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รายชื่อผูเ ขารวมการประชุมวิชาการคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอย
ตามชายแดน ไทย – ลาว จังหวัดอุตรดิตถ – แขวงไซยะบูลี ครั้งที่ 6
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่แขวงไซยะบูลี
***************
1. ทาน พ.อ. บุญยัง จันดาละสาน
รองเจาแขวงไซยะบูลี
2. ทานพลจัตวา จันทิ วิไลจิด
ผูบัญชาการทหารแขวง
3. ทาน ดวงตา ไชวุด
หัวหนาหองวาการปกครองแขวง
4. ทาน สีสุพอย กองสะนิด
หัวหนาแผนกการตางประเทศ
5. ทาน พ.อ. คําเกื่อง ผิววันนา
หัวหนากองบัญชาการ ปกส แขวง
6. ทาน แพง กองเงิน
หัวหนาแผนกโยธาธิการและขนสงแขวง
7. ทาน ชช บุนเทียม นันทะกอน
หัวหนาแผนกสาธารณสุขแขวง
8. ทาน บัวพัน มักคะผิน
เจาเมืองปากลาย
9. ทาน บุญเย็น บรรดาศักดิ์
เจาเมืองบอแตน
10. ทาน เพชร ออนดาวง
เจาเมืองทุง มีไช
11. ทาน สมดี สุกสะหวัด
หัวหนาแผนกอุตสาหกรรมและการคา
12. ทาน เวียงคํา เพ็ดลังสี
หัวหนาแผนกแรงงานและสวัสดิภาพสังคม
13. ทาน ตูมวั บัวตังมัว
หัวหนาแผนกสันติภาพและกีฬาแขวง
14. ทาน บุญลอม ชมสีหาปญญา
หัวหนาแผนกแผนการและการลงทุน
15. ทาน พ.ท. บุญเคม บัวละคอน
หัวหนาหองการ ปกช-ปกส แขวง
16. ทาน คําแกว จันทะสัก
หองวาการปกครองแขวง
17. ทาน สมหวัง อินดาวง
หัวหนาคณะกรรมการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด
18. ทาน พ.ท. เวียงแกว สิสุลาด
รองหัวหนาเสนาธิการ ช2
19. ทาน พท บัวลอง แกนอินกอน
หัวหนาหองสันติบาล กองบัญชาการ ปกส.แขวง
20. ทาน พ.ท ออง พูทอน
หัวหนากองบัญชาการ ปกส.เมืองทุง มีไช
21. ทาน พ.ท คําเพียง พันเลืองสี
หัวหนากองบัญชาการทหารเมืองทุง มีไช
22. ทาน พ.ท คําพิ้ว สูนทอนจิด
หัวหนากองบัญชาการ ปกส.เมืองปากลาย
23. ทาน พ.ท สมพอน ลอวันคํา
หัวหนากองบัญชาการทหารเมืองปากลาย
24. ทาน พ.ท คําพัน แสงลัดตะนะ
หัวหนากองบัญชาการกอง ปกส.เมืองบอแตน
25. ทาน พ.ท คํามัน จําปาทอง
หัวหนากองบัญชาการ ปกส.เมืองบอแตน
26. ทาน พ.ต. สิงแกว กวางวันตอ
หัวหนา ตม. ดานถาวรทองถิ่นผาแกว
คณะชวยงาน (กองเลขา)
1. ทาน อาโนสัก แพงทิมมะวง
รองหัวหนาหองวาการปกครองแขวง
2. ทาน พ.ท. บุนเทียม วงลัด
รองหัวหนาหองวาการ ปกช. – ปกส.
3. ทาน นางสาวสุดาพอน ดวงหลา
รองหัวหนาแขวงพัวพันตางประเทศ
4. ทาน สุกสะหวัน ทาแกว
หองวาการปกครองแขวง
5. ทาน นางสาว จิดตะนา เพ็ดมะนี
แผนกการตางประเทศ
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รายชื่อคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว
จังหวัดอุตรดิตถ – แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 6 วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่แขวงไซยะบูลี
************************
1. ทาน ดร.เลียน ทิแกว
เจาแขวงไซยะบูลี
2. ทาน พ.อ. บุญยัง จันดาละสาน
รองเจาแขวงไซยะบูลี
3. ทานพลจัตวา จันทิ วิไลจิด
ผูบัญชาการทหารแขวง
4. ทาน ดวงตา ไชวุด
หัวหนาหองวาการปกครองแขวง
5. ทาน สีสุพอย กองสะนิด
หัวหนาแผนกการตางประเทศ
6. ทาน พ.อ. คําเกื่อง ผิววันนา
หัวหนากองบัญชาการ ปกส แขวง
7. ทาน แพง กองเงิน
หัวหนาแผนกโยธาธิการและขนสงแขวง
8. ทาน ชช บุนเทียม นันทะกอน
หัวหนาแผนกสาธารณสุขแขวง
9. ทาน บัวพัน มักคะผิน
เจาเมืองปากลาย

เอกสารหมายเลข 1
10. ทาน บุญเย็น บรรดาศักดิ์
11. ทาน เพ็ก ออนดาวง
12. ทาน สมดี สุกสะหวัด
13. ทาน เวียงคํา เพ็ดลังสี
14. ทาน ตูมวั บัวตังมัว
15. ทาน บุนลอม ชมสีหาปญญา
16. ทาน พท. บุญเคม บัวละคอน
17. ทาน คําแกว จันทะสัก
18. ทาน สมหวัง อินดาวง
19. ทาน พท เวียงแกว สิสุลาด
20 ทาน สังเวียน แสงกันนาลี
21. ทาน พท บัวลอง แกนอินกอน
22. ทาน พ.ท ออง พูทอน
23. ทาน พ.ท คําเพียง พันเลืองสี
24. ทาน พ.ท คําพิ้ว สูนทอนจิด
25. ทาน พ.ท สมพอน ลอวันคํา
26. ทาน พ.ท คําพัน แสงรัดตะนะ

เจาเมืองบอแตน
เจาเมืองทุง มีไช
หัวหนาแผนกอุตสาหกรรมและการคา
หัวหนาแผนกแรงงานและสวัสดิภาพสังคม
หัวหนาแผนกสันติภาพและกีฬาแขวง
หัวหนาแผนกแผนการและการลงทุน
หัวหนาหองการ ปกช. – ปกส.แขวง
หองวาการปกครองแขวง
หัวหนาคณะกรรมการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด
รองหัวหนาหองเสนาธิการ ช2
รองหัวหนาแผนกแถลงขาววัฒนธรรมและทองเที่ยว,
ประธานสภาการคาและอุตสาหกรรมแขวง
หัวหนาหองสันติบาล กองบัญชาการ ปกส แขวง
หัวหนากองบัญชาการ ปกส เมืองทุง มีไช
หัวหนากองบัญชาการทหาร เมืองทุง มีไช
หัวหนากองบัญชาการ ปกส เมืองปากลาย
หัวหนากองบัญชาการทหารเมืองปากลาย
หัวหนากองบัญชาการกอง ปกส เมืองบอแตน
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27. ทาน พ.ท คํามัน จําปาทอง
28. ทาน พ.ต. สิงแกว กวางวันตอ
29. ทาน พวงเพ็ด สิงหาราช
30. ทาน ลําพอน แสนลาด
31. ทาน สะไหม สุกกะเสิม
32. ทาน บุนมี ลัดตะนะไต

หัวหนากองบัญชาการ ปกส.เมืองบอแตน
หัวหนา ตม. ดานถาวรทองถิ่นผาแกว
นักธุรกิจเมืองไซยะบูลี
หัวหนาสมาคมเมืองสงออกเมืองปากลาย
หัวหนาสมาคมเมืองแกนทาว
หัวหนากองทุนพัฒนากสิกรรม (สาลี)

คณะชวยงาน (กองเลขา)
1. ทาน อาโนสัก แพงทินนะวง
2. ทาน พ.ท. บุนเทียม วงลัด
3. ทาน นางสาวสุดาพอน ดวงหลา
4. ทาน สุกสะหวัน ทาแกว
5. ทาน นางสาวจิดตะนา เพ็ดมะนี

รองหัวหนาหองวาการปกครองแขวง
รองหัวหนาหองวาการ ปกช. - ปกส.
รองหัวหนาแขวงพัวพันตางประเทศ
หองวาการปกครองแขวง
แผนกการตางประเทศ

********************************
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