
เบอร์โทรติดต่อ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  
         

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร  

 

1 นายสุทิน  ลักขษร นายก  อบต. 087-957-8890   
2 นายประดับ    คงสุข รองนายก อบต. 081-072-4183   
3 นายบุญเกิด  ฉิมงาม รองนายก อบต.  098-658-7037  
4 นายทวีคูณ  แกล้วกล้า เลขานายกฯ  082-492-7655  
5 นายสงบ    คงสุข ประธานสภาฯ  084-946-5932  
6 นางอุบะ  เพ่ิมมี ส.อบต. หมู่ที่  1 087-879-8125   
7 นายสุมิตร  มณีล้ำ ส.อบต. หมู่ที่  1  080-729-6757  
8 นายเสมียน  สิมมา ส.อบต. หมู่ที่  2  088-466-8319  
9 นางหนูไกร  ฉิมงาม ส.อบต. หมู่ที่  2  084-873-2097  
10 นายใจ  ลักขษร ส.อบต. หมู่ที่  4  098-658-0533  
11 นายณัฐวุฒิ  เทียนทอง ส.อบต. หมู่ที่  4  095-331-6145  
12 นายสมจิตร  ตลับทอง ส.อบต. หมู่ที่  5  063-025-0324  
13 นายสง่า   ฉิมงาม ส.อบต. หมู่ที่  6  084-679-2177  
14 นายบุญเพ็ง   ตลับทอง ส.อบต. หมู่ที่  6  094-179-0313  
15 นายประหยัด  ดาทอง ส.อบต. หมู่ที่  7  065-042-3582  
16 นายบัน  บรรลุสุข ส.อบต. หมู่ที่  7  080-354-5984  
19 นายเลย  ซ่อนกลิ่น ส.อบต. หมู่ที่  8  082-159-0675  
20 นายพิทักษ์   ซ่อนกลิ่น ส.อบต. หมู่ที่  8  098-637-1782  
21 นายเกียรติ  แกล้วกล้า ส.อบต. หมู่ที่  10  093-393-3521  
22 นายภัทรพงศ ์ จำปาทอง ส.อบต. หมู่ที่  11  090-827-7009  
23 นางปริศนา  แก้วขาว ส.อบต. หมู่ที ่ 11  088-363-6357  
24 นางกมลลักษณ์  ใจกล้า ส.อบต. หมู่ที่  12  082-127-5351  



25 นายสมพร   ชาญศรี ส.อบต. หมู่ที่  12  093-469-0015  
26 นายประมวล  บุญครอง ส.อบต. หมู่ที่  13  085-657-3519  
27 นายพลากร    สมสวย ส.อบต. หมู่ที่  13 087-963-4421   
28 นายจรูญ  กระแสเทพ ส.อบต. หมู่ที่  14 063-627-8572   
29 นายอดุลวิทย์  สุดโสม ส.อบต. หมู่ที่  14 084-471-9849   

 

เบอร์โทรติดต่อข้าราชการ เจ้าหน้า พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบะ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายอิสรพงศ ์ วงศ์ฉลาด ปลัด  อบต. 095-435-4959  

2 นางรัชนี    พัสลังก์ รองปลัด อบต.  086-635-0820 

3 นางสาวนันทิกา   บุญมา หัวหน้าสำนักงานปลัด  081-265-6545 

4 นายรัชพล    คงทรัพย์ ผอ.กองช่าง 094-935-6373  

5 นายประสิทธิ์    พันธ์สุข ผอ.กองคลัง 084-834-3144  

6 นายณัฏฐพัชร์    รัตนะธีรากร ผอ.กองการศึกษาฯ  095-524-1545 

7 นางศรัญญา  รัตนะธีรากร นักวิชาการศึกษา  086-515-0424 

8 นางสาวนันท์ลภัส  จันทร์เจรญิ นักวิชาการเงินและบัญชี  096-692-4194 

9 นายนิพนธ์    ศรีปุชัยนนท์ นักวิชาการพัสดุ  091-018-4725 

10 นายธนวัฒน์    เพชรจันทร ์ นายช่างโยธา  090-258-1804 

11 นางพรทิพย์   ศรีปุชัยนนท์ นักพัฒนาชุมชน  091-018-4725 

12 นางสาวสันสุณี     กิ่งแก้ว นักทรัพยากรบุคคล  096-130-8506 

13 นางสุภณิดา  สุดโสม นักวิเคราะห์นโยบายฯ  087-996-4494 

14 นางสาวบุตรฑิตา  ผาสุข เจ้าพนักงานธุรการ  086-434-4998 

15 นางสาวศิริรัตน์  สัตบุตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้  085-633-7986 

16 นางเทียนทอง  ลักขษร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 088-366-5837  

17 นายจิรารันต์   ผายสุวรรณ ผู้ช่วยนายช่างโยธา  087-241-1661 



18 นายนันทวีวัฒน์   สร้อยจิตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  065-346-4166 

19 นายพชิาติ    ฉิมงาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  065-331-9781 

20 นางสาวดอกไม้  ลักขษร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  086-263-5766 

21 นางสุกัญญา  แสนดี พนักงานทั่วไป(เคราะห์นโยบายฯ)  085-314-1939 

22 นางสาวสรัญญา คงสุข พนักงานท่ัวไป(ธุรการกองการศึกษา) 063-960-3482  

23 นางสาวสุทธิลักษณ์   คงสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 095-620-9681  
24 นายธนโชติ   ขจรเดช นักการภารโรง  091-019-8064 
25 นายทองอยู่   ฉิมงาม พนักงานทั่วไป  088-467-9084 
26 นายอนุชิต  วรรณคำ พนักงานทั่วไป(คนสวน)   
27 นายระพิน    ฉิมงาม พนักงานขับรถ 087-962-7302  
28 นางสลิน  ชาญศรี แม่บ้าน 084-836-2402  

29 นางสาวศุภรัตน์  ฉิมงาม พนักงานจ้างเหมาแผนที่ภาษี 086-401-6599  

30 นางสาวปาริตา  ชาญศรี พนักงานจ้างเหมาแผนที่ภาษี 092-646-3327  

31 นางสำเนียง  มั่นหมาย ครู 093-521-7906  

32 นางอัมรา  แกล้วกล้า ครู 097-343-9414  

33 นางยุพิน บุญครอง ครู 087-966-0220  

34 นางสาวดวงเพ็ญ  จำปาทอง ครู 096-704-9963  

35 นางสาวหยาดพิรุณ นับถือบุญ ครู 085-682-7295  

36 นางสาวปวีณา  ลักขษร ครู 082-126-8828  

37 นางสาวเพ็ญประภา  ศรีปชุัยนนท ์ ผู้ดูแลเด็ก  092-884-5743 

38 นางเข็มทอง  คดีเวียง ผู้ดูแลเด็ก 087-171-9487  

39 นายพิทเนตร  บุญครอง ผู้ดูแลเด็ก 098-205-4995  

40 นายวรายุทธ    ลักขษร ผู้ดูแลเด็ก 085-468-9033  

41 นางบุญอุ้ม    ตลับทอง ผู้ดูแลเด็ก 0859771-3763  

42 นายธนาศักดิ์   ฉิมงาม ผู้ดูแลเด็ก  095-837-8325 

43 นางสาวอลิสา  ฉิมงาม พนักงานจ้างเหมาบริการ 098-114-4955 
 


