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ລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ຮວ່ມກອງປະຊຸມໂຕະມນົລະດບັສຸງ ຄັງ້ທີ 11

ທີ່  ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫຼກັ 6), ລະຫວ່າງວນັທີ 19-20 ພະຈກິ 2013

ລາໍດບັ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາໍແໜ່ງ ໝາຍເຫດ

ສະພາແຫ່ງຊາດ
1. ພະນະທ່ານ ສຈ.ດຣ. ພອນເທບ ພນົເສນາ ປະທານຄະນະກໍາມາທກິານວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ

2. ພະນະທ່ານ ດວງດ ີອຸດທະຈກັ ປະທານຄະນະກໍາມາທກິານບນັດາເຜົ່ າ

3. ພະນະທ່ານ ສຈ. ດຣ. ດາວອນ ຫວ່າງວຈິດິ ປະທານຄະນະກໍາມາທກິານກດົໝາຍ

4. ພະນະທ່ານ ດຣ. ກຸແກວ້ ອກັຄະມນົຕີ ປະທານຄະນະກໍາມາທກິານຕ່າງປະເທດ

5. ພະນະທ່ານ ດຣ. ນາງ ສຸວນັເພງັ ບຸບຜານຸວງົ ປະທານຄະນະກໍາມາທກິານເສດຖະກດິ ແຜນການ ແລະ

ການເງນິ

6. ທ່ານ ນາງ ໄກສອນ ແກວ້ມະນໂີຄດ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ ພວົພນັຕ່າງປະເທດ

ຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານ
7. ພະນະທ່ານ ບຸນເຮອືງ ດວງພະຈນັ ລດັຖະມນົຕປີະຈາໍຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານ

ປະທານຄະນະຊີນໍ້າພດັທະນາຊນົນະບດົແລະລບືລາ້ງ

ຄວາມທຸກຍາກ

8. ພະນະທ່ານ ນາງ ເຂມັແພງ ພນົເສນາ ລດັຖະມນົຕປີະຈາໍຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານ

ປະທານຄະນະກໍາມາທກິານເພື່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ່ຍງິ

9. ທ່ານ ນາງ ຈນັໂສດາ ພອນທບິ ຫວົໜາ້ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການເພື່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້

ຂອງແມ່ຍງິ

10. ທ່ານ ນາງ ຈງົຈດິ ຈນັທະລານນົ ຮກັສາການຫວົໜາ້ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການເພື່ ອແມ່

ແລະເດກັ

11. ທ່ານ ບຸນພະມດິ ໂສມວຈິດິ ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງແຫ່ງຊາດ

ເພື່ ອການແກໄ້ຂບນັຫາລະເບດີບ່ໍທນັແຕກທີ່ ຕກົຄາ້ງໃນ

ສປປ ລາວ

12. ທ່ານ ຈດິ ທະວໃີສ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຄະນະຊີນໍ້າພດັທະນາຊນົນະບດົແລະ

ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
13. ພະນະທ່ານ ດຣ. ທອງລຸນ ສສຸີລດິ ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ

ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ
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ລາໍດບັ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາໍແໜ່ງ ໝາຍເຫດ

14. ທ່ານ ໄຊຍະການ ສສຸີວງົ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ

15. ທ່ານ ອວ້ນ ພມົມະຈກັ ຫວົໜາ້ກມົສນົທສິນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍ

16. ທ່ານ ດຣ. ຂຽນ ພນັສຸຣວິງົ ຫວົໜາ້ກມົອາຊຽນ

17. ທ່ານ ສທີງົ ຈດິໂຍທນິ ຫວົໜາ້ກມົການຂ່າວ

18. ທ່ານ ຄອນເພງັ ທໍາມະວງົ ຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົເສດຖະກດິ

19. ທ່ານ ສຸກທະວີ ແກວ້ລາ ຫວົໜາ້ພະແນກ ກມົອາຊ-ີປາຊຟິີກ

ກມົອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
20. ທ່ານ ອານຸພາບ ວງົໜ່ໍແກວ້ ຮອງຫວົໜາ້ກມົ

21. ທ່ານ ນາງ ວຽງສະໄຫມ ພນັວງົສາ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ

22. ທ່ານ ນາງ ວາດສະໜາ ວງົພລິາ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ

23. ທ່ານ ສຣິພິນົ ເພຍເທບ ວຊິາການອາວຸໂສ

24. ທ່ານ ນາງ ມຸກດາວນັ ສສຸີລດິ ວຊິາການອາວຸໂສ

25. ທ່ານ ຄໍາຜນິ ພລິາກອນ ວຊິາການອາວຸໂສ

26. ທ່ານ ເພດັສະໝອນ ແກວ້ວງົວຈິດິ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ

27. ທ່ານ ວລິດັສອນ ວສິອນນະວງົ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ

ເອກອກັຄະລດັຖະທດູລາວ ປະຈາໍຕ່າງປະເທດ,

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
28. ທ່ານ ເຄນທອງ ນວນທະສງິ ເອກອກັຄະລດັຖະທດູລາວ ປະຈາໍ ຍີ່ ປຸ່ນ

29. ທ່ານ ນາງ ມະໂນຣມົ ໂພນໄຊຍາ ເອກອກັຄະລດັຖະທດູລາວ ປະຈາໍ ບຣຸກແຊນ
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ລາໍດບັ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາໍແໜ່ງ ໝາຍເຫດ

30. ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວນັເພດັ ເອກອກັຄະລດັຖະທດູລາວ ປະຈາໍ ເຊແີນວ

31. ທ່ານ ຢົງ້ ຈນັທະລງັສີ ອະດດີເອກອກັຄະລດັຖະທດູລາວ ປະຈາໍ

ສະວດິເຊແີລນ

ກະຊວງການເງນິ

32. ພະນະທ່ານ ສນັຕພິາບ ພມົວຫິານ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

33. ທ່ານ ດຣ. ບຸນເຫຼອື ສນິໄຊວໍລະວງົ ຫວົໜາ້ ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ

34. ທ່ານ ອງັຄານສະດາ ມ່ວງຄໍາ ຮອງຫວົໜາ້ກມົການເງນິຕ່າງປະເທດ

35. ທ່ານ ພູທະນເູພດັ ໄຊສມົບດັ ຮອງຫວົໜາ້ກມົຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ

36. ທ່ານ ສຸລວິດັ ສຸວນັນະຈມູຄໍາ ຫວົໜາ້ພະແນກ ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ
37. ພະນະທ່ານ ສມົດ ີດວງດີ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ

38. ພະນະທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວ ີສສຸີພນັທອງ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

39. ພະນະທ່ານ ສມົຈດິ ອນິທະມດິ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

40. ພະນະທ່ານ ດຣ. ຄໍາລຽນ ພນົເສນາ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

41. ທ່ານ ດຣ. ກແິກວ້ ຈນັທະບູຣີ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ

42. ທ່ານ ສະໄໝຈນັ ບຸບຜາ ຫວົໜາ້ສູນສະຖຕິິ

43. ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈນັ ວງົແສນບຸນ ຫວົໜາ້ກມົຈດັຕັງ້ພະນກັງານ

44. ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫຼ ີສຸກສະຫວດັ ຫວົໜາ້ກມົສະຖຕິສິງັຄມົ

45. ທ່ານ ພູຂງົ ບນັນາວງົ ຫວົໜາ້ກມົປະເມນີຜນົ

46. ທ່ານ ນາງ ສສີມົບູນ ອຸນາວງົ ຫວົໜາ້ກມົຮ່ວມມສືາກນົ
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ລາໍດບັ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາໍແໜ່ງ ໝາຍເຫດ

47. ທ່ານ ເພດັໃສ ເພຍເທບ ຫວົໜາ້ກມົແຜນການ

48. ທ່ານ ອາຈງົ ລາວເມາົ ຫວົໜາ້ກມົສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ

49. ທ່ານ ນາງ ເພດັສະໝອນ ສອນ ຫວົໜາ້ກມົສະຖຕິເິສດຖະກດິ

50. ທ່ານ ດຣ. ລເີບ ີລບີວົປາວ ຫວົໜາ້ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ

51. ທ່ານ ວຈິດິ ຊນິດາວງົ ຮອງປະທານ, ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຄະນະກໍາມາທກິານຮ່ວມມື

ລາວ-ຈນີ

52. ທ່ານ ພອນສຸກ ຄຸນສມົບດັ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທກິານຮ່ວມມລືາວ-ຫວຽດນາມ

53. ທ່ານ ວຽງສະຫວນັ ວໄິລພອນ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຄະນະກໍາມາທກິານຮ່ວມມລືາວ-
ຫວຽດນາມ

54. ທ່ານ ນາງ ພອນວນັ ອຸທະວງົ ຮອງຫວົໜາ້ ກມົແຜນການ

55. ທ່ານ ນາງ ສສີະຫວນັ ດດິພາວງົ ກມົແຜນການ

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

56. ພະນະທ່ານ ດຣ. ພວງປາຣສິກັ ປຣະວງົວຽງຄໍາ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

57. ທ່ານ ບວົລ ີພະເມອືງ ຮອງຫວົໜາ້ກມົປ່າໄມ ້

58. ທ່ານ ດຣ. ສມົພນັ ຈນັເພງັໄຊ ຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົແຜນການ

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
59. ພະນະທ່ານ ດຣ. ພນັຄໍາ ວພິາວນັ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ

60. ທ່ານ ນາງ ຄໍາປະເສດີ ກຕິຍິະວງົ ຮອງຫວົໜາ້ກມົແຜນການແລະການຮ່ວມມື

61. ທ່ານ ອູ່ຄໍາ ສສຸີນນົທ໌ ຮອງຫວົໜາ້ພາກວຊິາເສດຖະສາດ

62. ທ່ານ ສດິທໄິຊ ໄຊຍະວງົ ຫວົໜາ້ພາກວຊິາ

63. ທ່ານ ສມົນກັ ຍອດຄໍາ ຫວົໜາ້ພາກວຊິາການຄາ້



5

ລາໍດບັ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາໍແໜ່ງ ໝາຍເຫດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
64. ພະນະທ່ານ ດຣ. ເອກສະຫວ່າງ ວງົວຈິດິ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ

65. ພະນະທ່ານ ດຣ. ສມົອກົ ກິ່ ງສະດາ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

66. ທ່ານ ດຣ. ນາງ ຜາສຸກ ວງົວຈິດິ ຮອງຫວົໜາ້ກມົແຜນການແລະການຮ່ວມມື

ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ
67. ທ່ານ ສມົມາດ ພລົເສນາ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ

68. ທ່ານ ອຸໄລ ພະດວງເດດ ຮອງຫວົໜາ້ກມົແຜນການ

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່
69. ພະນະທ່ານ ວລິະພນົ ວລິະວງົ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

70. ທ່ານ ດຣ. ບຸນເຖງິ ເພງັທະວງົສາ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ

ກະຊວງພາຍໃນ
71. ພະນະທ່ານ ຄໍາມູນ ວພິງົໄຊ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

72. ທ່ານ ນາງ ວໄິລທອນ ສູນທອນໄຊມງົຄຸນ ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ

73. ທ່ານ ນສິດິ ແກວ້ປັນຍາ ຫວົໜາ້ກມົແຜນການ

74. ທ່ານ ນາງ ສຸກສນັ ທະວຄໍີາ ກມົແຜນການ

ກະຊວງຍຸຕທໍິາ
75. ພະນະທ່ານ ສຈ. ດຣ. ເກດ ກຕິສິກັ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

76. ທ່ານ ນະລງົລດິ ນໍຣະສນິ ຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ

77. ທ່ານ ສຸພ ີນໍລນິທາ ຮອງຫວົໜາ້ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ
78. ພະນະທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂດັຕຍິະ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ
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ລາໍດບັ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາໍແໜ່ງ ໝາຍເຫດ

79. ທ່ານ ລປ່ີາວ ຢາ້ງ ຫວົໜາ້ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ
80. ພະນະທ່ານ ນລູນິ ສນິບນັດດິ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ

81. ທ່ານ ໄຊນະຄອນ ອນິທະວງົ ຫວົໜາ້ກມົແຜນການ

ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້
82. ພະນະທ່ານ ນາງ ເຂມັມະນ ີພນົເສນາ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ

83. ທ່ານ ສຣິສິໍາພນັ ວໍຣະຈດິ ຫວົໜາ້ກມົແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
84. ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ຮອງຜູວ່້າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

85. ທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມອືງ ຮອງຫວົໜາ້ກມົພວົພນັສາກນົ

ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ
86. ພະນະທ່ານ ສສີະຫວາດ ທລິາວງົ ປະທານສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ

87. ທ່ານ ຂນັທະວງົ ດາລາວງົ ເລຂາທກິານເອກ

88. ທ່ານ ກດິສະໜາ ວງົໄຊ ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ບໍລສິດັເບຍລາວ

89. ທ່ານ ຄໍາຜາຍ ສລີາຊາ ປະທານສະມາຄມົທຸລະກດິກໍ່ ສາ້ງແຫ່ງຊາດ

90. ທ່ານ ກິ ໂອປາວີ ປະທານສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍເອຣີບົ ປະຈາໍ

ລາວ

ສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ
91. ພະນະທ່ານ ນາງ ສໄີສ ລເືດດມູນສອນ ປະທານ

92. ທ່ານ ດຣ. ນາງ ດວງສະໝອນ ດາລາວງົ ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ
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ລາໍດບັ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາໍແໜ່ງ ໝາຍເຫດ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ
93. ພະນະທ່ານ ວໄິລວງົ ບຸດດາຄໍາ ເລຂາທກິານບໍລຫິານງານ

ຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດເພື່ ອກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕດິ
94. ທ່ານ ກຸ ຈນັສນີາ ຮກັສາການປະທານ

95. ທ່ານ ພຸດສະຫວາດ ສູນທະລາ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

96. ທ່ານ ບຸນເພງັ ສສີະຫວດັ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກບໍລຫິານ

ອງົການທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ (Non Profit Association)
97. ທ່ານ ດຣ. ຈນັສ ີພມິມະຈນັ ປະທານສະມາຄມົສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບຄອບຄວົ

98. ທ່ານ ນາງ ບຸດສະດ ີຄຸນນະວງົ ເລຂາທກິານສະມາຄມົພດັທະນາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

99. ທ່ານ ຄໍາຮຽນ ອນິທະຫວາ ປະທານມູນນທິກິານສກຶສາເພື່ ອການພດັທະນາ

100. ທ່ານ ນາງ ແກວ້ມະນວີອນ ຜາລຂີນັ ປະທານສະມາຄມົຄຸນຄ່າລາວ

101. ທ່ານ ນວນຕາ ລາດສະວງົໄຊ ຮອງປະທານສະມາຄມົຄນົພກິານແຫ່ງຊາດລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
102. ພະນະທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸນາລມົ ຮອງເຈົາ້ຄອງ

103. ທ່ານ ບຸນເລື່ ອມ ດວງເງນິ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

104. ທ່ານ ສມົບດັ ຈນັທະລາ ວ່າການຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມສືາກນົ

105. ທ່ານ ວໄິລພນັ ເພງັຄໍາຮກັ ວຊິາການ

ແຂວງວຽງຈນັ
106. ພະນະທ່ານ ນາງ ສງິຄໍາ ຄງົສະຫວນັ ຮອງເຈົາ້ແຂວງ

107. ທ່ານ ອຸດງົ ພງົໄພປະດດິ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ
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ລາໍດບັ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາໍແໜ່ງ ໝາຍເຫດ

108. ທ່ານ ສທີນົ ແສງພະຈນັ ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງອຸດມົໄຊ
109. ພະນະທ່ານ ນາງ ສມົລ ີສຸພນັທອງ ຮອງເຈ ົາ້ແຂວງ

110. ທ່ານ ຫຸມແພງ ສຸດທວິງົ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

111. ທ່ານ ສໍລະສນິ ຂນັຕສີາລີ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງຫລວງພະບາງ
112. ພະນະທ່ານ ຄໍາຂນັ ຈນັທະວສຸີກ ຮອງເຈົາ້ແຂວງ

113. ທ່ານ ບຸນລວ້ນ ສງິນະຄອນ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

114. ທ່ານ ສທີະລອນ ສໂີພໄຊ ຮກັສາການຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງບ່ໍແກວ້
115. ພະນະທ່ານ ອໍາພອນ ຈນັທະສມົບູນ ຮອງເຈ ົາ້ແຂວງ

116. ທ່ານ ສຸບນັ ສມົປະສງົ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

117. ທ່ານ ວຈິດິ ພມົມະຈນັ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງຫວົພນັ
118. ທ່ານ ພອນໄຊ ອນິທະວງົ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

119. ທ່ານ ກງົທອງ ຄໍາວງົໄຊ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງຊຽງຂວາງ
120. ພະນະທ່ານ ດຣ. ເສມີສຸກ ສມົພາວງົ ຮອງເຈົາ້ແຂວງ

121. ທ່ານ ດຣ. ໄມດ ີຄໍາພຸກດວງແກວ້ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ



9

ລາໍດບັ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕາໍແໜ່ງ ໝາຍເຫດ

122. ທ່ານ ນາງ ຈດິສະໄຫມ ຈນັທະວງົ ວຊິາການ

ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ
123. ພະນະທ່ານ ສມີູນ ທນູພູວຽງ ຮອງເຈົາ້ແຂວງ

124. ທ່ານ ໄຊພອນ ຄູນສລິເິຮອືງ ຫວົໜາ້ພະແນກ

125. ທ່ານ ໄຊສມົພອນ ຫລາ້ສຸກນັ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງຜົງ້ສາລີ
126. ພະນະທ່ານ ອງັຟູ ອາລີ ຮອງເຈ ົາ້ແຂວງ

127. ທ່ານ ທອງສີ ເສາົສຸລພິມົ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ
128. ພະນະທ່ານ ຍນັຍງົ ສປີະເສດີ ຮອງເຈ ົາ້ແຂວງ

129. ທ່ານ ບຸນລວ້ນ ຊມົສຫີາປັນຍາ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

130. ທ່ານ ນາງ ຄໍາມະນ ີສາຍທອງມະນີ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ
131. ພະນະທ່ານ ດຣ. ສຸວນັນີ ໄຊຊະນະ ຮອງເຈົາ້ແຂວງ

132. ທ່ານ ບຸນມາ ບຸຈະເລນີ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

133. ທ່ານ ທງົສະຫວດັ ໄຊຍະສານ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງຄໍາມ່ວນ
134. ພະນະທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ ຮອງເຈົາ້ແຂວງ

135. ທ່ານ ສຸກສະຫວດັ ລດັທະຈກັ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ
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136. ທ່ານ ສສຸີວນັ ສພີນັໄຊ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ
137. ທ່ານ ລໍາພນັ ພນັພນົຊະນະ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ

138. ທ່ານ ພາດີ ໂອລຍິະວງົ ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງສາລະວນັ
139. ພະນະທ່ານ ສເີຮງັ ຫອມສມົບດັ ຮອງເຈ ົາ້ແຂວງ

140. ທ່ານ ໄຊຍະເດດ ວງົສາຣະວນັ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

141. ທ່ານ ວນັນະສດິ ພວງມະໄລ ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງເຊກອງ
142. ພະນະທ່ານ ລຽ້ງ ຄໍາພູນ ຮອງເຈົາ້ແຂວງ

143. ທ່ານ ໜພູອນ ເຂມັມະໄລ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

144. ທ່ານ ເງນິສ ີຄຸມມະວງົ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງຈາໍປາສກັ
145. ພະນະທ່ານ ບວົສອນ ວງົສອງຄອນ ຮອງເຈົາ້ແຂວງ

146. ທ່ານ ບຸນທຽມ ເພຍສາຂາ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ

147. ທ່ານ ພດັທະກອນ ສຫີາວງົ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື

ແຂວງອດັຕະປື
148. ພະນະທ່ານ ຄໍາພອນ ໝອກເມອືງຊໍາ ຮອງເຈົາ້ແຂວງ

149. ທ່ານ ສຸລຈິນັ ພອນແກວ້ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ

150. ທ່ານ ອນິປັນ ສດິທປັິນຍາ ຫວົໜາ້ຂະແໜງຮ່ວມມື
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