
ท ำเนียบ  ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน 
ต ำบลล ำนำงรอง อ ำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

        
รหัส ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที่ ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

หมำยเหตุ/
ผู้ช่วย 

๓๑๒๐๐๓๐๑ ล านางรอง ๑ นายอดิศร ระบือพิณ ผู้ใหญ่บ้าน 0616910916 
0879176518 

   
๓๑๒๐๐๓๐๒ โคกเพชร ๒ นายชมพง สะบุตรดี ผู้ใหญ่บ้าน 0648264813 

0934914882 
 

ผู้ช่วยประสิทธิ์ 
ผสมสี 

0857765363  
๓๑๒๐๐๓๐๓ หนองเสม็ด ๓ นายไหว ส ารวจวงค ์ ผู้ใหญ่บ้าน 0910294060 

0857685953 
 

 
  

๓๑๒๐๐๓๐๔ คลองหิน ๔ นางสาวสมศรี ถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 0801968096 
0897290671 
0872546312 

 ๓๑๒๐๐๓๐๕ คลองโป่ง ๕ นางศุภมาศ สันทาลุนัย ผู้ใหญ่บ้าน 0927911934 
0862549377 

 
  

๓๑๒๐๐๓๐๖ ป่าไม้สหกรณ์ ๖ นายส ารวย พ่วงแพ ผู้ใหญ่บ้าน 0870975870 
0878731356 

  
 

๓๑๒๐๐๓๐๗ ป่าไม้สหกรณ์ ๗ นางสาวอัมพร ทดกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 0895853206 
 

  
 

๓๑๒๐๐๓๐๘ หนองบอน ๘ นายเชวงศักดิ์ แสนมณี ผู้ใหญ่บ้าน 0995878242 
0821271988 

 
  
 

๓๑๒๐๐๓๐๙ คลองหินลาด ๙ นายมนัส เยี่ยมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 0963961624 
0812044567 

 
 
  

๓๑๒๐๐๓๑๐ ล านางรอง ๑๐ นายองอาจ ค าสะรัมย์ ก านัน 0818769440 
 

 
  

๓๑๒๐๐๓๑๑ ป่าไม้สหกรณ์ ๑๑ นางวันเพ็ญ พูนนอก ผู้ใหญ่บ้าน 0870990460 
 

 ผู้ช่วย
0981700485 

๓๑๒๐๐๓๑๒ ฐานเจ้าป่า ๑๒ นายชัยนาท ศิลป์อยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 
0982192068 
0807287873 

 
  

๓๑๒๐๐๓๑๓ เขากระเจียว ๑๓ นางค าพอง จันทะสาร ผู้ใหญ่บ้าน 
0642699775 
0814821932 

 
  

๓๑๒๐๐๓๑๔ โคกเพชร ๑๔ นายเพียร นาคนวน ผู้ใหญ่บ้าน 0861054228 
  
 

๓๑๒๐๐๓๑๕ หนองเสม็ด ๑๕ นายสมชาย เพ่ิมพร ผู้ใหญ่บ้าน 
0614281051 
0849611205 

  
 

 



สภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายอภิชาติ  แก้วจันทร์ ประธานสภาฯ  (หมู่ท่ี 6) 0903763064 
2 นายวิรัช  ค าเกิด รองประธานสภาฯ (หมู่ที่ 10) 0934467996 
3 นายวีระ  สาแก้ว เลขานุการสภาฯ (หมู่ที่ 11) 0901345419 , 0840603696 
4 นายศรราม  มะสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 0982235262 
5 นายคนึง  ใจสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 0918752467 
6 นายสมเพียน  เพ่งพิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 0828610666 
7 นายอารีย์  แขสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 0898498673 
8 นายสุรินทร์  กลีบกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 0819108604 
9 นางขวัญหล้า  ศรีโสภณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 0801532993 

10 นางสวลี  เรืองนางรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 0820126326 
11 นายณัฐจุติ  ทุมงาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 0985937584 
12 นางธัญกมล  ซิวกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 0886166264 
13 นางสาวสมร  เท่าไม้สม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 0878720136 
14 นายทองค า  ชินรัมย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 0638019621 
15 นายประมวล  เอียนรัมย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 0899453886 
16 นางปราณี  ประตังพะลัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 0856380337 
17 นายบุญติด  พรมะชุม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ลาออก 
18 นายสรธร  นาด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 0902368268 
19 นายธีรภัทร์  ผิวเดช สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 0848321671 
20 นายสิริวัช  มิ่งคะโน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 0981139899 
21 นายธูป  ศรีสุนนท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 0971905923 
22 นายทองค า  ตุยารัมย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 0983069841 
23 นายวีระศักดิ์  จีนโน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 0801604611 
24 นางชานทอง  ถาวร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 0971410548 
25 นางส าเนียง  ปัดชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 0932921664 
26 นายขจรศักดิ์  รอดกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 0981154911 
27 นายส าราญ  บุญประกอบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 0967966387 
28 นายสุทัศน์  โคตรประทุม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 0857664340 
29 นางสาวทองด า  รุ่งเป้า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 0986024663 



 

 

 

 

 

 


