
ผู้จัดกำรบริษัท ดี.เอส.เอส เซอร์วิส จ ำกัด

 90/39 ถนนหน้ำสถำนี ต ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร

081-9553835

เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรธุรกิจ นำงสำวช่อชบำ เกตุชิต

นำยกเทศมนตรีต ำบลตลำดนิคมปรำสำท 

66 หมู่12 ถนนบ้ำนกรวด-พนมดงรัก 

ต ำบลปรำสำท อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ 31180 โทร044-6794478

เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรธุรกิจ นำงสำววรำลักษณ์ แฟมประ

โคนนำงสำวปิยฉัตร นำรี

ผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร สำขำสุรินทร์ 38 ถนน

เทศบำล1 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร044-511353 

ต่อ 13

เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรธุรกิจ นำงสำวฉัตรลดำ นะวะนิน

ธนำรักษ์พ้ืนท่ีบุรีรัมย์ ส ำนักงำนธนำรักษ์

พ้ืนท่ีบุรีรัมย์103/5 ถนนจิระ ต ำบลในเมือง

 อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

 โทร044-611989

เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรธุรกิจ นำยศักด์ิชัย นิพิมำยนำงสำวณัฐ

พัชร์ ธรรมวัฒน์กิตตินำงสำว

สุภำภรณ์ เหมือนชอบ

สรรพำกรพ้ืนท่ีสุรินทร์ 613 ต ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร

044-514715

เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรธุรกิจ นำงสำวเกวลิน ปุริกำนำงสำว

ธิดำพร เจริญรัตน์

ผู้จัดกำรส่วนบริกำรลูกค้ำจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน)161/1

 ถนนหน้ำสถำนี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

 จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรตลำด นำงสำวกัณฑิกำ ภำสดำ

นำงสำวนฤมล ทีดินด ำนำงสำว

วรรณวิภำ อำรมรัมย์นำงสำว

อมรรัตน์ แก้วทองภูนำงสำวอำริ

สำ โอทำรัมย์

พ.ต.อ.ถิระวัฒน์  บุญยก กองร้อยท่ี 3 

กก.อำรักขำ 1 บก.อคฝ.วังปำรุสกำวัน 

บช.น.ถนนศรีอยุธยำ แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพมหำนคร 10300 โทร 02-289113

เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรธุรกิจ ส.ต.ต.ภัทรพล  สุขแสนสุข



ผู้อ ำนวยกำรเขตบุรีรัมย์ ธนำคำรออมสิน

บุรีรัมย์21 ถนนธำนี ต ำบลในเมือง อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

065-5292359

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวชนะกมล เล้วอนนำว

สำวปรียำรัตน์ สำยสิญจน์

นำงสำวดุษณี พิมพ์จันทร์

หจก.โครำชธูปเทค  บริษัท BTR บ้ำนเทพ

รุ่งเจริญ หลังคำเหล็ก168 หมู่ 11 ต ำบล

โคกมะม่วง อ ำเภอปะค ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

31220 โทร 083-6812999

กำรตลำด นำงสำวพิมพ์พร  พนมใส

ฝ่ำยบุคคล บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำนักงำนใหญ่60 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง

สำมเสน อ ำเภอเขตพญำไท กรุงเทพฯ 

10400 โทร 02-0278787

บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวธนพร สุขแก้วนำงสำว

นำรีรัตน์  สบำยดี

บริษัท 555 ซีเมนต์ จ ำกัด555 หมู่ 9 

ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000 โทร 044-637666 โทรสำร 

044-637333

กำรตลำด นำงสำวพอเพียง ซึมรัมย์

ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทบุรีรัมย์

441 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000 โทร 044611502 โทรสำร 

044-612669

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวปวิชญำ  ศิลำแก้ว

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคท่ี 4

 ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน258 ซอย 2 

ถนนกีฬำกลำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

 จังหวัดนครรำชสีมำ 30000 โทร 

044-242625 โทรสำร 044-244313

เศรษฐศำสตร์ นำยจักริน  นวลพร้ิงนำยกิติกรณ์

 ก้องสุรินทร์

ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำ

ฉะเชิงเทรำ กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ

ฉะเชิงเทรำ61 ถนนจุลละนันทน์ ต ำบลหน้ำ

เมือง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัด

ฉะเชิงเทรำ 24000 โทร 038-511133

เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรธุรกิจ นำงสำวมำริษำ รอดเกษม



ผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร สำขำอสิำน    ธนำคำร

เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

127/8-10 หมู่ 10 ต ำบลอสิำน อ ำเภอเมือง

 จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 044-690710 

โทรสำร 044-690711

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวธีรำภรณ์ อัดจะโป

นำงสำวอณิชยำ  สดเพรำะ

ผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร สำขำพุทไธสง 

ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร 22 หมู่ 2 ต ำบลพุทไธสง  

อ ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  31120 โทร

 044-689234 โทรสำร 044-689119 ต่อ 

14

เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรธุรกิจ นำงสำวปวีณำ  อิ่มสอำด

ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัด

บุรีรัมย์ สำขำท่ี 00160110 หมู่ท่ี 8 ถนน

บุรรนัมย์พุทไธสง ต ำบลชุมเห็ด อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

044-612011

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวกรพรรณ  อุบัตินำงสำว

ชุติมำ  บัวไข

ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 231 หมู่ 9 

ต ำบลอสิำน อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000 โทร 044-634881

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวสุนทรำพร  ศรีวงค์

นำงสำสวลีลำวดี  บุตรดี

นำงสำวพร้ิมเพรำ  ออ่นตำ

ผู้จัดกำร Hhoket Marrriltt Resort and 

Spa} Merlin Beach99 ถนนหม่ืนเงิน 

ต ำบลป่ำตอง อ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

83150 โทร 076-335300

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวญำดำ  ถนอมสิน

นำงสำวศศินำ  พงษ์อรุณรัตน์

ผู้จัดกำรธนำคำรกรุงไทย สำขำบุรีรัมย์4/4

 ถนนรมย์บุรี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 044-611520

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวกนิษฐำ  นำคประโคน

นำงสำวญำณิศำ  ปักเคทำติ

นำงสำวนับเดือน สมำนันท์

นำงสำววิชุดำ  ขอเป็นไทย



ผู้จัดกำรบริษัท ทีซีดับบลิว เทเลคอม 

จ ำกัด141/10,941/11,941/12 ถนนชยำงกูร 

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด

อุบลรำชธำนี 34000 โทร 085-9292444

กำรตลำด นำงสำวบุษบำ  บุศยวงษ์

หัวหน้ำไปรษณีย์บุรีรัมย์17/13 ถนนอสิำณ

 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 31000 โทร 044-602097

กำรตลำด นำงสำวเนตรทรำย  สุขจิต

นำงสำวอัยลดำ  สุภะเสถียร

นำงสำวกนกวรรณ  เม่นวังแดง

นำงสำวสุริจันทร์  สุวรรณจันดี

ผู้จัดกำร โครงกำรหมู่บ้ำน บุญศิริ 10 1 หมู่

 2 ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง ต ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

083-077800

กำรตลำด นำงสำวพัชรำพร  เช้ือนิด

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบุรีรัมย์รำม197 

หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต ำบลชุมเห็ด

 อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

044-614100

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวบุตรศรำภรณ์  กอง

สอำดนำงสำวอัจฉรำ  โสวำที

ผู้จัดกำรโรงแรม เดอศิตำ  ปร้ินเซส 

บุรีรัมย์ 528/48 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

 จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร080-7973300

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวสุชำดำ  แว่นประโคน

นำยอทิธิพล  ผูกธรรม

ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์

สำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำกัด434 หมู่ 

3 ต ำบลอสิำน อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 31000 โทร 044-613480

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวเจนจิรำ  โจนประโคน

นำงสำวสุชำวลี  พุทธิชนม์

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328/11 ถนนจิระ 

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000 โทร 044-611442

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวณภัทร  สิงหศิรินำงสำว

ปิยฉัตร  ศิขิรัมย์



ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ ำกัด

36/100 ถนนอนิจันทร์ณรงค์ ต ำบลในเมือง

 อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

044-611158

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวทิพย์สุดำ  หำญสุด

นำงสำวศิรประภำ  ไตรโสม

นำยอ ำเภอล ำปลำยมำศถนนเทียมดิฐอุทิศ

 ต ำบลล ำปลำยมำศ อ ำเภอล ำปลำยมำศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทร 044-660411

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำววิภำดำ  เพ็งค ำแหง

นำงสำวสุธำทิตย์  ศรีรัมย์

ท้องถ่ินจังหวัด(ศำลำกลำงจังหวัด)1159 

หมู่ 11 ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 044-666563

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวสิริญญำ  จงประโคน

นำงสำวนฤมล  เกรัมย์

ผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำด

ลูกค้ำ ธกส.บุรีรัมย์ จ ำกัด127 หมู่ 10 

ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000

เศรษฐศำสตร์ นำยคมสันต์  มนตรีโพธ์ินำงสำว

กรรณิกำร์  เกิดทวีพันธ์

ผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร สำขำชุมพลบุรี350 

ถนนท่ำตูม-ชุมพลบุรี ต ำบลชุมพลบุรี 

อ ำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190

เศรษฐศำสตร์ นำงสำวกัลยำ  ชินบุตร

กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำน

บุรีรัมย์674/15 ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำยเกียรติศักด์ิ  ป้ออนิเครือ

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบลบ้ำนบุลำว159 หมู่ 19 ถนนบุรีรัมย์-

นำงรอง อ ำเภอสะแกโพรง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวปัทมวดี  เกลียวรัมย์

อุตสำหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์97/7 ถนนอนิ

จันทร์ณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวน้ ำผ้ึง  กริบรัมย์นำงสำว

ปวีณำ  รักกลำง



ผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร สำขำหนองก่ี38-42 

หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต ำบลทุ่ง

กระเด็น อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

31210

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวสุภำดำ  สุวรรณมงคล

ผู้จัดกำรบริษัท น้ ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด237 

หมู่ 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

กำรตลำด นำงสำวสำยสมร  เข็มพรหยิบ

นำงสำววิริยำ  เลำม่ันนำงสำว

ธนำภรณ์  ภู่ห้อย

ผู้จัดกำรบริษัท น้ ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด237 

หมู่ 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

กำรตลำด นำงสำวชนิกำนต์  ต๊ะคิงษำ

นำงสำววันวิสำข์  ศรีอุดร

ผู้จัดกำรสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ80 หมู่ 

3 ต ำบลโกรกแก้ว อ ำเภอโนนสุวรรณ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

เศรษฐศำสตร์ นำงสำววรรณิษำ  ท ำหนองพอก

ผู้จัดกำรศูนย์ควบคุมและบริหำรหน้ีเขต

บุรีรัมย์21 ถนนธำนี ต ำบลในเมือง อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวธนัชญำ  ปัตสำโก

นำงสำวสุนิตำ  อำษำกิจ

นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลชุมเห็ด

ต ำบลชุมเห็ด อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรส่ือสำรมวลชน นำยธนภัทร  ใบเงินนำงสำว

จินตนำ  ยุงต้น

ผู้จัดกำร Chic chiangknan Hotel290 หมู่ 2

 ซอย 20 ถนนชำยโขง ต ำบลเชียงคำน 

อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 42110 โทร 

063-1562022

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำววิรัลฐิดำ  จ ำปำทอง

นำงสำวคณัญญำ  โพธ์ิขำว

นำงสำวคณิตำ  สำลี

ฝ่ำยบุคคล บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน)

สำขำสุรินทร์483 หมู่ 10 ถนนสุรินทร์-

สังขะ ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044-069989

บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวสุนิสำ  เจริญรัตน์

นำงสำวพรทิพย์  วังสันต์



คุณปำรภุตร ผำช้ำงเผือก บริษัท โรบินสัน

 จ ำกัด (มหำชน) สำขำบุรีรัมย์ 31000 โทร

 097-2894161 โทรสำร 

044-6006111125 หมู่ 6 กระสัง อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 

097-2894161 โทรสำร 044-600611

บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำววรรัตน์  เทียนทอง

นำงสำวศิริฉัตร  สำยสิญจน์

ร้ำนวิโรจน์เฟอร์นิเจอร์402 หมู่ 10 ต ำบล

ส ำโรงทำบ อ ำเภอส ำโรงทำบ จังหวัด

สุรินทร์  32170 โทร 087-8579568

กำรตลำด นำงสำวปริญญำ  วำงำม

นำงสำวนงลักษณ์  โคมำรัมย์

อธิบดีกรมทำงหลวงกรมทำงหลวง ถนน

ศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 

10400

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยวิทยำ  ละดำเสริฐนำงสำวศ

รินทรำ  อุทะรัมย์

ผ่ำยบุคคล บริษัท พำพำสึ (ไทยแลนด์)

จ ำกัด700/930 หมู่ 5 ต ำบลหนองกะจะ 

อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทร

 083-3948653

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวชิดชนก  เจริญผล

นำงสำวสำวิตรี  สำยยศ แพน้องเฟิร์ส10 

หมู่ 13 ต ำบลสะเดำ อ ำเภอพลับพลำชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร 098-1202656

กำรตลำด นำงสำวณิชำ  สำยยศ

ผู้จัดกำร ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม356/3-4 ถนน

จิระ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000 โทร 061-2650412

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยพูลศักด์ิ  สละกลำงนำยรัฐ

วุฒิ  สีละมัย

นำยกเทศมนตรีต ำบลอสิำณหมู่ 9 

ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000 โทร 044-617579.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวบุญจิรำ  ยำประโคน

นำงสำวมุกนรินทร์  เทียงดี

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนล ำไซกงหมู่ 7 

ต ำบลบ้ำนรำษฎร์ อ ำเภอเสิงสำง จังหวัด

นครรำชสีมำ 30330 โทร 044-000743.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวเสำวณีย์  ทองพูน



ผู้จัดกำรบริษัท เพรย์ คลินิก108 ถนนติวำ

นนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี

 จังหวัดนนทบุรี 11000

กำรตลำด นำยณภัทร  สิงห์สุภำ

คุณชัญญำนุช  ไหมวนทำ บริษัทบ๊ิกซี 

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (สำขำบุรีรัมย์)

150 หมู่ 7 ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวฐิติพร  สุขประโคน

นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองไม้ตำย199 หมุ่

 9 ต ำบลหนองไม้งำม อ ำเภอบ้ำนกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31180

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวชนิกำพร  ด้วงช ำนำญ

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแคนดง159 หมู่ 6

 ต ำบลแคนดง อ ำเภอแคนดง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31150

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยเจษฎำชัย  สังสีแก้ว

นำยอ ำเภอกระสังต ำบลกระสัง อ ำเภอ

กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวศิริพักตร์  นิรัมย์

นำยกเทศมนตรีเมืองนำงรองถนนโชคชัย-

เดชอุดม ต ำบลนำงรอง อ ำเภอนำงรอง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวธิภรณ์  กอสุวรรณ์

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์หมู่ 

5 ต ำบลสะแก อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

31150

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวเกศรำภรณ์  วิรุณพันธ์

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดปทุมคงคำหมู่ 1 

ต ำบลบ้ำนปรือ อ ำเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31160

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวสุกำนต์ดำ  ชุ่มกลำง

ผู้จัดกำร BURIRAM CASTLE444/8 หมู่ 15

 ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรตลำด นำยตุลำกร  ภูมิปรีชำ

ผู้จัดกำรห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พนำวันขนส่ง76

 หมู่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต ำบลถนนหัก

 อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

กำรจัดกำร นำงสำวจิรำพร  สุบงกช



ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์215/4 ถนนบุรีรัมย์-

ประโคนชัย ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมือง

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวปวิตรำ  จ้อยหนองบัว

นำงสำวเพ็ญกวิน  ดีร่ืนรมย์

นำยอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000

กำรจัดกำร นำงสำวสุกำนดำ  เปรียบสม

นำงสำวกิตติยำ  จิรัมย์

ผู้จัดกำรธนำคำรกรุงไทย สำขำสตึก555 

หมู่ ถนนสนำมม้ำ ต ำบลนิคม อ ำเภอสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

กำรจัดกำร นำงสำวปณัฐชล  ดุมชัยภูมิ

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์

เซ็นเตอร์ จ ำกัด274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์ - 

นำงรอง ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวอริสรำ  บุญช ำนำญ

ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำประโคนชัย278 หมู่ 3 

ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

กำรจัดกำร นำงสำวอนัญญำ  มำลำทอง

นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลอสิำณ112 

หมู่ 9 ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวสุวิมล  นันทวงศ์

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328/11 

ถนนจิระ อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000

กำรจัดกำร นำงสำวฟ้ำรุ่ง  อนิทิพันธ์

นำงสำวลลิตำ  สำยวังเกล้ียง

ผู้จัดกำร หจก.ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์

เซอร์วิส68/4-5,70 ถนนถำนี ต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวสุธำมำศ  จันทร์บุบผำ

นำงสำวอรวรรณ  สุขน้อย

นำยกเทศบำลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี 

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวกำญจนำ  สีหงษ์น้อย

นำงสำวพัชรินทร์  ยอดกุล

คุณส่องศรี นนทะอุด หจก.บุรีรัมย์นิวสมต

ระกูล112 หมู่ 16 ต ำบลสวำยจีก อ ำเภอ

เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรตลำด นำงสำวศิลป์ศุภำ  สว่ำงพบ



นำยสมหมำย ไชยนิจ ผู้อ ำนวยกำรท่ำ

อำกำศยำนบุรีรัมย์143 หมู่ 12 ต ำบล

ร่อนทอง อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

กำรส่ือสำรมวลชน นำยพีร์ชนำ  รำสูงเนินนำงสำวว

ริสสำ  ศุภภัทร์โสภณ

นำยอ ำเภอประโคนชัยถนนประโคนชัย-

เดชอุดม ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคน

ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

กำรส่ือสำรมวลชน นำงสำวกำนดำ  รุ่งเรืองนำงสำว

กิติมำ  พรหมประโคน

นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลอสิำณหมู่ 9

 ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000

กำรส่ือสำรมวลชน นำยพูนศักด์ิ  ผลเจริญนำงสำวปิ

ยะรินทร์  เย็นใส

ผู้จัดกำร ศรีวิไล สุโขทัยรีสอร์ท แอนด์ 

สปำ214/4 หมู่ 2 ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอ

เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวไข่มุก หอมดวงศรี

นำงสำวฐิติมำ เชษฐรำชนำงสำว

พรชิตำ สิทธิคุณำพันธ์ุนำงสำว

พัชรำ ฤทธ์ิไธสง

หัวหน้ำไปรษณีย์ล ำปลำยมำศ701 หมู่ 7 

ถนนสหนบมำศ ต ำบลล ำปลำยมำศ 

อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

กำรตลำด นำงสำวเสำวลักษณ์  ตุ่นทอง

นำงสำวศศิวรรณ  สวำศรี

ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000

กำรส่ือสำรมวลชน นำงสำวพฤษชำติ  วงศ์ประสิทธ์ิ

นำงสำวพิยะดำ  เสียงประเสริฐ

ผู้จัดกำรธนำคำรออมสิน สำขำมุขมนตรี

1/36 ถนนมุขมนตรี ต ำบลในเมือง อ ำเภอ

เมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวกมลชนก  อดทน

นำงสำวลลิตำ  ฉวีวงศ์นำงสำวสุ

รีลักษณ์  เลกระโทก

หัวหน้ำสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง

ประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์65 ถนนเทพ

สุรินทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร์ 32000

กำรส่ือสำรมวลชน นำงสำวจันทร์จิรำ  ประทุม

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล บริษัท นอร์ทอสี รับ

เบอร์ จ ำกัด(มหำชน)398 หมู่ 4 ถนนโชค

ชัย-เดชอุดม ต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคน

ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวสุนำรี   ฉิมงำมนำงสำว

สุปัญญำ  กุลวงศ์นำงสำวอภิรดี 

 เสำยอด



ผ่ำยบุคคล Banana Fan Sea Resort 201 

หมู่ 2 ถนนหำดเฉวง ต ำบลบ่อผุด อ ำเภอ

เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวณัฐวรำ  แววกระโท

กนำงสำวชนิดำ  พรมแสน

ผู้จัดกำรธนำคำรออมสิน สำขำสุรินทร์356

 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์ 32000

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวชมพูนุช  แข็งฉลำด

ผู้จัดกำร Buriram Alvarez Hotel139 ถนน

 จิระ ต ำบล ในเมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ 31000

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวชลธิชำ ลงลำยชำติ

นำงสำวนฤมล เริกไชย

ผู้จัดกำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 

สำขำบุรีรัมย์37/41-42 ถนนธำนี ต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวฟ้ำลดำ  เจริญ

นำยบัณฑิต  โพธิดก โยธำธิกำรและผัง

เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 12/2 ต ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.

กำรส่ือสำรมวลชน นำงสำวปรีณำ  แสงงำม

นำยอ ำเภอนำงรองต ำบลนำงรอง อ ำเภอ

นำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวจรรยพร  วิเชียร

ผู้บริหำร บริษัทโรบินสัน จ ำกัด(มหำชน) 

สำขำบุรีรัมย์125 หมู่ 6 ต ำบลกระสัง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.

กำรตลำด นำงสำวรุ่งรวี  คงดีนำงสำวดวง

ฤทัย  สัมพันธ์

นำยอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวจินตนำ  ไชยศรีรัมย์

นำงสำวจุฑำรัตน์  สำลีนำงสำว

นพรัตน์  โสรเนตร

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน

บุรีรัมย์88 หมู่ 4 ต ำบลห้วยรำช อ ำเภอ

ห้วยรำช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวชฎำทิพย์  ฉ่องงูเหลือม

นำงสำวธิภำภรณ์  ยำตำ

นำงสำวธีรรัตน์  สอนน้อย

นำงสำวประภำพร  บวรรัตน์

นำงสำวพัชรำภรณ์  นะรินรัมย์

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์261 

ถนนจิระ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวนริศรำ  ชะระตะดุ

นำงสำวพันธ์ุชิตำ ชำลีกุล

นำงสำวภัทรวดี  เข็มดี



นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

444 หมู่ 11 ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวณัฎฐธิดำ  เทวอนรัมย์

นำงสำวบัวชมพู  เกตุชิดนำงสำว

ชลธฺชำ  จีนเกำนำงสำวบุษผำ  

เรียนไธสงนำงสำวนัฐชำ  คดรัมย์

นำยสุรศักด์ิ  เกียรติอำภำเดช 

นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยรำช199 หมู่ 3 

ต ำบลห้วยรำช อ ำเภอห้วยรำช จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยชัยนันท์  ชีรัมย์นำยอนำวิล  

โยธี

ผู้จัดกำรธนำคำรออมสิน สำขำสตึก49 หมู่

 16 ต ำบลนิคม อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 31150

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำววันวิสำข์  บันดำลสิทธ์ิ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำงแวง

118 หมู่ 1 ต ำบลบ้ำนแวง อ ำเภอพุทไธสง 

อ ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยบัญญพนต์  จิตไธสง

ผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร 127/8 หมู่ 10 ต ำบลอิ

สำณ อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวธัญญำวรรณ  แซ่เต็ง

นำงสำวศิริวรัตน์  เจริญรัมย์

คุณสุเทียน กระจ่ำงจิตร ท้องถ่ินอ ำเภอส

ตึกต ำบลสตึก อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

31150

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวนิตยำ  ปรุงจันทร์

ผู้จัดกำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 

สำขำบุรีรัมย์37/41-42 ถนนธำนี ต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวปธิดำ  ดำทอง

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลค่ำยสมเด็จ

เจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก147 หมู่ 13 

ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำยภัทรพงศ์  ทวีสุขนำงสำวเยำ

วดี  สมำนมิตร



คุณรัชพล  ตระหนักยศ ประธำนบริษัท 

นวรัตน์ จ ำกัด 131 หมู่ 19 ถนนบุรีรัมย์-

สุรินทร์ ต ำบลสวำยจีก อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์

 จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรตลำด นำงสำวสุดำรัตน์  เถิงใจ

ผู้จัดกำร หจก.เรืองแสงไทย บุรีรัมย์114 

หมู่ 14 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต ำบลชุมเห็ด

 อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรตลำด นำงสำวกนกพร  บุญครบุรี

นำงสำวยำใจ  ธนบุญสมบัติ

นำงสำวสิริรัตน์  ชวนรัมย์

โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์12/2

 ถนนนคร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำยถิรธนำ  พรหมมูล

หัวหน้ำส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด

บุรีรัมย์97/7 ถนนอนิจันทร์ณรงค์ ต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวชัญญำ  โชตินัทธวัฒน์

นำงสำวอำรียำ  แซ่ล้ี

ผู้อ ำนวยกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัด

บุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง 

ต ำบลชุมเห็ด อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000

กำรจัดกำร นำงสำวกิตติพร  วรรณทอง

นำงสำวอรอุษำ เหล่ียมดี

หัวหน้ำไปรษณีย์ สำขำบุรีรัมย์17 หมู่ 13 

ถนนอสิำณ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวสุกัญญำ  ทรงทรัพย์

นำงสำวพรชิตำ  พรหมวิจิตร์

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลโรงแรมเดอศิตำปร้ิน

เซสบุรีรัมย์ 528/48 ต ำบลในเมือง อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร

080-7973300

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำยสันติรำช แสงนวลนำงสำว

อนัญญำ จำรุสิน

หัวหน้ำไปรษณีย์ สำขำบุรีรัมย์17 หมู่ 13 

ถนนอสิำณ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวนิตยำ  เผือกแก้ว

นำงสำวพิกุล  ลิไธสงนำงสำวรุ่ง

นภำ  ศุภธีรประภำ

ผู้จัดกำรส่วนส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ

บุรีรัมย์55 ถนนรมย์บุรี ต ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำววันวิสำ  นครศรีนำงสำว

สุนิตรำ  บัตรประโคน



พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

จังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์รำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 

1159 เขำกระโดง ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมือง

 จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำยวรวุฒิ  สีลำนำงสำวปภำวี  

พวงพันธ์นำงสำววนิดำ  สุรัมย์

นำงสำวศิริพร  พิมพ์วำปี

นำงสำวศศิธร  ฤทธ์ิรัมย์

คุณจิตติมำ  เพียรไพศำลลิขิต บริษัท แสง

ไทย ไอเม็ก จ ำกัด517 ถนนพหลโยธิน 

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน 

กรุงเทพมหำนคร 10220

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำววัชรำภรณ์  ชอบธรรม

เจ้ำพนักงำนท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ 

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวชลธิชำ  แก้วธำนี

นำงสำวณัฐฐินันท์  นำดีนำงสำว

ศุภัชญำ  ชอบรัมย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์439 ต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวณัฎยำ  รุ่งเรืองนำงสำว

รัชนีกร  สมค ำ

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328/11 ถนนจิระ 

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000 โทร 044-611442

กำรจัดกำร นำงสำวณัฐมน มำล้อโคตร

นำงสำวกมลชนก สมรูป

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์

เซ็นเตอร์ จ ำกัด274 หมู่ 8 ถนน บุรีรัมย์-

นำงรอง ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวพัชรินทร์  ชินรัตน์

ส ำนักงำนประกันสังคมบุรีรัมย์231 หมู่ 9 

ถนนบุรีรัมย์-นำงรอง ต ำบลอสิำณ อ ำเภอ

เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

โทรสำร 044-634881

กำรตลำด นำงสำวก่ิงกำญจน์ บังศรี

สหกรณ์กำรเกษตรคลองขลุง 1/1 หมู่ 10 

ต ำบลคลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง จังหวัด

ก ำแพงเพขร 62120 โทร 081-6745577

กำรตลำด นำงสำวสุพิชญำ สะเริญรัมย์



สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328/11 ถนนจิระ 

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000 โทร 044-611442

กำรจัดกำร นำงสำวเกวลิน ตองติดรัมย์

นำงสำวอทิพร พิมอักษร

นำงสำวสุชัญญำ พยัคกุล

ร้อยเอกจิรวัฒน์ เก้ือทำน หน่วยสัสดี

อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ต ำบลในเมือง อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

081-1209649

กำรจัดกำร นำงสำวนลินนิภำ แข็งฉลำด

ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทบุรีรัมย์

411 ถนนทำงหลวงชนบท ต ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

044-611502

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยภูมิวิช  ก่อสวัสด์ิวำนิช

ฝ่ำยบุคคลโรงแรมบุรีเทล512 ถนนหำญ

ชนะ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000 โทร 089-8996500

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำยกัญญ์วรำ ขำวสอำด

ผู้จัดกำรธนำคำรออมสิน21 ถนนธำนี 

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวกัญญำพัชร ยงค์สวัสดิ

พงศ์นำงสำวกวินทรำ  ซึมรัมย์

ผู้จัดกำรธนำคำรออมสิน สำขำทวีกิจ

บุรีรัมย์274 หมู่ 8 ถนนจิระ ต ำบลอสิำณ 

อ ำเภอเมือง บุรีรัมย์ 31000 โทร 

044-6425720

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวเสำวลักษณ์ โชอนิทร์

นำงสำวอภิญญำ  ประภำสัย

พ.ต.ต.ณิชธร  ปูรณะปัญญำ  สำรวัตร 

สถำนีต ำรวจทำงหลวง 2 กองก ำกับกำร 6

 กองบังคับกำรต ำรวจทำงหลวงถนน

บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต ำบลในเมือง อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยชำคริต  สุขนำที

สิบต ำรวจเอกอัครชัย สมดี ปลัดองค์กร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนบัวต ำบลบ้ำนบัว 

อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำยชวินธรณ์  พิชญ์ประเสริฐ



นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลปทุมรัตต์1 

หมู่ 9 ต ำบลบัวแดง อ ำเภอปทุมรัตต์ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

กำรจัดกำร นำงสำวศิวลักษณ์  ปลำยไม้

คุณณรำกรณ์ เครือบุดดี บริษัทเมืองไทย

แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)53/9 ถนนรมย์

บุรี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 063-2312800

กำรจัดกำร นำยธีรกำนต์ มหิงฬำเดช

นำงสำวจริยำ มำลี

นำยอ ำเภอยุทธนำ พิทยำนันทกุลต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

โทร 044-611622

กำรบริหำรทรัพยำกรณ์มนุษย์ นำงสำวศิริลักษณ์ เถำะงำม

เอี่ยมนำงสำวอรญำ สุนำรินทร์

นำงสำวณัฐฐินันท์ วัชระวรพันธ์

ผู้บริหำร หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญกำรยำง

365 หมู่ 3 ถนนจิระ ต ำบลอสิำณ อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

094-2896515

กำรตลำด นำงสำวจิตสุภำ ไพเรำะ

นำยครรชิต ปรำบพยัคฆำ เทศบำลต ำบล

ปะค ำ299 หมู่ 2 ถนนสนิทพัฒนำ ต ำบล

ปะค ำ อ ำเภอปะค ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

กำรจัดกำร นำยถนอม นิลพำทย์

นำงสำววีนัส  ขันทอง หจก.เคเอ็นเอ284/1

 หมู่ 3 ต ำบลชุมพลบุรี อ ำเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ 32190

กำรจัดกำร นำงสำวคนึงนิจ  ขันทอง

คุณชอบ  เภตรำ เภตรำไม้แบบพลำสติก

307 หมู่ 9 ถนนเล่ียงเมืองแยกบ้ำนกุง 

ต ำบลชุมเห็ด อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวน้ ำทิพย์  กุลรัมย์

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล โรงแรมเทพนคร 139 

หมู่ 3 ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวอำรียำ  พิเรศรัมย์

นำงสำววนิภำ  จินดำอนิทร์

ผู้จัดกำร Mytt Beach Hotel,Pattaya 10 

หมู่9 ซอยพัทยำ3 ถนนชำยหำดพัทยำ 

ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัด

ชลบุรี 20150 โทร038-259510

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม



ผู้จัดกำร Movenpick Siam Hotel Na 

Jomtien Pattaya 55 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท 

ต ำบลสัตหีบ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

20250 โทร066-33078888

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม

นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองบุรีรัมย์9 

ถนนรมย์บุรี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวจิรำวดี  ลีปอพำน

ผู้จัดกำรบริษัท บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด สำขำบุรีรัมย์150 หมู่ 7 ต ำบลอสิำณ

 อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวบัณฑิตำ  โสขุนทด

นำงสำวอนิทิรำ  เภำพำน

ผู้จัดกำร บริษัทสยำม มอดิฟำยด์ สตำร์ช 

จ ำกัด199 หมู่ 1 ต ำบลหนองบัว อ ำเภอปะ

ค ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

กำรจัดกำร นำงสำวปิยะรัตน์  ส ำรำญดี

นำงสำวนรำวรรณ  ไพเรำะ

ผู้จัดกำร บริษัทสยำมแม็คโคร จ ำกัด

(มหำชน) สำขำบุรีรัมย์151 หมู่ 7 ต ำบลอิ

สำณ อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวรสิตำ  อนิผำนำงสำว

จันทมณี  ชิวประโคน

ฝ่ำยบุคคล บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช 

โพลีเมอร์ส จ ำกัด26 หมู่ 4 ต ำบลหนอง

หงษ์ อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวจินดำรัตน์  ทรัพย์เจริญ

ฝ่ำยบุคคล บริษัทดอยค ำผลิตภัณฑ์

อำหำรจ ำกัด117/1 ถนนพญำไท แขวง

เพรชบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 

10400

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวณัฐฐินันท์  วัชระวรพันธ์

นำงสำวศิริลักษณ์  เถำะงำมเอี่ยม

ผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุรีรัมย์

คอมพิวเตอร์29/1 หมู่ 7 ต ำบลสวำยจีก 

อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยธนกฤต  ล้ิมวัฒนกิตตินำย

สถำพร  ภิรมย์นำค

นำยอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยธนภัทร  อำสำ

ผู้จัดกำร Buriram Alvarez Hotel139 ถนน

 จิระ ต ำบล ในเมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ 31000

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวทิพวรรณ จันทร์คง



ผู้จัดกำร โรงแรมมำเมซอง 388 หมู่ 9 

ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

31000

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวนันธิกำนต์ เพ่ิมดี

นำงสำวสุนิชำ ควินรัมย์

นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลประโคนชัย

339 หมู่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต ำบล

ประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ 31140

กำรจัดกำร นำงสำววิภำดำ  ชัยปลัด

นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลเขำคอกหมู่ 

2 ต ำบลเขำคอก อ ำเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

กำรจัดกำร นำงสำวเบญจพร  ยืนศรี

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์261 

ถนนจิระ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำววลิสรำ  ฤทธ์ิแก้ว

นำงสำววันวิสำ  สันโดษ

นำยวัชรินทร์  สำมี ผู้บริหำรสำขำล ำ

ปลำยมำศบริษัท เจแอน่ที เอกเพรส สำขำ

ล ำปลำยมำศ 122 หมู่ 9 ต ำบลล ำปลำย

มำศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวสุธำทิตย์  ศรีรัมย์

ฝ่ำยบุคคลโรงแรมดุสิตดีทูเขำใหญ่678 หมู่

 18 ถนนเขำใหญ่-วังน้ ำเขียว ต ำบลหมูสี 

อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 30130

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวกัญญำรักษ์ เซรัมย์

ผู้อ ำนวยกำรกำรไฟฟ้ำอ ำเภอประโคนชัย 

หมู่ 3 ถนนประโคนชัย-บุรีรัมย์ ต ำบลประ

โคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

31140

กำรจัดกำร นำงสำวจันทมณี  ล้อประโคน

นำยอ ำเภอหนองหงส์ถนนศรีสง่ำ-โนนแดง

 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31240

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวพรรณิภำ  ธรรมดำ

นำงสำววนิดำ  รักพร้ำนำงสำวสุ

กัญญำ  ดีมำก

คุณจิตติมำ  เพียรไพศำลลิขิต บริษัท แสง

ไทย ไอเม็ก จ ำกัด517 ถนนพหลโยธิน 

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน 

กรุงเทพมหำนคร 10220

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำววัชรำภรณ์  ชอบธรรม



เจ้ำพนักงำนท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ 

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31000

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวชลธิชำ  แก้วธำนี

นำงสำวณัฐฐินันท์  นำดีนำงสำว

ศุภัชญำ  ชอบรัมย์

นำยขัตติยำ ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัด

บุรีรัมย์1159 ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวอรทัย  สุวรรณะ

ผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำด

ลูกค้ำ ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ ำกัด 127 หมู่ 10 

ต ำบลอสิำณ อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000

กำรจัดกำร นำงสำวจันทร์จิรำ  สมดัง

นำงสำวปิยะรัตน์  ส ำรำญดี

นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลปะค ำ299 

หมู่ 2 ต ำบลปะค ำ อ ำเภอปะค ำ จังหวัด

บุรีรัมย์ 31220

กำรจัดกำร นำงสำวศิริลักษณ์  สิทธ์ิเทียม

ทอง

ผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตรวิสัย จ ำกัด

206 หมู่ 2 ถนนปัทมำนนท์ ต ำบลเกษตร

วิสัย อ ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

45150

กำรตลำด นำงสำวนุชสบำ  ด ำรี

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลประโคนชัย190 

หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต ำบลประ

โคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

31140

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยกิตติธัช  สนศรีนำยณัฐพงศ์

 หล่อประโคน

ผู้จัดกำรส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

67/22 ถนนหลักเมือง ต ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

044-611016

กำรจัดกำร นำงสำวรุ่งทิพย์ กิติสกนธ์

นำงสำววริศรำ งำมนวล

นำยกเทศมนตรีต ำบลดอนหัวฬ่อ49 หมู่ 6

 ต ำบลดอนหัวฬ่อ อ ำเภอเมืองชลบุรีรัมย์ 

จังหวัดชลบุรี 20000 โทร 038-193120

กำรบริหำรทรัพยำกรณ์มนุษย์ นำงสำวจินดำรัตน์  ทรัพย์เจริญ

คุณวัลญำ สินปรุ บริษัทเมก้ำคำสเซิล 

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)181 หมู่ 1 ต ำบลอิ

สำณ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

31000 โทร 044-618889

กำรจัดกำร นำงสำวศิริวรรณ พันล้อมโส 

นำงสำวสุดำรัตน์ ปุลันรัมย์



ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล บริษัท รักษำควำม

ปลอดภัย บีอำร์ซิคิวริต้ี เซอร์วิส จ ำกัด 

40/33-34 ซอยไทยวัชรำมำศ ถนนอนิ

จันทร์ณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 

044-601556

กำรบริหำรทรัพยำกรณ์มนุษย์ นำยนำคภูมิ ฮุยปำอำจนำยค

มกฤษ ม่วงมงคลนำยสุชำ ฉลำด

นำยสุมนัสชัย สมำนทอง

คุณเอมษกรณ์  วงศ์สำ บริษัท ทีเอสท ำดี

อนิเซนทีฟ จ ำกัด42/2 หมู่ 5 ต ำบลมะเร็ต 

อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

84310

กำรจัดกำร นำงสำวฟ้ำรุ่ง สุทธสน

Banana Fan Sea Resort201 Moo 2, 

Chaweng Beach Road, T. Bophut, Koh 

Samui, Suratthani 84320, Thailand.

กำรจัดกำร นำยพิมพ์พิมณ เคร่ืองทอง

ผู้จัดกำรบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป

 จ ำกัด274 หมู่ 8 ต ำบลอสิำณ อ ำเภอ

เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรตลำด นำงสำวธัญยำพร  วิชัยกุล

ผู้จัดกำรโรงแรมดุสิตดีทูเขำใหญ่678 หมู่ 

18 ถนนเขำใหญ่-วังน้ ำเขียว ต ำบลหมูสี 

อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 30130

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวชุตินันท์ ชำญศรี

นำงสำวสินีนำฎ ตำมสีรัมย์

นำงสำวศริตำ สุขจิต

นำงสำมพรำน ไวยวุฒินันท์ กรรมกำร

ผู้จัดกำรบริษัท รักษำควำมปลอดภัย 

วัฒนำอนิเตอร์ กำร์ด จ ำกัด516 ซอยหำญ

ชนะ ถนนจิระ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เศรษฐศำสตร์ นำยสหัสวรรษ  ปะกิน ำหัง

นำยอ ำเภอนำงรอง60 ถนนสืบสหกำรท่ีว่ำ

กำรอ ำเภอนำงรอง ต ำบลนำงรอง อ ำเภอ

นำงรอง จัวหวัดบุรีรัมย์ 31110

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำงสำวจิตติมำ  นรัฐกิจ

นำยพิชัย  เรืองสุขศรีวงค์114 หมู่ 14 ถนน

บุรีรัมย์-พุทไธสง ต ำบลชุมเห็ด อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรจัดกำร นำงสำวมลนิกำ  สระแก้ว

นำงสำวจุฑำมำศ  ชำญกระโทก
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ถนนนำงรอง-ปะค ำ ต ำบลนำงรอง อ ำเภอ

นำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำยวำที  นำเคน

ผู้จัดกำรธนำคำรกรุงไทย สำขำโรบินสัน

บุรีรัมย์125 หมู่ 6 ต ำบลกระสัง อ ำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

กำรเงินและกำรธนำคำร นำงสำวปำณิศำ  ผลเกิด

ผู้จัดกำรโรงแรมศรีล ำดวน 155/5 หมู่ 8 

ถนนโยธำธิกำร ต ำบลโพธ์ิ อ ำเภอเมืองศรี

สะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม นำงสำวคณิตำ  สำลี


