ລາຍຊື່ຜູ ເ້ ຂົາຮວ່
້ ມກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນລະດັບສຸ ງ ຄັງທີ
້ 11
ທີ່ ຫໍປະຊຸ ມແຫ່ ງຊາດ (ຫຼກ
ັ 6), ລະຫວ່ າງວັນທີ 19-20 ພະຈິກ 2013
ລໍາດັບ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ ງ

ໝາຍເຫດ

ສະພາແຫ່ ງຊາດ
1.

ພະນະທ່ ານ ສຈ.ດຣ. ພອນເທບ ພົນເສນາ

ປະທານຄະນະກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ

2.

ພະນະທ່ ານ ດວງດີ ອຸ ດທະຈັກ

ປະທານຄະນະກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ

3.

ພະນະທ່ ານ ສຈ. ດຣ. ດາວອນ ຫວ່ າງວິຈດ
ິ

ປະທານຄະນະກໍາມາທິການກົດໝາຍ

4.

ພະນະທ່ານ ດຣ. ກຸ ແກ ້ວ ອັກຄະມົນຕີ

ປະທານຄະນະກໍາມາທິການຕ່ າງປະເທດ

5.

ພະນະທ່ານ ດຣ. ນາງ ສຸ ວນ
ັ ເພັງ ບຸ ບຜານຸວງົ

ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ
ການເງ ິນ

6.

ທ່ານ ນາງ ໄກສອນ ແກ ້ວມະນີໂຄດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພົວພັນຕ່ າງປະເທດ

ຫ້ອງວ່ າການລັດຖະບານ
7.

ພະນະທ່ ານ ບຸ ນເຮືອງ ດວງພະຈັນ

ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາຫ້ອງວ່ າການລັດຖະບານ
ປະທານຄະນະຊີນ
້ ໍາພັດທະນາຊົນນະບົດແລະລືບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ

8.

ພະນະທ່ ານ ນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ

ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາຫ້ອງວ່ າການລັດຖະບານ
ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກາ້ ວໜ້າຂອງແມ່ ຍິງ

9.

ທ່ ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ

ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການເພື່ອຄວາມກາ້ ວໜ້າ
ຂອງແມ່ ຍິງ

10.

ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ

ຮັກສາການຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການເພື່ອແມ່
ແລະເດັກ

11.

ທ່ານ ບຸ ນພະມິດ ໂສມວິຈດ
ິ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະກໍາມະການຄຸ ມ
້ ຄອງແຫ່ ງຊາດ
ເພື່ອການແກ ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນ
ສປປ ລາວ

12.

ທ່ານ ຈິດ ທະວີໃສ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະຊີນ
້ ໍາພັດທະນາຊົນນະບົດແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ກະຊວງການຕ່ າງປະເທດ
13.

ພະນະທ່ ານ ດຣ. ທອງລຸ ນ ສີສຸລດ
ິ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
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ລໍາດັບ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ ງ

14.

ທ່ ານ ໄຊຍະການ ສີສຸວງົ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

15.

ທ່ ານ ອ້ວນ ພົມມະຈັກ

ຫົວໜ້າກົມສົນທິສນ
ັ ຍາ ແລະ ກົດໝາຍ

16.

ທ່ ານ ດຣ. ຂຽນ ພັນສຸ ຣວ
ິ ງົ

ຫົວໜ້າກົມອາຊຽນ

17.

ທ່ ານ ສີທງົ ຈິດໂຍທິນ

ຫົວໜ້າກົມການຂ່ າວ

18.

ທ່ ານ ຄອນເພັງ ທໍາມະວົງ

ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດ

19.

ທ່ ານ ສຸ ກທະວີ ແກວ້ ລາ

ຫົວໜ້າພະແນກ ກົມອາຊີ-ປາຊີຟິກ

ໝາຍເຫດ

ກົມອົງການຈັດຕັງສາກົ
້
ນ ກະຊວງການຕ່ າງປະເທດ
20.

ທ່ານ ອານຸພາບ ວົງໜໍ່ ແກ ້ວ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

21.

ທ່ານ ນາງ ວຽງສະໄຫມ ພັນວົງສາ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

22.

ທ່ານ ນາງ ວາດສະໜາ ວົງພິລາ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

23.

ທ່ານ ສິຣພ
ິ ນ
ົ ເພຍເທບ

ວິຊາການອາວຸ ໂສ

24.

ທ່ານ ນາງ ມຸ ກດາວັນ ສີສຸລດ
ິ

ວິຊາການອາວຸ ໂສ

25.

ທ່ານ ຄໍາຜິນ ພິລາກອນ

ວິຊາການອາວຸ ໂສ

26.

ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ແກ ້ວວົງວິຈດ
ິ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

27.

ທ່ານ ວິລດ
ັ ສອນ ວິສອນນະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈໍາຕ່ າງປະເທດ,
ກະຊວງການຕ່ າງປະເທດ
28.

ທ່ ານ ເຄນທອງ ນວນທະສິງ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈໍາ ຍີ່ປຸ່ ນ

29.

ທ່ ານ ນາງ ມະໂນຣົມ ໂພນໄຊຍາ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈໍາ ບຣຸ ກແຊນ
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ລໍາດັບ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ ງ

30.

ທ່ ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈໍາ ເຊີແນວ

31.

ທ່ ານ ຢົງ້ ຈັນທະລັງສີ

ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈໍາ

ໝາຍເຫດ

ສະວິດເຊີແລນ

ກະຊວງການເງ ິນ
32.

ພະນະທ່ ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

33.

ທ່ ານ ດຣ. ບຸ ນເຫຼອ
ື ສິນໄຊວໍລະວົງ

ຫົວໜ້າ ກົມນະໂຍບາຍການເງ ິນ

34.

ທ່ ານ ອັງຄານສະດາ ມ່ ວງຄໍາ

ຮອງຫົວໜ້າກົມການເງ ິນຕ່ າງປະເທດ

35.

ທ່ ານ ພູ ທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຄັງເງ ິນແຫ່ ງຊາດ

36.

ທ່ານ ສຸ ລວ
ິ ດ
ັ ສຸ ວນ
ັ ນະຈູມຄໍາ

ຫົວໜ້າພະແນກ ກົມນະໂຍບາຍການເງ ິນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
37.

ພະນະທ່ ານ ສົມດີ ດວງດີ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ

38.

ພະນະທ່ ານ ດຣ. ບຸ ນທະວີ ສີສຸພນ
ັ ທອງ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

39.

ພະນະທ່ ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

40.

ພະນະທ່ ານ ດຣ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

41.

ທ່ ານ ດຣ. ກິແກວ້ ຈັນທະບູ ຣີ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

42.

ທ່ານ ສະໄໝຈັນ ບຸ ບຜາ

ຫົວໜ້າສູ ນສະຖິຕ ິ

43.

ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບຸ ນ

ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັງພະນັ
້
ກງານ

44.

ທ່ ານ ນາງ ພອນສະຫຼ ີ ສຸ ກສະຫວັດ

ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕສ
ິ ງັ ຄົມ

45.

ທ່ ານ ພູ ຂງົ ບັນນາວົງ

ຫົວໜ້າກົມປະເມີນຜົນ

46.

ທ່ ານ ນາງ ສີສມ
ົ ບູ ນ ອຸ ນາວົງ

ຫົວໜ້າກົມຮ່ ວມມືສາກົນ

3

ລໍາດັບ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ ງ

47.

ທ່ ານ ເພັດໃສ ເພຍເທບ

ຫົວໜ້າກົມແຜນການ

48.

ທ່ານ ອາຈົງ ລາວເມົາ

ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

49.

ທ່ ານ ນາງ ເພັດສະໝອນ ສອນ

ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕເິ ສດຖະກິດ

50.

ທ່ ານ ດຣ. ລີເບີ ລີບວ
ົ ປາວ

ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົນ້ ຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ ງຊາດ

51.

ທ່ ານ ວິຈດ
ິ ຊິນດາວົງ

ຮອງປະທານ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມາທິການຮ່ ວມມື

ໝາຍເຫດ

ລາວ-ຈີນ

52.

ທ່ ານ ພອນສຸ ກ ຄຸ ນສົມບັດ

ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການຮ່ ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ

53.

ທ່ ານ ວຽງສະຫວັນ ວິໄລພອນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມາທິການຮ່ ວມມືລາວຫວຽດນາມ

54.

ທ່ ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸ ທະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ

55.

ທ່ ານ ນາງ ສີສະຫວັນ ດິດພາວົງ

ກົມແຜນການ

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
56.

ພະນະທ່ ານ ດຣ. ພວງປາຣິສກ
ັ ປຣະວົງວຽງຄໍາ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

57.

ທ່ ານ ບົວລີ ພະເມືອງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ ້

58.

ທ່ ານ ດຣ. ສົມພັນ ຈັນເພັງໄຊ

ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມແຜນການ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
59.

ພະນະທ່ ານ ດຣ. ພັນຄໍາ ວິພາວັນ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ

60.

ທ່ານ ນາງ ຄໍາປະເສີດ ກິຕຍ
ິ ະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການແລະການຮ່ ວມມື

61.

ທ່ານ ອູ່ ຄໍາ ສີສຸນນ
ົ ທ໌

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາເສດຖະສາດ

62.

ທ່ານ ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

63.

ທ່ານ ສົມນັກ ຍອດຄໍາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາການຄ້າ
4
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ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ ງ

ໝາຍເຫດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ
64.

ພະນະທ່ ານ ດຣ. ເອກສະຫວ່ າງ ວົງວິຈດ
ິ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ

65.

ພະນະທ່ ານ ດຣ. ສົມອົກ ກິ່ງສະດາ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

66.

ທ່ ານ ດຣ. ນາງ ຜາສຸ ກ ວົງວິຈດ
ິ

ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການແລະການຮ່ ວມມື

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
67.

ທ່ ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ

68.

ທ່ ານ ອຸ ໄລ ພະດວງເດດ

ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່
69.

ພະນະທ່ ານ ວິລະພົນ ວິລະວົງ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

70.

ທ່ ານ ດຣ. ບຸ ນເຖິງ ເພັງທະວົງສາ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ກະຊວງພາຍໃນ
71.

ພະນະທ່ ານ ຄໍາມູນ ວິພງົ ໄຊ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

72. ທ່ ານ ນາງ ວິໄລທອນ ສູນທອນໄຊມົງຄຸ ນ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ິ ແກວ້ ປັນຍາ
73. ທ່ ານ ນິສດ

ຫົວໜ້າກົມແຜນການ

74. ທ່ ານ ນາງ ສຸ ກສັນ ທະວີຄໍາ

ກົມແຜນການ

ກະຊວງຍຸ ຕທ
ິ ໍາ
75. ພະນະທ່ ານ ສຈ. ດຣ. ເກດ ກິຕສ
ິ ກ
ັ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

76. ທ່ ານ ນະລົງລິດ ນໍຣະສິນ

ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມຮ່ ວມມືກບ
ັ ຕ່ າງປະເທດ

ິ ທາ
77. ທ່ ານ ສຸ ພີ ນໍລນ

ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົນ້ ຄວ້າກົດໝາຍ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
78. ພະນະທ່ ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດຕິຍະ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ
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ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

79. ທ່ ານ ລີປ່າວ ຢ້າງ

ຕໍາແໜ່ ງ

ໝາຍເຫດ

ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ ວມມື

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
80. ພະນະທ່ານ ນູລນ
ິ ສິນບັນດິດ
81.

ທ່ ານ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ຫົວໜ້າກົມແຜນການ

ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
82. ພະນະທ່ ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ

83. ທ່ານ ສິຣສ
ິ ໍາພັນ ວໍຣະຈິດ

ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ ວມມື

ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ
84. ພະນະທ່ ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ

ຮອງຜູ ວ
້ ່ າການທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ

85. ທ່ ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມພົວພັນສາກົນ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາແຫ່ ງຊາດ
86. ພະນະທ່ ານ ສີສະຫວາດ ທິລາວົງ

ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາແຫ່ ງຊາດ

87. ທ່ານ ຂັນທະວົງ ດາລາວົງ

ເລຂາທິການເອກ

88. ທ່ານ ກິດສະໜາ ວົງໄຊ

ຜູ ອ
້ ໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເບຍລາວ

89. ທ່ ານ ຄໍາຜາຍ ສີລາຊາ

ປະທານສະມາຄົມທຸລະກິດກໍ່ ສ້າງແຫ່ ງຊາດ

90. ທ່ ານ ກິ ໂອປາວີ

ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາເອີຣບ
ົ ປະຈໍາ
ລາວ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ ຍິງລາວ
91.

ພະນະທ່ ານ ນາງ ສີໄສ ລືເດດມູນສອນ

92. ທ່ານ ດຣ. ນາງ ດວງສະໝອນ ດາລາວົງ

ປະທານ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
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ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ ງ

ໝາຍເຫດ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ ມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
93. ພະນະທ່ ານ ວິໄລວົງ ບຸ ດດາຄໍາ

ເລຂາທິການບໍລຫ
ິ ານງານ

ຄະນະກໍາມະການແຫ່ ງຊາດເພື່ອກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸ ມຢາເສບຕິດ
94. ທ່ ານ ກຸ ຈັນສີນາ

ຮັກສາການປະທານ

95. ທ່ ານ ພຸ ດສະຫວາດ ສູນທະລາ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ ວມມື

96. ທ່ ານ ບຸ ນເພັງ ສີສະຫວັດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລຫ
ິ ານ

ອົງການທີ່ບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ (Non Profit Association)
97. ທ່ ານ ດຣ. ຈັນສີ ພິມມະຈັນ

ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸ ຂະພາບຄອບຄົວ

98. ທ່ານ ນາງ ບຸ ດສະດີ ຄຸ ນນະວົງ

ເລຂາທິການສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

99. ທ່ານ ຄໍາຮຽນ ອິນທະຫວາ

ປະທານມູນນິທກ
ິ ານສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ

100. ທ່ານ ນາງ ແກ ້ວມະນີວອນ ຜາລີຂນ
ັ

ປະທານສະມາຄົມຄຸ ນຄ່ າລາວ

101. ທ່ານ ນວນຕາ ລາດສະວົງໄຊ

ຮອງປະທານສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ ງຊາດລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
102.

ພະນະທ່ ານ ອານຸພາບ ຕຸ ນາລົມ

ຮອງເຈົາຄອງ
້

103.

ທ່ ານ ບຸ ນເລື່ອມ ດວງເງ ິນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

104.

ທ່ ານ ສົມບັດ ຈັນທະລາ

ວ່ າການຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມືສາກົນ

105.

ທ່ ານ ວິໄລພັນ ເພັງຄໍາຮັກ

ວິຊາການ

ແຂວງວຽງຈັນ
106.

ພະນະທ່ານ ນາງ ສິງຄໍາ ຄົງສະຫວັນ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

107.

ທ່ານ ອຸ ດງົ ພົງໄພປະດິດ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ
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108.

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ທ່ານ ສີທນ
ົ ແສງພະຈັນ

ຕໍາແໜ່ ງ

ໝາຍເຫດ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງອຸ ດມ
ົ ໄຊ
109.

ພະນະທ່ ານ ນາງ ສົມລີ ສຸ ພນ
ັ ທອງ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

110.

ທ່ານ ຫຸ ມແພງ ສຸ ດທິວງົ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

111.

ທ່ານ ສໍລະສິນ ຂັນຕີສາລີ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງຫລວງພະບາງ
112.

ພະນະທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

113.

ທ່ານ ບຸ ນລ້ວນ ສິງນະຄອນ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

114.

ທ່ານ ສີທະລອນ ສີໂພໄຊ

ຮັກສາການຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງບໍ່ ແກ ້ວ
115.

ພະນະທ່ ານ ອໍາພອນ ຈັນທະສົມບູ ນ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

116.

ທ່ ານ ສຸ ບນ
ັ ສົມປະສົງ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

117.

ທ່ ານ ວິຈດ
ິ ພົມມະຈັນ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງຫົວພັນ
118.

ທ່ ານ ພອນໄຊ ອິນທະວົງ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

119.

ທ່ານ ກົງທອງ ຄໍາວົງໄຊ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງຊຽງຂວາງ
120.

ພະນະທ່ານ ດຣ. ເສີມສຸ ກ ສົມພາວົງ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

121.

ທ່ານ ດຣ. ໄມດີ ຄໍາພຸ ກດວງແກ ້ວ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ
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ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

122.

ທ່ານ ນາງ ຈິດສະໄຫມ ຈັນທະວົງ

ຕໍາແໜ່ ງ

ໝາຍເຫດ

ວິຊາການ

ແຂວງຫລວງນໍາທາ
້
123.

ພະນະທ່ານ ສີມູນ ທູນພູ ວຽງ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

124.

ທ່ ານ ໄຊພອນ ຄູນສິລເິ ຮືອງ

ຫົວໜ້າພະແນກ

125.

ທ່ ານ ໄຊສົມພອນ ຫລ້າສຸ ກນ
ັ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງຜົງ້ ສາລີ
126.

ພະນະທ່ ານ ອັງຟູ ອາລີ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

127.

ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸ ລພ
ິ ມ
ົ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ
128.

ພະນະທ່ ານ ຍັນຍົງ ສີປະເສີດ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

129.

ທ່ ານ ບຸ ນລ້ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

130.

ທ່ານ ນາງ ຄໍາມະນີ ສາຍທອງມະນີ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ
131.

ພະນະທ່ ານ ດຣ. ສຸ ວນ
ັ ນີ ໄຊຊະນະ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

132.

ທ່ ານ ບຸ ນມາ ບຸ ຈະເລີນ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

133.

ທ່ ານ ທົງສະຫວັດ ໄຊຍະສານ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງຄໍາມ່ ວນ
134.

ພະນະທ່ ານ ໂອໄດ ສຸ ດາພອນ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

135.

ທ່ ານ ສຸ ກສະຫວັດ ລັດທະຈັກ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ
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136.

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ທ່ານ ສີສຸວນ
ັ ສີພນ
ັ ໄຊ

ຕໍາແໜ່ ງ
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ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
137.

ທ່ ານ ລໍາພັນ ພັນພົນຊະນະ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

138.

ທ່ ານ ພາດີ ໂອລິຍະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງສາລະວັນ
139.

ພະນະທ່ ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

140.

ທ່ ານ ໄຊຍະເດດ ວົງສາຣະວັນ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

141.

ທ່ ານ ວັນນະສິດ ພວງມະໄລ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງເຊກອງ
142.

ພະນະທ່ານ ລ້ຽງ ຄໍາພູ ນ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

143.

ທ່ ານ ໜູພອນ ເຂັມມະໄລ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

144.

ທ່ ານ ເງ ິນສີ ຄຸ ມມະວົງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງຈໍາປາສັກ
145.

ພະນະທ່ ານ ບົວສອນ ວົງສອງຄອນ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

146.

ທ່ ານ ບຸ ນທຽມ ເພຍສາຂາ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

147.

ທ່ານ ພັດທະກອນ ສີຫາວົງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື

ແຂວງອັດຕະປື
148.

ພະນະທ່ານ ຄໍາພອນ ໝອກເມືອງຊໍາ

ຮອງເຈົາແຂວງ
້

149.

ທ່ ານ ສຸ ລຈ
ິ ນ
ັ ພອນແກວ້

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

150.

ທ່ ານ ອິນປັນ ສິດທິປັນຍາ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຮ່ ວມມື
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ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕໍາແໜ່ ງ

ໝາຍເຫດ
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