
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ บุคลาการ อบต.หนองแวง 
 

 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 
คณะผู้บริหาร 

1 นายบุญม ี นิจการ นายก อบต.หนองแวง 089-8407847 
2 นายวัน  ปัญญัง รองนายก อบต.หนองแวง 094-9713289 
3 นายสมบัต ิ แสงงาม รองนายก อบต.หนองแวง 089-9632949 
4 นางสาวจุฬารัตน์ สว่างมนต์ เลขานุการนายก อบต.หนองแวง 093-3640293 

  
1 นายทรัพย์อนันต์  รัตนลัย ปลัดองค์การบริหารส่วตำบลหนองแวง 081-7172232 
2 นางภัทรานิษฐ ์ อารีกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 083-3548328 

สังกัด  สำนักงานปลัด 
3 จ่าเอกวิจิตร  ส่อยสีแสง หัวหน้าสำนักปลัด 082-1646809 
4 นายพนากรณ ์ประทุมขันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 093-4185565 
5 นางสาวอารยา เถาวัลดี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 089-3919565 
6 นายศิวะ  ภักดีแก้ว นิติกร 088-3088600 
7 นายชัยวัฒน์  ศรีบุญมา นักทรัพยากรบุคคล 094-9741929 
8 สิบเอกสุริยา  ทังนะท ี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 086-4501337 
9 นายวิรัตน์  พรหมมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 089-5691663 
10 นายสุทิน  สาระวาท นักการภารโรง 092-5129307 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด สำนักงานปลัด   

11 นายประจักร ์ วงษ์จันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 061-1530067 
12 นายประวัติ  ชิมชม คนสวน 088-4747486 
13 นางสาวนฤมล สิลาแสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 087-6390351 
14 นายวงศกร  ประสาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 087-4348508 
15 นางสาวภิรมยา  แป้นสุขา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 086-2574256 
  พนักงานจ้างทั่วไป  สังกดั สำนักงานปลัด   

16 นายประกาศิต  ศรีราช พนักงานดับเพลิง 082-0022024 
17 นายทิวา  ประสาร พนักงานดับเพลิง 086-4513791 
18 นายคำพันธ์  พลปฐม พนักงานขับรถยนต์ (รถน้ำ) 096-0408545 
19 นายบุญทัน  อินธิสอน พนักงานขับรถยนต์ (รถ 4 ประตู) 091-7531039 
20 นายอภิสิทธิ ์ นิจการ พนักงานดับเพลิง 093-5598285 



รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ บุคลาการ อบต.หนองแวง 

 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 
สังกัด  กองคลัง 

21 นางบุญยัง  จันทะมิตร ผู้อำนวยการกองคลัง 085-0116264 
22 นางปาริฉัตร  สืบเหล่างิ้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 095-6698519 
23 นางสาวอริสรา  ใจภักดิ์ นักวิชาการพัสดุ 098-6402125 
24 นางเพ็ญศรี  ชมภูวิเศษ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 089-5762961 
25 นางศิริวรรณ์  นามศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 087-3745812 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองคลัง   

26 นายบุญเนตร  ทิณรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 084-6831052 
27 นางสาวอัญธิกา  นรชาญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 086-8518265 
28 นางดอกไม้ แสงงาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 080-4058269 
29 นางเอ้ือมพร  คิดกล้า ผูช้่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 082-8675638 
30 นางสาวเจนจิรา  อุ่นจังหาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 082-3959329 
  พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองคลัง   

31 นางสาวดารารัตน์  เครือแวงมล คนงานทั่วไป 081-6716422 
32 นางสาวปานทอง  แสนวัง คนงานทั่วไป 083-4071501 
33 นายพงสิทธิ ์ พรมนา พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 064-0074340 
34 นางสาวอัจฉราภรณ์  รัตนลัย พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 082-5378155 

 สังกัด กองช่าง 
35 นายกรมิษฐ ์ไชยขันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 089-5696438 
36 นายพรชัย  สืบเหล่างิ้ว นายช่างโยธา 097-3069429 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองช่าง   

37 นายวิเชียร  ทุมมา ผู้ช่วยนายช่างโยธา 089-5691665 
38 นายพินิตย ์ วงค์เทเวศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา 080-4606795 
39 นายศราวุธ  ประสาร ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 095-4702273 
40 นายนัฐพงษ์  ปราบมนตรี ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 080-0755632 
41 นางสาววนิดา  สาระวาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 093-3841306 
  พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองช่าง   

42 นายศรชัย  สาระวาท พนักงานผลิตน้ำประปา 093-0545547 
43 นายสมยศ  ต้นสกุลรัตน์ คนงานทั่วไป 089-2730099 



 

 

 
 

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ บุคลาการ อบต.หนองแวง 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 

สังกัด  กองการศึกษา 
44 นางสังวาลย ์ กาญจนหงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 084-7957486 
45 นางอสมญา  ชิมชม คร ู 089-2739494 
46 นางตา  ทูลธรรม คร ู 080-1903771 
47 นางวิลัยรักษ ์ วันนิจ คร ู 081-0527830 
48 นางสาวดาวรุ่ง  อ่อนสาคร คร ู 086-8638465 
49 นางวรพนิต  ศรแผลง คร ู 083-1640071 
50 นางทองบ่วย  นาจอมทอง คร ู 081-7763885 
51 นางพัชร ี นวลรักษา คร ู 087-4369791 
52 นางสาวอมรา  จันทะมงคล คร ู 088-5139712 
53 นายบุญสุข  งามผิวเหลือง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย 095-7634743 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด กองการศึกษา   

54 นายกนกพล  พลศิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 093-3950006 
55 นางวิภาวี  จันทะดวง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 090-8498589 
56 นางสาวอฐิติญา  รัตนลัย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 094-2610983 
57 นางสาวรจนา  มะยุโรวาท ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 087-5894315 
58 นางนิตยา  จันทร์ประทักษ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-1301832 
  พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองการศึกษา   

59 นางสาวสุนิศา  ประสาร ผู้ดูแลเด็ก 080-4188206 
สังกัด  กองสวัสดกิารสังคม 

60 นายอดุลย ์ ไชยฮะนิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 085-0005870 
61 นายอภิชัย  มะยุระรักษ์ นักพัฒนาชุมชน 089-7188228 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด กองสวัสดกิารสังคม   

62 นางสาวปาณิสรา  สุขมล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 085-7516165 
สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร 

63 นายสหภาพ  ไตรยวงค ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 064-0023683 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร   

64 นางสาวพิกุล  มณีศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 062-1722063 



เบอร์โทรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายบุญจันทร์  พันศิลา ประธานสภา อบต. 083-4195205 
2 นายสุดเสริม  สระกาศ รองประธานสภา อบต. 084-9565611 
3 นายบุญทัน  มะยุระรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 080-4088957 
4 นางอรทัย  แน่นอุดร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 089-9402070 
5 นายเสงี่ยม  กิจชำนาญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 088-5486759 
6 นายบุญสิน  จันทะดวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 081-6398729 
7 นายใบ  แฝงโพนทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 082-3458969 
8 นายนิรุชย์  จันโท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 087-6388122 
9 นางสาวจรัญญา  นามวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 084-5181435 
10 นายคำ  ไกรสุธา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 087-3739153 
11 นายไพบูลย ์ ศุภฤกษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 085-1277382 
12 นายไสว  จันทร์กอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 080-7627719 
13 นายประเสริฐ  รักษาภัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 089-2739946 
14 นายประถม  นันทะภู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 085-7511720 
15 นายแสวง  สังฆะมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 090-8382018 
16 นายสมร  ภานุสอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 083-6764104 
17 นายอำนาจ  สุภาสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 084-6840266 
18 นายพรชัย  คำหาญพล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 082-1152919 
19 นายเล็ก  สารวาท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 087-2278690 
20 นายวีระเดช  จินดามล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 081-9749746 
21 นายกี  นาคะเมฆ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 083-1513409 
22 นายเข็มชาติ  ลาโนนงิ้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 080-7425278 
23 นายคำพอง  มาตายะศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 089-0144623 
24 นายลำดวน  แสนวัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 087-2213683 
25 นายอุไร  มะยุระรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 081-4846235 
26 นายมานิต  วุฒิกานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 083-1457658 
27 นายหวัน  เฉียดหนองยูง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 085-6096898 
28 นางวรรณีย์  ศิริแสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 083-3376258 
29 นางสุสมัย  ภานุศร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 087-8563800 
30 นางสำอาง  เย็นเกษม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 087-4348422 

 



 
เบอร์โทรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแวง 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ กำนันตำบลหนองแวง 086-3269027 
2 นายกลม  จันทรประทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแวง 083-6696847 
3 นายทองสม  จิตรเพียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบัว 081-4913114 
4 นางทองใส  แสงทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนแท่น 062-1978565 
5 นายอำนาจ  รักความซื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเกล็ดลิ่น 063-4526541 
6 นายไสว  ชมภูราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดู่ 081-6017498 
7 นายชัยยันต์  เสาสมภพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเทิง 084-6015811 
8 นายไชนาจ  สมศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองยูง 089-7630142 
9 นางทองมา  โสชัยยันต์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านจอมศรี 086-8501803 
10 นายยนต์  วงศ์ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านขี้เหล็ก 087-4220711 
11 นายประมวล  พรสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเขวา 086-8590786 
12 นายคำตัน  จินดามล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองหิน 095-6055252 
13 นายคำอินทร ์ อรรคดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านแวง 085-0014266 
14 นางบุญม ี ไชยสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโคกสาย 087-9444263 
15 นายสุวัฒน ์ แย้มโกสุมภ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านพลาญชัย 084-5172598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เบอร์โทรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์/สารวัตรกำนัน ตำบลหนองแวง 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายจำรัส  สรสาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 1 087-7232821 
2 นายสาวศิรินทร สารวาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 1 086-8565140 
3 นางสมปอง  เกรียงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 2 099-1735958 
4 นางรำไพ  จำปาชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 2 094-5062827 
5 นายสำราญ  เนตรแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 3 098-6304790 
6 นางประเวสน์  ทักขินัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 3 080-1549206 
7 นายสมเดช  ประทุมชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 4 063-4972490 
8 นางบุญจันทร์  พันฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 4 081-7107472 
9 นายอุบล  อ่ิมรักษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 5 087-2360067 
10 นายวาสนา  เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 5 094-3029839 
11 นายสมบูรณ ์ ไชยประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 6 085-9278747 
12 นายวิสัน  เหมรา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 6 085-0588256 
13 นายจักรพงษ์  วิเชียรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 7 063-3100153 
14 นายบุญหลาย  สารวาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 7 082-1472755 
15 นายเรียม  คันยุลัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 8 093-4271603 
16 นายสมจิตร  คำวันดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 8 093-4936774 
17 นายรัตน์  ภิบาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 9 086-2214436 
18 นายสำรอง  อ่อนสาคร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 9 081-0563012 
19 นายจรูญ  มณีศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 10 082-3096595 
20 นายทองดา  สิงห์อุ่มเม้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 10 080-1816090 
21 นายสงวน  เสาสมภพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 11 089-6191416 
22 นางสาววงเดือน  คัฒมาตย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 11 095-6649059 
23 นายณัฐพล  พิมพ์พาเรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 12 083-0227257 
24 นายสุรศักดิ์  สว่างมนต์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 12 061-2320712 
25 นายกมล  เวียงอินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 13 096-6796764 
26 นายบุญจันทร์  สืบเหล่างิ้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 13 080-4165778 
27 นางสาววิยะดา  ศิริแสน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 14 062-2590106 
28 นางสาวศุภกานต์ เผ่าแสนเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 14 098-0956855 
29 นายสมพร  ปัญญัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 15 093-0972848 
30 นายจำนงค ์ สมศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 15 085-0570016 
31 นางรักคณา  แหลมฉลาด แพทย์ประจำตำบล 094-3583621 
32 นางสาวอารี  ลุนยังใย สารวัตรกำนัน 098-6418195 
33 นายนิยม  สรสาร สารวัตรกำนัน 084-4099941 


