ຮ່າງເກັບກາສະຖິຕິ
ສະມາຄົມ, ມູນນິທ,ິ ສະໂມສອນ ແລະ ກອງຊາວໜມ
່ ອາສາສະໝັກ
ທີຂນ
ຶ້ ກັບ ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ ຊາວໜມ
່ ປະຊາຊົນ ປະຕິວດ
ັ ລາວ ແຂວງ ບໍລຄ
ິ າໄຊ

ລ/ດ

ຊື່ສະມາຄົມ ແລະ ກອງຊາວໜ່ມອາສາ
ສະໝັກ.

ຂໍໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັຶ້ງ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ

ທີື່ຢູູ່ສານັກງານ,

ຂົງເຂດການເຄື່ອນ

ຄະນະບໍລິຫານງານ

ພະນັກງານ, ສະມາຊິກ

ຫ້ອງ
ການ ແລະ ເບີໂທ

ໄຫວ, ກະຊວງ, ອົງ

ປະທານ, ຮອງປະ

ແລະ ອາສາມະໝັກ

ການຈັດຕັຶ້ງທີເຮັດ
ວຽກຮ່ວມ

ທານ

ລວມທັງໝົດຈັກຄົນ ?

ພາຍໃນແຂວງ ບໍລິ
ຄາໄຊ

1.ທ່ານ ໄຊຍະເພັດ
ຈັນທິສອນ ປະທານ
ສທໜ ແຂວງ
2.ທ່ານ ສີວັນ ຈອມ
ມະນີ ຮອງປະທານ
3.ທ່ານ ວຽງປະດິດ
ໄຊສົງຄາມ
4. ທ່ານ ເຕ່ ອິນທິ
ລາດ ປະທານ ສທ
ໜ ເມອງ ທ່າພະ
ບາດ.
5. ທ່ານ ພູດົງ ບນ
ສະຫວັນ ປະທານ
ສທໜ ເມອງ ປາກ
ກະດິງ.
6. ທ່ານ ຄາເມັງ
ໄຊຍະສີຫາ
ປະທານ ສທໜ
ເມອງ ຄາເກີດ
7.ທ່ານ ບົວພາ ໄຊ

ສະມາຄົມນັກທລະກິດ
ໜ່ມແຂວງ ແລະ ເມອງ
ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 60

ຕິດຕໍ,ໍ່ ເບີແຟັກ, ອີ
ເມວຜູ້ຕິດຕໍໍ່
1.

ສະມາຄົມນັກທລະກິດໜ່ມແຂວງ

ເລກທີ 509 / ຄຊ

ບ້ານ ໂພນໄຊ,

ໜຂ.ບຊ, ລົງວັນທີ

ເມອງ ປາກຊັນ,

15 ກໍລະກົດ 2015 ແຂວງ ບໍລິຄາໄຊ.
ເບີຕິດຕໍໍ່ / ອີເມວ
1.ທ່ານ ໄຊຍະເພັດ
020 5555 2169

ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ.

ໝາຍເຫດ

ຍະແພງປະທານ ສທ
ໜເມອງວຽງທອງ
2.

ກອງຊາວໜ່ມອາສາສະໝັກປກຊ-ປກສ ເລກທີ 690 / ຄຊ

- ກອງບັນຊາການ
ປກຊ-ປກສແຂວງ
ບໍລິຄາໄຊ.
- ພັທ ບນຮອດ ສູນ
ດາລາ ຫົວໜ້າພະ
ແນກຊາວໜ່ມ
ປກຊ ເບີໂທຕິດຕໍໍ່
ພົວພັນ: 020
9977 8935
- ຮອ ກອງລະສັກ
ສີສກລາດ ຫົວໜ້າ
ຮາກຖານຊາວໜ່ມ
ປກສ ແຂວງ ເບີໂທ
020 2211 4482

ພາຍໃນແຂວງ ບໍລິ
ຄາໄຊ

- ພັທ ບນຮອດ
ສູນດາລາ ຫົວໜ້າ
ກອງ.
- ຮອ ກອງລະສັກ
ສີສກລາດ ( ຮອງ )

ມີສະມາຊິກທັງໝົດ

ເລກທີ 690 / ຄຊ

ບັນດາຫ້ອງການ,
ພະແນກການອ້ອມ
ຂ້າງແຂວງທີມີການ
ຈັດຕັຶ້ງຊາວໜ່ມ.
ເບີໂທຕິດຕໍໍ່ :
- ທ່ານ ອາລັນ ໄຊ
ຍະສານ ຫົວໜ້າ
ຂະແໜງຂະບວນ
ການ ແລະ ສື່ມວນ
ຊົນ ຄ ຊ ປປ ລ
ແຂວງ ບໍລິຄາໄຊ
ເບີໂທຕິດຕໍໍ່ພົວພັນ :
020 5546 1161

- ທ່ານ ອາລັນ
ໄຊຍະສານ ຫົວໜ້າ
ຂະແໜງຂະບວນ
ການເປັນຫົວໜ້າ.

ມີສະມາຊິກທັງໝົດ

ໜຂ.ບຊ, ລົງວັນທີ

ພາຍໃນແຂວງ ບໍລິ
ຄາໄຊ

ໜຂ.ບຊ, ລົງວັນທີ
16 ຕລາ 2013.

3.

ກອງຊາວໜ່ມອາສາສະໝັກ ພະນັກ
ງານຮາກຖານ-ໜ່ວຍຊາວໜ່ມອ້ອມ
ຂ້າງແຂວງ

16 ຕລາ 2013.

- ເລຂາ, ຮອງເລຂາ
ຮາກຖານ-ໜ່ວຍ
ຊາວໜ່ມອ້ອມຂ້ງ
ເປັນຮອງ.

100 ຄົນ, ຍິງ 20 ຄົນ.

150 ຄົນ, ຍິງ 40 ຄົນ.

4.

ກອງຊາວໜ່ມອາສາສະໝັກ ນັກຮຽນ
ກອງຊາວໜ່ມອາສາສະໝັກ ນັກຮຽນ
ນັກສກສາ

ເລກທີ 691 / ຄຊ

ບັນດາໂຮງຮຽນ ມສ

ໜຂ.ບຊ, ລົງວັນທີ

,

16 ຕລາ 2013.

ມປ ແລະ ວິທະຍາ
ໄລ ພາຍໃນເທດສະ
ບານແຂວງ.
- ທ່ານ ນ. ວຽງຄາ
ສະຫວັນ ໂອວິໄຊ
ເລຂາຮາກຖານຊາວ
ໜ່ມ ມປ ປາກຊັນ
ເບີໂທຕິດຕໍໍ່ພົວພັນ :
020 22333 622
- ທ່ານ ຈັນເພັງ ໄຊ
ຍະວົງ ເລຂາຮາກ
ຖານຊາວໜ່ມ ມສ
ປາກງຽບ ເບີໂທ :
020 5555 3875
- ທ່ານ ບນເພັງ
ສລິຍາ ເລຂາຮາກ
ຖານຊາວໜ່ມ ມສ
ສີທ່ານາໄຊ ເບີໂທ :
020 234 11172

 ຫ້ອງການຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜມ
່ ປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວແຂວງ ບໍລຄ
ິ າໄຊ.
ໂທລະສັບ 054 212 230,

ແຟັກ 054 212 946.email :Borikhamsay_yout@hotmail.com

 ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຂະບວນການ ແລະ ສມ
ື່ ວນຊົນ ຄ ຊ ປປ ລາວແຂວງ ບໍລຄ
ິ າໄຊ.
ສະຫາຍ ອາລັນ ໄຊຍະສານ ( ເລ້ ) ເບີໂທລະສັບ

 020 5546 1161  020 9871 8838

ພາຍໃນແຂວງ ບໍລິ
ຄາໄຊ

- ທ່ານ ນ. ວຽງຄາ
ມີສະມາຊິກທັງໝົດ
ສະຫວັນ ໂອວິໄຊ
360 ຄົນ, ຍິງ 75 ຄົນ.
ເລຂາຮາກຖານຊາວ
ໜ່ມ ມປ ປາກຊັນ
ເປັນຫົວໜ້າກອງ.
- ທ່ານ ຈັນເພັງ ໄຊ
ຍະວົງ ເລຂາຮາກ
ຖານຊາວໜ່ມ ມສ
ປາກງຽບ ເປັນຮອງ.
- ທ່ານ ບນເພັງ ສລິ
ຍາ ເລຂາຮາກຖານ
ຊາວໜ່ມ ມສ ສີທ່າ
ນາໄຊ ເປັນຮອງ.
- ຄະນະຮາກຖານ
ຊາວໜ່ມ 3
ວິທະຍາ
ໄລເປັນຄະນະ.

