-621353
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นางกรุณา ชิดชอบ
044-601638
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายเสริมศักดิ์ ทองศรี
044-602616

-

044-601638

-

084-8367337 044-602616

-

-43 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายไตรเทพ งามกมล
044-602617
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายธวัชชัย กมลมุนีโชติ
044-602618
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายวิสิทธิ์ เจริญอิทธิกุล
044-602678
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช
044-602678
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ด.ต.ถวัลย์ ปุยะติ
044-602678
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์
044-614368
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายประวิตร อุไรกุล
044-612258
หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ
น.ส.เสียงพิณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
044-601638

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

081-8763443 044-602617

-

088-5834135

044-602618

-

081-9778479

044-602678

-

081-4705995

044-602678

-

081-8781195

044-602678

-

089-8455880

044-614368

-

080-0026433

044-612258

-

044-601638

-

083-7473522

ผอ.กองกิจการสภา
นางปทุม วันทนาพิทักษ์
รก.ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมชาย เปลี่ยนรัมย์
ผอ.กองคลัง
นางอภิรดี ปุยไธสง
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
น.ส.นภาพร ไชยสาร
ผอ.กองช่าง
นายสิทธิเดช วิเศษขลา

044-613336

081-6691929

044-613336

-

044-612913

086-5821854

044-612913

-

044-617520

080-1726677

044-617520

-

044-612204

081-7892298

044-612204

-

044-602218

081-9670492

044-602218

-

044-614227

084-8327420

044-614227

-

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

044-614512

-

044-612769

-

-44 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายถนอม กฐินใหม่
044-614512
081-3897670
ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นายอดุลย์ กองชะนะ
044-612769
083-3815353
เทศบาล
เทศบาลเมืองชุมเห็ด
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด
089-6284141
นายสมศักดิ์ แมนไธสง
044-666450
090-1835551
ปลัด อบต.
ว่าที่ ร.ต.ทอดพันธ์ บุตรรัตน์
044-666450
089-8456723
เทศบาลเมืองนางรอง
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
นายมาโนช ตันเจริญ
044-631660
081-9676767
ปลัดเทศบาลฯ
นายทองใบ เพ็งธรรม
044-624524
081-8762774
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
นายกเทศมนตรีฯ
นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์
044-602345
081-8774488
รองนายกเทศมนตรี
นายยุทธชัย พงศ์พณิช
044-602345
081-8232220
รองนายกเทศมนตรี

044-666450
044-666450

044-631660
044-631660

044-611396

-

044-611396

-

นายเติมเขต กีรติมาศ
ปลัดเทศบาลเมืองฯ
นายพิริยะ พลวัน
รองปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
นางนันท์นภัส วชิราภากร

044-602345

089-4080408

044-611396

-

044-602345

081-8773751

044-611396

-

044-602345

088-5821526

044-611396

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

044-602345

088-1349135

044-611396

044-602345

081-7258157

044-611396

044-602345

081-5475154

044-611396

044-602345

085-7633811

044-611396

044-602345

098-5827716

044-611396

044-602345

081-2664094

044-611396

044-611516

089-4286793

044-611396

044-611536

089-6276868

044-611396

044-611497

081-9763664

044-611396

044-6113362

081-3567955

044-611396

044-602345

081-8421738

044-611396

-

044-602345

081-8798469

044-611396

-

044-602345

089-2817938

044-611396

-

-45 ชื่อ-สกุล
รองปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกูล
หัวหน้าสํานักงานปลัด
นายสุระศักดิ์ คราวจันทึก
ผู้อํานวยการ.กองการศึกษา
นางสิริกาญจน์ วงศ์โสภา
ผู้อํานวยการกองช่าง
นายฐิตพิ งศ์ เรียบร้อย
ผู้อํานวยการกองช่างสุขาภิบาล
นายบุญส่ง สุทธิโคตร
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นางไขแสง สุจิรัตน์
ผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.ท1
นายปรีชา แก้ววิเชียร
ผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.ท2
นางจรวยรัตน์ ขวัญรัมย์
ผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.ท3
นายอรุณ อาณาเขต
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นายอิทธิเดช ทิพยแสง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายภูษิต วงศ์อิน
ผู้อํานวยการกองคลัง
นางดวงใจ พรหมจันทร์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสิรินันท์ มณีราชกิจ

สื่อสาร มท

-

ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางสาวไขแสง สุจิรัตน์

044-602345

081-2664094

044-611396

-

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

-46 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
เทศบาลตําบล อ.กระสัง
เทศบาลตําบลกระสัง

นายกเทศมนตรีตําบลกระสัง
นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์
ปลัดเทศบาลฯ
นายวรเศรษฐ์ ธีราไชยนันท์
นายกเทศมนตรีตําบลสองชั้น
นายชยพล วงษ์ทอง
ปลัดเทศบาลฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
นายกเทศมนตรีตําบลหนองเต็ง
นายประสพ บวรรัตนกุล
ปลัดเทศบาลฯ
ว่าที่ พ.ต.พูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์
นายกเทศมนตรีตําบลอุดมธรรม
นายอดิพงษ์ ฐิตพิ ิทยา
ปลัดเทศบาลฯ
นายวัชรินทร์ แอมปรัชฌาย์

นายก อบต.
นายพิชติ เยรัมย์
ปลัด อบต.
นายสุทัศน์ สุวรรณรงค์

044-691508

081-8772102 044-691508

044-691508
081-8772785 044-691508
เทศบาลตําบลสองชั้น
044-180200

092-3957978 044-180200

044-180200
086-8715577 044-180200
เทศบาลตําบลหนองเต็ง
044-666466

081-8769902 044-666466

044-666466
081-8773058 044-666466
เทศบาลตําบลอุดมธรรม
044-691551

081-8633311 044-691551

044-691551
089-8445567 044-691551
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.กระสัง
อบต.กันทรารมย์
044-784256

081-9978758

044-784256

044-784256

089-5253861

044-784256

-47 -

ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

081-8775789

044-605914

044-605914
089-4258332
อบต.เมืองไผ่

044-605914

044-615533

085-3821168

044-615533

044-615533
097-2952343
อบต.ลําดวน

044-615533

044-691985

081-7250041

044-691985

044-617823
081-5486024
อบต.ศรีภูมิ

044-691985

044-029487

080-1130123

044-029487

044-780469
086-5309913
อบต.สูงเนิน

044-029487

044-618490

089-8494860

044-618490

044-618490

081-2667868

044-618490

มือถือ

โทรสาร

089-8465999

044-666126

สื่อสาร มท

อบต.ชุมแสง
นายก อบต.
นายประยูร สุภาลัย
ปลัด อบต.
นายพิมล เอื้ออวยชัย
นายก อบต.
นายนรินทร์ วัชระศิริบรรลือ
ปลัด อบต.
นายอาคม สุระรัมย์
นายก อบต.
นายประสาน บรรจถรณ์
ปลัด อบต.
น.ส.วรรณมาศ ปรัชญ์พฤทธิ์
นายก อบต.
นายชลอ ชิงชัยชนะ
ปลัด อบต.
นายอัครเดช มโนธรรม
นายก อบต.
นายพิศิษฐ์ แก้วสอน
ปลัด อบต.
น.ส.วาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์

044-605914

-48 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.หนองปรือ

นายก อบต.
นายจักรชัย ชาติวัฒนศิริ

044-666126

สื่อสาร มท

ปลัด อบต.
นายประดิษฐ์ เจริญพิทักษ์วงศา
นายก อบต.
นายไพโรจน์ ยืนยง
ปลัด อบต.
น.ส.ดรุณี เข็มบุปผา

นายกเทศมนตรีตําบลคูเมือง
น.ส.นิภาพร เลี้ยงผ่องพันธุ์
ปลัดเทศบาลฯ
นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
นายกเทศมนตรีตําบลหินเหล็กไฟ
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
ปลัดเทศบาลฯ
นายสมรักษ์ ศาลางาม

นายก อบต.
-ว่าง ปลัด อบต.
นางนิธินาถ ไผ่ดนี ุกูล

044-666126
087-4573183
อบต.ห้วยสําราญ

044-666126

044-617825

089-8620725

044-617825

044-617825
081-7250373
เทศบาลตําบล อ.คูเมือง
เทศบาลตําบลคูเมือง

044-617825

044-699063

080-7508294

044-699063

044-699063
095-8973919
เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ

044-699063

044-659185

081-5939567

044-659185

044-659185
088-1289008
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.คูเมือง
อบต.คูเมือง

044-659185

044-699136

-

044-699136

044-699136

085-3095586

044-699136

มือถือ

โทรสาร

081-5495798

044-699969

044-699969
087-8689586
อบต.บ้านเพ

044-699969

044-778623

044-778623

-49 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.ตูมใหญ่

นายก อบต.
นายชาตรี ศรีตะวัน
ปลัด อบต.
พ.จ.ต.รุ่งนาวี ภูชม
นายก อบต.
นายเดือน บุญครอบ

044-699969

062-5813725

สื่อสาร มท

ปลัด อบต.
น.ส.ฐานิศวร์ จงจามรีสีทอง
นายก อบต.
นายวุฒินันท์ เกียรติพัฒนาพงษ์
ปลัด อบต.
นายธีรศักดิ์ ศรีนิลก์
นายก อบต.
- ว่าง ปลัด อบต.
นายบุญเกิด วรรณสุทธิ์
นายก อบต.
นายมุ่ง เปรียบสม
ปลัด อบต.
นายประสิทธิ์ ชอุ่มผล
นายก อบต.
นายรณชัย ศรุตรารักษ์
ปลัด อบต.
นายปราชญา เหมหาชาติ
ชื่อ-สกุล

044-778623
088-5865669
อบต.ปะเคียบ

044-778623

044-778624

081-2663177

044-778624

044-778624
089-5819546
อบต.พรสําราญ

044-778624

044-778620

044-778620

-

044-778620
081-8781489
อบต.หนองขมาร

044-778620

044-778612

089-8489858

044-778612

044-778612
090-5055542
อบตหินเหล็กไฟ

044-778612

044-666351

081-9977040

044-666351

044-666351
-50 -

061-0183225

044-666351

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

เทศบาลตําบล อ.แคนดง
เทศบาลตําบลแคนดง
นายกเทศมนตรีตําบลแคนดง
นายสมศักดิ์ คิมเนียง
ปลัดเทศบาลฯ
นายพิสิษฐ์ จามรโพธิ์กุล

นายก อบต.
นายวิเชียร ดําริห์
ปลัด อบต.
นางปณยา สุบินนิมติ

044-193063

085-0250338

044-193063

044-193063
094-5316936
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.แคนดง
อบต.แคนดง

044-193063

044-193069

088-3566842

044-193069

044-780106
084-0388722
อบต.ดงพลอง

044-193069

สื่อสาร มท

นายก อบต.
นายนิยม เจนถาวร
ปลัด อบต.
นางเพ็ญพร วัฒนกุล
นายก อบต.
นายสุระชัย คํามา
ปลัด อบต.
นายเกรียงไกร แผ้วผลสง
นายก อบต.
นายเชาวลิต ทวีธนวาณิชย์
ปลัด อบต.
นายมรกต สินธุรัตน์

044-666344

081-3213813

044-666344

044-618060
085-4961876
อบต.สระบัว

044-666344

044-666358-9

081-0724033

044-666358-9

044-783911
089-5794246
อบต.หัวฝาย

044-666358-9

044-119826-7

082-1543646

044-119826-7

044-119826-7

084-0363310

044-119826-7

มือถือ

โทรสาร

-51 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

เทศบาลตําบล อ.เฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตําบลถาวร
นายกเทศมนตรีตําบลถาวร
นายสายัน วงค์เพ็ญ
ปลัดเทศบาลฯ
นายสมเกียรติ ศรีฟูา
นายกเทศมนตรีตําบลพนมรุ้ง
นายนพรัตน์ เทียนทอง
ปลัดเทศบาลฯ
นายสุริยน จําปาพันธุ์

044-192000

085-7778839

044-192000

044-192000
087-8773443
เทศบาลตําบลพนมรุ้ง

044-192000

044-628245

081-7907819

044-628245

044-628245
081-7904989
เทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา

044-628245

นายกเทศมนตรีตําบลยายแย้มวัฒนา
นายอภิสิทธิ์ วรศักดิ์กัญญา
044-610380
080-6507774
ปลัดเทศบาลฯ
นางขวัญตา ลัทธิ
044-610380
085-6315571
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.เฉลิมพระเกียรติ
อบต.เจริญสุช

044-610380
044-610380

สื่อสาร มท

นายก อบต.
นายทินกร วรนุช
ปลัด อบต.
นายทินัณประชัน ผกาแดง
นายก อบต.
นายถวิล เครือเนียม
ปลัด อบต.
นายสรสิข จันทร์อยู่จริง

044-782061

080-1731003

044-782061

044-782061
089-5839270
อบต.อิสานเขต

044-782061

044-192534

086-3384445

044-192534

044-192534

089-8653236

044-192534

มือถือ

โทรสาร

086-8791077

044-609135

044-609135
089-9470006
เทศบาลตําบลหนองปล่อง

044-609135

-52 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
เทศบาลตําบล อ.ชํานิ
เทศบาลตําบลชํานิ

นายกเทศมนตรีตําบลชํานิ
นายบุญเหลือ จําเนียรกุล
ปลัดเทศบาลฯ
นายกัมปนาท จัตภุ ัทรกุล
นายกเทศมนตรีตําบลหนองปล่อง
นายสิน บุญรอดดวง
ปลัดเทศบาลฯ
น.ส.วิไลวรรณ แพร่งสุวรรณ์

นายก อบต.
นายสีทัด ดวงศรี
ปลัด อบต.
นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช
นายก อบต.
นายสํารวย บ่อไทย
ปลัด อบต.
นางสมปอง ภูอาจดั้น

044-609135

044-188021

083-3816113

044-188021

044-188021
094-2973261
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.ชํานิ
อบต.โคกสนวน

044-188021

044-666408

081-8799189

044-666408

044-666408
081-8799189
อบต.ช่อผกา

044-666408

044-666394

085-4907788

044-666394

044-666394
081-9764478
อบต.เมืองยาง

044-666394

สื่อสาร มท

นายก อบต.
นายมุณี อุไรรัมย์
ปลัด อบต.
นายสุริยา ศรีสัตยานุกูล

044-609977

087-9592211

044-609977

044-609977

081-9908911

044-609977

มือถือ

โทรสาร

086-1334795

044-666396

044-666396
098-0977001
เทศบาลตําบล อ.นางรอง
เทศบาลตําบลทุง่ แสงทอง

044-666396

044-782046

081-5475792

044-782046

044-657186
094-2845642
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.นางรอง
อบต.ก้านเหลือง

044-782046

-53 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.ละลวด

นายก อบต.
นายวิลัย ละเอียด
ปลัด อบต.
นายศุภชัย ศรีผ่องงาม

นายกเทศมนตรีตําบลทุง่ แสงทอง
นายพันธวัช ไวยาประโคน
ปลัดเทศบาลฯ
ด.ต.สมบูรณ์ ชื่นจิตร

นายก อบต.
นายณัฐวุฒิ สนทนา
ปลัด อบต.
นายพิชติ เทียมทะนง
นายก อบต.
นายสุทิน คนชุม
ปลัด อบต.
นายไชยวัฒน์ ชาติประสพ
นายก อบต.
น.ส.ลาวัลย์ เรือโปฺะ
ปลัด อบต.
พ.จ.ต.สุทัสน์ เชื้อสีดา

044-666396

044-666790

093-3532914

044-666790

044-666790
062-3562978
อบต.ชุมแสง

044-666790

044-666411

088-0459252

044-666411

044-666411
094-3010967
อบต.ถนนหัก

044-666411

044-632080

098-1815284

044-632080

044-632080

089-9493927

044-632080

สื่อสาร มท

-54 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

080-1666448

-

088-5860042 089-2840208
อบต.นางรอง

-

สื่อสาร มท

อบต.ทรัพย์พระยา
นายก อบต.
ด.ต.รังสันต์ อุทพันธ์
ปลัด อบต.
นายวัฒนา ศาลาแก้ว
นายก อบต.
นายกิจจา เสาโร
ปลัด อบต.
นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล
นายก อบต.
นายประกิจ แดงชาติ
ปลัด อบต.
นางเยาวรัตน์ ฤทธิวัชร
นายก อบต.
นายอมรินทร์ เหมวัฒน์
ปลัด อบต.
นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก
นายก อบต.
นายลมัย ธรรมสูตร
ปลัด อบต.
นางนัฐฐา โยธาพล

088-5860042

044-605102

081-1867626

044-605102

044-605102
081-2641602
อบต.บ้านสิงห์

044-605102

044-666380-1

088-4673377

044-666380-1

044-666380-1 087-9584809
อบต.หัวถนน

044-666380-1

044-191244

090-0451746

044-191244

044-1782453 081-7255386
อบต.ลําไทรโยง

044-1782453

044-666148

089-2856789

044-666148

044-666148

084-4297736

044-666148

มือถือ

โทรสาร

-55 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

สื่อสาร มท

อบต.สะเดา
นายก อบต.
นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
ปลัด อบต.
นายไวโรจน์ ศรีทัศน์
นายก อบต.
นายสุพจน์ หนองเหล็ก
ปลัด อบต.
น.ส.บังอร ยินดีชาติ
นายก อบต.
นางเพียร จันทร์กลางเดือน
ปลัด อบต.
นายสาธิต เอียดสุข
นายก อบต.
นายพงศ์รัตน์ เบญจรุราวงศ์
ปลัด อบต.
จ่าสิบเอกณรงค์ หวังฟังกลาง
นายก อบต.
นายเปลื้อง แผ้วพลสง
ปลัด อบต.
นายอภิสิทธิ์ วรครบุรี

044-605229

081-8764548

044-605229

044-605229
081-9772649
อบต.หนองกง

044-605229

044-605024

081-9778663

044-605024

044-605024
081-7187221
อบต.หนองไทร

044-605024

088-5860205

081-9962007

-

088-5860205 081-8768243
อบต.หนองโบสถ์

-

044-657127

093-3966464

044-657127

044-657127
080-1520517
อบต.หนองยายพิมพ์

044-657127

044-666419-20

080-7333731

044-666419-20

044-666419-20

081-2650026

044-666419-20

มือถือ

โทรสาร

085-4931149

044-686114

-56 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
เทศบาลตําบล อ.นาโพธิ์
เทศบาลตําบลนาโพธิ์

นายกเทศมนตรีตําบลนาโพธิ์
นายวรพงษ์ บาลไธสง
ปลัดเทศบาลฯ

044-686114

สื่อสาร มท

นายณัฐวุฒิ หอมหวน

นายก อบต.
นยชัยณรงค์ ตั้งวงศ์ประเสริฐ
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.บุรินทร์ บุญรับ
นายก อบต.
นางวิไล ลิมไธสง
ปลัด อบต.
นายปฏิยุทธ์ ชีไธสง
นายก อบต.
นายชวน เม็นไธสง
ปลัด อบต.
นายชุมพร สิงห์ไธสง
นายก อบต.
นายประมูล บุญที
ปลัด อบต.
นายนิวัฒน์ กัณหา

044-686114
081-7906744
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.นาโพธิ์
อบต.ดอนกอก
086-4609464

044-686114

089-2770226

-

086-4609464 081-8798326
อบต.นาโพธิ์

-

044-605281

081-9556160

044-605281

044-605281
081-7250820
อบต.บ้านคู

044-605281

086-4609570

089-0948593

-

086-4609570 081-7250122
อบต.บ้านดู่

-

044-605919

093-3901793

044-605919

044-605919

082-8716085

044-605919

มือถือ

โทรสาร

087-8721283

044-629246

044-629246
093-0653636
เทศบาลตําบล อ.โนนดินแดง
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

044-629246

-57 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.ศรีสว่าง

นายก อบต.
นายไสวธนกร ดีมาก
ปลัด อบต.
นายมนูญ กิจจา

นายกเทศมนตรีตําบลโนนดินแดง
นายสมชัย กอชัยศิริกุล
ปลัดเทศบาลฯ

044-629246

044-606252-3

081-2662028

044-606252-3

สื่อสาร มท

นายธํารงค์ ชํานิจศิลป์

นายก อบต.
นายแสวง สีหามาตย์
ปลัด อบต.
น.ส.เตือนใจ ชุมสงฆ์
นายก อบต.
นายบุญธรรม คงสุขมาก
ปลัด อบต.
นายสุริยะ ศิลปมณี
นายก อบต.
ด.ต.สมเกียรติ บุญมามอญ
ปลัด อบต.
ส.ต.อ.ยืนยง ร่มสบาย

044-606252-3 081-7902892
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.โนนดินแดง
อบต.โนนดินแดง
044-606233

044-606252-3

093-5056678

044-606233

044-606233
081-2669359
อบต.ลํานางรอง

044-606233

044-610201

092-5866959

044-610201

044-610201
081-7087756
อบต.ส้มปุอย

044-610201

044-606533

093-5043463

044-606533

044-606533

089-2824180

044-606533

มือถือ

โทรสาร

-58 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

เทศบาลตําบล อ.โนนสุวรรณ
เทศบาลตําบลโกรกแก้ว
นายกเทศมนตรีตําบลโกรกแก้ว
นายไสว สระปัญญา
ปลัดเทศบาลฯ
นายเทียม ชอบทดกลาง
นายกเทศมนตรีตําบลโนนสุวรรณ
- ว่าง
ปลัดเทศบาลฯ
นางกนกพร เพิ่มพานิช

นายก อบต.
นายไพรวัลย์ โลมรัตน์

044-666399

087-2579077

044-666399

044-666399
089-9455599
เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ

044-666399

044-607218

044-607218

044-607218
089-5294476
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.โนนสุวรรณ
อบต.ดงอีจาน
044-666053

089-6286556

044-607218

044-666053

สื่อสาร มท

ปลัด อบต.
น.ส.พเยาว์ เทพเนาว์
นายก อบต.
นายธานี ขลิบกลาง
ปลัด อบต.
นายโสภณวิชญ์ อินทร์ผลสุข
นายก อบต.
น.ส.จันทร์เพ็ญ พุฒดี
ปลัด อบต.
นายไชยยันต์ เกมกลาง

044-666053
081-7258454
อบต.ทุง่ จังหัน

044-666053

044-666161

081-9670758

044-666161

044-666161
087-9666535
อบต.โนนสุวรรณ

044-666161

044-607215

084-4759005

044-607215

044-607215

085-6116933

044-607215

มือถือ

โทรสาร

-59 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

เทศบาลตําบล อ.บ้านกรวด
เทศบาลตําบลจันทบเพชร
นายกเทศมนตรีตําบลจับทบเพชร
นายสันติ อุทุมพร
ปลัดเทศบาลฯ
นายกิตติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตําบลนิคมปราสาท
นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกุล
ปลัดเทศบาลฯ
นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
นายกเทศมนตรีตําบลโนนเจริญ
นายสมใจ เขมปัญญา
ปลัดเทศบาลฯ
นายสุวรรณ์ เครื่องไธสง
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านกรวด
นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์
ปลัดเทศบาลฯ

044-197444

081-9552077

044-197444

044-197444
081-8772798
เทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท

044-197444

044-679447

081-9551100

044-679447-8

044-679447
083-3866777
เทศบาลตําบลโนนเจริญ

044-679447-8

044-197227

085-4904055

044-197227

044-197227
081-9554785
เทศบาลตําบลบ้านกรวด

044-197227

044-679838

044-679838

081-7604785

สื่อสาร มท

นายสมชัย สรรอําไพ

044-679838
097-3432804
เทศบาลตําบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
ร.ต.ต.สมศักดิ์ มารังกูล
044-679687
085-4124101
ปลัดเทศบาลฯ
นายพุทธานุภาพนําผล อมลพร เพ็งประโคน
044-679687
081-2666826

044-679838

044-679687
044-679687

-60 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

087-2629651

044-666733

044-666733
084-7033371
เทศบาลตําบลปราสาท

044-666733

044-679412

089-8442612

044-679412

044-679412
080-0065750
เทศบาลตําบลหนองไม้งาม

044-679412

เทศบาลตําบลบึงเจริญ
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ
นายตึ้ม กาวิทาโร
ปลัดเทศบาลฯ
ส.อ.สุวิทย์ กมลประโคน
นายกเทศมนตรีตําบลปราสาท
ด.ต.เผชิญ ผลฉิม
ปลัดเทศบาลฯ
จ.อ.วิธาร หงษ์ทอง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไม้งาม
นายธนา กิจซือ่ ตรง
ปลัดเทศบาลฯ
นางนงลักษณ์ ชํานิจศิลป์

นายก อบต.
นายเฉลิมชัย แก่ประโคน
ปลัด อบต.
จ.ส.อ.ปราโมทย์ จึงสุวรรณ
นายก อบต.
นายธเรศ ศรีประดู่
ปลัด อบต.

044-666733

044-679976

087-9570840

044-679976

044-679976
090-2595775
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.บ้านกรวด
อบต.เขาดินเหนือ

044-679976

086-4686873

081-7308290

086-4686873 081-8716617
อบต.สายตะกู
044-666249

085-2027927

044-666249

สื่อสาร มท

นายวุฒิไกร คงนันทะ

044-666249

081-0635357

044-666249

มือถือ

โทรสาร

081-1864189

044-197016

044-197016
097-3401892
เทศบาลตําบล อ.บ้านด่าน
เทศบาลตําบลบ้านด่าน

044-197016

- 61 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.หินลาด

นายก อบต.
นายสุวิช ไชยพิมพ์
ปลัด อบต.
ด.ต.สวัสดิ์ ลิไธสง

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านด่าน
นายสุชาติ โพธิ์เงิน
ปลัดเทศบาลฯ
นายชัยมงคล เลี้ยงผ่องพันธุ์

นายก อบต.
นายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สัญญา สายแวว
นายก อบต.
นายสมบัติ โยงรัมย์
ปลัด อบต.
นายเดชา บุตรศรีภักดีกุล
นายก อบต.
นายสัญญา ชาญวิเศษ
ปลัด อบต.
นางนุชจรี แก้วดี

044-197016

044-781541

081-7902876

044-781541

044-781541
081-0652562
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.บ้านด่าน
อบต.โนนขวาง

044-781541

044-029470

087-3753144

044-029470

044-029470
098-4542987
อบต.ปราสาท

044-029470

044-600993

089-9582001

044-600993

044-600993
084-6005400
อบต.วังเหนือ

044-600993

044-784240

081-3904678

044-784240

044-784240

081-9763826

044-784240

สื่อสาร มท

-62 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

เทศบาลตําบล อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์
นายประกาศิต วัดไธสง
044-650320
081-6690162
ปลัดเทศบาลฯ
ส.ต.ท.สมเด็จ มากพูน
044-650320
081-9998502
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
อบต.กู่สวนแตง
นายก อบต.
นายบุญล้อม ท่วมไธสง
044-650286
080-4801711
ปลัด อบต.
นางสกล แก้วอรสาณ
044-650286
081-3891869
อบต.แดงใหญ่
นายก อบต.
นายอมร แตบไธสง
044-784012
087-8666741
ปลัด อบต.
น.ส.สุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
044-784012
081-9764838
อบต.ทองหลาง
นายก อบต.
นายแสวง เวียกไธสง
044-650021
087-6258189
ปลัด อบต.
นายอภินันท์ สนน้อย
044-650021
089-9491334
อบต.หนองเยือง
นายก อบต.
นายชูชยั ทัดไธสง
044-650426
087-3525326
ปลัด อบต.
นางยุวดี มาตย์นอก
044-650426
088-7318128

044-650320
044-650320

044-650286
044-650286

044-784012
044-784012

044-650021
044-650021

044-650426
044-650426

-63 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.หนองแวง

นายก อบต.

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

น.ส.ณัฐนันท์ หูไธสง
ปลัด อบต.
น.ส.บุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์

นายกเทศมนตรีตําบลเขาคอก
นายวิเศษ สุวรรณวงษ์
ปลัดเทศบาลฯ
นายจํานงค์ เลขะวัฒนะ
นายกเทศมนตรีตําบลโคกม้า
นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง
ปลัดเทศบาลฯ
นายวีรพล อนุนาทรวรางกูร
นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย
นายประสงค์ พวงไพบูลย์
ปลัดเทศบาลฯ
จ.ส.ท.สันติ นรสีห์
นายกเทศมนตรีตําบลแสลงโทน
นายสมปอง วิชยั รัมย์
ปลัดเทศบาลฯ
ส.ต.อ.หญิงระเนียง แต้มทอง

044-650427

089-9494727

044-650427

044-650427
085-7644140
เทศบาลตําบล อ.ประโคนชัย
เทศบาลตําบลเขาคอก

044-650427

044-605049

087-9916910

044-605049

044-605049
086-8714097
เทศบาลตําบลโคกม้า

044-605049

044-651051

081-8778394

044-651051

044-651051
081-7141646
เทศบาลตําบลประโคนชัย

044-651051

044-671368

089-5849841

044-671368

044-671368
088-5842135
เทศบาลตําบลแสลงโทน

044-671368

044-196056

085-0255739

044-196056

044-196056

087-4736844

044-196056

มือถือ

โทรสาร

-64 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

องค์การบริหารส่วนตําบล อ.ประโคนชัย
อบต.โคกตูม
นายก อบต.
นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์
ปลัด อบต.
นายปุรินทร์ บุรีภักดี

044-616116

089-2815263

044-616116

044-616116
081-4707774
อบต.โคกมะขาม

044-616116

สื่อสาร มท

นายก อบต.
นายเหลือ เดือนประโคน
ปลัด อบต.
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี
นายก อบต.
นายนิมติ ร เสงี่ยมศักดิ์
ปลัด อบต.
น.ส.วัฒระวี ราชประโคน
นายก อบต.
นายไพฑูรย์ บาลโสง
ปลัด อบต.
น.ส.จิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
นายก อบต.
นายนรินทร์ เรือนประโคน
ปลัด อบต.
นางภาณีนุช บุรีภักดี

044-670774

081-0701482

044-670774

044-670774
088-5806770
อบต.โคกย่าง

044-670774

044-666224

085-4590379

044-666224

044-666224
086-2561567
อบต.จรเข้มาก

044-666224

044-783468

081-3897755

044-783468

044-618513
081-7255981
อบต.ตะโกตาพิ

044-618513

044-666220-1

081-7893215

044-666220-1

044-666220-1

087-1088832

044-666220-1

มือถือ

โทรสาร

086-2512189

044-616194

044-616194
081-5795518
อบต.ประโคนชัย

044-616194

044-670460

081-9666237

044-670460

044-670460
089-5838183
อบต.ประทัดบุ

044-670460

-65 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.บ้านไทร

นายก อบต.
นายประเชิด สุขกูล
ปลัด อบต.
จ่าเอก ธีรพงษ์ กล้าณรงค์
นายก อบต.
นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์
ปลัด อบต.
นายธรรมวัฒน์ ชัยวิเศษ
นายก อบต.

044-616194

สื่อสาร มท

นายบํารุง ชาญประโคน
ปลัด อบต.
น.ส.ณัฎฐ์ทิตา สวดธรรมกิตติ์
นายก อบต.
ด.ท.ทวี พรหมเอาะ
ปลัด อบต.
น.ส.วารุณี แสงไสว
นายก อบต.
นายมงคล บุญประกอบ
ปลัด อบต.
นายโอภาส ชุมนุมดวง

044-666216

089-8895957

044-666216

044-666216
087-4491712
อบต.ปังกู

044-666216

044-666218

087-2504417

044-666218

044-666218
089-2835527
อบต.ไพศาล

044-666218

044-618519

082-1323964

044-618519

044-618519

081-7250068

044-618519

มือถือ

โทรสาร

087-2395664

044-029319

044-029319
095-6124588
อบต.สี่เหลี่ยม

044-029319

044-605932

081-9996181

044-605932

044-605932
081-9994638
อบต.หนองบอน

044-605932

044-616309

089-469937

044-616309

044-616309
082-1510471
เทศบาลตําบล อ.ปะคํา
เทศบาลตําบลปะคํา

044-616309

-66 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.ละเวียะ

นายก อบต.
นายสหภาพ สุรินทรานนท์
ปลัด อบต.
น.ส.ณัฐกิตต์ เงางาม
นายก อบต.
นายปรีชา กลั่นประโคน
ปลัด อบต.
น.ส.สุวัจนา สุขกมล
นายก อบต.
นายทิวา นราเทียม
ปลัด อบต.
นายประจาน แพงมา

044-029319

สื่อสาร มท

นายกเทศมนตรีตําบลปะคํา
นายบุญชัย จบสัญจร
ปลัดเทศบาลฯ
นายบุญยัง พงษ์เรือง

นายก อบต.
นายสุด ขวัญนู
ปลัด อบต.
นายวิเชียร เดชนาถวัฒน์

044-646075

089-9482836

044-646075

044-646075
093-3240503
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.ปะคํา
อบต.โคกมะม่วง

044-646075

044-616491

081-8766439

044-616491

044-616491

093-4350709

044-616491

มือถือ

โทรสาร

-67 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.ไทยเจริญ

นายก อบต.
นายสาคร อันทามา
ปลัด อบต.
น.ส.ฉวีวรรณ กลิ่นสุคนธ์

044-634750

089-9463634
081-8785922

อบต.หนองบัว
นายก อบต.
นายวงศ์วาณิช ตัดสําโรง
ปลัด อบต.
นางกําไล สิรภูบาล
นายก อบต.
นายจักรกฤษณ์ จรเอ้กา
ปลัด อบต.
นายสุระ ทองแสง

นายกเทศมนตรีตําบลจันดุม
นายไทย ภิรมย์นาค
ปลัดเทศบาลฯ
นายประวิทย์ ชอบธรรม

044-605957

089-2806619

044-605957

044-605957
098-1036463
อบต. หูทํานบ

044-605957

081-8787134

081-8787134

088-5865700 082-8633347
เทศบาลตําบล อ.พลับพลาชัย
เทศบาลตําบลจันดุม
044-196500-1

089-8468689

044-196500-1

044-196500-1 081-0685335
เทศบาลตําบลพลับพลาชัย

044-196500-1

สื่อสาร มท

นายกเทศมนตรีตําบล
นายบุญช่วย ศิลาไลย
ปลัดเทศบาลฯ
นายสมชาย เสกรัมย์

044-608060
044-608060

-68 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

088-3413975

044-605005

044-605005
081-3894261
อบต. ปุาชัน

044-605005

044-605080

093-3827969

044-605080

044-605080
096-7605126
อบต. สะเดา

044-605080

044-783799

081-8788218

044-783799

044-783799
089-8481989
อบต. สําโรง

044-783799

044-605011

085-3311169

044-605011

044-605011
085-4792250
เทศบาลตําบล อ.พุทไธสง
เทศบาลตําบลพุทไธสง

044-605011

044-689029

081-8792554

044-689029

044-689029

081-9664944

044-689029

อบต. โคกขมิ้น
นายก อบต.
นายมานพ จูประโคน
ปลัด อบต.
ว่าที่ ร.ต.วินัย เกียรติกําจร
นายก อบต.
นายอุดม สุดมา
ปลัด อบต.
นายเมธี สุดประโคน
นายก อบต.
นายสมศักดิ์ ทะนวนรัมย์
ปลัด อบต.
นางฐิตริ ัตน์ พันยา
นายก อบต.
นายจันทา เพชรประโคน
ปลัด อบต.
นายชํานาญ สระงามคู

นายกเทศมนตรีตําบลพุทไธสง
นายจีระศักดิ์ เฮงสวัสดิ์
ปลัดเทศบาลฯ
นายวัชรินทร์ อูนาริเน

044-605005

สื่อสาร มท

-69 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

องค์การบริหารส่วนตําบล อ.พุทไธสง
อบต. บ้านจาน
นายก อบต.
นายมานพ สถิระนาคะภูมนิ ทร์
ปลัด อบต.
ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์ สมุตริ ัมย์
นายก อบต.
นางนวลปรางค์ พวงไธสง
ปลัด อบต.
นางฉวีวรรณ อุดไธสง
นายก อบต.
นายกฤตเมต เสาไธสง
ปลัด อบต.
นายนพดล สวามิชยั
นายก อบต.
นายเชิดศักดิ์ วันทมาตย์
ปลัด อบต.
นายพรมมา นาคเหนือ
นายก อบต.
นางกัลยา กฤตเวทิน
ปลัด อบต.
นางสุภาพร เงยวิจิตร

044-689310

089-9494634

044-689310

044-689310
093-6863509
อบต. บ้านเปูา

044-689310

044-782956

081-0532483

044-782956

044-782996
081-8384652
อบต. บ้านยาง

044-782996

044-778639

087-9621904

044-778639

044-778639
087-9665940
อบต. บ้านแวง

044-778639

044-655092

081-9671507

044-655092

044-655092
095-7069171
อบต. พุทไธสง

044-655092

044-689407

081-9319563

044-689407

044-689407

081-3895904

044-689407

มือถือ

โทรสาร

-70 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

สื่อสาร มท

ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

081-8778907

086-4604826

086-4604826 093-8452043
อบต. หายโศก

086-4604826

044-195129

081-7893899

044-195129

044-195129
089-0459400
เทศบาลตําบล อ.เมืองบุรีรัมย์
เทศบาลตําบลอิสาณ

044-195129

สื่อสาร มท

อบต. มะเฟือง
นายก อบต.
นายสานิตย์ วัฒนานุสิทธิ์
ปลัด อบต.
นายสัมประสิทธิ์ หลวงสนาม
นายก อบต.
นายปรมัตถ์ เกษจันทร์
ปลัด อบต.
นางสมพร กอคูณกลาง

นายกเทศมนตรีตําบลอิสาณ
นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา
ปลัดเทศบาลฯ
นายคมกริช สายชมภู
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว
นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล
ปลัดเทศบาลฯ
นายพิสิทธิ์ ธณเดชทัต
นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาด
นายณรงค์ ประพิณ
ปลัดเทศบาลฯ
นายใจเพชร สราญบุรุษ

086-4604826

044-617032

081-4702999

044-617032

044-617579
081-8773399
เทศบาลตําบลบ้านบัว

044-617032

044-183107

081-8777586

044-183107

044-183107
081-5795467
เทศบาลตําบลหนองตาด

044-183107

044-605167

089-6287557

044-605167

044-605167

088-1040209

044-605167

มือถือ

โทรสาร

087-2442352

044-605247

-71 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
เทศบาลตําบลหลักเขต

นายกเทศมนตรีตําบลหลักเขต
นายเสนอ พาราษฏร์
ปลัดเทศบาลฯ

044-605247

สื่อสาร มท

นายกาญจนะ พงษ์จริยา

นายก อบต.
นายพิศิษฐ์ ผาบุตร
ปลัด อบต.
นายชเนศร์ จันไธสง
นายก อบต.
นายสมหมาย ต้นจาน
ปลัด อบต.
น.ส.บุรีรักษ์ เฉลยผล
นายก อบต.
นายสมบูรณ์ เรืองศรี
ปลัด อบต.
นายปวิชญ์ โพธิ์ขาว
นายก อบต.
นายชาตรี ท้าวพยุง
ปลัด อบต.
น.ส.ปิยะดา วิริยะเสนา

044-180001
081-9773515
องค์การบริหารส่วนตําบล อ.เมืองบุรีรัมย์
อบต. กระสัง
044-690212

044-180001

081-9551302

044-690212

044-690212
081-3802415
อบต. กลันทา

044-690212

044-666470

081-8777457

044-666470

044-666470
089-8453398
อบต. ถลุงเหล็ก

044-666470

044-666454

081-9663195

044-666454

044-784254
089-8447107
อบต. บัวทอง

044-666454

044-781026

081-6493559

044-781026

044-614462

087-8782221

044-614462

มือถือ

โทรสาร

087-4998800

044-620156

044-620156
084-4777077
อบต. พระครู

044-620156

044-784253

044-784253

-72 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต. บ้านยาง

นายก อบต.
นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์
ปลัด อบต.
นายเกริกทัศน์ นวลใยสวรรค์
นายก อบต.
นายวินัย นุรักรัมย์
ปลัด อบต.

044-620156

081-2650499

สื่อสาร มท

นางจุรีพร สีดอกรัก
นายก อบต.
นายไพศาล เอี่ยมรัมย์
ปลัด อบต.
นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์
นายก อบต.
นายทรงวุฒิ ปะทิรัมย์
ปลัด อบต.
นางพีรญา ตั้งสกุล
นายก อบต.
นายชลิต อุตสารัมย์
ปลัด อบต.
นางน้ําฝน สมศรีนวล

044-784253
089-7516539
อบต. เมืองฝาง

044-784253

044-605234

081-7255395

044-605234

044-605234
089-8442096
อบต. ลุมปุกฺ

044-605234

044-615548

084-8789594

044-615548

044-615548
087-6517303
อบต. สวายจีก

044-615548

044-181534

081-3902635

044-181534

044-181534

081-2650627

044-181534

มือถือ

โทรสาร

089-9481246

044-666452-3

044-666452-3 081-8762322
อบต. สะแกซํา

044-666452-3

-73 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต. สองห้อง

นายก อบต.
นายพร้อม จันทร์แดง
ปลัด อบต.
นางอ้อมจิต ตั้งวงศ์เจริญกิจ
นายก อบต.
นายเสนอ เรืองรัมย์
ปลัด อบต.
นายสมพงษ์ แสวงสุข
นายก อบต.
นายตุ๋ย ปุลันรัมย์
ปลัด อบต.

044-666452-3

044-666119

081-8766715

044-666119
อบต.สะแกโพรง
044-184000

044-666119

-

044-666119

081-2663043

044-184000

สื่อสาร มท

น.ส.สํารวย อักษรณรงค์
นายก อบต.
นางนิจ แก้วสีใส
ปลัด อบต.
นายจํานงค์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ

นายกเทศมนตรีตําบลตาจง
นายปราโมทย์ มูระคา
ปลัดเทศบาลฯ
ส.อ.ประหยัด นาราช

044-184000
081-7905982
อบต.เสม็ด
044-666468-9

080-7340725

044-605267
084-4112789
เทศบาลตําบล อ.ละหานทราย
เทศบาลตําบลตาจง

044-184000

044-666468-9
044-605267

044-666191

088-3766707

044-666191

044-605250

086-0929093

044-605250

มือถือ

โทรสาร

-74 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

เทศบาลตําบลละหานทราย
นายกเทศมนตรีตําบลละหานทราย
นายสุเมธ เฮงยศมาก
ปลัดเทศบาลฯ
นางอโนชา สืบจากมี
นายกเทศมนตรีตําบลสําโรงใหม่
นายธนาวุฒิ ศรีกิมแก้ว
ปลัดเทศบาลฯ
น.ส.ศรีนิธินาถ จิตไชยวัฒน์
นายกเทศมนตรีตําบลหนองตะครอง
นายสราวุธ ธิตริ ัตนโชติ
ปลัดเทศบาลฯ
น.ส.สิริกาญจน์ ธรรุกขสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแวง
นายสมหวัง ตอนรัมย์
ปลัดเทศบาลฯ

044-649192

081-9674697

044-649192

044-649192
089-8332382
เทศบาลตําบลสําโรงใหม่

044-649192

044-649009

090-2431549

044-649009

044-649009
080-1696832
เทศบาลตําบลหนองตะครอง

044-649009

044-778351

089-1194329

044-666241-2 087-2615812
เทศบาลตําบลหนองแวง
044-029632-3

080-1628067

044-029632-3

สื่อสาร มท

นายกิตติ ฝึกดอนวัง

นายก อบต.
นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ
ปลัด อบต.
นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม

044-784063-4 089-9174003
องค์การบริหารส่วนตําบลละหานทราย
อบต. โคกว่าน

044-784063-4

044-649965

093-5018855

044-649965

044-649965

061-6246554

044-649965

มือถือ

โทรสาร

081-0700441

044-649147

044-649147
088-2753354
เทศบาลตําบล อ.ลําปลายมาศ
เทศบาลตําบลทะเมนชัย

044-649147

- 75 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต. ละหานทราย

นายก อบต.
นายวิเชียร สําเร็จกิจ
ปลัด อบต.
นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล

นายกเทศมนตรีตําบลทะเมนชัย
นายยุทธนา ตีระมาศวนิช
ปลัดเทศบาลฯ
นายปัญญา มาจิตต์
นายกเทศมนตรีตําบลลําปลายมาศ
นายเรวัตร เช้ารุ่ง
ปลัดเทศบาลฯ
นายบรรจง ศรหาบุญทัน

นายก อบต.
นายเจริญ สุขวิบูลย์
ปลัด อบต.
นายโสภณ มาศิริ
นายก อบต.

044-649147

044-187105

081-8777880

044-187105

044-187105
081-2682992
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ

044-187105

044-661202

089-8444204

044-661202

044-660430
091-0202597
องค์การบริหารส่วนตําบลลําปลายมาศ
อบต. โคกกลาง

044-660430

044-666273

089-8466653

044-666273

044-666273
087-9636867
อบต. โคกล่าม

044-666273

สื่อสาร มท

นายศําฤกษ์ วังสนาม
ปลัด อบต.
นายนิธิ ไผ่ดนี ุกูล

044-781818

081-9775378

044-781818

044-781818

062-1986845

044-781818

มือถือ

โทรสาร

081-9669028

044-187725

044-187725
098-1549130
อบต. ตลาดโพธิ์

044-187725

044-187501

089-0166074

044-187501

044-187500
089-4438333
อบต. ทะเมนชัย

044-187500

044-666745

098-6233816

044-666745

044-666746
098-5843764
อบต.บ้านยาง

044-666746

044-186079

061-0197919

044-186079

044-186079
081-9142219
อบต. บุโพธิ์

044-186079

044-666282

081-7256853

044-666282

044-666283

090-3342508

044-666283

-76 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต. โคกสะอาด

นายก อบต.
นายสายลม บุญหว่าน
ปลัด อบต.
นายสมเกียรติ ซอนรัมย์
นายก อบต.
นายชะอ้อน บุราสิทธิ์
ปลัด อบต.
นายณรงค์เดช ปองวัฒนากุล
นายก อบต.
นายทองอยู่ อินทรกําแหง
ปลัด อบต.
น.ส.ชุดาภา สุดสายเนตร
นายก อบต.
นายแหล่ รินอําภา
ปลัด อบต.
นางเบญจมาภรณ์ วรรณโกษิต
นายก อบต.
นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์
ปลัด อบต.
นายวิชญ์พล ไตรศร

044-187725

สื่อสาร มท

-77 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

087-9658724

044-666266

044-666267
087-8773407
อบต. เมืองแฝก

044-666267

044-666263

085-4179462

044-666263

044-666263
085-0284140
อบต. แสลงพัน

044-666263

044-185159

087-2572440

044-185159

044-185152
081-0671596
อบต. หนองกระทิง

044-185152

044-660615

087-2246654

044-660615

044-660615
086-2616269
อบต.หนองคู

044-660615

044-660748

081-7606292

044-660748

044-660748

902704131

044-660748

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

อบต. ไผทรินทร์
นายก อบต.
นายสมร พินิจดวง
ปลัด อบต.
นายกิจพุฒิ ภูอาจดั้น
นายก อบต.
นางจุฑามาศ ซารัมย์
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.พุฒิพัฒน์ ธัญโรจน์วรภัทร
นายก อบต.
นายวิษณุ สุบินวงศ์
ปลัด อบต.
นายนฤมิตร ทองจัตุ
นายก อบต.
นายสุพัฒน์ ซารัมย์
ปลัด อบต.
น.ส.รุ่งฤดี จันทร์ละมุนมา
นายก อบต.
นายสุวรรณ ประเสริฐ
ปลัด อบต.
จ.ส.ต.บันเทิง กิจสูงเนิน

044-666266

-78 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต. หนองโดน

สื่อสาร มท

นายก อบต.
นายศิวสรรค์ ขอบใจกลาง
ปลัด อบต.
น.ส.จารุวรรณ งาพิมาย
นายก อบต.
นายพัสกร แกล้วกล้า
ปลัด อบต.
นายบริรักษ์ สาระวิถี
นายก อบต.
นายถวัลย์ โขมโนทัย
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน

นายกเทศมนตรีตําบลดอนมนต์
นายช่วย ศิลา
ปลัดเทศบาลฯ
นายสากล ภูข่ นั เงิน
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสตึก
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี
ปลัดเทศบาลฯ
นาย ณ กานต์ ปาณะศรี

044-185692

081-6699433

044-185692

044-185692
098-5843764
อบต.หนองบัวโคก

044-185692

044-666295

082-0249690

044-666295

044-666295
086-8689453
อบต. หินโคน

044-666295

044-605966

081-8775868

044-605966

044-605966
089-9176287
เทศบาลตําบล อ.สตึก
เทศบาลตําบลดอนมนต์

044-605966

044-194233

082-1462518

044-194233

081-9679377 081-6697510
เทศบาลตําบลศรีสตึก

044-194233

044-680288

081-9775337

044-680288

044-680288

087-8783836

044-680288

มือถือ

โทรสาร

089-4220646

044-681019

044-681019
081-9994905
เทศบาลตําบลสะแก

044-681019

-79 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
เทศบาลตําบลสตึก

นายกเทศมนตรีตําบล
นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ
ปลัดเทศบาลฯ
นายทิวทัศน์ หลงสอน

044-681019

สื่อสาร มท

นายกเทศมนตรีตําบล
นายจตุพร จารุสิทธิกุล
ปลัดเทศบาลฯ
นายพัฒน์พงษ์ กรีกกระโทก

นายก อบต.
นายวิชยั จันทวงษ์
ปลัด อบต.
นายสุนทร สังฆพันธ์
นายก อบต.
นายสมบัติ เหล่าธรรม
ปลัด อบต.
นางราตรี ตระกูลมัยผล
นายก อบต.
นายธนสาร เยี่ยมรัมย์
ปลัด อบต.
นายภูวดล ศรีสมบูรณ์

044-681574

081-6650777

044-681574

044-681574
095-7714661
องค์การบริหารส่วนตําบลสตึก
อบต.กระสัง

044-681574

044-634851

086-2559717

044-634851

044-634851
081-7901238
อบต.ชุมแสง

044-634851

044-666367

088-0977248

044-666367

044-666367
085-7741184
อบต.ท่าม่วง

044-666367

044-666651

087-2606829

044-666651

044-666651

081-9662496

044-666651

มือถือ

โทรสาร

082-8721698

044-194624

044-194624
089-8452696
อบต.นิคม

044-194624

044-627044

085-6377765

044-627044

044-627044
081-9773039
อบต.เมืองแก

044-627044

-80 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.ทุง่ วัง

นายก อบต.
นายสมพร บูรณะขจร
ปลัด อบต.
นายธนกิจ สังข์น้อย
นายก อบต.
นายชาติณรงค์ บุญล้น
ปลัด อบต.
นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากูล

044-194624

สื่อสาร มท

นายก อบต.
นายพรศักดื หมื่นเจริญ
ปลัด อบต.
นางสุปราณี สังฆพันธ์
นายก อบต.
นายสมจิต พรมศรี
ปลัด อบต.
นายสนอง สุดชนะ
นายก อบต.
นายบุญเรือง จําปาบุรี
ปลัด อบต.
นายวิจักษ์ คันธะมาลย์

044-666642

091-0171989

044-666642

044-666642
081-0734916
อบต. ร่อนทอง

044-666642

044-666074

089-2842268

044-666074

044-666074
094-2904790
อบต.สนามชัย

044-666074

044-027556

081-9674900

044-027556

044-027556

9002621616

044-027556

มือถือ

โทรสาร

089-8462555

044-666077

044-666077
085-0973337
เทศบาลตําบล อหนองกี่
เทศบาลตําบลดอนอะราง

044-666077

044-190154

081-9772616

044-190154

044-190154
081-8777483
เทศบาลตําบลเจ้าพ่อขุนศรี

044-190154

-81 ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต. หนองใหญ่

นายก อบต.
นายณัฎฐ์คเณศ วรไกรปัญญาพงศ์
ปลัด อบต.
นายธีรพงษ์ วงศ์สายตา

นายกเทศมนตรีตําบลดอนอะราง
นายเกษม บุตรวิชา
ปลัดเทศบาลฯ
นายสัญญา นวลอ่อน
นายกเทศมนตรีตําบลเจ้าพ่อขุนศรี
นายศิริศักดิ์ รัตนเมธาโกศล
ปลัดเทศบาลฯ
นายวิทวัส ศรียะนา

044-666077

044-666402

084-4406026

044-666402

044-666402

085-0154182

044-666402

สื่อสาร มท

เทศบาลตําบลหนองกี่
นายกเทศมนตรีตําบลหนองกี่
นายประพันธ์ บุญชัยสุข
ปลัดเทศบาลฯ
นายสัญญา นวลอ่อน

นายก อบต.
นายสมาน แพนแก้ว
ปลัด อบต.
นายนิธิพงศ์ เพ็ชรจันทึก

044-641380

091-0321530

044-641380

044-641380
081-7901813
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่
อบต.โคกสว่าง

044-641380

044-666149

088-3621821

044-666149

044-605047

085-6102606

044-605047

มือถือ

โทรสาร

087-7780819

044-191427

-82ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.โคกสูง

นายก อบต.
นายประมวล บุตรวิชา
ปลัด อบต.
น.ส.ปาริชาติ ถุนนอก
นายก อบต.
นายอรรถพล ดาโสม
ปลัด อบต.
นายพิเชษฐ์ สุขเขียว
นายก อบต.
นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์
ปลัด อบต.
นายคมสัน กุลไกรจักร
นายก อบต.
นายบุญธรรม นนตานอก
ปลัด อบต.
นายสุรินทร์ ราวพิมาย

044-191427

044-191433
082-7474099 044-191433
อบต.ท่าโพธิ์ชยั
044-666386

086-2492006

044-666386

044-605055
087-7784607 044-605055
อบต.ทุง่ กระตาดพัฒนา
044-641513

089-8458845

044-641513

044-641513
081-8765172
อบต.ทุง่ กระเต็น

044-641513

044-666382

081-9992782

044-666382

044-666382
084-9624134
อบต.บุกระสัง

044-666382

สื่อสาร มท

นายก อบต.
นายอิสรพงษ์ เสนคราม
ปลัด อบต.
นางอิสสริยา จิตสุภาพ

044-666398

089-8658532

044-666398

044-666398

098-8953821

044-666398

มือถือ

โทรสาร

081-2073510

044-666389

-83ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.เมืองไผ่

นายก อบต.
นายหิรัญวุฒิ บุญล้อม
ปลัด อบต.
นายปรีดี คะสุวรรณ
นายก อบต.
นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์
ปลัด อบต.
นางศุภากร ธนูสา

นายกเทศมนตรีตําบลหนองหงส์
นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล
ปลัดเทศบาลฯ
นายวิทยา บุญล้อม
นายกเทศมนตรีตําบล
นายไพบูลย์ ธิตพิ ิศุทธิ์กุล
ปลัดเทศบาลฯ
นายบุญจันทร์ ทองแถม

นายก อบต.
นายเทพ แก้วรังศรี
ปลัด อบต.

044-666389

044-666389 086-2642640
อบต.เย้ยปราสาท

044-666389

044-666405

081-9999941

044-666405

044-641179
081-2651936
เทศบาลตําบล อ.หนองหงส์
เทศบาลตําบลหนองหงส์

044-641179

044-669098

082-1159419

044-669098

044-669098
081-0686606
เทศบาลตําบลห้วยหิน

044-669098

044-186216

081-9995785

044-186216

044-186216
084-4768659
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
อบต.ไทยสามัคคี

044-186216

044-605168

090-8377699

044-605168

สื่อสาร มท

นายศิรพงศ์ อินประโคน

044-605168

087-2474904

044-605168

มือถือ

โทรสาร

089-2827810

044-666274

044-666274
084-9582713
อบต.สระแก้ว

044-666274

044-666018

089-4843201

044-666018

044-666018
089-8451040
อบต.สระทอง

044-666018

044-666284

081-2821429

044-666284

044-666284
089-2804107
อบต.เสาเดียว

044-666284

044-186275

085-7733492

044-186275

044-186275
081-7894278
อบต.หนองชัยศรี

044-186275

044-666977

087-8793654

044-666977

044-666977

089-8445633

044-666977

-84ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.เมืองฝูาย

นายก อบต.
นายทวี พยัคฆา
ปลัด อบต.
นายประกาศิต พรมพาน
นายก อบต.
นายจันทร์เทพ เหมเงิน
ปลัด อบต.
นายธรรมนูญ แสนสนาม
นายก อบต.
นายบุญสน กางนอก
ปลัด อบต.
นายสุวิช ศรีลารัตน์
นายก อบต.
นายสงวน เรืองศักดิ์
ปลัด อบต.
น.ส.มารศรี เค้าไธสง
นายก อบต.
นายสุทิน สุหา
ปลัด อบต.
นางสุนันทนา ใจคง

044-666274

-85-

สื่อสาร มท

ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน

มือถือ

โทรสาร

สื่อสาร มท

เทศบาลตําบล อ.ห้วยราช
เทศบาลตําบลโคกเหล็ก
นายกเทศมนตรีตําบลโคกเหล็ก
นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์
ปลัดเทศบาลฯ
นายราชัย พิมพ์เพราะ
นายกเทศมนตรีตําบลสามแวง
นายเจษฏากร เขียนนิลศิริ
ปลัดเทศบาลฯ
นายพูลศักดิ์ รัตนชีวพงศ์
นายกเทศมนตรีตําบลห้วยราช
นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช
ปลัดเทศบาลฯ
นายชัยยงค์ ชวนรัมย์
นายก อบต.
นายแดง อนันรัมย์
ปลัด อบต.
นายพยุง ศลาประโคน
นายก อบต.
นายสมศักดิ์ นุยืนรัมย์
ปลัด อบต.
นายสุขพล ศรีหาบุญทัน

044-658199

098-0979143

044-658199

044-658199
086-8782111
เทศบาลตําบลสามแวง

044-658199

044-696159

083-9666222

044-696159

044-696159
090-1899918
เทศบาลตําบลห้วยราช

044-696159

044-658308

081-7258402

044-658308

044-658308
085-9292926
อบต.ตาเสา

044-658308

044-666490

081-6008837

044-666490

044-666490
081-8769687
อบต.บ้านตะโก

044-666490

098-5868618

083-3289186

098-5868618

098-5868618

094-6452615

098-5868618

มือถือ

โทรสาร

089-5496476

044-634983

-86ชื่อ-สกุล

ทีท่ ํางาน
อบต.เมิองโพธิ์

นายก อบต.
นายสมบัติ เถลิงรัมย์

044-634983

สื่อสาร มท

ปลัด อบต.
นายบุญมี เครืองรัมย์
นายก อบต.
นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์
ปลัด อบต.
นางบุปผา บุตรศรีภักดีกุล
นายก อบต.
นายสุพรรณ นุชารัมย์
ปลัด อบต.
น.ส.นิดา พิริยะโรจน์

044-634983
061-9745059
อบต.สนวน

044-634983

044-666754

081-7184814

044-666754

044-666754
086-8777890
อบต.ห้วยราช

044-666754

044-696168

080-4648290

044-696168

044-696168

081-7256977

044-696168

