ทานียบสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อกชน
ประจาป พ.ศ. โ55้
ตาหนง

ชืไอ- สกุล

ผูຌบริหารจังหวัดลย

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

มือถือ

ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน 2 ถนนมลิวรรณ ตาบลกุดปຆอง อาภอมือง จังหวัดลย 42000

ผูຌวาราชการจังหวัดลย
ลขานุการ

รองผูຌวาราชการจังหวัดลย
ลขานุการ
รองผูຌวาราชการจังหวัดลย
ลขานุการ

ปลัดจังหวัดลย
ลขานุการ

ศาลจังหวัดลย
Website

นายวิรจน์
นายทวีศักดิ่
นายรัชนาท
นายนิคม
นฺสฺณัฏฐຏกานดา
นายบงกช
นฺสฺวิราศิณี
นายชัยภัทร
นายณัฏฐຏ
นายทิดกียรติ
นายสนห์
นายปຂติพงษຏ
สฺตฺทฺสมกียรติ
นฺสฺนຌองนุช
นายพรชัย
นายพุฌงคຏ
นฺสฺยาวรักษຏ

จิวะรังสรรค์
ททัสสะ
วานิชสมบัติ
ศรมณี
สุวรรณสิงหຏ
พรหมศรีจันทรຏ
ค้าตืๅอ
หิรัณยลขา
ตຌนมณีรุงรจนຏ
วงศຏพยัคฆຏ
นนทะชติ
ตัดพุดซา
พาหะ
สุวรรณปຂຕน
ถมกระจาง
พฤฒิกุลพงศຏ
กຌวพิลา

่แแๆ่ใ
่แแๆ่ใ
่แแๆ่ใ
่แแๆ่ใ
่แแๆ่ใ
่แแๆ่ใ
่แแๆ่ใ
่แโ55ไ
่แโ55ไ
่แโ55ไ
่แแแแๆ
่แแแแๆ
่แแแแๆ
่แแแแๆ
่แแเไเ
่แแแไโ
่แแแไโ

่แแๆ่ใ
่แโ็็็
่แโ็็็
่แโ็็็
่แโ็็็
่แโ็็็
่แโ็็็
่แโ55ไ
่แโ55ไ
่แโ55ไ
่แแแแๆ
่แแแแๆ
่แแแแๆ
่แแแแๆ
่แแแไโ
่แแแไโ
่แแแไโ

เ่้-โเใเไ็5
เ่แ-้โใ้็เโ
เ่5-็ใแใ่5่
เ่ๆ-โใ้ใเ่่
เ่เ-็5โ5แแๆ
เ่แ-ใโเ้็่ใ
เ่เ-เแใๆ้่5
เ่้-โเใใ้5ๆ
เ้เ-ใไ5แๆ5้
เ่่-ใโโเ่่็
เ่้-โเใใ่้โ
เ่็-้ไ5โแโใ
เ้ใ-แเ5ใเ55
เ่ใ-ใโๆ่โ็ใ
เ่้-5ๆ้้่55
เ่ๆ-โเเไเเไ
เ่แ-้็5โใ้เ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ/องค์กรอิสระ

ถนนนกกຌว ต้าบลกุดปຆอง อ้าภอมือง จฺลย ไโเเเ

http://www.leic.coj.go.th

ผูຌพิพากษาหัวหนຌาศาลจังหวัดลย
ผูพຌ ิพากษาหัวหนຌาคณะชัๅนตຌน฿น
ศาลจังหวัดลย
ผูຌพิพากษาหัวหนຌาคณะชัๅนตຌน฿น
ศาลจังหวัดลย
ผูຌพิพากษาหัวหนຌาคณะชัๅนตຌน฿น
ศาลจังหวัดลย

E-mail:

leic@coj.go.th

นายมานะ
นายนันทวุธ

เชยันต
จมจิรารักษຏ

่แแ่55
่แแโใใ

่แแ่55
่แแโใใ

เ่ไ-ใๆแๆแไ้
เ่แ-่ๆ็ไใ้้

นฺสฺวรารัตนຏ

ปาณิกบุตร

่แแโใใ

่แแโใใ

เ้โ-โ5้็โๆโ

่แแโใใ

่แแโใใ

เ้โ-โ5้็ใไๆ

นฺสฺจุฑาภรณຏ อาขารักษຏ
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ตาหนง
ผูຌพิพากษาหัวหนຌาคณะชัๅนตຌน฿น นายอภิชัย
ศาลจังหวัดลย

ชืไอ- สกุล
วิศษพานิชกิจ

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่แแโใใ
่แแโใใ

ผูຌพิพากษาหัวหนຌาคณะชัๅนตຌน฿น นายสิทธิดช สิงหຏบรุ ะอุดม
่แแโใใ
่แแโใใ
ศาลจังหวัดลย
ตังธนกานนทຏ
ผูຌพิพากษาหัวหนຌาคณะชัๅนตຌน฿น นฺสฺดนยา
่แแโใใ
่แแโใใ
ศาลจังหวัดลย
ผอฺส้านักอ้านวยการประจ้าศาลฯ นางสุนิสา
ธีระสุต
่แโๆโใ
่แโๆโใ
หนฺสวนชวยอ้านวยการ
นฺสฺนตรดาว ฝງาทรัพยຏ
่แโๆโใ
่แโๆโใ
หนฺสวนบริการประชาชนฯ
สฺตฺอฺพายัพ สิงหຏพใง
่แโๆโใ
่แโๆโใ
หนฺสวนคลัง
นายสมัคร
ผาพิมพຏ
่แแ่5ๆ
่แโๆโใ
หนฺสวนคดี
นฺสฺสุวพร
ภูขมา
่แแ่5ๆ
่แโๆโใ
หนฺสวนชวยพิจารณาคดี
นางกຌวตา
เพรงามรักษຏ
่แแ่5ๆ
่แโๆโใ
หนฺสวนเกลกลีไยละประนอม นฺสฺพนัชกร
ทินทนงคຏ
่แ5แแโ
่แโๆโใ
ขຌอพิพาท
ศาลยาวชนละครอบครัวจังหวัดลย ถนนนกกຌว ต้าบลกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website leijc.coj.go.th
E-mail: leijc@coj.go.th
ผูຌพิพากษาหัวหนຌาศาลยาวชน นายชูชาติ
ทพวีระ
่แ็็5โ
่แ็็5โ
ละครอบครัวจังหวัดลย
ผูຌพิพากษารองหัวหนຌาศาลฯ
นายสิริชัย
สุวรรณรัตนຏ
่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
ผูຌพิพากษารองหัวหนຌาศาลฯ
นายสัณหຏวิชญຏ กสุม
่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
ผูຌพิพากษารองหัวหนຌาศาลฯ
นายธวัชชัย
สุกรินทรຏ
่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
ผูຌอ้านวยการส้านักงานประจ้า นายสุวรรณะ จันภูถิไน
่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
ศาลยาวชนละครอบครัวฯ
กลุมงานชวยอ้านวยการ
นายวิภาดา
รสสดา
่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
กลุมงานชวยพิจารณาคดี
นางกຌวตา
เพรงามรักษຏ ่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
กลุมงานคลัง
วาทีไรฺตฺหญิงธมลวรรณ ค้าพธิ่จันทรຏ ่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
กลุมงานคดี
นายจ้าลอง
นຌอยออนพธิ่ ่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
กลุมงานบริการประชาชนละ นายวินัย
ฉวีปลง
่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
ประชาสัมพันธຏ
กลุมงานเกลกลีไยละประนอม นายสืบพงษຏ
ชืๅอมือง
่แไ็โเ
่ๆแ5ๆ็
ขຌอพิพาท
สานักงานคณะกรรมการการลือกตัๅงประจาจังหวัดลย ถนนฺลย – ดานซຌาย อฺมือง จฺลย
Website http://www.ect.go.th
E-mail: loei@ect.go.th

มือถือ
เ้โ-โ5้ๆไไ็
เ้โโ5้ๆไ็ใ
เ้โ-โ5้ๆๆ็ใ
เ่้-โ่เโใ5ใ
เ่แ-็5โ้5เ็
เ่แ-เ5ไ็เใ้
เ่5-เเแแ5ไ้
เ่ใ-ใใๆ่่5็
เ่็-โ5เ5่5่
เ่ใ-แๆแ้็้แ

เ่ไ-ใๆแๆ5ไ่
เ้ไ-้ไ้5้แไ
เ่แ-ไ้ไๆ่แเ
เ่แ-ๆแแไ่ๆไ
เ่แ-่โ่ไเแ่
เ่ๆ-โใ้แ้่เ
เ่็-โ5เ5่5่
เ่แ-็ๆ่ๆ่เแ
เ่่-5แ็่ไ็5
เ่ๆ-โใเโ้ใ่
เ่่-ใแ5้5็้
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
ผอฺการลือกตัๅงประจ้าจฺลย
นายกวี
เพศาลศรี
่แไ็ใใ
่แไ็ใไ เ่แ-็เ่็ใเ็
รอง ผอฺการลือกตัๅงประจ้าจฺลย นายสุทธิชัย บุญรือง
่แไ็ใใ
่แไ็ใไ เ่เ-แ็็ใ5ไ้
หัวหนຌางานจัดการลือกตัๅง
นายวิรัตนຏ ทองจ้ารูญ
่แไ็ใโ
่แไ็ใไ เ่้-5ๆ้ๆ่ไ่
หัวหนຌางานอ้านวยการ
นายพวัสสຏ กุลนนทຏลิศสิน ่แไ็ใโ
่แไ็ใไ เ้ใ-5โๆ้ไ้ไ
หัวหนຌางานสืบสวนสอบสวน
่แไ็ใโ
่แไ็ใไ
หัวหนຌางานพรรคการมือง
พฺตฺทฺสันติ ชัๅนพิภพ
่แไ็ใโ
่แไ็ใไ เ่แ-็ๆ่5็5ไ
หัวหนຌางานการมีสวนรวม
นายสังคม นาลา
่แไ็ใโ
่แไ็ใไ เ่แ-้ๆ5โเเใ
สานักงานอัยการจังหวัดลย 5เ/แๆ ถนนนกกຌว ต้าบลกุดปຆอง อ้าภอมือง จังหวัดลย ไโเเเ
Website www.dpt.go.th
E-mail: loei@dpt.go.th
อัยการจังหวัดลย
นายวัชชิระ
พรหมทศ
่แแ5ไเ
่แโโ็5 เ่้-้โเ็ๆแเ
อัยการศาลสูงจังหวัดลย
นายคมกฤช ศรีดัน
่แโๆโโ
่แโโ็5 เ่แ-้5ไ่่โ5
อัยการจังหวัด สคชฺ
นายบัณฑิต สิรยานนทຏ
่แโไ็แ
่แโโ็5
ผอฺส้านักงานอ้านวยการ
นางสมพาน ค้าชืไน
่แแ5ไเ
่แโโ็5 เ่้-5็5แ็โใ
จຌาหนຌาทีไการงิน
นางรสสุคนธຏ กลิไนชาวนา
่แแ5ไเ
่แโโ็5 เ่ๆ-้โ5ไๆ่ไ
จຌาหนຌาทีไสารบบคดี
นฺสฺษัษพร
นพกิติลาภ
่แแ5ไเ
่แโโ็5 เ่้-่้ไใใ5้
สานักงานอัยการคดียาวชนละครอบครัวจังหวัดลย 50/16 ถนนนกกຌว อฺมือง จฺลย 42000
Website lo-ju.ag.
E-mail: loei-ju@ago.go.th
อัยการจังหวัดคดียาวชนละ นายสุรศักดิ่
บุดดา
่แโ5้แ
่แโ5่ๆ เ่แ-่็แโเโ่
ครอบครัวจังหวัดลย
ส้านักอ้านวยการ
นางรัชนีกร
ชาปะ
่แโ5่ๆ
่แโ5่ๆ เ่แ-โๆเ่่เใ
สานักตรวจงินผนดินจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลยิหลังกาี ชัๅน โ ถฺมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย
Website
E-mail: lei@oag.co.th
ผูຌอ้านวยการฯ
นางทองฤทธิ่ ศิริสุวรรณ
่แใแแๆ
่แใแแ็ เ่้-5็เ่่โไ
ผูຌอ้านวยการกลุม
นางทองฤทธຏ ศิริสุวรรณ
่แใแแๆ
่แใแแ็ เ่้-5็เ่่โไ
หนฺฝຆายตรวจสอบงบการงิน
นายทิดศักดิ่ กຌววิศษ
่แใแแๆ
่แใแแ็ เ่5-แเ5เไเ่
หนฺฝຆายตรวจสอบงานจัดซือๅ จัดจຌาง นายทวีศักดิ่
การิสุข
่แใแแๆ
่แใแแ็ เ่ๆ-่5โ5็โใ
สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดลย แแแ หมู แโ ต้าบลนาปຆง อ้าภอมืองลย จังหวัดลย

ตาหนง

Website

ชืไอ- สกุล

-

ผูຌอ้านวยการฯ
งานปราบปรามการทุจริต

E-mail:

area64_nac@nacc.go.th

วาทีไ รฺตฺสมบูรณຏ หัสดม
งานตรวจสอบทรัพยຏสินละหนีๅสนิ
งานปງองกันการทุจริต
นฺสฺธนภร
ตงจันทรຏ
งานบริหารทัไวเป
นายอภิศักดิ่
ค้าถา

่ไไ55โ-ใ
่ไไ55โ-ใ
่ไไ55โ-ใ
่ไไ55โ-ใ
่ไไ55โ-ใ

่ไไ55ไ
่ไไ55ไ
่ไไ55ไ
่ไไ55ไ
่ไไ55ไ

เ้โ-โๆเ5้เ
เ่ๆ-ไไ5ใโ้5
เ่่-ใโเ็แโไ
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
งานการงินละพัสดุ
นางอุษา
ประทุมม
่ไไ55โ-ใ ่ไไ55ไ เ่้-ๆใ่แ็โเ
สานักงานคณะกรรมการกากับละสงสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดลย ิคปภ.จ.ลยี
ใเโ /้ อาคารส้านักงานพาณิชยຏจังหวัดลย ชัๅน โ ถนนลย-ชียงคาน ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.oic.or.th
E-mail: loei@oic.or.th
ผูຌอ้านวยการส้านักงานฯ
นางวิเลลักษณຏ หลอดค้า
่ใ5เ5เ
่แโ้5ใ เ่แ-แ็ไ่้็ใ

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

กระทรวงมหาดเทย

สานักงานจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน โ ถนนมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย
Website www.loei.go.th
E-mail: loei.moi.go.th
หัวหนຌาส้านักงานจังหวัดลย
นายบัญญัติ
ศรีอุทัย
812142
811746
หนฺกลุมงานยุทธศาสตรຏฯ
นายวสันตຏ
เทยสุวรรณ
833209
่ๆแๆแไ
หนฺกลุมงานขຌอมูลฯ
นายประจักษຏ รพรม
่ใใโเ้
่ๆแๆแไ
หนฺกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล นฺสฺสุรางรัตนຏ ชวยวงษຏญาติ ่แแ็ไๆ
่แแ็ไๆ
หัวหนຌากลุมงานอ้านวยการ
นายกิติพงษຏ
บียๅ วกฏิ
่แแ็ไๆ
่แแ็ไๆ
หัวหนຌางานตรวจสอบภาย฿น
นฺสฺทัศนา
บุตรศรีคุຌย
่แใไแไ
่ใใโเ้
ทีไทาการปกครองจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน ใ ถฺมลิวรรณ อฺมือง จฺลย
Website

E-mail:

ปลัดจังหวัดลย
นายพรชัย
จาจังหวัดลย
นฺสฺภูมารินทรຏ
ปງองกันจังหวัดลย
นายภูริวัจนຏ
สมียนตราจังหวัดลย
นางสมพร
สานักงานสงสริมการปกครองทຌองถิไนจังหวัดลย
Website loei local.go.th

ถมกระจาง
่แแเไเ
่แแแไโ
คงพียรธรรม
่แแแไโ
่แโเไโ
ชตินพรัตนຏ
่แแ็็ไ
่แแ็็ไ
สิมสน
่แใใโ้
่แใใโ้
ศาลากลางจังหวัดลย อฺมือง จฺลย

เ่้-5ๆ้้่55
เ่แ-แ็โโเใเ
เ่5-ๆไ็เๆ55
089-7150366

E-mail: lei@dla.go.th

ทຌองถิไนจังหวัดลย
นายสรวิชญຏ
เชยสวัสดิ่
่ๆแโไโ
861242
หนฺงานบริหารทัไวเป
นางพรรณพิศ มิไงขวัญ
่แแ้ไใ
่แแ้ไใ
หนฺกลุมงานสงสริมฯ
นายดิษพล
บุตรดีวงศຏ
่ใโ้โ่
่ใโ้โ่
หนฺกลุมงานมาตรฐานฯ
นายฉลียว
วงศຏสาวัตร
่แแ้ไใ
่แแ้ไใ
หนฺกลุมงานกฎหมายฯ
นายยุทธพล
ดชารัตนชาติ ่ใโ้โ่
่ใโ้โ่
หนฺกลุมงานการงินฯ
นฺสฺญาณินทຏ ธรรมมียะ
่แแ้ไใ
่แแ้ไใ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน ไ ถฺมลิวรรณ อฺมือง จฺลย
Website

เ่้-โเใไใใแ
เ่้-โเโใเใเ
เ่้-โเใไใโ่
เ่แ-ๆๆโ็็็ใ
เ่ไ-ใ่็่่เ5
เ่แ-็ๆ่โ็โๆ

เ่แ-่้ไ้ๆๆเ
เ่ๆ-โโ5ๆ่ๆ็
เ่่-5ไ้55้้
เ่แ-่็ใเ5้้
เ่แ-้้้ๆโ้่
เ่แ-็เ่็โใแ

E-mail: cddloei2555@gmail.com

พัฒนาการจังหวัดลย
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม
หนฺกลุมงานสงสริมละพัฒนา ดรฺ วทัญຐู
สน฿จวุฒิ

่แแ็็ใ
่แแ็็ใ

่แแ็็ใ
่แแ็็ใ

เ่ไ-่็ไเๆใใ
เ่แ-่โโ5เๆ้
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
หนฺกลุมงานยุทธศาสตรຏฯ
นายสฏฐชัย ยุทธศรษฐสิริ ่แแ็็ใ
่แแ็็ใ เ่แ-่โโ5เ็่
นายดุสิต
จูมจนะ
หนฺกลุมงานสารสนทศฯ
่แแ็็ใ
่แแ็็ใ เ่แ-่โโ5ใแๆ
หัวหนຌาฝຆายอ้านวยการ
นฺสฺมตตา
สนอินอ้านาจ ่แแ็็ใ
่แแ็็ใ เ่แ-่โโ5เ5ไ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน ไ ถฺมลิวรรณ อฺมือง จฺลย
ประธานกรรมการกองทุนฯ
นฺสฺณิชกานตຏ ดวงศรี
่แโ5ไใ
เ่ๆ-แ้ใโใใโ
สานักงานทีไดินจังหวัดลย ถนนนกกຌว อฺมือง จฺลย ไโเเเ
จຌาพนักงานทีไดินจังหวัดลย
่แแ5ๆเ
่แแ5ๆเ
ตอ แแุแโ
ตอ แไ
หัวหนຌากลุมงานวิชาการทีไดิน นายจริญ
บุญยຌม
ตอ แ่
ตอ แไ เ่ใ-่็แ่ไๆโ
หัวหนຌาฝຆายรังวัด
นายปຑญญา
ประทุมวัลยຏ
ตอ แ็
ตอ แไ เ่้-้้่็่เไ
หัวหนຌาฝຆายทะบียน
นายธานินทຏ
ละรงสูงนิน
ตอ แ5
ตอ แไ เ่้-็แแใๆ้โ
หัวหนຌาฝຆายอ้านวยการ
นางสุธีราพร
พลซา
ตอ แโ
ตอ แไ เ่่-็ใ็ไ่้5
หนฺฝຆายควบคุมละกใบรักษา นางชูศรี
สุธาวา
่แใใ5แ
ตอ แไ เ่เ-5ไ่ๆไแ้
หลักฐาน
สานักงานยธาธิการละผังมืองจังหวัดลย ถฺลย – ชียงคาน อฺมือง จฺลย 42000
Website www.dpt.go.th
E-mail: loei@dpt.go.th
ยธาธิการละผังมือง จฺลย นายสมพงษຏ
ผลพัฒนกุล
่แไ5้โ
่แไ5้โ เ่้-โเไ่5็แ
หัวหนຌาฝຆายปฏิบัติการ
นายจ้ารูญ
฿จฉืไอย
่แไ5้โ
่แไ5้โ เ่็-โ่เใๆแแ
หัวหนຌากลุมงานวิชาการยธา นายประจักษຏ หลຌาจางวาง
่แไ5้โ
่แไ5้โ เ่แ-่็โๆ5ใ้
หัวหนຌากลุมงานวิชาการผังมือง นายประกฤษณຏ สุวรรณสมศรี ่แไ5้โ
่แไ5้โ เ่5-่ไ5้ไ่แ
หัวหนຌาฝຆายบริหารงานทัไวเป
นางสิริพร
สารวงษຏ
่แไ5้โ
่แไ5้โ เ่้-่ไใ้ไแ่
สานักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย ไแ/แ ถฺจรัสศรี ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.didaster.go.th
E-mail: - loei@disaster.go.th
หนฺสนงฺปງองกันละบรรทานายประมวล ลาภจิตตຏ
่แแ่็แ
่แแ่็แ เ่้-้ๆ้ๆ็็แ
สาธารณภัย จฺลย
หนฺกลุมงานยุทธศาสตรຏฯ
นายกฤษณຏ กຌวทองหลาง ่ๆแ5็่
่แแ่็แ เ่แ-้โแ่็แโ
หนฺฝຆายปງองกันละปฏิบัตกิ าร ิรกี นายทัศนัย สุสานนทຏ
่ๆแ5็้
่ๆแ5่แ เ่แ-ๆไ5เ5่5
หนฺฝຆายสงคราะหຏผูຌประสบภัย นายวิบูลยຏ พุฒิมา
่ๆแ5็้
8ๆแ5็้ เ้่-5ไ5่็ไไ
สานักงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัดลย สาขาดานซຌาย ทีไวาการอ้าภอดานซຌาย ชัๅน โิหลังกาี
ถฺกຌวอาสา ตฺดานซຌาย อฺดานซຌาย จฺลย ไโเเเ
Website www.didaster.go.th
E-mail: - ddpmloei_dansai@hotmail.com
หนฺส้านักงานฯ
นายปรมศวรຏ ยศปຑญญา
่้แเโไ
่้แโ่5 เ้่-โ5่ใใ็ใ
หนฺฝຆายปງองกันสาธารณภัย
นฺสฺจินตนา
นนนอก
่้แเโไ
่้แโ่5 เ่แ-้ไ็เแเเ

ตาหนง

ชืไอ- สกุล
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่้แเโไ
่้แโ่5

มือถือ

หนฺฝຆายปฏิบัติการละบรรทา นายพานพชร ฮมประสริฐ
เ้โ-็ใไ่้้้
สาธารณภัย
ศูนย์อานวยการปງองกันละปราบปรามยาสพติดจังหวัดลยิศอ.ปส.จ.ลยี ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน
นายพรชัย
ถมกระจาง
หนฺสนงฺศอฺปสฺจฺลย
่แแแๆๆ
่แโแเๆ เ่้-5ๆ้้่55
ลขานุการ สนงฺศอฺปสฺจฺลย
่แแแๆๆ
่แแแๆๆ
-

รัฐวิสาหกิจ

สานักงานการเฟฟງาสวนภูมิภาคจังหวัดลย ไไ/ไ ถฺสริฐศรี อฺมือง จฺลย ไโเเเ
ผจกฺการเฟฟງาสวนภูมิภาค จฺลย นายสายัณหຏ
สงสวาง
่แแโเโ
่แแ้็ไ
รองผูຌจัดการ
นายประศาสนຏ กระจางถຌอย
่แแโเโ
่แแ้็ไ
รองผูຌจัดการ
นายสมบัติ
เขหินตัๅง
่แแโเโ
่แแ้็ไ
ผูຌช้านาญการ
นายทรงศักดิ่ วิชนา
่ไแไ5ๆ
่แแ้็ไ
หัวหนຌาผนกบริหารงานทัไวเป นายยุทธพงษຏ วงษຏชมพู
่ไแไ5ๆ
่แแ้็ไ
หัวหนຌาผนกบัญชีฯ
นายอ้านาจ
ศรีทอง
่้แไไ่
่แแ้็ไ
หัวหนຌาผนกคลังพัสดุบริการ นายอุทัย
ภูหัดสวน
หัวหนຌาผนกกอสรຌาง
นายสมคิด
หมัไนพรหม
่แแโเโ
่แแ้็ไ
หัวหนຌาผนกปฏิบัติการละ
นายบัณฑิตพงศຏ มงคลสวัสดิ่
่แแโเโ
่แแ้็ไ
บ้ารุงรักษา
หัวหนຌาผนกบริการลูกคຌา
นายวัชชิระ
ถิติปริวัตรຏ
่แแโเโ
่แแ้็ไ
หัวหนຌาผนกมิตอรຏ
นายถิรวัฒนຏ
ธีระเชยศานตຏ ่แแโเโ
่แแ้็ไ
การประปาสวนภูมิภาค สาขาลย ็ๆ ถนนมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website

-

ผูຌจัดการการประปาสวนภูมิภาค
หัวหนຌางานผลิต
หัวหนຌางานบริการฯ
หัวหนຌางานอ้านวยการ

เ่แ-โๆแๆใๆไ
เ่แ-ใ่เๆ่ไ้
เ้5-ๆๆ้ไไ็็
เ่้-5็โ่เโ้
เ่5-ๆไๆเ้โใ
เ้็-้โไใโ้ๆ
เ่เ-เ็็แ5โไ
เ่ใ-แไๆแๆ็แ
เ่แ-็ๆ่โ้ใแ
เ่แ-้็5โ็่ไ
เ่เ-ไเ่ใโ5โ

E-mail: กปภ.สาขาลย 55โโเแ6@pwa.co.th

นายสุกิจ
ค้าบุญฐิติสกุล
นายกมท
รามศิริ
นายยธิน
หอมจันทรຏ
นางประภัสสรา ทาทอง

ทีไทาการปกครองอาภอมืองลย
นายอ้าภอมืองลย
นายณรงคຏ
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นายกฤษฎา
ทีไทาการปกครองอาภอวังสะพุง
นายอ้าภอวังสะพุง
นายวิสา
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นางชลพรรษ

่แแๆแแ
่แแๆแแ
่แแๆแแ
่แแๆแแ

่แแๆใแ
่แแๆใแ
่แแๆใแ
่แแๆใแ

เ่ๆ-โแ้่่แแ
เ้แ-เ5โ5เ็้
เ่แ-็ใ้5็5ใ
เ้5-ๆ5่้แแ้

จีนอไ้า
พธิ่ชัย

่ใใ็โ5
่แแโแใ

่ใใ็โ5
่แแโแใ

เ่แ-่ๆ็ไไโๆ
เ้โ-โ่เๆโแ้

ยัญญลักษณຏ
ดีมา

่ไแแไแ
่ไแแไแ

่ไแใ็เ
่ไแใ็เ

เ่แ-่ๆ็ไไใเ
เ่่-้ๆเใไใเ

อาภอ
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ตาหนง
ทีไทาการปกครองอาภอภูกระดึง
นายอ้าภอภูกระดึง
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
ทีไทาการปกครองอาภอภูหลวง
นายอ้าภอภูหลวง
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
ทีไทาการปกครองอาภอผาขาว
นายอ้าภอผาขาว
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

มือถือ

นายจักรพงษຏ
นายตอศักดิ่

รัชนีกุล
สกุณวัฒนຏ

่็แเ้ใ
่็แเ้ใ

่็แเ้ใ
่็แเ้ใ

เ่แ-่ๆ็ไไใ5
เ่แ-ใ่เเ้โแ

นายบุญลิศ
นายชูกียรติ

ลันทนา
อุน฿จ

่็้เใโ
่็้เใโ

่็้แเเ
่็้แเเ

เ่แ-่ๆ็ไไๆโ
เ่แ-โๆเโเ็เ

นายสมควร
นายสุพจนຏ

พระสวาง
ภคสมบัติฐิติ

่แ่แไแ
่แ่แไแ

่แ่แไแ-โ เ่แ-่ๆ็ไไ็เ
่แ่แไแ-โ เ่แ-แแ็ไ่้ใ

่่็แแเ
่่็เแ5

่่็เแ5
่่็เแ5

เ่แ-่ๆ็ไไๆแ
เ่แ-็เ่เ5ไๆ

่่้โเๆ
่่้โเๆ

่่้โเๆ
่่้เไเ

เ่แ-่ๆ็ไไ5แ
เ่้-5็เ5ใ่โ

่โแ5้็
่โแ5้็

่โแ5้็
่โแ5้็

เ่แ-่ๆ็ไไใ็
เ้โ-โ่เๆโ้แ

่่แเๆ5
่่แเๆ5

่่แเๆ5
่่แเๆ5

เ่แ-่ๆ็ไไ5เ
เ่แ-โๆใ่ไๆเ

8970โเ
897041

897020
897041

เ่แ-่ๆ็ไไ5่
เ่แ-็55้ไไ5

่้แโๆๆ
่้แโๆๆ

่้แโๆๆ
่้แโๆๆ

เ่แ-่ๆ็ไไ5ๆ
เ่ๆ-โใใ้้เไ

่้้เเไ
่้้เเไ

่้้แโใ
่้้แโใ

เ่แ-่ๆ็ไไ5ใ
เ้โ-โ่เๆใ่ไ

ทีไทาการปกครองอาภอนาดຌวง
นายอ้าภอนาดຌวง
นายสุรสิทธิ่
จันอุทา
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นายมนัส
ภูมี
ทีไทาการปกครองอาภอทาลีไ
นายอ้าภอทาลีไ
นายชัชพงษຏ
อาจกຌว
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นายอรุณ
กอซใม
ทีไทาการปกครองอาภอชียงคาน
นายอ้าภอชียงคาน
นายบรรพต
ยาฟอง
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นายสุรสิทธ์ิิิิิิิิิ วัฒนาอุดมชัย
ทีไทาการปกครองอาภอปากชม
นายอ้าภอปากชม
นายศรัณยຏศักดิ่ ศรีครือนตร
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นายประสิทฺธิ่ รืองงาม
ทีไทาการปกครองอาภอนาหຌว
นายอ้าภอนาหຌว
นายรืองฤทธิ่ ประกอบธรรม
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นายปຂยะชาย ศรีบุรินทรຏ
ทีไทาการปกครองอาภอดานซຌาย
นายอ้าภอดานซຌาย
นายประยูร อรัญรุท
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นายฉัตรกุล ราชพรหมา
ทีไทาการปกครองอาภอภูรือ
นายอ้าภอภูรือ
นายกิตติคุณ บุตรคุณ
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นายพงษຏธนนทຏ ปຑญญาประชุม
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

ทีไทาการอาภออราวัณ
นายอ้าภออราวัณ
นายเพบูลยຏ
ศุภบุญ
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
จฺสฺอฺสมจิตร ทิๅงคตร
ทีไทาการปกครองอาภอหนองหิน
นายอ้าภอหนองหิน
นายวรพันธຏ ช้านิยันตຏ
หนฺฝຆายบริหารงานปกครอง
นายกมน
พิมพามา

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

มือถือ

853027
853027

853027
853027

081-8674472
089-5706219

่5โเใแ
่5โเใแ

่5โเใแ
่5โเใแ

เ่แ-่ๆ็ไไ่ไ
เ่5-็55็แๆ็

สานักงานตารวจหงชาติ

ตารวจภูธรจังหวัดลย ถนน ลย – ดานซຌาย ต้าบลกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website http://loei.police.go.th
E-mail.
ผูຌบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดลย พลฺตฺตฺชวลิต ประสพศิลปຊ
่แ5ไ5ๆ
่แโๆ5โ
รองผูຌบังคับการต้ารวจภูธรฯ
พฺตฺอฺศรีพงษຏ ตียประพงษຏ
่แ5ไ5ๆ
่แโๆ5โ
รองผูຌบังคับการต้ารวจภูธรฯ
พฺตฺอฺชาตรี ปรีชากุล
่แ5ไ5ๆ
่แโๆ5โ
รองผูຌบังคับการต้ารวจภูธรฯ
่แ5ไ5ๆ
่แโๆ5โ
รองผูຌบังคับการต้ารวจภูธรฯ
่แ5ไ5ๆ
่แโๆ5โ
รองผูຌบังคับการต้ารวจภูธรฯ
่แ5ไ5ๆ
่แโๆ5โ
หนฺสนงฺผบกฺ
พฺตฺทฺอรรคดช บุญงาม
่แ5ไ5ๆ
นวฺิสบฺแี
รฺตฺทฺหญิง ยุพิน ทิพยຏนาสา
่แ5ไ5ๆ
ฝຆายอานวยการ
ผกกฺฝຆายอ้านวยการ
พฺตฺอฺวรวุฒิ คุณะกษม
-่แใเแ็
รอง ผกกฺฝຆายอ้านวยการ
พฺตฺทฺหญิงปราณี สินธาวຏ
่แใเแ็
รอง ผกกฺฝຆายอ้านวยการ
พฺตฺทฺกศล
กนกຌว
สวฺฝอฺิการงินี
พฺตฺตฺศิริศักดิ่ ชนะกาญจนຏ
่ๆแไไใ
สวฺฝอฺินยบายละผนี
พฺตฺตฺสมพงษຏ ทือกพีย
่แไใใโ
สวฺฝอฺิก้าลังพลี
พฺตฺตฺพีรพงษຏ รากสี
่แไใใแ
สวฺฝอฺิคดีวินัยี
พฺตฺตฺสมสกุล วหารลึก
สวฺฝอฺิยุทธศาสตรຏี
พฺตฺตฺประมวล สมานทอง
่แไใใโ
สวฺฝอฺิสงก้าลังบ้ารุงี
พฺตฺตฺดนชัย ฤทธิ่รักษา
กลุมงานสอบสวน
พงสฺผชชฺ
พฺตฺอฺปຂติพัฒนຏ ธวัชวิชียร
่แไใ5ๆ
พงสฺผทคฺ
พฺตฺอฺสมพงษຏ หงสຏเพลิน
่แไใ5ๆ
พงสฺผนพฺ
พฺตฺทฺอุดร
ชูกຌาน
่แไใ5ๆ
กองกากับการสืบสวน

เ่แ-ๆแไแโโโ
เ่แ-็เ่ใ็็ใ
เ่แ-5้โ้โโ้
เ่็-โโเเๆ5ไ
เ่แ-็โ้ๆแๆ้
เ่ไ-แไใ5โไใ
เ่แ-่็ใ้ใใแ
เ่แ-ๆ้ใใ5แ็
เ่เ-ไแไไไแ5
เ่ใ-แ5เโใ่แ
เ่ใ-ใ5โเไ็่
เ่่-็ไ่่เ่ใ
เ่ๆ-โโโ้่ๆๆ
เ่เ-เๆ5่โ้็
เ่แ-ใ้โเใ็้
เ่แ-้5ไแ่ไ5
เ่้-็เ้โ็้้
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

ชืไอ- สกุล

ผกกฺ
พฺตฺอฺชัยยุทธ ธรรมสุนา
รอง ผกกฺ
พฺตฺทฺทวนทอง พุทธสน
รอง ผกกฺ
พฺตฺทฺยศวัจนຏ ตัๅงจิตรมณีศักดา
สวฺ
พฺตฺตฺชัยวัฒนຏ ข้าภักดี
สวฺ
พฺตฺตฺธนดช ระวงวรรณ
สวฺ
รฺตฺอฺกฤศณัฏฐຏ พิมพຏกิรติ
สวฺ
รฺตฺอฺกวิทยຏ ศรีนวล
สถานีตารวจภูธรมืองลย ถนนพิพัฒนຏมงคล ต้าบลกุดปຆอง อ้าภอมือง จังหวัดลย ไโเเเ
Website

http://muang.loei.police.go.th

E-mail:

-

ผกกฺสภฺดานซຌาย
รอง ผกกฺปฺสภฺดานซຌาน
รอง ผกกฺสสฺสภฺดานซຌาย
พงสฺผนพฺสภฺดานซຌาย

เ่แ-็ๆๆโ้ใ่
เ่ๆ-่5เไใไใ
เ่แ-็ๆๆโ้ใ่
เ่แ-่ใใแ้้แ
เ่้-้แ้ไโ่5
เ่แ-้แๆโ่้ๆ
เ่ไ-5แไๆโไ5

muangloeipolice4@gmail.com

ผกกฺสภฺมืองลย
พฺตฺอฺตอศักดิ่ อรัณยกานนทຏ 811254
พงสฺผูຌทรงคุณวุฒิ
พฺตฺอฺรังศิษยຏ พินทุวรรณຏ
่แแโ5ไ
รอง ผกกฺปฺ
พฺตฺทฺอรรถศักดิ่ ศิริพานิช
่แแโ5ไ
รอง ผกกฺสสฺ
พฺตฺทฺพนมศักดิ่ มีระหงสຏ
811254
พงสฺผนพฺ
พฺตฺทฺสมบุญพล ค้าตา
่แแโ5ไ
สวปฺ
พฺตฺทฺจักรี
มาตราคิด
่แแโ5ไ
สวปฺ
พฺตฺทฺวุฒิพงษຏ ภาดี
811254
สวปฺ
รฺตฺอฺธนาตรี ศรีลุนชาง
่แแโ5ไ
พงสฺผนพฺ
พฺตฺทฺจิรัสยຏ
สนประสิทธิ่ ่แแโ5ไ
พงสฺผนพฺ
พฺตฺทฺด้ารง
วงษຏลืออ้านาจ 811254
พงสฺผนพฺ
พฺตฺทฺสมร
พธิ่ละดา
่แแโ5ไ
สวฺจร
พฺตฺทฺจิระพงษຏ สิงหะสุริยะ
่แแโ5ไ
สวฺสสฺ
พฺตฺทฺยศวัจนຏ กຌวสืบธัญนิจ 811254
พงสฺผนกฺ
พฺตฺทฺคณพศ ภูคงนๅ้า
่แแโ5ไ
พงสฺผนกฺ
พฺตฺตฺณัฐกมล ทຌาวกลาง
่แแโ5ไ
พงสฺผนกฺ
พฺตฺตฺดชา
พธาราม
811254
พงสฺผนกฺ
พฺตฺตฺวานิช ภูดวงดาษ
่แแโ5ไ
สวฺอกฺ
พฺตฺตฺสุรพล ทองงิน
่แแโ5ไ
สถานีตารวจภูธรดานซຌาย ถนนกຌวอาสา อ้าภอดานซຌาย จังหวัดลย ไโแโเ
Website:

มือถือ

่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ
่แโ็เใ

เ่ๆ-โใ้่้้้
เ่ใ-ใ5ใใ้ใ้
เ่โ-ไ่่แ่่่
เ่แ-ไ้ๆ5่แเ
เ่แ-้ๆไ5ไไ้
เ่้-ใ็5ใๆๆ็
เ่่-ใแเ้แโแ
เ่ๆ-ๆใๆใไเๆ
เ่เ-็ไ้ไไไ5
เ่ใ-ใใๆๆไๆไ
เ่้-โ็ไๆๆๆ่
เ่้-แ่ๆ้แๆ็
เ่แ-เ5เ5็5็
เ่็-โใๆโโโเ
เ่็-็็แแไแแ
เ่แ-็โ้ไไ่โ
เ้ใ-ใโใเใเเ
เ่่-5ๆใ้็5้

่้แใ5่
่้แใ5่
่้แใ5่
่้แใ5่

เ่แ-ๆๆแไ้ใไ
เ่แ-่็่้โใใ
เ่็-้5้็่้แ
เ่้-้ใ็5เๆ่

E-mail : dansaipolice@gmail.com

พฺตฺอฺยุทธวัฒนຏ ชคชัย
พฺตฺทฺณัฐนันทຏ ปรมกมล
พฺตฺทฺวีระพัน สมสุข
พฺตฺทฺปຑญญา จันทะนพ

่้แใแเ
่้แใแเ
่้แใแเ
่้แใแเ
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สวปฺสภฺดานซຌาย
สวฺสสฺสภฺดานซຌาย
พงสฺผนกฺสภฺดานซຌาย
พงสฺผนกฺสภฺดานซຌาย
สวฺธรฺสภฺดานซຌาย
สถานีตารวจภูธรนาดຌวง
ผกกฺสภฺนาดຌวง
รอง ผกกฺิปฺีสภฺนาดຌวง
รอง ผกกฺิสสฺี สภฺนาดຌวง
พงสฺผนพฺสภฺนาดຌวง
สวปฺสภฺนาดຌวง
สวฺสสฺสภฺนาดຌวง
พงสฺผนกฺสภฺนาดຌวง
สวฺอกฺสภฺนาดຌวง

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
พฺตฺทฺสมพงษຏ ชนะพล
่้แใแเ
่้แใ5่
พฺตฺทฺบุญหลง อิสระเพศาล
่้แใแเ
่้แใ5่
พฺตฺตฺวัฒนา พาจันลา
่้แใแเ
่้แใ5่
พฺตฺตฺเพรัช จันทรຏสิงหຏ
่้แใแเ
่้แใ5่
รฺตฺอฺวีระ
พิลาดา
่้แใแเ
่้แใ5่
ถนนลย-นาดຌวง อฺนาดຌวง จฺลย ไโโแเ

ชืไอ- สกุล

พฺตฺอฺชัชทอง
พฺตฺทฺสามารถ
พฺตฺทฺอดุลยຏ
พฺตฺทฺสินศักดิ่
พฺตฺทฺพิชัย
พฺตฺทฺจตุภูมิ
พฺตฺทฺนิธิศ
รฺตฺอฺประพียร

ธุระทอง
ซอนกลาง
สุทธิสาร
ควภูขียว
นิไมศรี
พธิข้า
สงนภากาศ
กุมผัน

่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ

่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ
่่็เ็ใ

มือถือ
เ่้-ๆไๆแ่็็
เ่็-แ่ไเๆ้่
เ่ๆ-โโ้ๆแ็ไ
เ่แ-็้้ใใไ่
เ่แ-้5ไโไ่โ
เ่แ-ๆไ็โไ55
เ่ๆ-ไ5เ็ไโ็
เ่แ-้5ไ้5ใไ
เ่ใ-ใไไ5ใใไ
เ้โ-ๆไโ้ๆ5้
เ่ใ-ใเแๆเ5เ
เ่แ-้ๆ5็โไ่
เ้เ-่5ไไ่โไ

สถานีตารวจภูธรชียงคาน ถนนชายขง อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
ผกกฺสภฺชียงคาน
พฺตฺอฺจักรภพ ทຌาวฤทธิ่
่โแแ่แ
่โแแ็็ เ่ไ-ๆ็โ่้้้
รอง ผกกฺิปฺี สภฺชียงคาน
พฺตฺทฺวิวัฒนຏ ตรีธรรมกุล
่โแแ่แ
่โแแ็็ เ่้-้ไเ5เ็่
รอง ผกกฺิสสฺี สภฺชียงคาน พฺตฺทฺมนตຏชัย บางยีไขัน
่โแแ่แ
่โแแ็็ เ่5-แแ้้แใไ
พงสฺผทคฺสภฺชียงคาน
พฺตฺอฺพงษຏศักดิ่ ศรีสุข
่โแแ่แ
่โแแ็็ เ่ๆ-ใไโไๆ้่
พงสฺผนพฺสภฺชียงคาน
พฺตฺทฺวิฑูรยຏ ทียมคาม
่โแแ่แ
่โแแ็็ เ่เ-แ้5โใเเ
สวปฺสภฺชียงคาน
พฺตฺตฺวัชระพงษຏ จักรนวัน
่โแแ่แ
่โแแ็็ เ่่-ใ้่เ็เแ
สวฺสสฺสภฺชียงคาน
พฺตฺทฺปຂติ
จันทรຏสวัสดิ่
่โแแ่แ
่โแแ็็ เ่้-5ๆ้ไไเ้
สวฺอกฺสภฺชียงคาน
พฺตฺทฺสมกียรติ สุพัฒนຏทรงฤทธิ่ ่โแแ่แ
่โแแ็็ เ่แ-่ไ5ใเ้แ
สถานีตารวจภูธรวังสะพุง 180 หมู ้ ตฺวังสะพุง ถนนภูมิวิถี อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website http://wangsaphung.loei.police.go.th2index.php E-mail : Wang_police@hotmail.co.th
ผกกฺสภฺวังสะพุง
พฺตฺอฺสุจินตຏ นาวารือน
8ไแโไ5
่ไแเโโ เ่แ-่็ใใ่้โ
รอง ผกกฺปฺิงานปງองกันปราบี พฺตฺทฺสัมฤทธิ่ สิมสวัสดิ่
8ไแโไ5
่ไแเโโ เ่แ-ๆ็5ๆใ55
รอง ผกกฺสสฺิงานสืบสวนี
พฺตฺทฺนัทยา ทองจันทรຏ
8ไแโไ5
่ไแเโโ เ่่-่็้็้ไไ
สวปฺสภฺวังสะพุง
พฺตฺทฺยศพนธຏ วันทองสังขຏ
่ไแโไ5
่ไแเโโ เ่ๆ-แใแแ่้ๆ
สวฺสสฺสภฺวังสะพุง
พฺตฺตฺบัญชา ศรีสรຌอย
8ไแโไ5
่ไแเโโ เ่แ-เไ้ไโไโ
สวฺอกฺสภฺวังสะพุง
พฺตฺทฺภีระ
สนกຌว
่ไแโไ5
่ไแเโโ เ่็-โใ็ๆ่ใแ
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ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

สถานีตารวจภูธรภูรือ ถนนลย-หลมสัก อฺภูรือ จฺลย ไโแๆเ
ผกกฺสภฺภูรือ
พฺตฺอฺสุร฿จ รุงรือง
่้้เ้เ
่้้เ้เ
รอง ผกกฺิปปีสภฺภูรือ
พฺตฺทฺทอดศักดิ่ บุญชติ
่้้เ้เ
่้้เ้เ
รอง ผกกฺสสฺภูรือ
พฺตฺทฺสิทธิพันธຏ พงษธนาวุฒิกรณຏ ่้้เ้เ
่้้เ้เ
พงสฺผนพฺิหนฺงานสอบสวนี พฺตฺทฺชาญชัย กุณะวงษຏ
่้้เ้เ
่้้เ้เ
พงสฺผนพฺสภฺภูรือ
พฺตฺทฺประสาร พรศรี
่้้เ้เ
่้้เ้เ
สวปฺสภฺภูรือ
พฺตฺตฺบุญชัย สิมพลา
่้้เ้เ
่้้เ้เ
สวฺสสฺสภฺภูรือ
พฺตฺทฺชินพัฒนຏ พรหมสาขา
่้้เ้เ
่้้เ้เ
ณ สกลนคร
สวฺอกฺสภฺภูรือ
พฺตฺทฺอังกรนาวิน บุญประสิทธิ่ ่้้เ้เ
่้้เ้เ
สถานีตารวจภูธรทาลีไ ถนนทรงฆะศิริ อฺทาลีไ จฺลย ไโแไเ
Website thali.loei.police.go.th E-mail thali@royalthaipolice.go.th
ผกกฺสภฺทาลีไ
พฺตฺอฺสรุพงษຏ ออนปุย
่่้เใ่
่่้เใ่
รอง ผกกฺิปฺี สภฺทาลีไ
พฺตฺทฺปลีไยน นามพรมมา
่่้เใ่
่่้เใ่
รอง ผกกฺิสสฺี สภฺทาลีไ
พฺตฺทฺสุวิจักขณຏ นติจริญรุตมຏ ่่้เใ่
่่้เใ่
พงสฺผูຌช้านาญการพิศษ
พฺตฺทฺประสาท ชูลิขิต
่่้เใ่
่่้เใ่
สวปฺสภฺทาลีไ
พฺตฺทฺ฿จชาย หงสຏวียง
่่้เใ่
่่้เใ่
สวฺสสฺสภฺทาลีไ
พฺตฺทฺบรรลุ
ละครพล
่่้เใ่
่่้เใ่
สวฺอกฺสภฺทาลีไ
พฺตฺทฺสมทรง ชคบัณฑิต
่่้เใ่
่่้เใ่
พงสฺิผูຌช้านาญการีสภฺทาลีไ
พฺตฺตฺยุทธพล เชยอุตมຏ
่่้เใ่
่่้เใ่
พงสฺิผูຌช้านาญการีสภฺทาลีไ
พฺตฺตฺบุญชิด กองกิด
่่้เใ่
่่้เใ่
พงสฺิผูຌช้านาญการี
พฺตฺตฺประสริฐศักดิ่ วังคีรี
่่้เใ่
่่้เใ่
สถานีตารวจภูธรนาหຌว ้้ หมูทีไ 5 ต้าบลนาหຌว อ้าภอนาหຌว จังหวัดลย ไโแ็เ
Website www.nahaco.loei.polcc.go.th E-mail: nahacopolic@hotmail.com
ผกกฺสภฺนาหຌว
พฺตฺอฺอภิชิต สุรพินิจ
่้็เ็ไ
่้็เ็ไ
รอง ผกกฺสสฺ สภฺนาหຌว
พฺตฺทฺดุรกร สิทธิสมบูรณຏ
่้็เ็ไ
่้็เ็ไ
รอง ผกกฺปฺสภฺนาหຌว
พฺตฺทฺผดใจ ภูบุบผากาญจน ่้็เ็ไ
่้็เ็ไ
สวฺสสฺสภฺนาหຌว
พฺตฺทฺปรัญชัย ทุมรินทรຏ
่้็เ็ไ
่้็เ็ไ
สวฺอกฺสภฺนาหຌว
พฺตฺทฺอนันตຏ กษร
่้็เ็ไ
่้็เ็ไ
สวปฺสภฺนาหຌว
พฺตฺทฺภูวดช ภูวปรีชานนทຏ ่้็เ็ไ
่้็เ็ไ
พงสฺผนกฺหนฺงานสอบสวน
พฺตฺทฺธาตรี
สนาผดุง
่้็เ็ไ
่้็เ็ไ
พงสฺผนกฺสภฺนาหຌว
พฺตฺตฺชาตรี
ซืไอตรง
่้็เ็ไ
่้็เ็ไ
สถานีตารวจภูธรภูหลวง บຌานศรีภูหลวง ตฺหนองคัน อฺภูหลวง จฺลย ไโโใเ

มือถือ
เ่แ-โๆๆเโเโ
เ่้-้แๆๆโไไ
เ่แ-้เโ็่55
เ่5-ไๆใใเเ่
เ่้-5็ใเโ้แ
เ่้-้ไโไ็ไไ
เ่ไ-้ใแแโไ้
เ้เ-็่โ้5่็

เ่แ-็ใ้โเ็ใ
เ่ๆ-่5ใไ5ไ5
เ่้-่ไโๆ5้็
เ่ใ-แไแโ่ไๆ
เ่ๆ-โไแ็5แ่
เ่ไ-็่55็้เ
เ่้-เ้ไ้แ้้
เ่5-ไ5ๆโ่้แ
เ่ไ-็่็ๆแแ5
เ่แ-้ๆไ5็ใ5

เ่้-ใ็้โ็โ็
เ้่-่เ5ๆโใ5
เ่แ-ๆแ555ไเ
เ่5-เเเเไใไ
เ่็-แ่่แไแ5
เ่เ-ไ5แไ่ไ่
เ่ไ-เ่ๆใๆเใ
เ่ๆ-่5แแๆเ5
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
Website www.phuluang.loei.police.go.th E-mail: phuluang17@gmail.com
ผกกฺสภฺภูหลวง
พฺตฺอฺดาวรืองภูมิ สันดี
่็้เ็ไ
่็้เแใ
รอง ผกกฺปฺสภฺภูหลวง
พฺตฺทฺธนูศิลปຊ
มะรณียຏ
8790็ไ
่็้เแใ
รอง ผกกฺสสฺสภฺภูหลวง
8็้เ็ไ
่็้เแใ
พงสฺผนกฺหนฺงานสอบสวน
พฺตฺทฺคมดช สุวรรณชาติ
่็้เ็ไ
่็้เแใ
สวปฺสภฺภูหลวง
พฺตฺทฺสมภชนຏ ศรีพรหม
่็้เ็ไ
่็้เแใ
สวฺสสฺภูหลวง
พฺตฺทฺประดิษฐຏ วิมลจิตร
่็้เ็ไ
่็้เแใ
สวฺอกฺภูหลวง
พฺตฺตฺบรรจิด จูจันทรຏ
่็้เ็ไ
่็้เแใ
สถานีตารวจภูธรภูกระดึง ถนนราชวิถี อฺภูกระดึง จฺลย ไโแ่เ
ผกกฺสภฺภูกระดึง
พฺตฺอฺกิตติ
ดงสมบูรณຏ
871024
่็แเโไ
รอง ผกกฺิปฺี สภฺภูกระดึง
พฺตฺทฺพิทักษຏ ลาดสาย
่็แเโไ
่็แเโไ
พฺตฺทฺปรามทยຏ ตระกูลชคสถียร ่็แเโไ
รอง ผกกฺิสสฺีสภฺภูกระดึง
่็แเโไ
พฺตฺทฺสุพัฒนຏ นันทะสง
พงสฺผนพฺสภฺภูกระดึง
่็แเโไ
่็แเโไ
พฺตฺทฺชูกียรติ ภูบຌานหมຌอ
พงสฺผนกฺสภฺภูกระดึง
่็แเโไ
่็แเโไ
พฺตฺทฺฤทธຏ
ประนิล
สวฺสสฺสภฺภูกระดึง
่็แเโไ
่็แเโไ
พฺตฺทฺศักดิ่สิทธิ่ ปรมบ้ารุง
สวฺอกฺสภฺภูกระดึง
่็แเโไ
่็แเโไ
พฺตฺทฺสมทรง ชคบัณฑิต
สวฺสสฺสภฺภูกระดึง
่็แเโไ
่็แเโไ
พฺตฺตฺสันติราษฏรຏ บุษดี
สวปฺสภฺภูกระดึง
่็แเโไ
่็แเโไ
สถานีตารวจภูธรปากชม ไแๆ มฺแ ตฺปากชม อฺปากชม จฺลย ไโแ5เ
ผกกฺสภฺปากชม
พฺตฺอฺอกพงษຏ พลมณี
่่แเใ5
่่แเใ5
รอง ผกกฺิปฺี สภฺปากชม
พฺตฺทฺจีรพงศຏ พัฒนาดิษฐกุล ่่แเใ5
่่แเใ5
รอง ผกกฺิสสฺี สภฺปากชม
พฺตฺทฺดรัมพร พรมตูຌ
่่แเใ5
่่แเใ5
พงสฺผนพฺสภฺปากชม
พฺตฺทฺพานิช อานุภาพประสริฐ ่่แเใ5
่่แเใ5
สวปฺสภฺปากชม
พฺตฺทฺสมชาย ฿จสามารถ
่่แเใ5
่่แเใ5
สวฺสสฺปากชม
พฺตฺทฺธรรมศักดิ่ บุญคมรัตนຏ
่่แเใ5
่่แเใ5
สวฺอกฺปากชม
พฺตฺตฺจ้าลอง รือน฿หม
่่แเใ5
่่แเใ5
สถานีตารวจภูธรผาขาว โ้แ หมู แๆ ตฺนนปอดง อฺผาขาว จฺลย ไโโไเ
ผกกฺสภฺผาขาว
พฺตฺอฺสายสิทธิ่ พุมจันทรຏธนัง ่แ่โไๆ
่แ่โไๆ
รอง ผกกฺิปฺี สภฺผาขาว
พฺตฺทฺอุดมศักดิ่ ประจินตຏ
่แ่โไๆ
่แ่โไๆ
รอง ผกกฺสสฺสภฺผาขาว
พฺตฺทฺพิชัย
ชาวสวน
่แ่โไๆ
่แ่โไๆ
พงสฺผนพฺิหนฺงานสอบสวนี พฺตฺทฺจงรักษຏ นามอัๅง
่แ่โไๆ
่แ่โไๆ
พงสฺิผนกฺี สภฺผาขาว
พฺตฺตฺพีรวิชญຏ สมีจม
่แ่โไๆ
่แ่โไๆ
สวปฺสภฺผาขาว
พฺตฺทฺนิยม
ภมรพล
่แ่โไๆ
่แ่โไๆ

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

มือถือ
เ่5-้โ็5็5็
เ่แ-โๆแ5ใ55
เ่็-้แ้ๆๆใ5
เ่้-โ็่โแแ่
เ้่-แไ่้ไใแ
เ่็-้เใ้ใเไ
เ่แ-่็ใ็ๆแ่
เ่แ-่ไโๆ่้โ
เ่ๆ-ใไไ5็5้
เ่้-5ๆ้5ไแโ
เ่้-่แไ็้่่
เ่แ-เ5้ไ้โแ
เ้โ-้แใไเ5่
เ่้-เ้ไ้แ้้
เ่็-โแๆใ5็่
เ่้-5เ้เแเแ
เ่แ-่็แ่โแ่
เ่เ-็ไใแๆแไ
เ่แ-โๆแโ5่้
เ่็-โแเโใโใ
เ่่-ใไเใแโไ
เ่่-็โๆเ็55
เ่แ-ๆๆเใโแเ
เ่้-5เ็ไ5่้
เ้่-แแไเไ่5
เ่5-็5่ไโไไ
เ่5-ไ5ๆแ้้เ
เ่เ-ๆแ่ใๆไ5
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
สวฺสสฺสภฺผาขาว
พฺตฺทฺทัศนຏ
จันทีนอก
่แ่โไๆ
่แ่โไๆ เ่็-5็่5โ็ใ
สวฺอกฺสภฺผาขาว
พฺตฺทฺหญิง ปรียาภัทรຏ มูลสุวรรณ ่แ่โไๆ
่แ่โไๆ เ่แ-โๆเๆไ่่
สถานีตารวจภูธรอราวัณ ถนน วังสะพุง - อุดรธานี อฺอราวัณ จฺลย ไโโโเ
ผกกฺสภฺอราวัณ
พฺตฺอฺสวัสดิ่
ตียวิรัตนຏ
่5ใใ่่
่5ใโแโ เ่แ-โ็ๆไโไโ
รอง ผกกฺปฺสภฺอราวัณ
พฺตฺทฺปຑฐพงษຏ สิงถืไอน
่5ใใ่่
่5ใโแโ เ่้-้ไไ่เ็้
รอง ผกกฺสสฺสภฺอราวัณ
พฺตฺทฺชัยพล ค้านอก
่5ใใ่่
่5ใโแโ เ่แ-ไ5ใแ็ไโ
พงสฺผนพฺสภฺอราวัณ
พฺตฺทฺสมนึก หลาจันดา
่5ใใ่่
่5ใโแโ เ่้-็แเ็ไไเ
พงสฺผนพฺสภฺอราวัณ
พฺตฺทฺจ้านียร เชยวาส
่5ใใ่่
่5ใโแโ เ่เ-เเ็ๆแ้้
สวฺอกฺสภฺอราวัณ
พฺตฺทฺศักดิ่สิทธิ่ ปรมบ้ารุง
่5ใใ่่
่5ใโแโ เ้โ-้แใไเ5่
สวฺสสฺสภฺอราวัณ
พฺตฺทฺณัฐพงษຏ ทัศนียานนทຏ
่5ใใ่่
่5ใโแโ เ่แ-้้ๆ้้แ5
สวปฺสภฺอราวัณ
พฺตฺตฺสุรพล ทองสุขกຌง
่5ใใ่่
่5ใโแโ เ่็-่5โโ่็ไ
สถานีตารวจภูธรหนองหิน ใ้้ ม ฺ5 ตฺหนองหิน อฺหนองหิน จฺลย ไโแ้เ
ผกกฺสภฺหนองหิน
พฺตฺอฺสมชาย พิมพຏชู
่5โเ้แ
่็ไแๆโ เ่็-โโแ่เไ้
รอง ผกกฺปปฺสภฺหนองหิน
พฺตฺทฺสมบูรณຏ สวัสดี
่5โเ้แ
่็ไแๆโ เ่แ-่่ไเใโเ
รอง ผกกฺสสฺสภฺหนองหิน
พฺตฺทฺวิรจนຏ ตระกูลวงศຏ
่5โเ้แ
่็ไแๆโ เ่แ-่็555ไใ
พงสฺผนพฺสภฺหนองหิน
พฺตฺทฺสมศักดิ่ กศล
่5โเ้แ
่็ไแๆโ เ่แ-เ5เไใโ่
สวปฺสภฺหนองหิน
พฺตฺทฺสนหຏ รักวาด
่5โเ้แ
่็ไแๆโ เ่แ-ใๆเๆไโ็
สวฺสสฺสภฺหนองหิน
พฺตฺตฺยศพล พนติม
่5โเ้แ
่็ไแๆโ เ่่-5ๆเ5แๆ้
สวฺอกฺสภฺหนองหิน
พฺตฺตฺชาติ
บุญเล
่5โเ้แ
่็ไแๆโ เ่ไ-ไแ้5็้็
พงสฺผนกฺสภฺหนองหิน
พฺตฺตฺทองสา รองชาติ
่5โเ้แ
่็ไแๆโ เ่ไ-็่่ใแ้ๆ
สถานีตารวจภูธรหนองหญຌาปลຌอง 104 หมู ใ ตฺหนองหญຌาปลຌอง อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
ผกกฺสภฺหนองหญຌาปลຌอง
พฺตฺอฺสุกิจ
อวมวงษຏ
เ็็ๆใแ
เ็็ๆใแ เ่5-เแเ่เไ้
เ็็็เเ
เ็็็เเ
รอง ผกกฺสสฺสภฺหนองหญຌาปลຌอง พฺตฺทฺรักศักดิ่ ภูตຌม฿จ
เ่็-่5ไ้แเ้
รอง ผกกฺปฺสภฺหนองหญຌาปลຌอง พฺตฺทฺพีรพัฒนຏ กษา
เ่่-เๆไใไใ้
หนฺงานสอบสวนฯ
พฺตฺทฺปรีดา
ผุยสงพันธຏ
เ่แ-้ๆ55ๆ5ไ
สวฺสสฺสภฺหนองหญຌาปลຌอง
พฺตฺทฺสมบูรณຏ ปຑญญาวงศຏ
เ่แ-็โ55ใไเ
สวปฺสภฺหนองหญຌาปลຌอง
พฺตฺทฺสย
สนามา
เ่ๆ-ไ5็โไไๆ
สวฺอกฺสภฺหนองหญຌาปลຌอง
พฺตฺตฺทองยุทธ หงษຏภูมี
เ่่-้็ใใ5ใโ
สถานีตารวจภูธรคกงาม ตฺคกงาม อฺดานซຌาย จฺลย ไโแโเ
Website www.Khokm.loei.police.go.th E-mail : Kng 892044@gmail.com
ผกกฺสภฺคกงาม
พฺตฺอฺชาลี
รียนถาวร
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็ เ่แ-ๆ่็ๆไไโ
รอง ผกกฺปฺสภฺคกงาม
พฺตฺทฺชีไยวชาญ ทຌาวบุตร
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็ เ้ใ-เๆไ5ๆโโ

ตาหนง

ชืไอ- สกุล
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ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็
เ็่เๆ็

มือถือ

รอง ผกกฺสสฺสภฺคกงาม
พฺตฺทฺยศพล พิทักษຏธรรม
เ่ไ-ใแใใแ็็
พงสฺผนพฺสภฺคกงาม
พฺตฺทฺบุญชู
มีศรี
เ่แ-ใ่เ5ไ้เ
สวปฺสภฺคกงาม
พฺตฺทฺธงชัย
ถิไนวงษຏพง
เ่้-้ไเเแโใ
สวฺอกฺสภฺคกงาม
พฺตฺตฺส้าราญ ชวยทຌาว
เ่แ-้ใเใแไโ
สวฺสสฺสภฺคกงาม
รฺตฺอฺผดุงศักดิ่ จันทะวงษຏ
เ่ใ-ไแ่ใใโ็
สถานีตารวจภูธรพนทอง ตฺอาฮี อฺทาลีไ จฺลย ไโแไเ
Website
E-mail : Phonthong08@gmail.com
ผกกฺสภฺพนทอง
พฺตฺอฺสุพจนຏ
ดวงเพชุม
่ๆใๆแแ
่ๆใๆแแ เ่5-ๆ้ๆไไ็็
รอง ผกกฺปฺสภฺพนทอง
พฺตฺทฺกิตติพงษຏ พรหมสุวรรณ ่ๆใๆแแ
่ๆใๆแแ เ้ไ-่ๆ5ไ็ไ็
รอง ผกกฺสสฺสภฺพนทอง
พฺตฺทฺเพรจนຏ ลอดคูบอน
่ๆใๆแแ
่ๆใๆแแ เ่แ-้้้็แแโ
พงสฺผนพฺสภฺพนทอง
พฺตฺทฺพัชรินทรຏ ขืไอนกຌว
่ๆใๆแแ
่ๆใๆแแ เ่แ-็ๆ้ๆใโๆ
สวปฺสภฺพนทอง
พฺตฺทฺสมศักดิ่ ค้ามงคุณ
่ๆใๆแแ
่ๆใๆแแ เ่็-แใแไ่้ๆ
สวฺสสฺสภฺพนทอง
พฺตฺทฺบรรจง ปรมอยู
่ๆใๆแแ
่ๆใๆแแ เ่้-่5ๆแใไ5
สวฺอกฺสภฺพนทอง
พฺตฺอฺรณกฤต ฤทธิ่ศักดิ่
่ๆใๆแแ
่ๆใๆแแ เ่เ-็ใใ้ใ้้
สถานีตารวจภูธรนาดินดา โไ้ หมู แ ตฺนาดินด้า อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website http://nadindam.loei.police.go.th E-mail : nadindumpolice@hotmail.com
ผกกฺสภฺนาดินด้า
พฺตฺอฺณัฐกฤต ค้าวิศษชัย
เ็โไไ้
เ็โไไ้ เ่แ-่็แแ็้ใ
รอง ผกกฺสภฺนาดินด้า
พฺตฺทฺสฤษดิ่ชัย มณีนตร
เ็โไไ้
เ็โไไ้ เ่แ-้ๆไไ็ใเ
รอง ผกกฺสสฺสภฺนาดินด้า
พฺตฺทฺสถียร
ศรีสมุทร
เ็โไไ้
เ็โไไ้ เ่แ-ๆเแ55โโ
หนฺพงสฺิผนพฺี สภฺนาดินด้า พฺตฺทฺคารมณຏ ผดุงพจนຏ
เ็โไไ้
เ็โไไ้ เ่แ-้ๆไไ้โ้
พงสฺิผนพฺี สภฺนาดินด้า
พฺตฺทฺวิบูลวัฒนຏ วรรณพิมพຏ
เ็โไไ้
เ็โไไ้ เ่็-โโ็โเ่ๆ
สวปฺสภฺนาดินด้า
พฺตฺทฺวิมล
นามปງอง
เ็โไไ้
เ็โไไ้ เ่5-็ใ่แแ้แ
สวฺสสฺสภฺนาดินด้า
พฺตฺทฺสุริยา
สงสุริยา
เ็โไไ้
เ็โไไ้ เ่้-5โ5เ5็5
สวฺอกฺสภฺนาดินด้า
พฺตฺทฺอรรคดช บุญงาม
เ็โไไ้
เ็โไไ้ เ่็-โโเเๆ5ไ
พงสฺิผนกฺีสภฺนาดินด้า
พฺตฺตฺสามารถ ตองหวຌาน
เ็โไไ้
เ็โไไ้ เ่แ-โๆเ้ใ5้
สถานีตารวจภูธรชียงกลม โไเ หมู โ ตฺชียงกลม อฺปากชม จฺลย ไโแ5เ
สวญฺสภฺชียงกลม
พฺตฺทฺสรี
ยในสวัสดิ่
เ็5เใ็
เ็5เใ่ เ่แ-็ๆ้ๆเ่ใ
สวปฺสภฺชียงกลม
พฺตฺตฺชัยยา
ดวงริวงศຏ
เ็5เใ็
เ็5เใ่ เ่แ-ๆ็เโไ5ไ
พงสฺผนพฺสภฺชียงกลม
พฺตฺตฺชาติชาย ศรีบุรินทรຏ
เ็5เใ็
เ็5เใ่ เ่่-5เ้5้็5
ตรวจคนขຌามืองจังหวัดลย ใโ ถนนชายขง ตฺชียงคาน อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website Loei.immigration.go.th E-mail : Loei_imm@hotmail.com
สวญฺดานตรวจคนขຌามือง
พฺตฺทฺจันทรຏชัย ดงประสริฐ
่โแโ่ไ
่โแโ่ไ เ่แ-่ๆ่โ้แ่
จังหวัดลย

15

สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
กองรຌอยตารวจตระวนชายดนทีไ โไ6 ลขทีไ 7 หมู โ ตฺชียงคาน อฺชียงคาน จฺลย
Website E-mail : bpp246@bpp.go.th
ผบฺรຌอยิสบฺโี รຌอย ตชดฺโไๆ พฺตฺทฺ ธีระศักดຏ พธิ่ศรีมา
่โแแ็ๆ
่โแแ็ๆ เ่ๆ-ใ5ใ55ใ้
กองรຌอยตารวจตระวนชายดนทีไ โไ็ 150 หมู ้ ตฺ ดานซຌาย อฺดานซຌาย จฺลย ไโแโเ
Website E-mail : bpp247@bpp.go.th
ผบฺรຌอย ิสบฺโี รຌอย ตชดฺโไ็ พฺตฺทฺจ้านียร จันทรຏคๅ้า
่้แโใ็
่้แโใ็ เ่แ-่็แ่โไ้
รอง ผบฺรຌอย ตชดฺโไ็
รฺตฺทฺพิทักษຏ ประสริฐลาภ
่้แโใ็
่้แโใ็ เ่ไ-็55ใแๆ5
รอง ผบฺรຌอย ตชดฺโไ็
รฺตฺทฺวัย
พลลม
่้แโใ็
่้แโใ็ เ่ๆ-โโเโๆโ็
สถานีตารวจนๅา ไ กองกากับการ แแ กองบังคับการตารวจนๅา ถฺชียงคาน-ปากชม อฺชียงคาน จฺลย
Website E-mail : MRPIIS04@gmail.com
สารวัตรสถานีต้ารวจนๅ้า ไฯ
พฺตฺทฺ ชยพล ฿หญยิไง
่โแเแเ
่โแเแเ เ่แ-่แไ่ไเไ
สถานีตารวจทองทีไยว 6 กองกากับการ ใ กองบังคับการตารวจทองทีไยว โใ/โใ ถฺมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง
อฺมือง จฺลย ไโเเเ
E-mail : tpd00367@gmail.com
สารวัตรสถานีต้ารวจทองทีไยว ๆ พฺตฺทฺอัครพงศຏ ศิริกัณรัตนຏ
่ๆแใๆไ
่ๆแใๆไ เ่แ-เไๆๆๆโ5
สถานีตารวจทางหลวง ไ กองกากับ ไ กองบังคับการตารวจทางหลวง โไ5 หมู แเ ถนนมลิวรรณ
ตฺปากปวน อฺวังสะพุง Website - E-mail: www.highwaypolice@hotmail.com
สวฺสฺทลฺไ กกฺไ บกฺทล
พฺตฺตฺพีรณัฐ งามลิศรัตนชัย ่เแโใ้
่เแเโๆ
เ่ไ-ไโ55ๆ5้
รอง สวฺสฺทลฺฺไ กกฺไ บกฺทล รฺตฺทฺพรศักดิ่ หຌอยเธสง
่เแโใ้
่เแเโๆ
เๆแ-แแ5แๆแ่
รอง สวฺสฺทลฺฺไ กกฺไ บกฺทล รฺตฺทฺสรี
ประทุมพชร ่เแโใ้
่เแเโๆ
เ่5-้แโ็่เแ
รอง สวฺสฺทลฺไ กกฺไ บกฺทลฺ รฺตฺทฺรัฐนันทร สมชืไอ
่เแโใ้
่เแเโๆ
เ่เ-็5ใ็้ใเ
รอง สวฺสฺทลฺฺไ กกฺไ บกฺทล รฺตฺทฺอภิชาติ ยຌมกลิไน
่เแโใ้
่เแเโๆ
เ่แ-่็แ่เ่ๆ

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

กระทรวงกลาหม

มณฑลทหารบกทีไ โ่ คายศรีสองรัก อฺมือง จฺลย ไโแเเ
Website
E-mail: loeimilitary03@gmail.com
ผูบຌ ัญชาการมณฑลทหารบกทีไ โ่ พลตรี ชัยวิน ผูกพันธุຏ
เ็แแ็็-็้
ตอ โ5เเแ
รองผูຌบญ
ั ชาการมณฑลทหารบกทีไโ่ พันอก ชาญชัย อมออน
ตอ โ5เเโ
รองผูຌบญ
ั ชาการมณฑลทหารบกทีไโ่ พันอก ประจักษຏ ประมศรี
ตอ โ5เเใ
สนาธิการมณฑลทหารบกทีไ โ่ พันอก อดุลยຏ นบสนิท
ตอ โ5เเไ
ผูຌบังคับหนวยฝຄก นักศึกษาวิชา พันท อ้านวย ยอดพันธຏ
ตอ โ5เ็5
ทหาร มณฑลทหารบกทีไ โ่
นายทหารฝຆายการขาว
พันตรี ค้าผล
ติวฮือง
ตอ โ5เเใ

เ็แแ่เ

เ้เ-้เ็้แ่ใ

เ็แแ่เ
เ็แแ่เ
เ็แแ่เ
เ็แแ่เ

เ่้-่ไเเ่โใ
เ่แ-้็็ๆแๆแ
เ่้-่ไไ่ไไเ
เ่แ-่็แ5ไ่้

เ็แแ่เ

เ่แ-ใๆ้เ้เ็
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
รองหัวหนຌากองยุทธการ
พันท สรณຏสิริ พลขตร
ตอ โ5เแ5 เ็แแ่เ เ่ๆ-่็5ใ่้ใ
นายทหารกิจการพลรือน
พันตรีหญิง รัจนาพร ปาลี
ตอ โ5เแ้ เ็แแ่เ เ่แ-โๆแเ้่ไ
กองพันทหารราบทีไ แ กรมทหารราบทีไ ่ คายศรีสองรัก ตฺศรีสองรัก อฺมือง จฺลย ไโแเเ
Website
E-mail: Srisongrak_801@hotmail.com
ผบฺรฺ่ พัน แ
พันท ฿หญยิไง หาญสุทธิธรรม เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่ๆ-็แ่่่่แ
รอง ผบฺรฺ่ พัน แ
พันตรี ณัฐกร พชรปานกัน
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ้แ-่ใโๆไใโ
นายทหารฝຆายก้าลังพล
รຌอยท จ้านงคຏ หาบຌานทน
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่ๆ-โใ้โแ5ไ
ผูຌชวยนายทหารฝຆายก้าลังพล
รຌอยตรี ชัยรัตนຏ ทันมา
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่แ-่็โ55่ไ
นายทหารฝຆายการขาว
รຌอยตรี สุรศักดิ่ ปานทองทา
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่5-็55ๆใไ5
ผูຌชวยนายทหารฝຆายการขาว
รຌอยตรี สาย
สงขาว
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ้่-่ใเเ้็็
นายทหารฝຆายยุทธการฯ
รຌอยอก ณรงคຏพล ลีๅเพบูลยຏ
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ้ใ-5ๆ้โ้่้
ผูຌชวยนายทหารฝຆายยุทธการฯ รຌอยท นัฐกานตຏ บุญทศ
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่็-แแใโ็้็
นายทหารฝຆายสงก้าลังบ้ารุง
รຌอยตรี สุรัตนຏ สงพธิ่
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่แ-้ๆไแเ5ไ
ผูຌชวยนายทหารฝຆานสงก้าลังบ้ารุง รຌอยตรี สุกฤษฏิ่ มาริบุตร
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่ไ-ใโเ่5้ไ
นายทหารฝຆายกิจการพลรือน
รຌอยอก สวัสดิ่ ภาระหันตຏ
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่ใ-ใโ็็ใ5ใ
ผูຌชวยนายทหารฝຆายกิจการพลรือน รຌอยท ศิรพงษຏ อุนกຌว
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่แ-่็โ5ไ็้
นายทหารฝຆายการงิน
รຌอยท สุรกุล ดีปราศรัย
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่แ-้ไ้ๆไแๆ
ผูຌชวยนายทหารฝຆายการงิน
จาสิบอก อิสราวุธ ยธาวงศຏ
เ็แเ5แ
เ็แเ5แ เ่ๆ-โใๆ่ไ่้
หนวยพัฒนาการคลืไอนทีไ โใ สานักงานพัฒนาภาค โ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพบก
บຌานทาสวรรคຏ หมู แ ต้าบลทาสวรรคຏ อ้าภอนาดຌวง จังหวัดลย
Website :
E-mail : mdu0023@gmail.com
ผูຌบังคับหนวยพัฒนาการ
พฺอฺชัยวิวัฒนຏ พรหมพูล
เ็โๆ5เ
เ็โๆ5เ เ่้-็แใ็5้โ
คลืไอนทีไ โใฯ
นายทหารยุทธการละการขาว พฺทฺชัยนาท ค้าสุวรรณ
เ็โๆ5เ
เ็โๆ5เ เ่้-5็เใเใแ
นายทหารก้าลังพล นพคฺโใ ฯ นฺตฺอนุชา
อภิสิทธิ่พงศຏ
เ็โๆ5เ
เ็โๆ5เ เ่แ-็โใแ้ใ้
นายทหารสงก้าลังบ้ารุง นพคฺโใฯ รฺตฺนวพล
บุญภักดี
เ็โๆ5เ
เ็โๆ5เ เ่้-่ไเแ็่ๆ
นายทหารกิจการพลรือน นพคฺโใ รฺทฺยธิน
กุลศิลปຊ
เ็โๆ5เ
เ็โๆ5เ เ่5-ๆๆแ5แไแ
กรมทหารพรานทีไ โแ คายศรีสองรัก ตฺศรีสองรัก อฺมือง จฺลย ไโแเเ
Website
E-mail : Black_21tp@hotmail.com
ผูຌบังคับการกรมทหารพรานทีไ โแ พฺอฺนิสิต
สมานมิตร
071028
เ็แเโ่ เ่็-ใเไใเเ็
รองผูຌบังคับการกรมทหารพรานทีไ โแ พฺทฺบุญณรงคຏ บุญญประภา
เ็แเโ่
เ็แเโ่ เ่5-โแ้โ5แ่
นายทหารฝຆายธุรการละก้าลังพล พฺตฺสถียร
ตาสวาง
เ็แเโ่
เ็แเโ่ เ่แ-โๆเ55ไๆ
นายทหารฝຆายการขาว
พฺตฺอัครดช อัครสาร
เ็แเโ่
เ็แเโ่ เ่โ-่5่โโแโ

ตาหนง
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
นายทหารฝຆายยุทธการ
พฺตฺอดิสัย
เขประภาย
เ็แเโ่
เ็แเโ่ เ่เ-เเ็เใ5็
นายทหารฝຆายสงก้าลังบ้ารุง
รฺตฺทวี
สาธุรัมยຏ
เ็แเโ่
เ็แเโ่ เ่เ-็ไโ่ใๆไ
นายทหารฝຆายกิจการพลรือน
รฺอฺสุขี
กຌววงษา
เ็แเโ่
เ็แเโ่ เ่5-ๆ่ไไ็ไ็
นายทหารฝຆายการงิน
รฺอฺชาญคณิต มฆบังวัน
เ็แเโ่
เ็แเโ่ เ่้-็เแไไ5เ
ผูຌจัดการสหกรณຏออมทรัพยຏฯ
รฺอฺชัยสิทธิ่
อิไมนาง
เ็แเโ่
เ็แเโ่ เ่แ-้ๆไโเ5แ
สถานีรือชียงคาน หนวยรือรักษาความสงบรียบรຌอยตามลานๅาขงขตหนองคาย อฺชียงคาน จฺลย
Website:
E-mail:changkan 2554@hotmail.com
หนฺสถานีรือชียงคาน นรขฺฯ นฺทฺมนรัตนຏ บุญสวัสดิ่
่โแแๆแ
่โแแๆแ เ่้-ๆใไๆ็่โ
สานักงานสัสดีจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ิหลังกาี ถฺมลิวรรณ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
สัสดีจังหวัดลย
พฺอฺอกรัฐ
มาลัย
่แแโเใ
่แแโเใ เ่แ-ๆ่ใโใแเ

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

กระทรวงการคลัง

สานักงานคลังจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน แ ถนนมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย
Website http:www.klangloei.com/joomla E-mail : lei@cgd.go.th
คลังจังหวัดลย
นางมารียม รืองปราชญຏ
่แแๆๆโ
่แโๆๆ้
นักวิชาการคลังช้านาญการ
นางทัศนียຏ ทาบราณ
่แแๆๆโ
่แโๆๆ้
นักวิชาการคลังช้านาญการ
นายสวง
฿จภักดี
่แแๆๆโ
่แโๆๆ้
นักวิชาการคลังช้านาญการ
นฺสฺตຌองคิด ทด้ามา
่แแๆๆโ
่แโๆๆ้
สานักงานธนารักษ์พืๅนทีไลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน ไ ถนนมิลวรรณ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website http://intra treasury.go.th
E-mail: rtloe@treasury.go.th
รกฺธนารักษຏพืๅนทีไลย
นายมานิตยຏ จ้านงวัฒนຏ
่แแใไใ
่แไ็ใ5
หัวหนຌาสวนจัดการทีไราชพัสดุ นางนภาวรรณ นาจะหมืไน
่แแใไใ
่แไ็ใ5
หนฺสวนจัดการฐานขຌอมูลทีรไ าชพัสดุ นายมานิตยຏ จ้านงวัฒนຏ
่แแใไใ
่แไ็ใ5
หนฺสวนประมินราคาทรัพยຏสิน นฺสฺบใญจวรรณ สงสุวรรณ
่แแใไใ
่แไ็ใ5
หนฺฝຆายบริหารงานทัไวเป
นายธนกฤต
วันสืบ
่แแใไใ
่แไ็ใ5
สานักงานสรรพากรพืๅนทีไลย แใ่/แ ถนนลย-ดานซຌาย ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.rd.go.th/loei E-mail: email.loei@rd.go.th
่แโๆไแ
่แไ็ใเ
สรรพากรพืนๅ ทีไลย
นฺสฺปริชญา
สิทธิสาร
ตอ โเแ
หนฺสวนบริหารงานทัไวเป
นางศิริพร
ปราบนคร
่แโเเๆ
่แโๆไแ
ตอ แเแ
หนฺสวนกรรมวิธีละคืนภาษี
นฺสฺวิภานิต
สุวรรณพรหม ่แใ5ไๆ
่แใ5ไๆ
ตอ ใเโ

เ่ๆ-ๆแ็5โเแ
เ่แ-5้โไ่ๆไ
เ่้-5ๆแ้็ไไ
เ่แ-้แใใโ้่

เ่้-โ็็ไใเ็
เ่ๆ-โ5ไ่่5่
เ่ใ-ๆ็่ๆ่็ๆ
เ่้-โเไใ่แ้
เ่แ-้็5็ๆ5เ
เ่แ-้โ5ไ5โใ
เ่แ-5่แใ้ใ่
เ่เ-แ้5ใใไไ
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
ตอ ใเ้
ตอ ไเใ

มือถือ

หนฺสวนวางผนละประมินผล นายชิษณุพงษຏ หวังประยชนຏ
หนฺสวนกฏหมายละรงรัดภาษี นายณัฐศักดิ่
สุรินทรຏชมพู
เ้แ-่ๆโไแ้5
อากรคຌาง
หนฺสวนตรวจสอบภาษีอากร นายอุทัย
ลาภศิริสุข
ตอ โเ็
เ่ๆ-โใแๆไ55
หนฺสวนก้ากับดูลผูຌสียภาษี
นางจิตรัตนຏ
สุขวิพัฒนຏ
ตอ โแโ
เ่แ-ใไแ้่็แ
ิทีม กเแี
หนฺสวนก้ากับดูลผูຌสียภาษี
จฺอฺนาวิน
นาทันตอง
ตอ โแแ
เ่้-้ไไใใแ5
ิทีม ก เโี
หนฺทีมก้ากับดูลพิศษ ิพเแี นางกัญชรัตนຏ ชาติเทย
ตอ ใเๆ
เ่แ-5ไ็็ใใแ
สานักงานธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร ิธ.ก.ส.ี จ.ลย 13 ถฺชุมสาย ตฺกุดปຆอง อฺมืองจฺลย
Website www.baac.net
E-mail baac.loci@gmail.com
ผอฺสนงฺธฺกฺสฺจังหวัดลย
นายสุรวิช
ทวีผล
่ใเโ้โ
่ใเโ้ใ เ่แ-โๆ5ไ้้่
ผชฺผอฺสนงฺธฺกฺสฺจังหวัดลย นายศศิพงศຏ พธิ่ศรี
่ใเโ้โ
่ใเโ้ใ เ่แ-่็โไ5เแ
ผชฺผอฺสนงฺธฺกฺสฺจังหวัดลย นายนรนทรຏ พรหมมินทรຏ
่ใเโ้โ
่ใเโ้โ เ่้-่5แ็เเ้
ธนาคารออมสินจังหวัดลย
ผูຌอ้านวยการขต
นฺสฺสุนันทา มาคิน
่แไ่็5
่แไ่็5
ผูຌจัดการฯสาขาลย
่ใเๆใโ
่แใเเๆ
ผูຌจัดการฯสาขาชียงคาน
่โแ5้่
่โแเโเ
ผูຌจัดการฯสาขาวังสะพุง
่ไแ5แใ
่ไแใ็ๆ
ผูຌจัดการฯสาขาปากชม
่่แเๆไ
่่แเเใ
ผูຌจัดการฯสาขาดานซຌาย
่้แๆเเ
่้แๆเแ
ผูຌจัดการฯสาขาภูกระดึง
่็แไๆ้
่็แไๆ5
ผูຌจัดการฯสาขาภูรือ
่้้ใใๆ
่้้ใใโ
ผูຌจัดการฯสาขาทาลีไ
่่้แไ5
่่้เ้แ
ผูຌจัดการฯสาขานาอาน
่ไไๆไไ
่ไไๆไ5
บริษัทจากัด มหาชน ธนาคารกรุงเทย สาขาลย แเไ ถฺจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
ผูຌจัดการสาขาอาวุส
นายบัญชา
ศิริทิพยัณ
่แแแ่5
่แแ็โ่ เ่ไ-เ็5่5ๆๆ
รองผูຌจัดการธุรกิจการขาย
นายจริญ
รืองบุญศรี
่แแแ่5
่แแ็โ่ เ่ไ-เ็5็5็้
รองผูຌจัดการบริการลูกคຌา
นฺสฺศิริพร
พรหมศิริ
่แแแ่5
่แแ็โ่ เ่ไ-เ็5็5่เ
ดานศุลกากรทาลีไ บຌานนนสวาง ตฺทาลีไ อฺทาลีไ จฺลย ไโแไเ
Website www.thalicustoms.com E-mail: 73170000@customs.go.th
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
นายดานศุลกากรทาลีไ
นายรวัตร
อีไยมวสันตຏ
่่้แ่็
่่้แ่็
ดานศุลกากรชียงคาน ไ5 ถนนชายขง ตฺชียงคาน อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website
E-mail 73180000@customs.go.th
นายดานศุลกากรชียงคาน
นฺสฺมัณฑนา บุณยากร
่โแแเเ
่โโโๆไ
สานักงานสรรพสามิตพืๅนทีไลย โๆ่ ถนนลย-ชียงคาน ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website http://loei.excise.go.th E-mail loei@excise.go.th
สรรพสามิตพืๅนทีไลย
นายบุญสืบ ศรีกຌว
่แแเใเ
่แแๆโโ
หนฺฝຆายอ้านวยการ
นางพรรณี บ้ารุงราชหิรัณยຏ
่แแเใเ
่แแๆโโ
หนฺฝຆายบริหารการจัดกใบภาษี นายอภัย สาริภา
่แแเใเ
่แแๆโโ
หนฺฝຆายปราบปราม
นายมานิตยຏ ค้าภากุม
่แแเใเ
่แแๆโโ
หนฺฝຆายกฏหมาย
นางวิภาพร พนมริงศักดิ่
่แแเใเ
่แแๆโโ
สรรพสามิตพืๅนทีไสาขามืองลย นายสถิต
ดดซ
่แแเใเ
่แแๆโโ
สรรพสามิตพืๅนทีไสาขาดานซຌาย นายสันติ พธิ่ค้า
่แแเใเ
่แแๆโโ
สรรพสามิตพืๅนทีไสาขาวังสะพุง นางสุดสาคร พธิ่ค้า
่แแเใเ
่แแๆโโ

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา

มือถือ
เ่แ-้โๆ้ใ่ๆ

เ่ๆ-่แ้5แแแ

081-8101221
เ่่-5ๆโ่ไ5่
เ่ใ-แไ่โ5โเ
เ่5-ไๆโเไแ้
เ่แ-โๆแ็่โ็
เ่แ-่็แไ็โ5
เ่แ-้็ๆ่็5โ
เ่ไ-ๆเไ5แเเ

สานักงานการกีฬาหงประทศเทยจังหวัดลย สนามกีฬาจังหวัดลย ถฺจริญรัฐ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
www.
E-mail : Loei@sat.or.th
ผอฺส้านักงานการกีฬาฯ
นายวิรชน
ประดับศรี
่แไ้เแ
่แไ้เแ เ่แ-ๆๆ้่่เแ
การทองทีไยวหงประทศเทย สานักงานลย ทีไวาการอ้าภอมืองิหลังกาี ถนนจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺ
ลย Website : www.tourismthailand.org.th
E-mail : tatloei@tat.or.th
ผอฺส้านักงานการทองทีไยวฯ
นายกียรติพงษຏ คชวงษຏ
่แโ่แโ
่แแไ่เ 081-5939576
่แแไเ5
สานักงานการทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย สนามกีฬากลางจังหวัดลย อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
E-mail: loei@mots.go.th
ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดลย นายณรงคຏศักดิ่ คูบุญอารักษຏ
่แใเ่ๆ
่แใเ่ๆ
หนฺกลุมงานสงสริมการกีฬาฯ นายสุรพล
มิไงชัย
่แใเ่ๆ
่แใเ่ๆ เ่แ-โๆเ็ใ5ไ
หนฺกลุมงานสงสริมการทองทีไยว นฺสฺสุพรรณี
หลวง฿จ
่แใเ่ๆ
่แใเ่ๆ เ่้-็โแเ้้่

กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์
สานักงานพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์จังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลยิหลังกาี อฺมือง จฺลย
Website www.loei.m-society.go.th
E-mail : loei@m_society.go.th
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่แแโ้ใ
่ใโใโเ

พัฒนาสังคมละความมัไนคงของ
มนุษยຏจังหวัดลย
หนฺกลุมนยบายละวิชาการ
นางอัญชนา จຌอนมือง
่แแๆไ5
่ใโใโเ
หนฺกลุมการพัฒนาสังคมละ
นางพนอม ราชพัฒนຏ
่แไ้่ไ
่ใโใโเ
สวัสดิการ
หัวหนຌาฝຆายบริหารงานทัไวเป
นางสาวยุพิน รืองบุญ
่แแโ้ใ
่ใโใโเ
ผอฺศูนยຏบริการคนพิการ จฺลย นางอัญชนา จຌอนมือง
่แ5ใๆใ
่ใโใโเ
ศูนย์คุຌมครองคนเรຌทีไพึไง จังหวัดลย แเ่/แ่ ถนนคีรีรัฐ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.sdc53.go.th
E-mail : tee_idol@hotmail.com
ผอฺศูนยຏคุຌมครองคนเรຌทีไพึไง จฺลย นายฉัตรชัย
ฉลิมชวง
่แไ่ไเ
่แไ่ไเ
หนฺฝຆายสวัสดิการสังคม
นฺสฺกรนิกา
หอมรส
่แไ่ไเ
่แไ่ไเ
หนฺฝຆายบริหาร
นางพิสมัย
ชมภูทอง
่แไ่ไเ
่แไ่ไเ
บຌานพักดใกละครอบครัวจังหวัดลย โแ/โ ถฺวิสุทธิทพ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย
Website E-mail : loeishelter@dcy.go.th
หนฺบຌานพักดใกละครอบครัวจฺลย นายพิกุล
ชืๅอสาวะถี
่แโไไ้
่แโไไ้
หนฺฝຆายบริหารงานทัไวเป
นางอัสนา
กຌวเชยะ
่แโไไ้
่แโไไ้
หนฺฝຆายสวัสดิการสังคม
นายศิรพงษຏ
รุจิรภัทร
่แไใใ็
่แโไไ้

มือถือ
เ่แ-่็โแ่ๆเ
เ่แ-้็ไไ5้ใ
เ่แ-้ๆ5เใ็ใ
เ่แ-่็โแ่ๆเ

เ่แ-็เ่็เไ5
เ่็-โเ็เโไโ
เ่ๆ-โโ่แๆโ้

เ่แ-็เ่็เ5เ
เ่็-่เไ5ไ่้
-

กระทรวงกษตรละสหกรณ์

สานักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ถฺมลิวรรณ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website http://www.moac-info.net/loei E-mail: paco_lei@opsmoac.go.th
กษตรละสหกรณຏจังหวัดลย นายสมบูรณຏ พฤกษຏกันทรากร ่แไ่็แ-โ ่แไ่็โ เ้โ-แแๆๆแๆใ
หนฺกลุมยุทธศาสตรຏฯ
นฺสฺพรรณี
วงศຏสงา
่แไ่็แ-โ ่แไ่็โ เ่ไ-ไโ่เ5่ไ
หนฺกลุมสารสนทศการกษตร นางอมรรัตนຏ หัว฿จกຌว
่แไ่็แ-โ ่แไ่็โ เ่ไ-ไโ่เ5ไใ
หนฺกลุมชวยหลือกษตรกรฯ นฺสฺสุภาวดี อบสุนทร
่แไ่็แ-โ ่แไ่็โ เ่่-5ไ้้แ5เ
หนฺฝຆายบริหารทัไวเป
นายรวัฒนຏ
สกุณา
่แไ่็แ-โ ่แไ่็โ เ่็-่ไ้็่ไ้
สานักงานกษตรจังหวัดลย ถนนจริญรัฐ บຌานติดตอ ตฺนาอาน อฺมือง จฺลย ไโเเ
WWW. Loei.doac.go.th
E-mail: Loei@doac.go.th
กษตรจังหวัดลย
นายวัฒนมงคล ทรัพยຏมี
่แแๆไใ
่แใใไ5 081-9644334
หัวหนຌาฝຆายบริหารทัไวเป
นางมณีวรรณ บอค้ากิด
่แแๆไใ
่แใใไ5 เ่้-่ไโโไๆ็
หนกลุมสงสริมละพัฒนากษตรกร นายสวัสดิ่
สมวรรณ
่แแๆไใ
่แใใไ5 เ่แ-8859140
หนฺกลุม สงสริมละพัฒนาการผลิต นางกศษิณ ล้ามะยศ
่แแๆไใ
่แใใไ5 เ่้-่ไใไใ็็
หนฺฝຆายยุทธศาสตรຏละสารสนทศ นายพีรพล
นตรทิพยຏ
่แแๆไใ
่แใใไ5 เ่็-โโ5เโโ5
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
หนฺกลุมอารักขาพืช
นายวีระดช ฟองชัย
่แแๆไใ
่แใใไ5 เ่แ-็โ้ใ่ไ่
ครงการชลประทานจังหวัดลย ไ็็/ๆ ถนนลย – ดานซຌาย ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.ridloei.go.th E-mail: rid5loei@gmail.com
ผอฺครงการชลประทานลย
นายจักริน ประสริฐสุวรรณ ่แแแแแ
่แโ็โเ เ่แ-แ็ใใใใใ
หนฺฝຆายวิศวกรรม
นายยุทธนา กองถวิล
่แแแแแ
่แโ็โเ เ้แ-่ๆ็แ่ใ่
หนฺฝຆายจัดสรรนๅ้าละปรับปรุงฯ นายอุดมพร ผาสุก
่แแแแแ
่แโ็โเ เ่แ-่็ใ่็ใๆ
หนฺฝຆายชางกล
นายจตุวรุฒ กันสง
่แแแแแ
่แโ็โเ เ่ใ-ใไใใโเ5
หนฺงานบริหารทัไวเป
นายอดุลยຏ ชูอียด
่แแแแแ
่แโ็โเ เ่แ-่็่โ้แใ
หนฺฝຆายสงนๅ้าละบ้ารุงรักษาทีไแ นายชัยวัฒนຏ ชวลิตมธารัตนຏ
่แแแแแ
่แโ็โเ เ้ใ-ใโๆ็โ็้
หนฺฝຆายสงนๅ้าละบ้ารุงรักษาทีไโ นายชัยยันตຏ สุรสรณຏ
่แแแแแ
่แโ็โเ เ่แ-้็ไไไไแ
หนฺฝຆายสงนๅ้าละบ้ารุงรักษาทีไ3
่แแแแแ
่แโ็โเ
หนฺฝຆายสงนๅ้าละบ้ารุงรักษาทีไไ นายณรงคຏศักดิ่ นันทวัฒนภิรมยຏ ่แแแแแ
่แโ็โเ เ่แ-่็ใ็ๆ็ไ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลย ถนน จรัสศรี ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.dld.go.th
E-mail: pvlo_loe@dld.go.th
ปศุสัตวຏจังหวัดลย
811572
่ใโ้ๆ5
่แแ5็โ
หนฺยุทธศาสตรຏละสารสนทศฯ นายยุทธชัย พงปຑสสา
่แแ5็โ
ตอ แแ
ตอ แโ
หนฺกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวຏ
นายคณายศ กริอุณะ
ตอ โๆ
ตอ แแ เ่็-้ใ้แ5่่
หนฺกลุมพัฒนาคุณภาพสินคຌา นายธีระพงษຏ พันธะเชย
ตอ แๆ
ตอ แแ เ้5-็ใๆไไไ5
หนฺกลุมพัฒนาทคนลยีฯ
นายอุทัย
สภกุล
ตอ แๆ
ตอ แแ เ่แ-แแ็แ่แใ
หนฺฝຆายบริหารทัไวเป
นางมลฤดี
กงพชร
ตอ แโ
ตอ แแ เ่้-ไโแ5เ่ๆ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดลย แเๆ ถฺลย-ดานซຌาย ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ

ตาหนง

Website

http://webhost.cpd.go.th/loei

ชืไอ- สกุล

E-mail: cpd loei@cpd.go.th

สหกรณຏจังหวัดลย
นายอนันตຏ
มหัจฉริยพันธຏ
่แแโ็ไ
่แใโโเ
หัวหนຌาฝຆายบริหารทัไวเป
นางดวงประทีป กุลัตถຏนาม
่แแโ็ไ
่แใโโเ
ผอฺฺกลุมงานสงสริมละพัฒนาฯ นายธัชกร
ยมะคุปตຏ
ตอแไ
่แใโโเ
ผอฺกลุมสงสริมละพัฒนาการ นายสนเชย
บัวอินทรຏ
ตอแ5
่แใโโเ
บริหารการจัดการสหกรณຏ
หนฺกลุมงานจัดตัๅงละสงสริมฯ นายวัฒนะ
สัตยวงศຏทิพยຏ
ตอ แๆ
่แใโโเ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน ไ ถฺมลิวรรณ อฺมือง จฺลย
Website loei.cad.go.th
E-mail: cadly@cad.go.th
หนฺสนงฺตรวจบัญชีสหกรณຏลย นางสภิดา
กຌวสุฟอง
่แแใ้เ ่แแใ้เกด5
หนฺสายสอบบัญชี
นางศศิรัศมี
จันทรຏฤาชัย
่แแใ้เ ่แแใ้เกด5

เ่แ-็โใแไๆเ
เ่้-ไ้เใใไ5
เ่แ-ไ5็โเๆแ
เ้ไ-ๆเใ่โ5ไ
เ่็-โใโโ่็5

เ่้-5ๆ้แเ้ๆ
เ่5-ไๆแเ5ไไ
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
นฺสฺชนมຏสิตา ชคหมาะ
่แแใ้เ ่แแใ้เกด5 เ่ใ-เไโเไ่เ
นางนัคมน
งินมัไน
่แแใ้เ ่แแใ้เกด5 เ่แ-เไ่โๆแใ
นฺสฺศรุดา
จ้าปาพง
่แแใ้เ ่แแใ้เกด5 เ่่-55โ็ไ็่
นางจารุชา
พรมภักดี
่แแใ้เ ่แแใ้เกด5 เ่แ-้็แ้โ่้
สฺตฺตฺหญิงมายุลี ค้ามะนาง
่แแใ้เ ่แแใ้เกด5 เ้ใ-้็ใโแไเ
นฺสฺกาญจนันทຏ สาวิสัย
่แแใ้เ ่แแใ้เกด5 เ้่-เ้ๆไ่้5
นฺสฺฉมาพันธຏ สุพรมอินทรຏ
่แแใ้เ ่แแใ้เกด5 เ้5-ๆ5้็แเเ
นายษัฑวัติ
นรินทรวรกุล ่แแใ้เ ่แแใ้เกด5 เ้5-้เไแ5แ5
สานักงานการปฏิรูปทีไดินจังหวัดลย ใแๆ หมู ็ ตฺมือง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www. Alro.go.th
E-mail: loei@alro.go.th
ปฏิรูปทีไดินจังหวัดลย
นายวัชรินทรຏ วากะมะนนทຏ
่แใ5ไ5
่แใ5ไ5 เ้ใ-ใโๆไ้้แ
หนฺกลุมปฏิรูปการจัดการฯ
นายประสิทธิ่ พยอมหอม
่แใ5ไ5
่แใ5ไ5 เ่แ-้ๆๆแ็ใ5
หนฺกลุมกฎหมาย
นายบุญรวย พธากาญ
่แใ5ไ5
่แใ5ไ5 เ่5-็่โแ็้ไ
หนฺกลุมงานชางผนทีไ
นายพนมเพร ดี฿หม
่แใ5ไ5
่แใ5ไ5 เ่็-้ไไใ้ใ้
หนฺกลุม การงินละบัญชี
นางสุวรรณา ซาลาม
่แใ5ไ5
่แใ5ไ5 เ่ใ-ใไแไ็่ๆ
หนฺฝຆายบริหารงานทัไวเป
นฺสฺวิเลรัตนຏ ชายค้า
่แใ5ไ5
่แใ5ไ5 เ่โ-แๆ้แใแ้
สานักงานประมงจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลยิหลังกาี ถฺมลิวรรณ อฺมือง จฺลย
Website
E-mail: fpo-loei@dof.in.th
ประมงจังหวัดลย
นายธิราช
อินทุส
่แแ้็5
่แแ้็5 เ่้-้ใใ็ใโแ
ศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงนๅาจืดลย ไแโ มฺโ ตฺชียงคาน อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website www.fisheries.go.th2sf-loei2web22admin E-mail: suriyan4321@hotmail.com
ผอฺศูนยຏวิจัยละพัฒนาประมงฯ นายสุริยัน
สมา
่โแเ็ๆ
่โแ้แใ เ่ๆ-โเแ5่็5
กลุมงานวิจัยหลงนๅ้า
นายทวีศักดิ่
สกุณา
่โแเ็ๆ
่โแ้แใ เๆโ-ๆ้55้แไ
นฺสฺปราวีณา
ชาวຏน
่โแเ็ๆ
่โแ้แใ เ่้-เไใ้แ5็
นายสายัน
อาสาวัง
่โแเ็ๆ
่โแ้แใ เ่แ-โๆโไ่้่
สถานีพัฒนาทีไดินจังหวัดลย แใ5 มฺแ ตฺศรีสองรัก อฺมือง จฺลย ไโแเเ
Website E-mail: lei01@ldd.go.th
ผอฺสถานีพัฒนาทีไดินลย
นายชาญ
ค้า฿ส
เโ-แเ็เ็้เ
เ่แ-้ๆ5้่่้
ดานกักกันสัตว์ลย มฺโ ตฺศรีสงคราม อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website www.dld.go.th/gslo_loe
E-mail: qslo_loe@dld.go.th
หัวหนຌาดานกักสัตวຏลย
นายค้านวณ
พธิ่นຌอย
่เแเๆ็
่เแเๆ็ เๆโ-แเไ่โไ่
ฝຆายสารวัตร
นายศุภชาติ อภาสวัชรานนทຏ ่เแเๆ็
่เแเๆ็
-

ตาหนง

ชืไอ- สกุล
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

มือถือ

สถานีวิจัยละทดสอบพันธุ์สัตว์ลย ใเโ มฺแแ ตฺศรีสงคราม อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website dld.go.th/lslo_loe
E-mail: lslo_loe@dld.go.th
หนฺสถานีวิจัยทดสอบพันธุสຏ ัตวຏลย นายประยูร
สุริยะมณี
่เแเๆ่
เ่ใ-ๆๆไไ่็โ
หนฺงานวิชาการ
นายอัษฏาวุฒิ พันธสริม
่เแเๆ่
เ้่-ใ้เแ็โแ
หนฺงานธุรการ การงิน
นางสุดา
มหาสิงหຏ
่เแเๆ่
เ่้-้ไไๆๆเไ
หนฺงานชาง
นายอมรศักดิ่ หลอดค้า
่เแเๆ่
เ่โ-แเเโโใไ
หนฺงานคนืๅอ
นางรัชนี
หตุกษ
่เแเๆ่
เ่ใ-ใๆ้แ้่แ
หนฺงานสัตวຏปก
นายณัฐวุฒิ
รุงสุวรรณ
่เแเๆ่
เ่ไ-่เ่โ่ใ่
ศูนย์วิจัยละพัฒนาการกษตรลย ่แ มฺ่ ตฺนาปຆง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.doa.go.th
E-mail: loeiptsc@gmail.com
ผอฺศูนยຏวิจัยละพัฒนาการกษตร นายสุขุม
ขวัญยืน
่เไไเ้
่เไไเ้ เ่ไ-5แใ5้้ใ
หนฺกลุมบริหาร
นายสมภาร
จือมา
่เไไเ้
่เไไเ้ เ้่-แเ5็่โ่
หนฺกลุมวิชาการ
นายปรีชา
สงสดา
่เไไเ้
่เไไเ้ เ่แ-็ๆ้ๆใแโ
หนฺกลุมผลิตภัณฑຏ
นางพชรรัตนຏ พลซา
่เไไเ้
่เไไเ้ เ่5-้โๆเใ5ๆ
หนฺกลุม GAP พืช
นฺสฺวิภารัตนຏ ด้าริขຌมตระกูล ่เไไเ้
่เไไเ้ เ่แ-5ไไไ่โแ
ศูนย์วิจัยพืชสวนลย ่5 มฺๆ บຌานหินสอ ตฺปลาบา อฺภูรือ จฺลย ไโแๆเ
Website E-mail: hloei007@yahoo.com
ผอฺศูนยຏวิจัยพืชสวนลย
นายสุทธาชีพ ศุภกษร
เใ้่้แ
เใ้่้โ เ่็-่ๆเโโโแ
ศูนย์หมอนเหมฉลิมพระกียรติฯลย แเ้ หมู แเ ตฺศรีสงคราม อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website E-mail: qssc_lei@qsds.go.th ละ qssc_lei@opsmoac.go.th
ผอฺศูนยຏหมอนเหมฯ
่เแแไ5
่เแแไ5
ฝຆายบริหารงานทัไวเป
นฺสฺสุภารัตนຏ ทพนาทิม
่เแแไ5
่เแแไ5 เ่ไ-ไโ่่็โ้
ฝຆายบริหารงานทัไวเป
นางนิศา
บงกຌว
่เแแไ5
่เแแไ5 เ่ไ-่โ็ๆเไไ
ฝຆายงานผลิต ขยายพันธຏฯิเหมี
นายวช
ทองนาค
่เแแไ5
่เแแไ5 เ่ๆ-แเเไเแโ
ฝຆายงานผลิต ขยายพันธຏฯิหมอนี นายชิด
พลภักดี
่เแแไ5
่เแแไ5 เ่แ-้5ไ5ไเโ
ฝຆายงานวิชาการละถายทอด
นฺสฺอัญชลี
ชืๅอบุญมี
่เแแไ5
่เแแไ5 เ่แ-่็โเแๆ้

ทคนลยี ิงานวิจัยี
ฝຆายงานวิชาการละถายทอดทค นฺสฺรัชนี
นลยีิงานผลิตภัณฑຏหมอนเหมี
งานวิชาการละถายทอดทคนลยี นายพินิต

ขันธหัตถຏ

่เแแไ5

่เแแไ5

เ่แ-้ๆ55แ่แ

สดสะอาด
่เแแไ5
่เแแไ5 เ่แ-โๆเโเโใ
ศูนย์สงสริมละพัฒนาอาชีพการกษตรจังหวัดลยิกษตรทีไสูงี มฺแเ ตฺกกสะทอน อฺดานซຌาย จฺลย 42120
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ตาหนง
Website www.haec02.doae.go.th
ผอฺศูนยຏสงสริมการกษตรทีไสูง นายยุพล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
E-mail: haec02@doae.go.th
ธัญญะประกอบ ่เแเ้่
่เแเ้่

ชืไอ- สกุล

มือถือ
เ่้-ไๆแโโโ้

ศูนย์สงสริมละพัฒนาอาชีพการกษตรจังหวัดลย ิพืชสวนี ตฺนาอาน ถฺจริญรัฐ อฺมือง จฺลย
Website www.aopdho4.doae.go.th E-mail: aopdh04@doae.go.th
ผอฺศูนยຏสง สริมละพัฒนาอาชีพฯ นางสมคิด
อิสสระ
่แแแ้เ
่แแแ้เ เ่้-่ไแไไ็ใ
หนฺฝຆาย
นายนที
มุสิกทัศนຏ
่แแแ้เ
่แแแ้เ เ่แ-้็5ใๆ่เ
หนฺฝຆาย
นางบุญชวน ตะนัดชัย
่แแแ้เ
่แแแ้เ เ่้-่5เแเๆ่
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ลย ตฺศรีสงคราม อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website http://www.dld.go.th/nslo-loe@dld.go.th E-mail: nslo_loe@dld.go.th
หนฺสถานีพัฒนาอาหารสัตวຏลย นายณรงคຏ
พชรลๅ้า
่เแ้โไ
่เแโ้ไ เ่ไ-็้่่้ไ้
หนฺงานบริหาร
นายสุริย
อุดค้าทีไยง
่เแ้โไ
่เแโ้ไ เ่แ-็ๆ่แ้ไๆ
หนฺงานผลิตพันธุຏพืชอาหารสัตวຏ นายบุญทรัพยຏ สูงคตร
่เแ้โไ
่เแโ้ไ เ้โ-ๆ่็่ไไ่
หนฺงานชางครืไองกล
นายวิวัฒนຏ
นนทะสร
่เแ้โไ
่เแโ้ไ เ่แ-็เ็โ็ไไ
การยางหงประทศเทยจังหวัดลย ไ5ๆ มฺโ ถฺลย-ดานซຌาย อฺมือง จฺลย
Website www.rubber.co.th
E-mail: orfloe1@rubber.mail.go.th
ผอฺการยางหงประทศเทย จฺลย นายประสาน
กถนานนทຏ
่แโไไ่
่แโไไ่ 089-5699864
ผูຌชวย ผอฺฯ
นายอาวุธ
ตຍะสกุล
่แโไไ่
่แโไไ่ เ้่-โ่เโ5เเ
หนฺสวนบริหารทัไวเป
นฺสฺสุณี
ฤทธิ่ลิๅม
่แโไไ่
่แโไไ่ เ้เ-่่เ5แแๆ

กระทรวงคมนาคม

ขวงทางหลวงลยทีไ แ ถนนคีรีรัฐ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย 42000
Website E-mail: doh 0620@doh.go.th
ผูຌอ้านวยการขวงทางหลวงลยทีไแ
่แใไๆไ
่แแๆ็ใ
ตอ แโ
รองผูຌอ้านวยการิฝຆายปฏิบตั ิการี นายจริญ
สงอรุณ
่แแๆ็ใ
ตอแใ
รองผูຌอ้านวยการ ิฝຆายบริหารี นายชลอ
อุดมสกุล
ตอ แ5
รองผูຌอ้านวยการิฝຆายวิศวกรรมี นายกิตติพงศຏ พชรจันทรຏธนศ ่แแๆ็ใ
ตอ แ5
หัวหนຌาหมวดทางหลวงภูกระดึง นายปรีชา
พิมพຏพันธຏ
เ็ไโไโ

่แโๆๆใ

-

่แโๆๆใ

เ้ใ-แใแแใเไ

่แโๆๆใ
่แโๆๆใ

เ่แ-5้้็็5่
เ่้-5ๆ้โ็่้

เ็ไโไโ

เ่แ-เ5็แ่5็
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ตาหนง
หัวหนຌาหมวดทางหลวงหนองหิน
หัวหนຌาหมวดทางหลวงวังสะพุง
หัวหนຌาหมวดทางหลวงชียงคาน
หัวหนຌาหมวดทางหลวงลย
หัวหนຌาหมวดทางหลวงปากชม

ชืไอ- สกุล
นายสุทธิพล
นายกฤชพสิษฐຏ
นายศราวุธ
นายสุรพงษຏ
นายชาวฤทธิ่

ทองอิไม
บุญชติธนพงศຏ
ทຌาวทา
ศรีจริญ
มาดาปງอง

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่็ไแโๆ
่็ไแโๆ
่ไแ555
่ไแ555
่โแ5ไใ
่โแ5ไใ
่แแไไ้
่แแไไ้
่่แเ้5
่่แเ้5

มือถือ
เ่้-โ่ๆ่้ไแ
เ้ใ-ใโแ่็แโ
เ่ๆ-โใ้่ๆๆใ
เ่้-่ๆแไใเโ
เ่้-้ไเ้ใเโ

ขวงทางหลวงลยทีไ โ ิดานซຌายี ใ็ หมู แ ตฺดานซຌาย อฺดานซຌาย จฺลย ไโแโเ
Website http://www.doh.go.th/WEB/hwyorg55500/index.html E-mail: doh0631@goh.go.th
รกฺผอฺขวงทางหลวงลยทีไโ นายอิทธิวัตรຏ กฤษณะวณิช
่้แโโ่
่้แใเๆ
รอง ผอฺฯิฝຆายปฏิบัติการี
นายสกสิทธิ่ คง฿บชา
ตอ แไ
่้แใเๆ เ่แ-็ๆ่ใ็ๆเ
รอง ผอฺฯิฝຆายวิศวกรรมี
นายวิธาน
บุญประกอบ
ตอ แใ
่้แใเๆ เ่ๆ-็ใ5ไ่โ็
รอง ผอฺฯิฝຆายบริหารี
นฺสฺทณนิตยຏ วัชรพุทธ
ตอ แ5
่้แใเๆ เ่่-ไโเไเ็แ
หนฺหมวดการทางดานซຌายทีไ แ นายราชพงษຏ ค้าภา
่้แๆแๆ
เ่5-็ๆใเโ็เ
หนฺหมวดการทางดานซຌายทีไ โ นายสุชาวຏ
กงพชร
่่ไแโแ
เ่เ-ๆไ่เเ55
หนงหมวดการทางดานซຌายทีไ ใ นายอดิศักดิ่ พานิพัด
เ็่แแ5
เ่ๆ-้้็ไๆ5โ
หัวหนຌาหมวดการทางภูรือ
นายทนง
สุทธศรี
เ็โ่แ้
เ่็-่ๆเเ่ใเ
หัวหนຌาหมวดการทางลยทีไ โ นายศักดิ่สิทธิ่ ชุมวงศຏ
่ไ5แๆ5
เ่ใ-ไ5ๆแ่่แ
สานักงานขนสงจังหวัดลย แใแ มฺๆ ตฺนาอຌอ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website Loeidlt.com
E-mail : Loei@dlt.go.th
ขนสงจังหวัดลย
นายณัฐวัชตຏ สันติกูล
่แแ็ใ็
่แแ็ใ็ เ่้-โเใแแ็เ
หัวหนຌากลุมงานวิชาการขนสง นายอนันตຏ
ภิญญชีพ
่แโเแ็
่แแ็ใ็ เ่แ-้5ไเๆโ5
หัวหนຌาฝຆายทะบียนรถ
นายชูชาติ
สืบสาย
่แแ้ใเ
่แแ็ใ็ เ้เ-ไใ5ใ5ไ5
หัวหนຌาฝຆาย฿บอนุญาตขับรถ
นางศรีสุดา
นันทะค้า
่แแ5โ็
่แแ็ใ็ เ่5-็ไ้แใๆๆ
หัวหนຌาฝຆายตรวจสภาพรถ
นายชิต
วงศຏหาริมาตยຏ
่แใใ่แ
่แแ็ใ็ เ่้-5็็ใ็โเ
หัวหนຌางานบริหารทัไวเป
นฺสฺวารช
ชัยบุญมา
่แแ็ใ็
่แแ็ใ็ เ่้-ๆ้5็ๆๆ็
หัวหนຌาส้านักงานขนสงจังหวัด นายฉลิมชัย หินทอง
่้แใโ5
่้แใใ่ เ่แ-ไ5ๆโไ่ๆ
ลย สาขาดานซຌาย
ทาอากาศยานลย ใ่ มฺๆ ถฺมลิวรรณ ตฺนาอาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.aviation.go.th/loei
E-mail: Loei@aviation.go.th
ผูຌอ้านวยการทาอากาศยานลย นายธีรวัฒนຏ ตัๅงทิพยຏรักษຏ
่แแ5โแ
่แโๆ5ไ เ่แ-โ่เเไ่5
เ่แ-่้5โแ5ๆ
หนฺฝຆายบริหารละพิธีการบิน นางรจนา
นครขวาง
่แแ5โแ
่แโๆ5ไ เ่แ-้ๆ5ๆ็แ้
หัวหนຌาฝຆายความปลอดภัย
นายณรงคຏดช ดวงชัย
่แแ5โแ
่แโๆ5ไ เ่็-่ๆใใ่้้
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หัวหนຌาฝຆายชางทคนิค
นายธนภัทร รีทหาร
่แแ5โแ
่แโๆ5ไ
ขวงทางหลวงชนบทลย โ55 มฺแโ บຌานก้านิดพชร ตฺมือง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website Loei.drr.go.th
E-mail: loei@drr.go.th
ผอฺขวงทางหลวงชนบทลย
นายกษม
สัจจารักษຏ
่แแ5็แ
่แแ5ๆ็
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มือถือ
เ่5-เเเเ้ๆโ

เ่แ-่โเใเๆ็

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ใ็/แ ถ.นกกຌว อ.มือง จ.ลย ไโเเเ
Website
E-mail:
Loei.org@mnre.mail.go.th
ผอฺทรัพยากรธรรมชาติละ
นายยงยุทธ ช้านาญรบ
่แแใ9ไ
่แแใ้ไ เ่แ-็5โเ่โแ
สิไงวดลຌอมจังหวัดลย
ผูຌอ้านวยการสวนสิไงวดลຌอม
นฺสฺอัคริมา หวานฉไ้า
่แแใ้ไ
่แแใ้ไ เ่แ-เไ5่่้ๆ
หัวหนຌากลุมงานอ้านวยการ
นายนิพนธຏ
อาจกຌว
่แแใ้ไ
่แแใ้ไ เ่5-็ไๆเ่ๆแ
หนฺกลุมงานทรัพยากรนๅ้า
่แแใ้ไ
่แแใ้ไ
หนฺกลุมงานยุทธศาสตรຏฯ
่แแใ้ไ
่แแใ้ไ
สถานีควบคุมเฟปຆาจังหวัดลย ตฺหนองบัว อฺภูรือ จฺลย ไโแๆเ
Website http://loeiforestfire.wordpress.com
E-mail: fire_loei@hotmail.com
หนฺสถานีควบคุมเฟปຆาจังหวัดลย นายประมวล ชวนจิต
่้้ไๆ5
่้้ไๆ5 เ่้-ไแๆ่เโโ
สถานีควบคุมเฟปຆา ภูหลวง – ภูหอ ตฺลยวังเสยຏ อฺภูหลวง จฺลย
หนฺสถานีฯ
นายประมวล ชวนจิต
่้้ไๆ5
เ่้-ไแๆ่เโโ
สถานีควบคุมเฟปຆาภูกระดึง ตฺศรีฐาน อฺภูกระดึง จฺลย
หนฺสถานีฯ
นายอดิศร
หมทานนทຏ
เ่แ-็ใๆใแ5เ
อุทยานหงชาติภูกระดึง ตฺศรีฐาน อฺภูกระดึง จฺลย ไโแ่เ
Website
E-mail: Pkd – 11@hotmail.co.th
หัวหนຌาอุทยานหงชาติภูกระดึง นายฑิตศักดิ่ สุริยาชัยวัฒนะ ่แเ่ใใ
่แเ่ใใ เ่็-โแใๆแแ่
ฝຆายบริหารทัไวเป
นายถนอม
สมค้า
่แเ่ใใ
่แเ่ใใ เ่เ-็ๆไไๆโไ
ฝຆายอนุรักษຏทรัพยากรธรรมชาติ นายสัมพัน
ณรต
่แเ่ใใ
่แเ่ใใ เ้่-แเใไโ่่
อุทยานหงชาติภูรือ ตฺหนองบัว อฺภูรือ จฺลย ไโแๆเ
Website www.dnp.go.th
E-mail: phurua๑@hotmail.com
หัวหนຌาอุทยานหงชาติภูรือ นายรณภพ
คัชมาตยຏ
่แเ้ๆ5
5เ้5โ้้ เ้่-โไ้แ55ๆ
เ่่-5เ้5โ้้
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มือถือ

หนฺฝຆายบริหารทัไวเป
นายประพันธຏ วรรณสาร
เ่้-่ๆใ็ๆ้่
หนฺฝຆายอนุรักษຏฯ
นายสมดุลยຏ กษาจันทรຏ
เ่เ-แ้เ่ไไ้
หนฺฝຆายพัฒนาอุทยานหงชาติ นายทองลืไอน เพบูลยຏ
เ้็-่55แเเใ
หนฺฝຆายนันทนาการ
นายนงคຏ
ฤทธิ่จันดา
เ่็-่ๆๆใเๆแ
หนฺฝຆายงานการงิน
นายนุกูลชัย จริญชัย
เ้ใ-โโ้แๆ5ๆ
อุทยานหงชาติภูสวนทราย ตฺสงภา อฺนาหຌว จฺลย ไโแ็เ
Website E-mail: phusuansai@hotmail.com
หนฺอุทยานหงชาติภูสวนทราย นายสาคร
นาชัย
่เ็ๆแๆ
เ่้-ๆ5โโใ้้
เ่ๆ-เๆๆไแไ็
หนฺหนวยพิทักษຏฯ ิภูหัวฮอมี นายประสิทธิ่ สอนดา
เ่ใ-ใใ5โ้็โ
หนฺหนวยพิทักษຏฯ ิภูขาดี
นายทองสัไง มนตรี
เ้่-แใโโเแ็
วนอุทยานภูบอบิดสวนอุทยานหงชาติ สานักบริหารพืๅนทีไอนุรักษ์ทีไ ่ ิขอนกนี ตฺชัยพฤกษຏ อฺมือง จฺลย
หัวหนຌาวนอุทยานภูบอบิด
นายวรรสรร ธรรมผล
เ่้-5ๆ้็5่้
พนักงานพิทักษຏปຆา สโ
นายสุวิทยຏ อุปถัมถຏ
เ่็-โโ5เแโไ
วนอุทยานนๅาตกหຌวยลา ตฺกงศรีภูมิ อฺภูหลวง จฺลย
หนฺวนอุทยานนๅ้าตกหຌวยลา
นายประยูร ซุมมาก
เไ5-เเเโ็่ใ
วนอุทยานหริรักษ์ ตฺนๅ้าหมาน อฺมือง จฺลย
หนฺวนอุทยานหริรักษຏ
นายธวัชชัย ภูกิจ
เ่ๆ-็่5้่เเ
วนอุทยานผาหินงาม ตฺปวนพุ อฺหนองหิน จฺลย
หนฺวนอุทยานผาหินงาม
นายประยูร ชุมมาก
เ่5-เเเโ็่ใ
วนอุทยานภูผาลຌอม ตฺนๅ้าสวย อฺมือง จฺลย
หนฺวนอุทยานภูผาลຌอม
นายสภณ ทิพยຏอาภากุล
เ่็-ๆ้แใแใๆ
วนอุทยานถๅาสงธรรม ตฺชมจริญ อฺปากชม จฺลย
หนฺวนอุทยานถๅ้าสงธรรม
นายสภณ ทิพยຏอาภากุล
เ่็-ๆ้แใแใๆ
ศูนย์สารวจอุทกวิทยาทีไ ่ ิชียงคานี 398/4 ถฺชายขง ตฺชียงคาน อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website E-mail: Chanthana.l@gmail.com
หนฺศูนยຏส้ารวจอุทกวิทยาทีไ ่ นางจันทนา ลขะวัฒนะ
่โแ้ไ้
821949 เ่ไ-็โ้โใ่่
ศูนย์ประสานงานปຆาเมຌลย ใ็/แ ถนนนกกຌว ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
หัวหนຌาศูนยຏประสานงานปຆาเมຌฯ นายจีรศักดิ่ ปุญญพิทักษຏ
่แแแแโ
่แแแแโ เ้่-ๆโแไไ่ไ
หนวยจัดการตຌนนๅาพอง ตฺผาขาว อฺผาขาว จฺลย
หนฺหนวยฯ
เ่แ-โๆแ้ไ5้
หนวยอนุรักษ์ละจัดการตຌนนๅาลาหຌวยสัก ตฺวังยาว อฺดานซຌาย จฺลย ไโแโเ
หนฺหนวยอนุรักษຏฯ
นายวิดช
ขิมลาภ
เ่แ-่็โใ็55
เ่แ-่็โใ็55
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หนวยจัดการตຌนนๅาสาน ตฺทาศาลา อฺภูรือ จฺลย
หนฺหนวยฯ
นายสาธิต
มณฑาทิพยຏ
เ่แ-่่็่5ใ่
หนวยจัดการตຌนนๅาหຌวยหินสอ
หนฺหนวยฯ
นายฐิติกร
มณฑา
เ่ไ-็่็แ่แ้
สวนปຆาถๅามูลนຌอย
หนฺสวนปຆาฯ
เ่5-ไ5ใ55้้
หนวยปງองกันรักษาปຆาทีไ ลย.6ิปวนพุี
ตฺปวนพุ อฺหนองหิน จฺลย
หนฺหนวยฯ
นายจน
วาบสูงนิน
ดานตรวจสัตว์ปຆาทาลีไ ตฺทาลีไ อฺทาลีไ จฺลย
สวฺดานตรวจสัตวຏปຆาทาลีไ
นายวิทยา
ปฐมอติชาติ
เ่แ-็ใๆเ้ใไ
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาภูหลวง ตฺทาศาลา อฺภูรือ จฺลย ไโโใเ
Website www.phuluang.org/webpage/Elephant.html E-mail:
หนฺขตรักษาพันธุຏสตั วຏปาຆ ภูหลวง วาทีไ รฺตฺสุรพล ประสมทรัพยຏ
่เแ้55
่เแ้55
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา ภูคຌอ – ภูกระต ตูຌ ปฺณฺ ็ ปทฺวังสะพุง อฺวังสะพุง จฺลย
หนฺขตรักษาพันธุຏสัตวຏปຆาฯ
นายสุรศักดิ่ อิไมอิบ
เ่แ-้็55แเใ
สวนรุกขชาติ แเเ ป กรมปຆาเมຌ ิปากปวนี ตฺปากปวน อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website E-mail: saunruk624@gmail.com
หัวหนຌาสวนรุกขชาติปากปวน นายธวัชชัย ภูกิจ
สวนรุกขชาติภูขຌาว ตฺนาดຌวง อฺนาดຌวง จฺลย
หนฺสวนรุกขชาติภูขຌาว
นายสายชล คหะฐาน
สถานีวิจัยสัตว์ปຆาภูหลวง ตฺทาศาลา อฺภูรือ จฺลย
หนฺสถานีวิจัยสัตวຏปຆาภูหลวง
นายจิรชัย
อาคะจักร
สถานีพาะชากลຌาเมຌลย ต้าบลนๅ้าสวย อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.forest.go.th
E-mail: anake_1970@hotmail.com
หนฺสถานีพาะช้ากลຌาเมຌ จฺลย นายอนก สุขสวัสดิ่
เ่แ-็เ่ไ่แไ
ครงการฟืຕนฟูอาหารชຌางปຆาภูหลวงอันนืไองมาจากพระราชดาริ ตูຌ ปณ. 5โ
หนฺครงการฯ
นายวัชระ ธรรมสอน
ครงการพัฒนาพืไอความมัไนคงพืๅนทีไภูขัด ภูมีไยง ภูสอยดาวิโี ตฺสงภา อฺนาหຌว จฺลย
หนฺครงการฯ
นายธีระชัย จันทรสนา
ครงการพัฒนาปຆาเมຌตามนวพระราชดาริปຆาภูหลวง ตฺวังยาว อฺดานซຌาย จฺลย

มือถือ
-

-

เ่ๆ-็่5้่เเ
เ่็-่ๆไ้็เแ
เ่แ-โ5ใแ5ใ่

เ่แ-็เ่ไ่แไ
เ่แ-่็แๆไ็่
เ่แ-้็แแๆ55
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มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
หนฺครงการฯ
เ่แ-็ใ้ใๆโ5
ครงการพัฒนาปຆาเมຌตามนวพระราชดาริปຆาภูคຌอ – กระต ตฺกงศรีภูมิ อฺภูหลวง จฺลย
หนฺครงการฯ
นายวัฒนຏธนัช วัฒนຏวรกาญจนຏ
เ่แ-็แ็้5้ๆ
สวนปຆาดงนຌอย – ปากปวน
หนฺสวนปຆาดงนຌอย – ปากปวน นายสุรพล จิตตຏด้ารง
เ่ไ-ๆไ่แไใไ
หนวยสงสริมการควบคุมเฟปຆาลย ตฺบุฮม อฺชียงคาน จฺลย
หนฺหนวยสงสริมการควบคุมฯ นายวิชียร เทยกิไง
เ่แ-5็ไโเโแ
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามมพระราชดาริ อ.ดานซຌาย จ.ลย มฺโ บຌานดิไน ตฺดานซຌาย อฺดานซຌาย จฺลย ไโแโเ
ผอฺศูนยຏพัฒนาปศุสัตวຏฯ
นายฉลิมพล บุญจือ
892132
892132 081-9490269
งานสวนปຆาภูสวรรค์ ตฺสีๅยว อฺมือง จฺลย
หนฺงานสวนปຆาภูสวรรคຏ
นายนพพร ยูรสูงนิน
เ่ไ-ๆเไ้เแ่
งานสวนปຆานๅาสวย หຌวยปลาดุก ตฺนาดอกค้า อฺนาดຌวง จฺลย
หนฺงานสวนปຆาภูสวรรคຏ
นายประสิทธิ่ วิปุละ
เ่็-่5ไ่5แใ

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
สานักงานสถิติจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน ไ ถนนมลิวรรณ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website http://loei.nso.go.th
E-mail: loei@nso.go.th
สถิติจังหวัดลย
่แแแๆโ
่แใเ็เ
หัวหนຌาฝຆายวิชาการละวางผน นางจิราพร ทียนพิทักษຏ
่แแแๆโ
่แใเ็เ
หัวหนຌาฝຆายปฏิบัติการสถิติ
นฺสฺชนิดา
ศรีมือง
่แแแๆโ
่แใเ็เ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลย ถนนมลิวรรณ บຌานนาอาน ตฺนาอาน จฺลย ไโเเเ
ผูຌอ้านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา นายวันชัย
ชัยวิศษ
่แแ5ๆโ
่ใใ5โ5

รัฐวิสาหกิจ

เ้เ-้่เไโ5็
เ้แ-เๆเ่็55
เ่แ-็เ็็้ๆไ
เ้โ-โไๆเแเๆ

ทีไทาการเปรษณีย์จังหวัดลย ถนนจริญรัฐ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.forest.go.th
E-mail: anake_1970@hotmail.com
หัวหนຌาเปรษณียຏจังหวัดลย
นายธนาณัติ เชยอนก
่แไโ่่
่แไโ่่ เ่แ-่็ใโโ่็
บริษัท ทีอที จากัด ิมหาชนี /สวนบริการลูกคຌาจังหวัดลย ถนนชุมสาย อฺมือง จฺลย 42000
Website www.tot.co.th 
E-mail: ทรศัพทຏจังหวัดลย
นายวรชัย
วรกิจอภิบาล
่เไเไเ
่เไเไ5 เ่่-็ใๆๆๆโโ
เ้เ-5ใโโๆๆ้
ผูຌชวยทรศัพทຏจังหวัดลย
นายประวศ ด้ารงจิตติ
่เไเไแ
่เไเไ5 เ่้-ใเ5ๆ็่ใ
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ตาหนง
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่แใเแแ
่แแ่ไ็

มือถือ

ผจกฺศูนยຏบริการลูกคຌาฯ
นายสมานมิตร กองลาซ
เ่้-ใโใเเๆ้
สาขาลย
ผจกฺศูนยຏบริการลูกคຌาฯ
นายสุพจนຏ
อาจทอง
่โแใโแ
่โแแแแ เ่้-ใโใ5เใ่
สาขาชียงคาน
ผจกฺศูนยຏบริการลูกคຌาฯ
นายรุงศักดิ่
สุนันทะ
่ไแโแใ
่ไแใโแ เ่้-ใโใเเ็ใ
สาขาวังสะพุง
ผจกฺศูนยຏบริการลูกคຌาฯ
นายฤทธิ่ชัย
ชัชวาล
่้แ5เ5
่้แ5แแ เ้เ-5เๆเไ้โ
สาขาดานซຌาย
สานักงานบริการลูกคຌา กสท.ลย บริษัท กสท.ทรคมนาคม จากัดิมหาชนี ถฺมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง อฺมือง
จฺลยไโเเเ Website www.cattelecom.com 
E-mail: ผจกฺสนงฺบริการลูกคຌา กสท ลย นายอนุชา
กองตระกูลดี
่แโ5ใ5
่แโ5ใไ เ่แ-โใ็เแเเ
หัวหนຌาหนวยการตลาด
นายชาติชาย จูมผา
่แโ5ใ5
่แโ5ใไ เ่แ-โใ็เแเแ
หัวหนຌาหนวยอ้านวยการ
นางจ้านง
วงศຏลา
่แโ5ใ5
่แโ5ใไ เ่แ-โใ็เแเโ
หัวหนຌาศูนยຏซอมลย
นาย฿หม
หมายดี
่แโ5ใ5
่แโ5ใไ เ่แ-โใ็เแเ5

กระทรวงพลังงาน
สานักงานพลังงานจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน แ อฺมือง จฺลย
Website
loei.emergy.go.th
E-mail: loei@energy.mail.go.th
พลังงานจังหวัดลย
นายนรินทรຏ สุวรรณน
่ๆโเ้เ
่ๆโเ้โ เ่แ-แ็ไ็่้่
หนฺฝายอ้านวยการ
นฺสฺพรทิพยຏ พันธุຏเชย
่ๆโเ้เ
่ๆโเ้โ เ่แ-แ่ไ่้่5
หนฺฝຆายวิชาการ
นายธนกฤต วรวงคຏ
่ๆโเ้เ
่ๆโเ้โ เ้ๆ-่เ่โ้แ5
สถานีเฟฟງารงสูงลย การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ถฺมลิวรรณ ตฺนาปຆง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
หนฺสถานีเฟฟງารงสูงลย
นายประมทยຏ ค้าลือ
่เไไใ5
่เไไใ5 เ่แ-่็ใ็เๆใ

กระทรวงพาณิชย์

สานักงานพาณิชย์จังหวัดลย ใเโ/้ ถฺลย-ชียงคาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.moc.go.th/loei
E-mail: ly_ops@moc.go.th
พาณิชยຏจังหวัดลย
นายวีระพงศຏ สืบคຌา
่แแแๆใ
หนฺกลุมงานยุทธศาสตรຏฯ
นฺสฺสุดสาคร ยในสวัสดิ่
่แแแๆใ
หนฺกลุมงานก้ากับดูละพัฒนาฯ นางกมลพิสุทธຏ ศิลปะชัย
่แแไ่5
หนฺกลุมงานสงสริมสนับสนุนฯ นฺสฺกัลยา
สงจริญ
่แแแๆใ

่แโๆแโ
่แโๆแโ
่แแไ็เ
่แโๆแโ

เ่แ-้้้ๆเๆโ
เ่้-่ไ้แแใ้
เ่้-5ๆ้้้แ็
เ่ๆ-่ๆแ้้้แ

31

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่แโ็5้
่แโ็แ้

มือถือ

หนฺกลุมงานบริการทะบียน
นายรืองฤทธิ่ ตสวัสดิ่
เ่้-5ๆ้่้ๆโ
ธุรกิจละอ้านวยความสะดวกฯ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการคຌาจังหวัดลย ใเโ/้ อาคาร สนงฺพาณิชยຏจังหวัดลย อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.dbd.go.th/loei/main.php  E-mail: loei@dbd.go.th
พัฒนาธุรกิจการคຌาจังหวัดลย
นายรืองฤทธิ่ ตสวัสดิ่
่แโ็5้
่แโ็แ้ เ่้-5ๆ้่้ๆโ
สานักงานการคຌาภาย฿นจังหวัดลย ใเโ/้ อาคารสนงฺพาณิชยຏจังหวัดลย อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.dit.go.th/loei
E-mail : loei@dit.go.th
การคຌาภาย฿นจังหวัดลย
นายเพริล
ศิริยอด
่แแไ่5
่แแไ็เ เ่้-5ๆ้้้แ็
สานักงานสาขาชัไงตวงวัดขต โ-่ ลย ใเโ/้ ถฺลย-ชียงคาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
E-mail
loei@cbwmthai.org
หนฺสนงฺสาขาชัไงตวงวัดขต โ-่
่ๆแไๆ้
่ๆแ5ใ5 081-8361817

กระทรวงยุติธรรม

รือนจาจังหวัดลย โ มฺ่ ถฺจรัสศรี ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
ผูຌบัญชาการรือนจ้าจังหวัดลย นายสมกียรติ มณีรัตนຏ
่แแไ้แ
่แแ้็็
ตอ ๆเแ
หัวหนຌาฝຆายบริหารทัไวเป
นฺสฺพิมพຏบุญ พันสวัสดิวง
่แแไ้แ
่แแ้็็
ตอ ๆเใ
หนฺฝຆายฝຄกวิชาชีพ
นายอมร
ล้ามะนา
่แแไ้แ
่แแ้็็
ตอ ๆเๆ
หนฺฝຆายทัณฑปฏิบัติ
นายชาลี
ทองตใม
่แแไ้แ
่แแ้็็
ตอ ๆเ5
หนฺฝຆายควบคุมละรักษาการณຏ นายส้าราญ บุดดา
่แแไ้แ
่แแ้็็
ตอๆแ5
หนฺฝຆายการศึกษาละพัฒนาจิต฿จ นายนิคม
จิตรมา
่แแไ้แ
่แแ้็็
ตอ ๆเ็
สานักงานบังคับคดีจังหวัดลย โ่่/โ-ใ ถนนจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
ผอฺสนงฺบังคับคดีจังหวัดลย
นายสาธิต ศุภมธี
่แ5ไ็แ
่แไ้แใ
่แไ้แแ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลย ถฺจรัสศรี ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website E-mail: loei@probation.go.th
ผอฺส้านักงานคุมประพฤติ
นางวรัญญา ภวภูตานนทຏ
่ๆแโโ5-ๆ ่ๆแโโ5-ๆ
จฺลย
ณ มหาสารคาม ตอ แแแ
ตอ แเไ

เ้่-โๆเ็แไใ
เ่แ-่็แๆๆ้้
เ้แ-ใๆ่้ไ้่
เ่แ-่็แ่แใโ
เ่้-5็5ๆโ็ใ
เ่้-เ็ๆ้็ไโ
เ่้-้็้แเเๆ

เ่แ-้เ้เใๆโ
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
รองผูຌอ้านวยการส้านักงานฯ
นายอภิชาต กืๅอสຌง
ตอ โเโ
ตอ แเไ เ่้-็ใ5่็5เ
หัวหนຌากลุมสอดสองละฟຕนฟู นายสมบูรณຏ สุริยะ
่ๆแโโ5-6 ่ๆแโโ5-ๆ เ้่-แไๆๆโ55
สมรรถภาพผูຌติดยาสพติด
ตอ แโๆ
ตอ แเไ
หนฺกลุมงานสืบสาะขຌอทใจจริง นายบุรี
ลีอาะ
่ๆแโโ5-ๆ ่ๆแโโ5-ๆ เ่แ-ใๆ้ใ้ๆ็
ละตรวจพิสูจนຏ
ตอ ใเไ
ตอ แเไ
หนฺกลุมงานกิจกรรมชุมชนฯ นางวรารัตนຏ ศรีปูณะ
่ๆแโโ5-ๆ ่ๆแโโ5-ๆ เ่ๆ-่ๆ5โๆๆ5
ละครือขายยุติธรรม
ตอ โเโ
ตอ แเไ
หัวหนຌาฝຆายบริหารงานทัไวเป
นางกนจันทรຏ นຌอยพใง
่ๆแโโ5-6 ่ๆแโโ5-6 เ่ใ-ใใ็5ใ่็
ตอ แแ้
ตอ แเไ
สถานพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชนจังหวัดลย แ5็/่-แเ ถนนลย-ดานซຌาย อฺมือง จฺลย ไโเเเ
ผูຌอ้านวยการสถานพินิจฯ
นางบุษศา
ประพันธຏ
่แแโไโ
่แแ้็ใ
หัวหนຌางานบริหารงานทัไวเป
นายนิชานันทຏ นันทะระ
่แแโไโ
่แแ้็ใ เ่แ-ใ็ๆโแแ5
หัวหนຌาฝຆายคดี
นายสุระกิตรຏ อาบสุวรรณຏ
“
่แแ้็ใ เ่เ-็5แ่ไโ่
ฝຆายประสานกิจกรรมชุมชน
นางเพรสน
สุขอนันตຏ
“
่แแ้็ใ เ่เ-็5แ่ไโ่
สานักงานยุติธรรมจังหวัดลย ทีไวาการอ้าภอมืองลย ชัๅน แ ถฺจรัสศรี ตฺกุดปຆอง อฺมือง
Website

E-mail: loei_work@hotmail.com
ยุติธรรมจังหวัดลย
นางบุษศา
ประพันธຏ
814737
814742 เ่้-้ๆ่แแไ้
ลขานุการ สนงฺยุติธรรม จฺลย นฺสฺวิจิตรา
ทองพาน
่แไ็ใ็
่แไ็ไโ เ่แ-้็โโ้โ5
หัวหนຌากลุมงานนยบายฯ
นฺสฺพิมพຏบุญ พันสวัสดิวง
่แไ็ใ็
814742 เ่แ-่็แๆๆ้้
หัวหนຌากลุมงานบริหารทัๅวเป นางนิชานันทຏ นันทะระ
่แไ็ใ็
814742 เ่แ-ใ็ๆโแแ5
หัวหนຌากลุมงานบริการ
นางธนตพร
สุชนวนิช
่แไ็ใ็
814742 เ้เ-5โใ่ๆ็5

ตาหนง
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กระทรวงรงงาน

สานักงานรงงานจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลยิหลังกาี ชัๅน โ ถนนมลิวรรณ อฺมือง จฺลย
Website www.loei.mol.go.th
E-mail: loei@mol.go.th
รงงานจังหวัดลย
นายอ้าพัน
อกทัตร
่แใ55็ ่แใ55็-่ เ่้-้ไไแ้็เ
่ใโ55่
หนฺฝຆายอ้านวยการ
นฺสฺดวงพร
ดีชุม
่แใ55็ ่แใ55็-่ เ่็-เๆๆเแ่เ
่ใโ55่
ฝຆายผนงานละพัฒนา
นางรัชนี
ชาญวชชຏ
่แใ55็ ่แใ55็-่ เ่้-่ๆเไ็็แ
ยุทธศาสตรຏ
่ใโ55็
ฝຆายขຌอมูลละสารสนทศ
นฺสฺยุวรศ
ตใมบุญ
่แใ55็ ่แใ55็-่ เ่่-5ๆแ5ๆแ
่ใโ55็
สานักงานจัดหางานจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลยิหลังกาี ถนนมลิวรรณ อฺมือง จฺลย
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
Website www.doe.go.th/loei
E-mail: loe@doe.go.th
จัดหางานจังหวัดลย
นฺสฺสุภา
ศักดาทิวากร
่แโ5้ไ-5 ่แโ5้ไ เ่้-่ไเใ็เๆ
หนฺงานคุมຌ ครองคนหางานละ นายจิระศักดื พลดาหาญ
่แแ่ๆแ
่แโ5้ไ เ่แ-็ๆ่ใใ่่
การควบคุมการท้างานฯ
่แโ5้ไ
หนฺงานบริหารทัไวเป
นฺสฺอังคณา หมือนศรีชัย
่แโ5้5
่แโ5้ไ เ่แ-่็ใไ็เๆ
หนฺงานจัดหางาน฿นประทศฯ นางทองอุเร กิตติกมลพันธุຏ ่แโ5้ไ-5 ่แโ5้ไ เ่แ-็้้็ๆ5ใ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดลย ๆไ/ใ ถฺลย-ดานซຌาย ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลยไโเเเ
Website
E-mail: loei@sso.go.th
ประกันสังคมจังหวัดลย
นายนันทชัย ปຑญญาสุรฤทธิ่
่แใไ5ใ
่ใไแแไ เ่แ-่็แ็5็่
หัวหนຌาฝຆายอ้านวยการ
นฺสฺกันฐมณี กุญชรมณี
่แโไใเ
่ใไแแไ เ่แ-่็ใ้ใไเ
หนฺสวนงานสมทบละการ
นางวิรัตนຏ
เชยสดา
่แโไใเ
่ใไแแไ เ่ๆ-โโโ้้เ่
ตรวจสอบ
หนฺสวนงานการงินละบัญชี นฺสฺอมรรัตนຏ สีหะวงศຏ
่แใไ5ใ
่ใไแแไ เ่็-แ้้้็โเ
หนฺสวนงานทะบียนฯ
นายเชยยงคຏ งามหอม
่แโไใเ
่ใไแแไ เ่แ-โๆแไเใแ
หนฺสวนงานสิทธิประยชนຏ
นฺสฺสิริรัช
ธรรมตะอุ
่แโไใเ
่ใไแแไ เ่แ-เเเแ่่ใ
ฝຆายประชาสัมพันธຏ
่แโๆแใ
็ใไแแไ
่แโไใเ
่แใไใเ
ศูนย์พัฒนาฝมือรงงานจังหวัดลย ใโใ บຌานพีย ตฺนๅ้าสวย อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website http://dsd.go.th/loei
E-mail: loeiskill.dsd@gmail.com
810801ตอแเ้ ่แเ่เโ เ่5-ไ่ใ่5แ้
ผอฺศูนยຏพัฒนาฝมือรงงานฯ นฺสฺดารุณี
ปງนพใชร
หนฺฝຆายพัฒนาศักยภาพรงงาน นายพชรหลใก ทองภูธร
ตอ แแ็
่แเ่เโ เ้่-แใโ5ๆๆแ
หนฺฝຆายผนงานละ
นายสิทถา
กຌอนทียน
ตอ แแ่
่แเ่เโ เ่็-่ใไไใโไ
ประมินผล
หนฺฝຆายสงสริมการพัฒนาฝຄมือ นายวิระศักดิ่
กຌวบุดดา
ตอ แโใ
่แเ่เโ เ่้-5ๆ้ใ้ๆ5
รงงาน
หนฺฝຆายชวยอ้านวยการ
นางนวิมล
วงศຏกุลวิจิตร
ตอ แแโ
่แเ่เโ เ่้-ๆแ่แแโแ
สานักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.labour.go.th
E-mail: loei@labour.mail.go.th
สวัสดิการละคุຌมครองรงงานฯ นางนุชนาถ ปຑญญวัฒนຏ
่แแโแโ
811212 081-8731828
หนฺฝຆายบริหาร
นางกุลนาถ จงวัฒนาชูดช
่แแโแโ
811212 เ่ๆ-่็ใแ่โ่
่ใใโ้่
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

มือถือ

กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลย
Website
วัฒนธรรมจังหวัดลย
ผอฺกลุมยุทธศาสตรຏละผนงาน
ผอฺกลุมสงสริมศาสนาศิลปะฯ
หัวหนຌาฝຆายบริหารทัไวเป

ไ็็ หมู ็ ตฺมือง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
E-mail: นายสัมฤทธิ่
สุภามา
่แเๆเแ
นางจันทรຏพใญ หมือนพใชร
่แเๆเแ
นางพิสมัย
ปาปຕย
่แเๆเแ
นางพัทธนันทຏ ชุมพล
่แเๆเแ

กระทรวงศึกษาธิการ

่แเๆเโ
่แเๆเโ
่แเๆเโ
่แเๆเโ

เ่้-5ๆ้้้เ็
เ่แ-่็ไ็ไแๆ
เ้โ-โไ้ใโไใ
เ่แ-่็ไ็5เๆ

สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาลย ขต แ้ ถนนลย-ดานซຌาย อฺมือง จฺลย
Website www.sesao19.go.th
E-mail: - info@sesao19.go.th pisit_00@hotmail.com
ผอฺสนงฺขตพืๅนทีไการศึกษาฯ นายอดิศักดิ่ มุงชู
่แแไๆไ ตอ แแ ่แแไๆไ เ้่-5่5ใแ้่
รอง ผอฺสนงฺขตพืๅนทีไการศึกษาฯ นายประสงคຏ อีไยมวียง ่แแไๆไ ตอ แโ ่แแไๆไ เ่เ-เเ็ไโๆใ
รอง ผอฺสนงฺขตพืๅนทีไการศึกษาฯ นายเพรจนຏ พรมสอน
่แแไๆไ ตอ แใ ่แแไๆไ เ่แ-5็ไใไโ็
รอง ผอฺสนงฺขตพืๅนทีไการศึกษาฯ นายณัฐภณ ดวงทຌาวศษ
่แแไๆไ
่แแไๆไ เ่แ-็แ็เ่ๆ่
ผอฺกลุมอ้านวยการ
นางนุชนารถ อังคกุล
่แแไๆไ ตอ โเ ่แแไๆไ เ่โ-็้5โแ55
ผอฺกลุม นิทศ ติดตาม ประมินผล นายยงยุทธ ศรีหลอหลใก
่แแไๆไ
่แแไๆไ เ่้-โ็่เโ5แ
ผอฺกลุมบริหารงานบุคคล
นายวีระ
ยาคง
่แแไๆไ ตอ โๆ ่แแไๆไ เ่ๆ-่ๆโ5ไเไ
ผอฺกลุมสงสริมการจัดการศึกษา นายสิทธิศักดิ่ ชินชัยพงษຏ ่แแไๆไ ตอ โแ ่แแไๆไ เ่ไ-ๆๆแไ่ๆ็
ผอฺกลุมบริหารงานการงินฯ
นางปรัศนี ยุทธมานพ ่แแไๆไ ตอ แ็ ่แแไๆไ เ่ใ-โ่5้ๆไ5
ผอฺกลุมนยบายละผน
นางบุญญาธิ่ สานุศิษยຏ
่แแไๆไ ตอ โไ ่แแไๆไ เ้ไ-5โไๆโแแ
ผอฺหนวยตรวจสอบภาย฿น
นางนุชนารถ อังคกุล
่แแไๆไ ตอ โเ ่แแไๆไ เ่โ-็้5โแ55
ฝຆายประชาสัมพันธຏ
นายกฤตภาส ดวงเพชุม ่แแไๆไ ตอ แๆ ่แแไๆไ เ้ใ-ใโแไ5็ใ
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลย ขต แ ถนนลย – ชียงคาน ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.loei1.go.th
E-mail: - ผอฺสพปฺลยฺแ
นายรอง
ปຑญสังกา
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ่แ-โๆเแโ่เ
เ้่-็ไ็เ่เโ
รอง ผอฺสพปฺลยฺ แ
นายสมพงษຏ พรม฿จ
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ่แ-ใโเ้โไ็
รอง ผอฺสพปฺลยฺ แ
นายอนุพงษຏ ปริบาล
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ่แ-เ55แๆใเ
รอง ผอฺสพปฺลยฺ แ
นายยืนยง
ปาลี
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ่็-ๆไโแ้5่
รอง ผอฺสพปฺลยฺ แ
นายสายรุง ปลัไงกลาง
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ้ใ-ใโไโใ5ๆ
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
รอง ผอฺสพปฺลยฺ แ
นายวิศษ
วงศຏวรัญຐู
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ่เ-็ๆใไไเโ
รอง ผอฺสพปฺลยฺ แ
นายสุขสันติ่ นาหัวนิน
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ่แ-โๆเโใ็้
รอง ผอฺสพปฺลยฺ แ
นายวิรัตนຏ
พุทธทองศรี
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ่้-ใ้ไ่โเโ
รอง ผอฺสพปฺลยฺ แ
นายวีรพงษຏ อุนมานนทຏ
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ่แ-โๆแๆโไ่
รอง ผอฺสพปฺลยฺ แ
นายกฤต
สุวรรณพรหม
่แแแโไ
่แแๆ้็ เ่ไ-่โแไ่่่
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลย ขต โ ถนนภูมิวิถี อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website loei2.go.th
E-mail: loei2w@yahoo.com
ผอฺสพปฺลย โ
นายสุภชัย
จันปุຆม
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่้-้ไไ55ๆ็
รอง ผอฺสพปฺลย โ
นายกัมปนาท ศรีชืๅอ
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่แ-็แ็5เใโ
รอง ผอฺสพปฺลย โ
นายกานนทຏ สนภา
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่้-5ๆ้ใไเ5
รอง ผอฺสพปฺลยฺโ
นายชาญวิชัย บุญมีพิทักษຏ
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่ใ-ใ5ไโแ็โ
รอง ผอฺสพปฺลยฺโ
นายฉลิมชัย สนมหาชัย
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่แ-ใ่เแโ่แ
ผอฺกลุมอ้านวยการ
นายพีรพงศຏ ธรรมกุล
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่้-ๆแ่ไๆไๆ
ผอฺกลุมบริหารงานบุคคล
นายจริญศักดิ่ บรรพลา
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่แ-้ๆ5โ5เ้
ผอฺกลุมนยบายละผน
นายศักดิ่ชัย วายุวัฒนศิริ
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่่-5ๆแๆใๆโ
ผอฺกลุมนิทศติดตามละ
นายสุมิตร
ชมวงศຏ
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่แ-็ๆ่5ๆ5แ
ประมินผลการจัดการศึกษา
ผอฺกลุมบริหารการงินฯ
นางมยุรี
ปลัไงกลาง
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่เ-แ้เโไ่ไ
ผอฺกลุมสงสริมการจัดการศึกษา นางพใญจิตร สกุณวัฒนຏ
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่5-่5โ็่่่
ผอฺกลุมสงสริมสถานศึกษาอกชน นฺสฺสรัญญา ปานะสุทธิ
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่้-เไโใไ็ไ
ผอฺหนวยตรวจสอบภาย฿น
นายคณิศร
มาตยຏผล
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่้-่ไใ่็ๆแ
ผอฺศูนยຏทคนลยีสารสนทศฯ นายประทีป
จิตตຏงามข้า
่แเ้เ5-ๆ ่แเ้เไ เ่้-ๆแ้แใ55
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลย ขต ใ ถนนกຌวอาสา อฺดานซຌาย จฺลย ไโแโเ
Website
www.loei3.go.th
E-mail: Loeikht3@gmail.com
ผอฺสพปฺลย ใ
นายภูมิพัทธ รืองหล
่้แ้แใ
่้แ็โใ เ้่-5ๆไ5ไๆแ
รอง ผอฺสพปฺลย ใ
นายประทาน หาดยาว
891913
891723 เ่้-่5็5แ้ไ
รอง ผอฺสพปฺลย ใ
นายบุญสม
พธิ่งิน
891913
891723 เ่แ-ๆเไเโเ่
รอง ผอฺสพปฺลย ใ
นายชาติชาย วงษຏกิตติ
891913
891723 เ่เ-เใโโใไๆ
รกฺผอฺกลุมอ้านวยการ
นางพิสมัย
ทองหลຌา
่้แ้แใ
่้แ็โใ เ่เ-เเ็ใเโแ
ผอฺกลุมบริหารงานบุคคล
นายณัฐพงษຏ สุวรรณวงษຏ
่้แ้แใ
่้แ็โใ เ่แ-เ5้็็็โ
ผอฺกลุมนยบายละผน
นางบุษกร
ศรีกลาง
่้แ้แใ
่้แ็โใ เ่ไ-ไโ่เไ้้
ผอฺกลุมสงสริมการจัดการศึกษา นายสารจนຏ จันทรຏจม
่้แ้แใ
่้แ็โใ เ่ๆ-โโไๆ5ใไ
ผอฺกลุมนิทศติดตามละ
นายประพัตนຏ อไ้านาพียง
่้แ้แใ
่้แ็โใ เ่็-โแ5เเ5็
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

มือถือ

ประมินผลการจัดการศึกษา
ผอฺกลุมบริหารงานการงินฯ

นายวชิรศักดิ่ นรมิตพานิชยຏ
่้แ้แใ
่้แ็โใ เ่5-ไ่ไเใ้่
ผอฺกลุมสงสริมสถานศึกษาอกชน นางวราลักษณຏ อนุตรการยຏ
่้แ้แใ
่้แ็โใ เ่แ-เ็แ5แ็แ
รกฺผอฺศูนยຏทคนลยีพืไอการศึกษา จฺอฺสุริยนตຏ ชมพู
่้แ้แใ
่้แ้แใ เ่โ-แใใ็เ่็
สนง.สงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลย ถฺสถลชียงคาน อฺมือง จฺลย
Website
www.loei.nfe.go.th
E-mail: ksnl@loei.nfe.go.th
ผอฺสนงฺกศนฺจฺลย
นายบุญชค พลดาหาญ
่แโๆ5็ตอแเโ ่แโโๆ็ เ่เ-ๆโ5ๆๆแแ
รอง ผอฺ
วาทีไ รฺทฺจ้านง นนทะมาศ
ตอ แเใ
่แโโๆ็ เ้่-5่5ไแโ้
หนฺกลุมอ้านวยการ
นายทศพร จันทศร
ตอ แเ้
่แโโๆ็ เ่แ-ๆๆโไ5่โ
หนฺกลุมยุทธศาสตรຏฯ
นายพีรพล ประลอบพันธຏ
ตอ แเ5
่แโโๆ็ เ่ใ-ไโไ่ไไ่
หนฺกลุม สงสริมการศึกษานอกระบบ นฺสฺสุรีวัลยຏ กຌวเชยะ
ตอ แเๆ
่แโโๆ็ เ่็-โโ่ไ็็่
หนฺกลุมสงสริมการศึกษาตาม นฺสฺณัฐวดี คึมยะราช
ตอ แเๆ
่แโโๆ็ เ่แ-ๆๆโไ5่โ
อัธยาศัย
หนฺกลุมสงสริมภาคีครือขายฯ นายทศพร จันทศร
ตอ แเ้
เ่แ-ๆๆโไ5่โ
หนฺกลุมนิทศติดตามพัฒนาฯ นางวิภาพร พลสวัสดิ่
เ่็-้ไๆใโ็แ
หนฺกลุมตรวจสอบภาย฿น
นายทศพร จันทศร
ตอ แเ้
เ่แ-ๆๆโไ5่โ
ศูนย์การศึกษาพิศษประจาจังหวัดลย ไไ5 มฺไ บຌานฟากนา ตฺนาอาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www. Loeispecial.com
E-mail: loeispecial@hotmail.com
ผอฺศูนยຏการศึกษาพิศษ จฺลย นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
่แใโไเ
่แใโไแ เ่แ-โๆแใ็ใ้
เ่ๆ-ไ5้่โเโ
รอง ผูຌอ้านวยการ
นฺสฺชนัญภรณຏ จันทะวัน
-----“----่แใโไแ เ่5-่5โโไใโ
หนฺฝຆายบริหารงานวิชาการ
นฺสฺมณีรัตนຏ สิทธิศักดิ่
-----“----่แใโไแ เ่ๆ-โแ่ไ็็่
หนฺฝຆายผนละงบประมาณ นายภัทรนันทຏ อิงภู
-----“----่แใโไแ เ่แ-เ5ไ5ไเแ
หนฺฝຆายบริหารทัไวเป
นางสุนทรี
ฝางนอก
-----“----่แใโไแ เ่ใ-โ้็่่ไๆ
หนฺฝຆายบริหารบุคคล
นายสนัไน
อุทธาพงษຏ
-----“----่แใโไแ เ่ๆ-โแ้็ไโ้
รงรียนมืองลย ใๆ/5็ ถนนมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
muangloei.ac.th
E-mail: loeischool@gmail.com
ผูຌอ้านวยการรงรียนมืองลย นายประวิทยຏ นຌอยบัวทอง
่แแ5่5
่แใเ็้
รอง ผอฺฝຆายบริหารบุคคล
นายปຑญญา
นนทคตร
่แแ5่5
่แใเ็้
รอง ผอฺฝຆายงานวิชาการ
นางกัลยาณี
กมาสถิต
่แแ5่5
่แใเ็้
รอง ผอฺฝຆายงบประมาณ
นายทองสืบ
วิลัยศร
่แแ5่5
่แใเ็้

เ้ใ-ใโแแ็5้
เ่แ-โๆแโแๆ็
เ่้-้ไไโ้โเ
เ่้-้ใ็ๆ่โ้
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
รอง ผอฺฝຆายบริหารทัไวเป
นายอาทิตยຏ
นุรีรัง
่แแ5่5
่แใเ็้ เ่็-โโใเ้่แ
รงรียนอนุบาลลย สพฐ. ่/่เ ถนนรวม฿จ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
www.anubanloei.net
E-mail: ผอฺรงรียนอนุบาลลย
นายดช
ปาจรียานนทຏ
่แใ55ไ
813554 เ่้-่ไใ5่ใโ
รอง ผูຌอ้านวยการ
นายสุรชาติ
อินผลง
่แใ55ไ
813554 เ่แ-็ๆ่ใ่ไเ
รองผูຌอ้านวยการ
นายสายัณหຏ กุลบุตร
่แใ55ไ
่แใ55ไ เๆแ-แโเใโใ่
รองผูຌอ้านวยการ
นายสายชล ศรีค้า
่แใ55ไ
่แใ55ไ เ่ๆ-้เ่แ55โ
รงรียนลยพิทยาคม แไ ถนนลยพิทยຏ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.loeipit.net
E-mail: info@loeipit.ac.th
ผูຌอ้านวยการ
นายธวัช
มูลมือง
่แแโ้เ
่ๆแ5ๆๆ เ่แ-็เ่่่้เ
รองผูຌอ้านวยการ
นายบัววว คตรนรินทรຏ
่แแโ้เ
่ๆแ5ๆๆ เ่้-่ไใ็ไ55
รองผูຌอ้านวยการ
นายสุชาติ
อาจศัตรู
่แแโ้เ
่ๆแ5ๆๆ เ่แ-่็ใๆไแโ
รองผูຌอ้านวยการ
นายพยุง
พธิ่ชัย
่แแโ้เ
่ๆแ5ๆๆ เ่ไ-ใ้ใเ้้เ
รองผูຌอ้านวยการ
นายนราธิป
จียมสงวน
่แแโ้เ
่ๆแ5ๆๆ เ่ไ-้5ไไ็เเ
รงรียนลยอนุกูลวิทยา โ5แ มฺไ ตฺนาอาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
www.mukul.ac.th
E-mail: info@nukul.ac.thุsmoโเเแ@hotmail.com
ผอฺรงรียนลยอนุกูลวิทยา
นายวิมล
พงคตร
่แโไโ่
่ไไๆใ็ เ่แ-็ใ้ใ็ไ5
รองผูຌอ้านวยการ
นายอัครวัฒนຏ รัววิชา
่แโไโ่
่ไไๆใ็ เ่้-่่ๆ5ๆไ้
รองผูຌอ้านวยการ
นฺสฺสมศิริ
ระวิวรรณ
่แโไโ่
่ไไๆใ็ เ่้-5่55ไไใ
รองผูຌอ้านวยการ
นางอุเร
บงกຌว
่แโไโ่
่ไไๆใ็ เ่แ-เไ่้้โโ
ครูปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ้านวยการ นายนคร
กตุวันดี
่แโไโ่
่ไไๆใ็ เๆโ-้้ใ5้5โ
รงรียนราชประชานุคราะห์ 5โ จังหวัดลย ใแ้ มฺแแ ตฺศรีสงคราม อฺวังสะพุง 42130
Website www. Ws-loei.ac.th E-mail: ws-loei@gmail.com
ผูຌอ้านวยการรงรียน
นางนิภาพร
ศักดิ่สน
่เแโ็ใ
่เแโ็ใ เ่้-่ไแ่้ไ5
รองผูຌอ้านวยการ
นายสุภาพ
ฤทธิ่บ้ารุง
่เแโ็ใ
่เแโ็ใ เ้ๆ-5ไ่ไ็โ5
รองผูຌอ้านวยการ
นางนิภาพร
ศักดิ่สน
่เแโ็ใ
่เแโ็ใ เ่้-่ไแ่้ไ5
รองผูຌอ้านวยการ
นางมะลิวัลยຏ สกุลสนารถ
่เแโ็ใ
่เแโ็ใ เ่่-55โ่่ๆใ
รองผูຌอ้านวยการ
นายรวัตรຏ
จตุพรม
่เแโใ็
่เแโใ็ เ่่-5็โ้ใเใ
รงรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย แโ้ ถฺหຌวยพอด – ภูบอบิด ตฺธาตุ อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website pccloei.ac.tg
E-mail: Pccloei1@hotmail.com
ผอฺรงรียนจุฬาภรณຏฯ
นายทินกร
นนทการ
่็็เโ5
่็็เใไ เ่แ-็ไ้้5ใ้
รอง ผอฺฝຆายบริหารงานบุคคล วาทีไ รฺตฺสกสรร ตาสี
่่็เโ5
่็็เใไ เ่้-ไแๆเๆ็แ

ตาหนง
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

รอง ผอฺฝຆายบริหารวิชาการ
นายรืองยศ
ครองตรี
รอง ผอฺฝຆายบริหารทัไวเป
นายประทีปสง พลรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลย โใไ ถฺลย-ชียงคาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website

www.pr.lru.ac.th

E-mail:

รองอธิการบดีฝຆายวิจัยละพัฒนา

รองอธิการบดีฝຆายกิจการพิศษ

รองอธิการบดีฝຆายพัฒนานักศึกษา

ผูຌชวยอธิการบดีิฝຆายบริหารฯี
ผูຌชวยอธิการบดีิฝຆายกฎหมายี

ผูຌชวยอธิการบดีิฝຆายอาคารสถานทีไี

หลืองบุตรนาค
ผศฺดรฺชาวຏ อิน฿ย
รศฺอาภรณຏรัตนຏ สารทัศนานันทຏ
ดรฺมธุรส
ชลามาตยຏ
ผศฺนารี
ชาติมาลากร
อฺนพรัตนຏ
พันธุวาป
ดรฺวิเลรัตนຏ สุภามา
นายมธาคุณ พฤกษา
ผศฺชัชชัย
พีรกมล
รศฺดรฺนัยนา อรรจนาทร
รศฺกฤษณา มารຏชิรຏท
ผศฺประดิษฐຏ วิชัย
รศฺสมจตนຏ ดวงพิทักษຏ

่แแ็ใไ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ

เ่้-ๆโโโแ้็
เ่แ-้็ไ5เโ้
เ่็-โใ็้5ไ็
เ่้-ๆโใ่็่โ
เ่ๆ-่ๆเ่ใแไ
เ่ๆ-็ๆแ5ๆเเ
เ่แ-ไใแไเ้5
เ่แ-้็ๆไเโ้
เ่ไ-้55โ5ใโ
เ่แ-ไใแไเ้5
เ่แ-็ๆ่5แ้แ
เ่แ-5็ไๆโ่้
เ่้-็แโ้้ใโ

่ใ5โโไ-่

่แแแไใ

เ่ใ-ใไๆเๆ้ๆ

่ใ5โโไ-่

่แแแไใ

เ่แ-5ไ5ใใโ้

ค้ามี
พรหมทศ
พัวรุงรจนຏ

่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่

่แแแไใ

เ่แ-่็ใเๆไ้

่แแแไใ
่แแแไใ

เ่้-็แเ่แ่โ
เ่ไ-แๆเแเใใ

ผศฺบุญวัฒนຏ บุญทะวงศຏ
รศฺดรฺนัยนา อรรจนาทร
นายทรงศักดิ่ พลดาหาญ

่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่

่แแแไใ
่แแแไใ
่แแแไใ

เ่ใ-ใไแๆ5้้
เ่็-โแใ็แ5็
เ่แ-้็ไ็โไใ

นางศิริพร

่ใ5โโไ-่

่แแแไใ

เ่แ-็โ้แใเ5

คณบดีคณะทคนลยีอตุ สาหกรรม นายชัยยศ

ผอฺส้านักสงสริมวิชาการฯ

นางวีณา
ผอฺส้านักวิทยบริการละทคนลยี ดรฺวิชัย

รกฺผอฺส้านักวิชาศึกษาทัวไ เป
ผอฺกองกลาง รกฺผอฺส้านักงาน
อธิการบดี
ผอฺกองนยบายละผน

เ่แ-้็ไใ็่้
เ่ๆ-โใ็้เ่เ

่ใ5โโ4-่
่ใ5โโ4-่
่ใ5โโ4-่
่ใ5โโ4-่
่ใ5โโ4-่
่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่
่ใ5โโไ-่

ผอฺส้านักวิชาศึกษาทัไวเป
ผอฺศูนยຏการศึกษาฯ จฺขอนกน
คณบดีคณะครุศาสตรຏ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรละ
ทคนลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตรຏละ ผศฺดรฺชิดกียรติ กุลบุตร
สังคมศาสตรຏ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อฺอารีวรรณຏ บังกิด

ผอฺส้านักศิลปะละวัฒนธรรม

มือถือ

pr.lru@hotmail.com

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลย ผศฺสนิท

รองอธิการบดีฝຆายบริหาร
รองอธิการบดีฝຆายวิชาการ

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่่็เโ5
่่็เใไ
่็็เโ5
่่็เใไ

จันทพล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีลຌานชຌาง ถนนวิสุทธิทพ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website. . mbuslc.ac.th

Email. info@mbuslc.ac.th
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

รองอธิการบดี
พระครูกิตติสารสุมณฑຏ
ผูຌชวยอธิการบดี
ผศฺดรฺภาสกร ดอกจันทรຏ
วิทยาลัยทคนิคลย ถนนจริญรัฐ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website. . loeitech.ac.th

ผูຌอ้านวยการวิทยาลัย
รอง ผอฺฝຆายบริหารทรัพยากร
รอง ผอฺฝຆายวิชาการ

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่แใเโ่
่ใเๆ่ๆ
่ใเไใไ
่ใเๆ่ๆ

มือถือ
084-3932244

Email. Loeitech.ac.th

่แแ5้แ
่แแ5้แ
่แแ5้แ
่แแ5้แ

่แโ5ๆ่
่แโ5ๆ่
่แแ5ๆ่
่แโ5ๆ่

เ่แ-้ๆไเไๆแ
เ่้-ๆโโใๆ็ๆ
เ่แ-โๆเเเ็่

หนฺงานประชาสัมพันธຏ
นางปานจันทรຏ ปຑญญาสิม
่แแ5้แ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลย ถนนชุมสาย ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ

่แโ5ๆ่

เ่แ-้็5แๆ5เ

่ใเ่ใโ
่ใเ่ใโ

เ่แ-ไ็แใใๆโ
เ่แ-แแ่ใ5ๆ5
เ่ๆ-ไ5่เๆ็5
เ้แ-่ๆไ5โๆ5
เ่แ-้ๆไ็็่ไ
เ่้-5็ไใ5็็

รอง ผอฺฝຆายผนงานละความ
รวมมือ

Website. Lvc.ac.th

ผอฺวิทยาลัยอาชีวศึกษาลย
รอง ผอฺฝຆายวิชาการ

นายทรงดช
นายประจักษຏ
นายบรรจง
นายกุล

Email:

นายรุงรจนຏ
นางดาหวัน

หลຌาพันธຏ
ลขตะระก
สุรพุทธ
อักษรนู

lvcloei@gmail.com

เชยชาติ
สุขสวัสดิ่

่แโใ้5
่แโใ้5

รอง ผอฺฝຆายวิชาการ
นฺสฺสุภาภรณຏ สามารถ
่แโใ้5
รอง ผอฺฝຆายพัฒนากิจการฯ
นายธานินทຏ ทองผຌา
่แโใ้5
รอง ผอฺฝຆายพัฒนาบริหารทรัพยຏฯ วาทีไ รฺตฺประสาน จันทรຏมือง
่แโใ้5
วิทยาลัยการอาชีพดานซຌาย โใแ ถฺลย-ดานซຌาย ตฺคกงาม อฺดานซຌาย จฺลย
Website. . dansai.ac.th

่ใเ่ใโ
่ใเ่ใโ
่ใเ่ใโ
ไโแโเ

Email. -

เ็่แโใ
ผอฺวิทยาลัยการอาชีพดานซຌาย นายบพิตร
วงศຏจริญ
เ็่แโไ
เ็่แโใ
รอง ผอฺฝຆายบริหารทรัพยากร นายมณู
ดีตรุษ
เ็่แโไ
เ็่แโใ
รอง ผอฺฝຆายผนงานละความ นายมณู
ดีตรุษ
เ็่แโไ
รวมมือ
เ็่แโใ
รอง ผอฺฝຆายพัฒนากิจการ
นายทองสุข พามี
เ็่แโไ
นักรียนนักศึกษา
เ็่แโใ
รอง ผอฺฝຆายวิชาการ
นายทองสุข พามี
เ็่แโไ
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง บຌานนนสวาง ตฺปากปวน อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website
ผอฺวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง นายสมหมาย พงศຏศิริพัฒนຏ
่5เ5็้
่5เแๆโ
รองผูຌอ้านวยการ
นายสมจษ
฿จภักดี
850879
850162
รองผูຌอ้านวยการ
นายสนหຏ
สอนวียง
่5เ่็้
่5เแๆโ
รองผูຌอ้านวยการ
นายอุบลรัตนຏ จันทรຏมือง
่5เ่็้
่5เแๆโ
รองผูຌอ้านวยการ
นายพรชัย
บุปผามาลา
่5เ่็้
่5เแๆโ

เ่แ-แไเไโ่5
เ่แ-ใๆ้แ็5ใ
เ่เ-็ไ้ไ5ๆไ
เ่เ-็ไ้ไ5ๆไ
เ่เ-็ไ้ไ5ๆไ

เ่แ-ๆๆแเ5้่
เ่แ-้โ็ใเเโ
เ่ใ-ใ็ใ5็้้
เ่5-ไ5ๆโ่่ใ
เ่่-55แ่แใ้

40

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
วิทยาลัยทคนลยีลยบริหารธุรกิจ แแแ/6 ถฺมลิวรรณ ตฺนาอาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website. Technoloei.ac.th
Email: Somchai_19190@hotmail.co.th
ผูຌอ้านวยการรงรียน
พฺตฺอุดร
สวงการ
่แโใๆไ
่ใใๆโโ
รอง ผอฺฝຆายวิชาการ
นายสมชัย
จินากลึง
่แโใๆไ
่ใใๆโโ
รงรียนมหาเถศึกษาลย ่ ถนนลย-ชียงคาน ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ

ตาหนง

Website. . msloei.org

ผอฺรงรียนมหาเถศึกษาลย
หนฺผนกงานบริหารฯวิชาการ
หนฺผนกงานบริหารบประมาณ
หนฺผนกงานบริหารงานบุคคล
หนฺผนกงานบริหารงานทัไวเป

ชืไอ- สกุล

มือถือ

-

Email. msloei@hotmail.com

นางมยุรี
นฺสฺสุภาพรรณ
นฺสฺสุวรรณา
นฺสฺระหัส
นางวิเลวรรณ

ถิไนวัลยຏ
บุตรดา
อินทมาตยຏ
ศรีสวัสดิ่
วຌนบาป

กระทรวงสาธารณสุข

่แแ็5ไ
่แแ็5ไ
่แแ้็ไ
่แแ้็ไ
่แแ้็ไ

่แไ้็5
่แไ้็5
่แแ้็ไ
่แแ้็ไ
่แแ้็ไ

เ่ๆ-่ๆโ่เเ5
เ่่-5็ใไ็่็
เ่ใ-แไ่ไ้โๆ
เ่แ-เๆแๆไ5ใ
เ่้-5็็เเๆ้

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลย 255 ถนนมลิวรรณ ตฺนาอาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.lo.moph.go.th

E-mail : -

นพฺสาธารณสุขจังหวัดลย

นายวิวรรธนຏ กอวิริยกมล

รอง นพฺฯดຌานวชกรรมฯ
รอง นพฺฯดຌานสงสริมพัฒนา
รอง นพฺฯดຌานประกันสุขภาพ
รอง นพฺฯดຌานทันตสาธารณสุข
รอง นพฺฯดຌานบริหาร
หนฺกลุมงานบริหารทัไวเป
หนฺกลุมงานทรัพยากรบุคคล
หนฺกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรຏฯ
หนฺกลุมงานสงสริมสุขภาพ
หนฺหลุมงานคุຌมครองผูຌบริภคฯ
หนฺกลุมงานสุขศึกษาฯ
หนฺกลุมงานอนามัยสิไงวดลຌอม
หนฺกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ
หนฺกลุมงานทันตสาธารณสุข
หนฺกลุมงานยาสพติดฯ
หนฺงานการพทยຏผนเทยฯ

นายศรีศักดิ่ิิิิิิ ตัๅงจิตธรรม
นางพใญจิต ล้ามะยศ
นายอกยศ มงคลสงสุรียຏ
นางกรัณฑชา สุธาวา
นายกายสิทธิ่ กຌวยาศรี
นางรัชนี
จันทะมล
นางขัติยา
กຌวสมบัติ
นฺสฺอรดี
พลดาหาญ
นางทวีพร นครขวาง
นางสาวิตรี ทรงศิลปຊ
นางนิศากร นนทะชติ
นางปาณิศา อุทังบุญ
นางทัศนาวัลยຏ วิริยานภาภรณຏ
นางกรัณฑชา สุธาวา
นายสิริพงษຏ วัฒนศรีทานัง
นางวัชรี
กຌวสา

811865
812745
812754
ตอ โโโ
ตอ แแ้

811702

089-7103186

่แแ็เโ
่แแ็เโ

ตอ แเ5
ตอ แโแ
ตอ โเ็
ตอ โเไ
ตอ ใเแ
ตอ ใเไ
ตอ แเ่
ตอ ใเ็
ตอ ใเ5
ตอ แเๆ
ตอ แเ5
ตอ ใเแ
ตอ แเไ

่แแ็เโ
่แแ็เโ
่แแ็เโ
่แแ็เโ
่แแ็เโ

เ่ใ-แไ้้เโเ
เ่แ-่็แ้เ็โ
เ่แ-่็ใๆ่้ไ
เ่แ-้5ไ่ๆโไ
เ่แ-่็ใ็ไ็่
เ่็-โโๆไใเเ
เ่แ-้5ไ่่โเ
เ่ๆ-โโ5้โไ่
เ่ไ-5โโ็55่
เ่ๆ-ไ5่เๆ่โ
เ่แ-โๆแเ5แเ
เ่แ-โๆแ้ๆโใ
เ่้-่ๆโ่็็่
เ่แ-้5ไ่ๆโไ
เ่แ-่็โเแเ่
เ่แ-้็5้เ้้

่แแ็เโ
่แแ็เโ
่แแ็เโ
่แแ็เโ
่แแ็เโ
่แแ็เโ
่แแ็เโ
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หนฺกลุมงานคุวบคุมรค
หนฺงานควบคุมรคอสຏฯ
หนฺงานขຌอมูลขาวสารฯ
หนฺกลุมงานประกันสุขภาพ
หนฺงานการงินละบัญชี
หนฺงานพัสดุ
หนฺงานลขานุการ
หนฺกลุมงานนิติการ
หนฺงานตรวจสอบละควบคุมฯ
หนฺงานธุรการละยานพาหนะ

นางอังษณา
นางจุรีรัตนຏ
นายปຂยะทพ
นางนริสา
นางดวงพร
นฺสฺวีรยา
นายอุปถัมภຏ
นายประจักษຏ
นางพิสมัย
นฺสฺกัลยา

สาธารณสุขอ้าภอมืองลย

นายวัชรากร

ยศปຑญญา
ประวาลลัญฉกร
ศรีพรหม
ชูสุวรรณ
ศรีมงคล
มาตยຏสุริยຏ
รามศิริ
กรรณลา
ศรีจริญ
ศิริขันธຏ

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
ตอ ใเใ
่แแ็เโ
ตอ แเใ
่แแ็เโ
ตอ ใเ่
่แแ็เโ
ตอ แเ็
่แแ็เโ
ตอ โเ่
่แแ็เโ
ตอ โเแุ
่แแ็เโ
ตอ โแแ
่แแ็เโ
ตอ โเใ
่แแ็เโ
ตอ โแเ
่แแ็เโ
ตอ แแเ
่แแ็เโ

สานักงานสาธารณสุขอาภอ
อิไมอิบ

มือถือ
เ่้-โ็ไไแโ้
เ่แ-้็ไใ่ๆๆ
เ่ใ-ไ5แๆ5ไไ
เ่แ-่ใๆแๆโเ
เ่แ-็้้้่เ้
เ่แ-็ๆ่ๆโ่ๆ
เ่้-5็ไ็ๆ5ไ
เ่้-่ไแๆๆ้ๆ
เ่แ-ใ่เ็แไ็
เ้ใ-ใโเแเไ5

่แโๆ5้
่แโๆ5้ เ่แ-็เ่ไใ5้
่แ55ไแ
สาธารณสุขอ้าภอนาดຌวง
นางพัลยุภา ภาวงศຏ
่่็เ5โ
่่็เ5โ เ่แ-เไ็เใแ็
สาธารณสุขอ้าภอชียงคาน
ดรฺบุญมา
สุนทราวิรัตนຏ
่โแโ่ๆ
่โโไ่่ เ่5-่55ใ้เเ
สาธารณสุขอ้าภอปากชม
นายคณิต
วงษา
่่แเ้ๆ
่่แเ้ๆ เ่ใ-แ5เใโ5็
สาธารณสุขอ้าภอภูรือ
นายสารจนຏ สมัยค้า
ไ้แโ้็
่้้ไโ้ เ่้-่ๆใๆ้ไ้
สาธารณสุขอ้าภอนาหຌว
นายสถาพร บัวระภา
่้็เใ็
่้็แ็ๆ เ่้-ไโโโเ้็
สาธารณสุขอ้าภอดานซຌาย
นายช้านาญ มีมูล
่้้แแไ
่้โโ้เ เ่แ-เ55่่ใ้
สาธารณสุขอ้าภอทาลีไ
นายเพฑูรยຏ บับภาสังขຏ
่่้แโ่
่่้แโ่ เ่้-5ๆ้ไ็้โ
สาธารณสุขอ้าภอวังสะพุง
นายอภิชาต สบู กຌว
่ไแใไโ
่แไ่ๆ่ เ่้-่ไเไไโโ
สาธารณสุขอ้าภอภูกระดึง
นายพิชษฐຏ เชยวงศຏ
่็แเโ5
่็แเโ5 เ่็-แเไ้ๆไเ
สาธารณสุขอ้าภอภูหลวง
นายสมศักดิ่ ทพภูขียว
่็้แ่ๆ
่็้แ่ๆ เ่้-ๆโใโ้ไ่
สาธารณสุขอ้าภอผาขาว
นายบุญทิน จันทมาตยຏ
่แ่แใเ
่แ่แใเ เ่้-้ไไ5เเแ
สาธารณสุขอ้าภออราวัณ
นายสมพร
อุนค้า
่5ใเ5ๆ
เ่ใเ่ๆ เ่ใ-แ5เใโ5็
สาธารณสุขอ้าภอหนองหิน
นายจันที
อຌวนศิริ
่5โใเ่
่5โใเ่ เ่้-้ไไ็5ใ5
ศูนย์ควบคุมรคติดตอนาดยมลงทีไ ่.โ จังหวัดลย ถนน มนอุทิศ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย
Website
E-mail vbdc2555@hotmail.co.th
หนฺศูนยຏควบคุมรคติดตอฯ
นายสุพรรณ สายหลักค้า
่แโ5็้
่แโ5็้ เ่แ-่็ใ็เ้เ
หนฺงานควบคุมรค
นายธีระศักดิ่ ยุระศรี
่แโ5็้
่แโ5็้ เ้5-ๆๆไ5่แแ
หนฺงานควบุคมรค
นายกฤษรมยຏ กัลยาณมิตร
่แโ5็้
่แโ5็้ เ้โ-โไ้้โๆ5
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

รงพยาบาลลย 32/1 ถนนมลิวรรณ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website. www.loeih.com
Email. info@loeih.com
ผูຌอ้านวยการรงพยาบาลลย
นายปรามทยຏ บุญจียร
่ๆโแโใ
ตอ โเเ
รอง ผอฺฝຆายการพทยຏ
นางนภาพร สิงขรขียว
ตอ โเแ
รอง ผอฺฝຆายการบริหาร
นายสมพงษຏ สนประสิทธิ่
ตอ โเ็
รอง ผอฺฝຆายการพยาบาล
นฺสฺวรุณศิริ กมาสถิต
ตอ โเๆ
ผชฺผอฺกลุมภารกิจดຌานพัฒนา
นายวุฒิกร จ้าปาศิริ
ตอ ใแ5

มือถือ

่ๆโแไ็

เ่5-็ไ5ใ่้่

่ๆโแไ็
่ๆโแไ็
่ๆโแไ็
่ๆโแไ็

เ่ๆ-โใไ็ใไ็
เ่แ-โๆโไ5็ๆ
เ่แ-่็โโ้5็
เ่ๆ-่5แโ้แใ

่ๆโแไ็
่ๆโแไ็
่ๆโแไ็
่ๆโแไ็

เ่แ-ๆไไโเไไ
เ่แ-่แไเใ็ไ
เ่แ-ใ่เ5็ๆ็

ผอฺรงพยาบาลนาดຌวง
นพฺชัยยา
ปานันทຏ
่่็เ้ไ
่็็แ5โ
ผอฺรงพยาบาลชียงคาน
พญฺระพีพรรณ จันทรຏอຌวน
่โโแ่แ
่โโแเแ
ผอฺรงพยาบาลปากชม
พญฺประภาพร จันทรຏนาม
่่แเๆเ
่่แเๆเ
ผอฺรงพยาบาลสมดใจพระ
นพฺภักดี
สืบนุการณຏ
่้แโ็ๆ
่้โใ็้
ยุพราชดานซຌาย
ผอฺรงพยาบาลภูรือ
นพฺสมชาย ชมพูค้า
่้็เใ้
่้้เ็โ
ผอฺรงพยาบาลนาหຌว
นพฺอมร
จันทรຏด้า
่้้เ้ไ
่้็เ5ไ
ผอฺรงพยาบาลทาลีไ
นพฺศรีศักดิ่ ตัๅงจิตธรรม
่่้เใ5
่่้เแโ
ผอฺรงพยาบาลวังสะพุง
นพฺอกยศ มงคลสงสุรียຏ
่แไใ5ไ
่ไแ็แ้
ผอฺรงพยาบาลภูกระดึง
นพฺพิสุทธิ่
ศรีอินทรຏจันทรຏ ่็แเแๆ
่็แเแๆ
ผอฺรงพยาบาลภูหลวง
นพฺธราพงษຏ กัปก
่็้แเแ
่็้เๆไ
ผอฺรงพยาบาลผาขาว
นพฺรณรงคຏ ศรีพล
่แ่แเแ
่แ่แเแ
ผอฺรงพยาบาลอราวัณ
นพฺวิชัย
ผลิตนนทຏกียรติ ่ๆ5แเแ
่ๆ5แเเ
ผอฺรงพยาบาลหนองหิน
นพฺยอดรักษຏ ฿สลังกา
่5โโแไ
่5โโแไ
รงพยาบาลจิตวชลยราชนครินทร์ ไไเ มฺไ ตฺนาอาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website. www.rploei.go.th
Email: jvloei@gmail.com
ผอฺรงพยาบาลจิตวชลยฯ
นพฺอาทิตยຏ ลาสุอังกูร
่เ่แโ5
่แไ่้เ
หนฺฝຆายการพทยຏ
นพฺวรพงษຏ ศรีสิทธิพจนຏ
่เ่แเ่
่แไ่้เ
หนฺฝຆายบริหารทัไวเป
นายบุญมี
วัฒนากร
่เ่แใแ
่แไ่้เ

เ่แ-่็โ5็เแ
เ้แ-เๆแ5แ5โ
เ่่-5็แใไ5่
เ่แ-ๆๆแโ้็้

ระบบบริการฯ

ผชฺผอฺกลุมภารกิจดຌานกิจการพิศษ นางกรรณิการຏ นิวัตยะกุล
ผชฺผอฺกลุมภารกิจดຌานบริการปฐมภูมิ

นายอุดมศักดิ่ บุญสงทรัพยຏ
ผชฺผอฺฝຆายการงิน การคลัง
นายทวีศักดิ่ ศานติวรางคณา
นักจัดการงานทัไวเปช้านาญการ นายณรงคຏ
สุจันศรี

รงพยาบาลอาภอ

ตอ แเแ
ตอ ใแแ
ตอ ไ้ๆ
ตอ โๆใ

เ่แ-ใโเๆ้ไแ
เ่แ-ใโเโ5้็
เ่้-็แแ5เ้ใ
เ่แ-่็ใๆ่้ไ
เ่ไ-้แไๆ5โ่
เ่แ-โๆโ่5ใ่
เ่แ-เๆเๆใๆใ
เ่แ-่็ใแแแ5
เ่ๆ-โโแเเ่ใ

เ่แ-โๆแ็็ๆๆ
-
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
หนฺฝຆายการพยาบาล
นางอัญชลี
วิจิตรปຑญญา
่เ่แโๆ
่แไ่้เ
หนฺฝຆายภสัชกรรม
นฺสฺประภารัตนຏ ลาวัณยຏศิริ
่เ่แเ5
่แไ่้เ
หนฺฝຆายจิตวชชุมชน
นางพใญสุดา เชยมือง
่เ่แแไ
่แไ่้เ
ส้านักลขานุการ
นฺสฺลินดา
ภูลายดอก
่เ่แโ5
่แไ่้เ
งานประชาสัมพันธຏ
นายชยพล
สันติวรากร
่เ่แเใ
่แไ่้เ
รงพยาบาลมืองลย ราม ลขทีไ 5ไ6 หมู แ ตาบลนาอาน อาภอมือง จังหวัดลย ไโเเเ
Website.
Email :
ผอฺรงพยาบาลมืองลย ราม นพฺบุญชัย
จิตนาสวัสดิ่
่ใใไเเ
่ใโ5โโ
รอง ผอฺ
นพฺสหฤท
กลับจริญ
่ใใไเเ
่ใโ5โโ
ผูຌจัดการทัไวเป
นายกิตติ
สมนึก
่ใใไเเ
่ใโ5โโ
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กระทรวงอุตสาหกรรม

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลย ใเโ/แ ถฺลย-ชียงคาน ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
อุตสาหกรรมจังหวัดลย
หนฺฝຆายนยบายละผน
นายธงชัย
มืองสนธิ่
่แแ้5้
่แโๆเ่
หนฺฝຆายรงงานอุตสาหกรรม
นายนิราศ
ทียมวงศຏ
่แแ้5้
่แโๆเ่
หนฺกลุมสงสริมอุตสาหกรรม นฺสฺจีระภา
สอนสุภาพ ่แแ้5้
่แโๆเ่
หนฺกลุมอุตสาหกรรมพืๅนฐาน
่ใใแใๆ
่แแ้้้

มือถือ
เ่แ-ๆๆแ่็ใ่
เ่แ-ๆแ็้ใเ้
เ่5-ไๆ5ๆใ่็
เ่เ-แ็็ใ่ไแ
-

เ่แ-่็ใ็เ้้
เ่้-5็5แแใ็
เ่็-โโโใ้เ5

เ่ๆ-่5่ไไใไ
เ่ไ-ๆ่เไโ5้
เ่แ-ใเเใไ55
-

สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ถฺมลิวรรณ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
ประชาสัมพันธຏจังหวัดลย
นายฉัตรฉลิม หัตถกรรม
811258
811258 เ้โ-โไๆ่ใใเ
ผูຌชวยประชาสัมพันธຏจังหวัดลย นฺสฺจุฑามาศ จิจริญ
่แแโ5่
่แแโ5่ เๆโ-5้ไไ5็เ
สถานีวิทยุกระจายสียง อสมท.จังหวัดลย ่เ/ใ ถฺลย-ดานซຌาย อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
- E-mail: mcotloei@hotmail.com
นายสถานีวิทยุ อสมทฺ
นายสิทธิวัชรຏ สุรินทรຏวราชติ ่ๆแ้ๆ5
่ๆแ้ๆ5 เ่แ-็โ5เ้็้
สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย จังหวัดลย แไๆ/โแ ถฺจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
E-mail: Radio_loei@hotmail.com
ผูຌอ้านวยการสถานีวิทยุฯ
นายพุทธาสิทธิ่ จันทรຏตใม
่แแแใแ
่แแแใแ เ้โ-โไๆ่5โใ
สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย อาภอดานซຌาย ถฺลย-ดานซຌาย ตฺดานซຌาย อฺดานซຌาย จฺลย ไโแโเ
Website
E-mail: dansai_radio@hotmail.com
ผูຌอ้านวยการสถานีวิทยุฯ
นายอภิชาญ
ปานปรีชา
่้แโใ่
่้แโใ่ เ้โ-โไๆ่5โ้
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน 5 ถฺมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website http://lei.onab.go.th
E-mal
ผูຌอ้านวยการ
นางวชิรา
นวมจริญ
่ๆแ็เโ
่ๆแ5็ไ
เ้โโ็แ55แเ
หนฺกลุมสงสริมพระพุทธศาสนาฯ นางพิมพร
อินทรสกุล
่ๆแ5็ไ-5 ่ๆแ5็ไ
กอ.รมน.จว.ลย แ / โ ต.กุดปຆอง ถ.จรัสศรี อ.มืองลย จ.ลย ไโเเเ
Website
E-mal Loei.isoc@gmail.com
รอง ผอฺรมนฺจวฺลย
พันอก กิตติศักดิ่ ดวงกลาง
่แแแ้้ ่แแเโเ
เ่แ-ๆ5แ5แ็็
หนฺกลุมงานบริหารงานบุคคล พันท ทินพันธຏ ปากกຌว
่แแแ้้ ่แแเโเ
เ่แ-่็แโ5ๆ5
หนฺกลุมงานกิจการมวลชน
นายปพน
มณฑาทอง
่แแแ้้ ่แแเโเ
เ่็-โโ็แ5ๆ้
รอง หนฺกลุมงานกิจการมวลชน รຌอยอก อกชัย ทัศนัย รฺนฺ ่แแแ้้ ่แแเโเ
เ่ไ-ใ5แโ5เๆ
รอง หนฺกขวฺกอฺรมนฺฯ
พันท อิไมศักดิ่ พาชืไน฿จ
่แแแ้้ ่แแเโเ
เ่โ-แเ5ๆไ5โ
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องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

องค์การบริหารสวนจังหวัดลย ถฺจรัสศรี อฺมือง จฺลย ไโเเเ
นายกองคຏการบริหารสวนจังหวัด นายธนาวุฒิ
ทิมสุวรรณ
รองนายกองคຏการบริหารสวนจังหวัด นายกรียงฤทธิ่ ผิวหลือง
รองนายกองคຏการบริหารสวนจังหวัด นายสนอง
สประดิษฐຏ
ประธานสภา อบจฺ
นายพูลสวัสดิ่
ภาคธูป
รองประธานสภา อบจฺ
นายพิพัฒนຏพงษຏ วันทา
รองประธานสภา อบจฺ
นายวรวุฒิ
มีพง
รอง ปลัด อบจุลย
นายประทศ
ยຌมยินดี
รอง ปลัด อบจฺลย
นายสินศักดิ่ชัยดช บรรยงคຏ
หนฺส้านักปลัด อบจฺลย
นายยีไยมยรรยง ออนกຌก
ผอฺกองคลัง
นายวร
หินดี
ผอฺกองการกิจการสภา
นฺสฺอังสนา
จาดพุม
ผอฺกองผนละงบประมาณ นายสินศักดิ่ชัยดช บรรยงคຏ
ผอฺกองพัสดุละทรัพยຏสิน
นฺสฺฉวีวรรณ
บัวระภา
ผอฺกองการจຌาหนຌาทีไ
นฺสฺอังสนา
จาดพุม
ผอฺกองการศึกษา
นฺสฺยีไยมยรรยง ออนกຌก
ผอฺกองชาง
วาทีไ รฺตฺนายนิมิต ศรีพรหม
ผอฺกองทรัพยากรธรรมชาติฯ นายอภิรัฐ
ฮมประสริฐ
หนฺหนวยตรวจสอบภาย฿น
นางวาสนา
ศรีพรหม
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลย ถฺจรัสศรี ตฺกุดปຆอง อฺมือง

่ใใ่แ5
่ใใ่แ5
่ใใ่แ5
่ใใ่แ5
่ใใ่แ5
่ใใ่แ5
่แไๆ็่
่แไๆ็่
่แใใ้้
่แใใ้้
่ใใ่แ็
่ใใ่แ็
่แแ็เเ
่แ5ไแแ
่แใใ้้
่แใใ้้
่แโเใใ
่แ5ไแแ
่แแเ5ใ
่แแเ5ใ
่ไไๆใไ
่ๆแ5้โ
่แ5ไใ5
จฺลย ไโเเเ

08แ-3187181
เ่่โไ5โไ้ๆ
เ่เ-แ้ๆใเใเ
เ่5-็ไ5ๆๆ5ไ
เ่แ-เไ็ใ่่่
เ่แ-็ใ้ใ็โไ
เ่แ-้ๆ5แแ่ไ
เ้โ-้แ้5เเ่
เ่แ-้ๆ5เ่แใ
เ้ใ-5ใ5่ไ่ไ
เ่แ-่็ใใเ้โ
เ้โ-้แ้5เเ่
เ่แ-็ไ้โ็็โ
เ่แ-่็ใใเ้โ
เ่แ-้ๆ5เ่แใ
เ่็-โโ5ๆๆ้ใ
เ่แ-ๆๆแ็้แ5
เ่็-โโ5ๆๆ้ใ
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ประธานสภา อบจฺลย

นายพูลสวัสดิ่

รองประธานสภา อบจฺลย ิแี
รองประธานสภา อบจฺลย ิโี
สมาชิกสภา อบจ. ขต อ.มือง
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต แ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต ใ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต ไ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต 5
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต ๆ
สมาชิกสภา อบจ.ขต วังสะพุง
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต แ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต โ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต ใ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต 5

นายพิพัฒนຏพงษຏ วันทา
นายวรวุฒิ
มีพง

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

เ่5-็ไ5ๆๆ5ไ
เ่้-ไโเแ็้่
เ่แ-เไ็ใ่่่
เ่แ-็ใ้ใ็โไ

นายสมจตนຏ
นายกิไงพใชร
นายนรศ
นางศุกรຏเกล
นายวราวุฒิ

สงจริญรัตนຏ
ชัชวาล
พนมรัตนຏ
จันทรຏสวาง
พธิพัฒนຏ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

เ่แ-้5ไไ่่่
เ่็-่5ๆใ็็โ
เ่แ-ใ่เ็ไแแ
เ่็-โแใเเ่ๆ
เ้ใ-ไๆ่ใ่5เ

นายชลละวิชชຏ
นายวุฒิชัย
นายสลิด
นางรัชนีกร

ฤทธิศักดิ่ชลดช
มัธยัสถຏสิน
ศรีกຌว
มัธยัสถຏสิน

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

เ่็-โใใแแเเ
เ่5-็ไแใใใเ
เ่้-5ๆๆ็ไ5่
เ่็-โไแใไๆ็

สมาชิกสภา อบจฺลย ขต แ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต ใ

นางรตนพร
นายวีระ

ภูภัสสร
อินยานวน

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

เ่แ-็ใ้่แโแ
เ่ๆ-โใ่็แ้เ

สมาชิกสภา อบจฺลย ขต แ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต โ
สมาชิกสภา อบจ.ขต อ.ปากชม
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต แ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต โ
สมาชิกสภา อบจ.ขต อ.ผาขาว
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต แ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต โ
สมาชิกสภา อบจ.ขต อ.ภูกระดึง
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต แ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต โ
สมาชิกสภา อบจฺขต อฺทาลีไ
สมาชิกสภา อบจฺลย อฺนาดຌวง
สมาชิกสภา อบจฺลย อฺภูหลวง

นายประสงคຏ จันทศร
นายคิง
สงราช

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

เ้้-่้็ไ็้แ
เ้่-แ5ๆแ็็่

นางนิสากร
พรศิริวุฒิพงศຏ
นายสมหมาย ขใมราษฏร

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

เ่ใ-ใใ555่เ
เ่่-ใเใ55แๆ

นายพิชิต
นายชิติพัทธຏ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

เ่็-เ้โไเ้ใ
เ้่-แเโ็5ๆ้

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

เ่้-5็โ้5้เ
เ่แ-็เ่้็็ๆ
เ่แ-่็โ5โ้แ
เ่5-ไๆไ่โไ5
เ่ไ-็้5้็แใ

สมาชิกสภา อบจ.ขต อ.ชียงคาน
สมาชิกสภา อบจ.ขต อ.ดานซຌาย

นายกลຌาณรงคຏ
นายวินิจ
นายส้าราญ
นายชาติชาย
นายกรียงเกร

ภาคธูป

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

รกชัฏ
บุญลือ
ผุยชาด้า
สุวรรณบริบูรณຏ
สมบัติวงศຏ
สุจิมงคล
กลิไนจันทรຏ
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ

มือถือ

สมาชิกสภา อบจฺลย อฺภูรือ นฺสฺสุภักรຏ
สุธงษา
เ่็-โโ่่ไไไ
สมาชิกสภา อบจฺลย อฺนาหຌว นายประจักษຏ ปຑญญาค้า
เ้่-เเโ่ไโ่
สมาชิกสภา อบจ.ลย อ.
อราวัณ
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต แ
นายจษฏา
สนคตร
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ เ่5-ไ5็็โโ็
สมาชิกสภา อบจฺลย ขต โ
นายสงทอง ทองพิมพຏ
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ เ่แ-้็5ไไโๆ
สมาชิกสภา อบจฺขต หนองหิน นายชะลอ สอดศรี
่ใใ่แไ
่ใใ่แไ เ่แ-็ใ้แๆ้ไ
ทศบาลมืองลย แไๆ/โเ ถนนจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง องมือง จฺลย ไโเเเ
Website
loeicity.go.th
E-mail: tbloei@gmail.com
นายกทศมนตรีมืองลย
นายสัมพันธຏ
คูณทวีลาภผล 814970
814970 081-9651133
รองนายกทศมนตรีมืองลย
นายวว
คตรสภา
่แแแไเ
่แไ้็เ เ่้-ๆแ็5ใ้5
รองนายกทศมนตรีมืองลย
นางวาสนา
จิรนาท
่แแแไเ
่แไ้็เ เ่ไ-้5ใไ้ไแ
ลขานุการนายกทศมนตรีฯ
นายสุรสิทธิ่
หลืองสุวรรณ ่แแแไเ
่แไ้็เ เ่แ-5ไๆ่แแ่
ปลัดทศบาลมืองลย
นายนิคม
สุระกตุ
8แไ้็เ
814970 เ่แ-้ๆไเ็เ่
รองปลัดทศบาลมืองลย
นายชาญ
วงษຏประสริฐ
่แไ้็เ
่แไ้็เ เ่็-้ไ่่่ๆๆ
รองปลัดทศบาลมืองลย
นายชวลิต
จบดี
่แไ้็เ
่แไ้็เ เ่้-่ไแ5่่้
หัวหนຌาส้านักปลัดทศบาลฯ
นางลัดดาวัลยຏ ตຌนมณีรุงรจนຏ ่แไ้็เ
่แไ้็เ เ่เ-ใแแๆแแใ
ผอฺกองคลังทศบาลมืองลย นฺสฺพอนตร ศิริภูล
่แไ้็เ
่แไ้็เ เ่้-็แแใ5็โ
ผอฺกองสาธารณสุขทศบาลฯ นางรัตนาภรณຏ พุฒิปรมดช ่แแๆไใ
่แไ้็เ เ่้-่ๆแ้ๆ็่
ผอฺกองชาง
นายวิหลีไยม
จันทะมล
่แไ้็ใ
่แไ้็เ เ่้-่ๆแ้ๆ็่
ผอฺกองการศึกษา
นายสุวัฒนຏ
วรวัฒนຏ
่แไ้็แ
่แไ้็เ เ่แ-็ๆ่่ไ่ไ
ผอฺกองสวัสดิการละสังคม
นางพิกุลทอง
เชยปຑญหา
่แไๆไเ
่แไ้็เ เ่้-5็โๆใโใ
ผอฺกองวิชาการละผนงาน นางจารุวัลยຏ
พรหมลิ
่แโๆไ็
่แไ้็เ เ่แ-้ๆ5ๆ็เๆ
ผอฺสถานธนานุบาล
นางบุศรา
ชัยจันทรຏ
่แแเ้ใ
่แไ้็เ เ่แ-ใๆ้้่่5
โ. ทศบาลมืองวังสะพุง โโโ หมู 5 ถนนประชาสรี ตฺวังสะพุง อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website
www.wangsaphugn.go.th
E-mail: wangsaphung@yahoo.com
นายกทศมนตรีมืองวังสะพุง นายลิศศักดิ่ พัฒนชัยกุล
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่แ-่็ใ็แ็ไ
ประธานสภาทศบาลฯ
นายประหยัด ยนตะพันธຏ
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่แ-โๆเเแ5่
รองนายกทศมนตรีฯ
นายสดใจ
สนธิมูล
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ้เ-้่โ่ใ่ไ
รองนายกทศมนตรีฯ
นางวิรัตนຏ
พิมที
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่ไ-้5ๆๆโไ้
รองนายกทศมนตรีฯ
นายยุทธ
บุญกษ
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่ใ-ใ5แ็็้แ
ลขานุการนายกทศมนตรีฯ
นายสุนันทຏ
มวลมืองสอง ่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่ๆ-โโแโใแแ
ปลัดทศบาล
นายลือกฤต
มีสา
่ไแใ้ใ
่ไแ็โ็ เ่็-เ5ใ็ๆ็ๆ
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ทรศัพท์ ทรสาร
รองปลัดทศบาล
นางรัชฏาภรณຏ สิงหก้า
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่็-โเแไโไ่
ผอฺกองคลัง
นางสุณิสา
พงศຏสุนนทຏ
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่้-5ๆ้5็็โ
ผอฺกองชาง
นายชาญวิทยຏ ศรีมงคล
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่ใ-โ่่แแแ5
หัวหนຌาฝຆายการยธา
นายสมชาย
ภัสสรอังกูร
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่แ-้ๆ5็โ็่
ผอฺกองสาธารณสุขฯ
นายดชา
จ้าปาภา
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่แ-้ๆไโ5่ไ
ผอฺกองการศึกษา
นายมานพ
ชองตะคุ
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่แ-้็ไแ่ใ้
หัวหนຌาฝຆายบริหารงานทัไวเป
นฺสฺวิภารัตนຏ สมณี
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่ๆ-โโไ้ๆ้ใ
รกฺหนฺส้านักปลัด
นางสุภาวิตา ยาพง
่ไแใ้โ
่ไแ็โ็ เ่เ-เแเไๆไไ
ผอฺกองสวัสดิการสังคม
นายประวศนຏ บัวระภา
่ไแใ้ใ
่ไแ็โ็ เ่แ-้ๆไโเ้่
รกฺผอฺกองวิชาการฯ
นางสุวรรณา นาอุดม
่ไแใ้ใ
่ไแ็โ็ เ่5-็ๆๆแไๆโ
ใ. ทศบาลตาบลนาอຌอ แแแ มฺใ ตฺนาอຌอ อฺมือง จฺลย ไโแเเ
Website
www.tessbanna-o.go.th
E-mail: loeimanaonao @gmail.com
นายกทศมนตรีต้าบลนาอຌอ
นายกຌาน
กุณะวงษຏ
834930
่ใไ้ใ็ 086-2190004
ปลัดทศบาลต้าบลนาอຌอ
นายธีระชัย
ระพิทยຏพันธຏ
834930
่ใไ้ใ็ 081-7391680
ไ. ทศบาลตาบลนๅาสวย ถนนสายเรทาม – สงปลือย ตฺนๅ้าสวย อฺมือง จงลย ไโเเเ
Website
www.numsuay.go.th
E-mail: netchanok_mpa@windowslive.com
นายกทศมนตรีต้าบลนๅ้าสวย นายคงดช
กสินทรຏ
เ็โแโ็
เ็โแโ็ เ่แ-ใ่เไๆ่โ
ปลัดทศบาลต้าบลนๅ้าสวย
นายอ้าพล
สีหา
เ็โแโ็
เ็โแโ็ เ่แ-ใ่เไๆ็โ
5. ทศบาลตาบลนาอาน โๆๆ ถนนนาอาน – ฟากนา ตฺนาอาน อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
www.naan.go.th
E-mail: นายกทศมนตรีต้าบล
นายเพศาล
วรพันธຏ
่33514
่ใใ5แไ 089-2744499
ปลัดทศบาล
นายกัณฐสิทธิ่ จันทรຏศิริ
่ใใ5แไ
่ใใ5แไ 084-9550006
6. ทศบาลตาบลนาดินดา แไๆ หมู ่ ตฺนาดินด้า อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
www.nadindam.go.th E-mail: นายกทศมนตรีต้าบล
นายสรวิชญຏ ภูมิศรี
เ็โไไ่
เ็โไไใ 081-5444440
ปลัดทศบาล
นายจนกิจ
ภักดีบุรีกุล
เ็โไไ่
เ็โไไใ 080-7466996
็. ทศบาลตาบลนาปຆง โๆๆ ต้าบลนาปຆง อ้าภอมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.napongloei.go.th E-mail: นายกทศมนตรีต้าบล
นายชัยยุทธ พิศถาน
่เไใ5ๆ ่เไใ5ๆตอแใ เ่แ-้5ไไ็็ๆ
ปลัดทศบาล
นายสงอรุณ วงศຏศิลา
่เไใ5ๆ 804356ตอแใ เ่ไ-โเไเ5ใเ
8. ทศบาลตาบลปากปวน อ.วังสะพุง จ.ลย
Website
E-mail: pakpuan 2556@hotmail.com
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่5เ5้้
่5เ5้้
่5เ5้้
่5เ5้้

มือถือ

นายกทศมนตรีต้าบล
นายนิยม ดวงศรี
093-5081945
ปลัดทศบาล
นายชติ
ศิริจันทรานนทຏ
เ่็-โใแ็5่ๆ
้. ทศบาลตาบลศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.ลย
Website Srisongkram.go.th
E-mail: Srisonkram_local@hotmail.com
นายกทศมนตรีต้าบล
นายมัไน
บัวระภา
่5เ5แใ
่5เ5แใ เ่แ-้5ไโๆ้โ
ปลัดทศบาล
นายคณะศักดิ่ จันพินิจ
่5เ5แใ
่5เ5แใ เ่้-5ๆ้ๆแ5็
แเ. ทศบาลตาบลทาลีไ ถนนทรงฆะศิริ อฺทาลีไ จฺลย ไโแไเ
Website
www.tessabanthali.go.th E-mail: tessabanthali@gmail.com
นายกทศมนตรีต้าบล
นายสุรชน
นรมิตพานิชยຏ
่่้โแ้
่่้แไ้ 081-8414212
ตอ แเไ
่่้โแ้ตอแเ็
ปลัดทศบาล
จฺสฺทฺรุงอนทัย ดีรักษา
่่้แไ้ เ่แ-้ๆไๆ่ใ้
แแ. ทศบาลตาบลชียงคาน 5โ้ ถนนชียงคาน-บຌานพน ตฺชียงคาน อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website
www.chiangkhan.go.th E-mail: นายกทศมนตรีต้าบล
นายหลง
กຌวนิรันดรຏ
่โโโ่่
่โแ้แไ เ่้-่ๆโ5่เโ
ปลัดทศบาล
นายวิรัตนຏ
ภชะ
่โโโ่่
่โแ้แไ เ่แ-้ๆไโ5แแ
แโ.ทศบาลตาบลธาตุ ตฺธาตุ อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website
www.ckthartloei.com E-mail: นายกทศมนตรีต้าบล
นายสมกียรติ วงษຏลา
่5ไเใไ
่5ไเใไ เ่็-้5เ้ใ5้
ปลัดทศบาล
วาทีไ รฺตฺดุสิต สน฿จวุฒิ
่5ไเใไ
่5ไเใไ เ่้-ๆแ้่5่็
แใ.ทศบาลตาบลขากຌว แๆ้ มฺไ บຌานนาปຆาหนาด ตฺขากຌว อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website
www.ksm.go.th
E-mail: khaokaewck@gmail.com
นายกทศมนตรีต้าบล
นายสมสมัย พรมจันทรຏ
เ็เ็เแ
เ็เ็เแ เ่5-ๆเ้้่เเ
ปลัดทศบาล
นางชมพูนุท อินอไ้า
เ็เ็เแ
เ็เ็เแ เ่็-้5ไ55เ5
เ่แ-ใ5็่ไๆๆ
แไ. ทศบาลตาบลดานซຌาย ใโแ มฺแ ถนนกຌวอาสา ตฺดานซຌาย อฺดานซຌาย จฺลย ไโแโเ
Website
www.tessabandansai.go.th E-mail: admin@tessabandansai.go.th
นายกทศมนตรีต้าบล
นายสันติภาพ ชืๅอบุญมี
่้แ231
891โ5ไ เ่้-่ไแไแใแ
ปลัดทศบาล
นายมนตรี ภูดินดง
891231
่้แโ5ไ เ่แ-็ๆ้้แ็โ
แ5.ทศบาลตาบลศรีสองรัก แ5้ หมู แไ ตฺดานซຌาย อฺดานซຌาย จฺลย ไโแโเ
Website E-mail : นายกทศมนตรีต้าบล
นายวทิน
พียรวิทยา
่้แ่็โ
891872 เ่่-ไๆ็็ไ็็
ปลัดทศบาล
นายตอศักดิ่ กันสุข
่้แ่็โ
891872 เ่็-โโ้โเๆใ

49

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

แ6.ทศบาลตาบลภูกระดึง แ้้ มฺแแ อฺภูกระดึง จฺลย ไโแ่เ
Website Phukradueng-loei.go.th
E-mail : Phukraduengsp@gmail.com
นายกทศมนตรีต้าบลภูกระดึง นางจินตนา พธิพรหม
่็แเแ5
่็แเ้เ
ปลัดทศบาล
จฺสฺตฺเพศาล พุทธา
่็แเแ5
่็แเ้เ
แ็.ทศบาลตาบลปากชม 5โๆ มฺแ ถนนปากชม- ธาตุ ตฺปากชม อฺปากชม จฺลย ไโแ5เ
Website
www.facebook.com/tessabanpakchom.go.th E-mail: นายกทศมนตรีต้าบล
นายกบวน
มีที
่่แแ้ไ
่่แแ้ไ
ปลัดทศบาล
นายกรกต
หุมพง
่่แแๆใ
่่แแๆใ
แ่.ทศบาลตาบลชียงกลม ใๆเ มฺแ ตฺชียงกลม อฺปากชม จฺลย ไโแ5เ
Website Chiangklom.go.th
นายราชนทຏ กงสิมมา
เ็5แๆไ
เ็5แๆไ
นายกทศมนตรีต้าบล
สฺตฺอฺ สวัสดิ่ หลຌาทุม
075104
เ็5แๆไ
ปลัดทศบาล
แ้. ทศบาลตาบลคอนสา ้้ หมู ไ ต้าบลชียงกลม อ้าภอปากชม จังหวัดลย ไโแ5เ
Website www.konsa.org
E-mail: นายกทศมนตรี
นายขใมชัย กຌอมมะณี
039841
039842
ปลัดทศบาล
นายอธิดช
พลพงษຏ
039841
039842
โเ.ทศบาลตาบลภูรือ ้้ มฺๆ ถนนลย-หลมสัก ตฺหนองบัว อฺภูรือ จฺลย ไโแๆเ
Website
www.tessabanphurua.co.th E-mail: นายกทศมนตรีต้าบลภูรือ
นายภูวเนย วิจิตรปຑญญา
่้้036
่้้แแโ
ปลัดทศบาลต้าบลภูรือ
นายนิคม
กอนนึก
่้้เใๆ
่้้แแโ
โแ. ทศบาลตาบลรองจิก แๆ่ มฺโ ตฺรองจิก อฺภูรือ จฺลย ไโ1ๆเ
Website www.rongjig.go.th/public E-mail loverongig@gmail.com
นายกทศมนตรีต้าบล
นายอ้านาจ
จริญอินทรຏ
เ็่ๆๆใ
เ็่ๆๆใ
ปลัดทศบาล
นายปຑญญา
สนสุภา
เ็่ๆๆใ
เ็่ๆๆใ
โโ.ทศบาลตาบลนาหຌว แเเ มฺโ ตฺนาหຌว อฺนาหຌว จฺลย ไโแ็เ
นายกทศมนตรีต้าบล
นายชัยนาต
ราชพรหมมา
่้็เ่โ
่้็เ้ๆ
ปลัดทศบาล
นายจันทนຏธนะ สนสวัสดิ่
่้็เ่โ
่้็เ้ๆ
โใ.ทศบาลตาบลนาดຌวง 5้/ๆ ตฺนาดຌวง อฺนาดຌวง จฺลย ไโโแเ
Website
www.nmt.or.th/loei/naduang E-mail: นายกทศมนตรีต้าบล
นายชาติชาย มังคละเชยา
่่็ไ่5
่่็ไ่ๆ
ปลัดทศบาล
นายสุพงคຏรัฐ อุตะมะ
่่็ไ่5
่่็ไ่ๆ

มือถือ

เ่แ-็แ็5็ๆโ
เ่ไ-5แ็็้ไ็

เ่แ-้ๆไ5ๆ5้
เ่ไ-้5โโเ5เ

เ่ไ-้เแ็5เเ
081-0482648

เ่เ-แ็็โใใ5
เ่แ-เ5้ๆ็็แ

เ่้-่ๆโ5ไแแ
เ่้-่5ๆโโใ้

เ่้-่ๆแ็โ่โ
เ่เ-แ่็่ๆแ็
เ่แ-้ๆ5่่โเ
เ่5-เแโไไใไ

083-3578686
เ่แ-็ใ้ๆๆไแ
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โไ.ทศบาลตาบลนาดอกคา ไโเ หมู แ ตฺนาดอกค้า อฺนาดຌวง จฺลย ไโโแเ
Website
www.nadokkham.go.th E-mail: นายกทศมนตรี
นายรัชกฤต
สิริมหานาม
เใ้่ๆ4
เใ้่ๆ5
ปลัดทศบาล
สฺตฺทฺเพฑูรยຏ ภูคงคา
เใ้่ๆ4
เใ้่ๆ5
โ5.ทศบาลตาบลทาชຌางคลຌอง ่้ หมู แใ ตฺทาชຌางคลຌอง อฺผาขาว จฺลย ไโโไเ
Website www.tesssabanthachangklong.go.th E-mail: นายกทศมนตรี
นายส้าราญ
ทองหลຌา
่เแแแ่
801118
ปลัดทศบาล
นายสุพัฒ
พานกระดึง
่เแแแ่
801118
โ6.ทศบาลตาบลนนปอดง มฺไ บฺทาสวนยา ตฺ นนปอดง อฺผาขาว จฺลย ไโโไเ
Website
wwwฺnonpodaeng.go.th E-mail: nonpodang@gmail.com
นายกทศมนตรี
นายอุทัย
หอมออน
่แ่ไใไ
่แ่โ้ใ
ปลัดทศบาล
นายสุรัตนຏ
พันธวงคຏ
่แ่แๆ่
่แ่โ้ใ
โ็.ทศบาลตาบลอราวัณ 180 หมู ่ ตฺอราวัณ อฺอราวัณ จฺลย ไโโโเ
Website
www.erawan-loei.go.th E-mail: erawan2556@hotmail.com
นายกทศมนตรี
นายคงดช
วรรณชัย
่แเ้5ใ
่แเ้5ไ
ปลัดทศบาล
นายอุทน
สงนาก
่แเ้5ใ
่แเ้5ไ
โ่.ทศบาลตาบลผาอินทร์ปลง ๆ่โ มฺแใ ตฺผาอินทรຏปลง อฺอราวัณ จฺลย ไโโโเ
Website
E-mail: นายกทศมนตรี
นายประจวบ มะปะข
่5ใ273
่5ใไเ5
ปลัดทศบาล
นายวรวุฒิ
พูลออน
่5ใโ็ใ
่5ใไเ5
โ้.ทศบาลตาบลหนองหิน แ่้ มฺไ ตฺหนองหิน อฺหนองหิน จฺลย ไโแ้เ
Website
www.nonghin.go.th E-mail: นายกทศมนตรีต้าบล
นายพิชัย
กิตติพันธຏวรกุล
่5โแ5แ
่5โเ้ใ
ปลัดทศบาล
นายทวีศักดิ่ หลຌาภูขียว
่5โแ5แ
่5โเ้ใ
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093-5684183
085-0022199

เ่็-5่5ไแ่ใ
081-9742165

เ่แ-5โ่ใไเ้
เ่้-่ไแ่ใ็่

เ่แ-เ5โ็้ๆ่
เ่้-่ไแ่แ5ไ

เ่5-็555่แๆ
เ่โ-่ใ5แ็ไ้

081-8728205
-

องค์การบริหารสวนตาบล
1. อาภอมือง

แ. อบต.มือง
ใๆโ หมู แ
Website
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล
2. อบต.นๅาสวย 333 หมู ไ

ตฺมือง อฺมือง จฺลย
E-mail: นายอาคม
คณะศิริวงศຏ
สฺตฺอฺหญิงรุงนภา ปຂนะต
ตฺนๅ้าสวย อฺมือง จฺลย ไโเเเ

่ใไ้เ็
่ใไ้เ็

่แใ5แ5
่แใ5แ5

เ่้-้ไแ5เแ5
091-8629945
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Website www.tambolnamsui.com E-mail: Namsualy.loei@gmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายจรูญ
พานิช
่ไไแแ5
่ไไแแ5
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางนันทา
มืองกຌอน
่ไไแแ5
่ไไแแ5
ใ. อบต.ชัยพฤกษ์ 199 หมู ไ ตฺชัยพฤกษຏ อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website
www.chaiyapruk.go.th E-mail: chaiyapruk.loei@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายทินกร
กษกษร
่ๆแไโใ
่ๆแไโไ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นฺสฺอธิชา
อธิสุมงคล
่ๆแไโใ
่ๆแไโไ
ไ. อบต.นๅาหมาน 392 หมู แ ตฺนๅ้าหมาน อฺมือง จฺลย
Website
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายชาติชาย
จิตรอารียຏ
่เแเไเ
่เแเไเ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นฺสฺพนารัตนຏ วงษຏชมพู
่แ5ใไโ
่แ5ใไโ
5. อบต.ศรีสองรัก 294 หมู แ ตฺศรีสองรัก อฺมือง จฺลย
Website
www.Srisongrak.go.th
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายประจวบ
ศิลธรรม
835499
่ใ5ไ้้
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางสาวธนพร มะลีกຌว
835499
่ใ5ไ้้
6. อบต.กกดู ใไ5 หมู แเ ตฺกกดู อฺมือง จฺลย ไโเเเ
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายปลืๅม
ขวัญคุຌม
่เแโแแ
่เแโแแ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายพิชษฐຏ พลดาหาญ
่เแโแแ
่เแโแแ
็. อบต.สีๅยว โ5ๆ หมู แ บຌานกอเร฿หญ ตฺสีๅยว อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.seaw.go.th E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสนิท
วังธรรม
่ๆโเไเ
่ๆโเไเ
ตอ แเแ
ตอ แเ็
่ๆโเไเ
่ๆโเไเ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายธนกฤต ยทองยศ
ตอ แเโ
ตอ แเ็
่. อบต.นาขม ถนนนาขม-วังยาว ตฺนาขม อฺมือง จฺลย ไโแเเ
Website
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายธนชิต
สุพรหมอินทรຏ
่เแเใโ
่เแเใโ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทรຏ
่เแเใโ
่เแเใโ
้. อบต.กกทอง แไไ หมู ใ ต.กกทอง อ.มือง จ.ลย
Website
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายค้าปุຆน
วิจิตรปຑญญา
801122
801122
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสัญญา สุทธะมี
80112โ
801122

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

มือถือ
083-3477273
เ่้-5็เ่็แๆ

เ้่-แเ5โไ่ไ
เ่แ-่็่ใใเโ

เ่เ-เแโ็5้้
เ่เ-แ้ใแใใแ

เ่แ-่็โเ็โ5
090-8936859
เ่แ-โๆใ้5ไๆ
เ่แ-็ๆ้้็้็

เ่้-็แแโ็่็
เ้โ-ใ้ไโเ็โ

เ่็-โโโแโโ้
เ่แ-่็แใไโ5

เ้5-ๆๆใ5็55
เ่็-ๆแ้้ๆแ้
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

มือถือ

2. อาภอวังสะพุง
แเ. อบต.วังสะพุง 123 หมู โ บຌานลຌา ถฺวังสะพุง-ภูหลวง ตฺวังสะพุง อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website : https:/www.wangsapunglocal.go.th E-mail : wangsapungloei@gmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นฺสฺวิเลพร
จินดาพงษຏ
810950
810951 เ่้-5ๆ้ๆ5้โ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล จฺสฺอฺสุภาพ
จันทิหลຌา
810950
810951 เ่้-5็็5่ใ่
แแ.อบต.ขาหลวง 199 หมู 6 ต.ขาหลวง อ.วังสะพุง จ.ลย
Website
www.kowlaung.go.th E-mail: admin@kowlaung.go.th
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นฺสฺสุพรรณวดี ค้าสุข
เ็ๆ็่เ
เ็ๆ็่เ เ่่-ใใใ็่่่
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางนงนุช พงษຏธัญญะวิริยา เ็ๆ็่โ
เ็ๆ็่โ เ่แ-่็โ5แ็้
แโ.อบต.หนองงิๅว โแเ หมู ใ ตฺหนองงิๅว อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Facebook: องคຏการบริหารสวนต้าบลหนองงิๅว E-mail : khuan_nawa@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายอัมพร
ค้ามะนิตยຏ
่แเ้ๆ่
่แเ้ๆ่ เ่เ-็5่แ่ไเ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางวัลยຏเร
จันทวงษຏ
่แเ้ๆ่
่แเ้ๆ่ เ้แ-เแ่็้็้
แใ.อบต.ทรายขาว ใ้้ หมู โ ตฺทรายขาว อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล ดตฺฉลาด
พุทธาค้า
เ็ๆแโโ
เ็ๆแโ่ เ่็-โใใใโๆ้
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล จฺอฺกียรติศักดิ่ สีสัน
เ็ๆแโโ
เ็ๆแโ่ เ่ไ-ไโ่โเแ3
แไ. อบต.หนองหญຌาปลຌอง 226 หมู ใ ตฺหนองหญຌาปลຌอง อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website www.http//:nongyaplong.go.th E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นางอธิชา
อินพิทักษຏ
เ็็ๆๆๆ
เ็็ๆๆ็ เ่แ-ใๆ35โ่่
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสุริยันตຏ
พันธຏงาม
เ็็ๆๆๆ
เ็็ๆๆ็ เ่้-5ๆ้็5้ไ
แ5. อบต.ผานຌอย หมู แ ต.ผานຌอย อ.วังสะพุง จ.ลย
Website
www.phanoi.go.th E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายประดิษฐຏ ศรีประสริฐ
เ็ๆ5ไไ
เ็ๆ5ไไ เ่็-โใๆๆๆแโ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางกรนิภา
เตรฟຕน
เ็ๆ5ไไ
เ็ๆ5ไไ เ่ไ-็่ๆ็55แ
แ6. อบต.คกขมิๅน ตฺคกขมิๅน อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
Website www.khokkhamin.go.th
E-mail :
khokkhamin@gmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายทศ
บงกຌว
เ็็ไ5ไ
เ็็ไ5ไ เ่ๆ-โโ็ไ5้้
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายวิรจนຏ
สายทอง
เ็็ไ5ไ
เ็็ไ5ไ เ่5-็ไใไโใแ
แ็. อบต.ผาบิงๅ บຌานนาก฿ตຌ หมู โ ตฺผาบิๅง อฺวังสะพุง จฺลย
Website
www. Phabing.go.th E-mail: Pon_pon 123456789@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นางจริยา
สุวรรณຏชาติ
เ็็เ่เ
เ็็เ่เ เ้แ-ใๆเ็แ้แ
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ตาหนง
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล

ชืไอ- สกุล
นางภัทรา

หมือนอินทรຏ

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

3. อาภอชียงคาน

เ็็เ่เ

เ็็เ่เ

แ่. อบต.ชียงคาน ถฺชียงคาน – ปากชม ตฺชียงคาน อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website
www. Chiangkan.go.th E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายผดุง
นຌอยจันทรຏ
่โแๆๆไ
่โแๆๆไ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายศุภกร
วนสันทียะ
่โแๆๆไ
่โแๆๆไ
แ้. อบต.นาซาว
Website
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายดนชัย ดีกຌว
่55แ5โ
855152
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล วาทีไรฺตฺหญิงรุงอรุณ พิมพຏหลอน ่55แ5โ
855152
โเ. อบต.บุฮม โเแ มฺแ ตฺบุฮม อฺชียงคาน จฺลย ไโแแเ
Website
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสันติ
ปากดีหวาน
070145
070145
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสภาพ
หใมทอง
070145
070145
โแ. อบต.ปากตม
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายวิสิทธิ่
จันทะสี
801074
801074
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล สฺตฺทฺปริญญา ปຂດนสภณ
่เแเ็ไ
่เแเ็ไ
โโ. อบต.จอมศรี 2่9 หมู แ ตฺจอมศรี อฺชียงคาน จฺลย 42110
Website
wwwฺjomsi.go.th
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายพีรพจนຏ หมืไนหาวงศຏ
เ็เ5เโ
เ็เ5เโ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล สฺอฺสุรชัย
พิมพຏหลอน
เ็เ5เโ
เ็เ5เโ

มือถือ
เ่่-ใเ่5ไ็ใ
เ่ๆ-โไเ5เ5โ

เ่แ-่็โใเโ็
เ่5-่5แใ็็ไ

เ่แ-แไๆ้ใไๆ
เ่แ-แแ็็ใๆ้

เ่่-5็โไแแเ
เ้ใ-5เ็้็้้
เ่แ-โๆเเใ่ๆ
เ่แ-็ไ้แ็แ็

เ่แ-็ๆ้5โ่ไ
เ่็-่5้ๆๆ่ไ

โใ. อบต.หาดทรายขาว ไโ/แ ต.หาดทรายขาว อ.ชียงคาน จ.ลย
Website
www.hadsaikao.go.th
E-mail:
hadsaikao_obt@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล
นายชูชาติ
ปาวะนา
เ็เ่โใ
เ็เ่โใ 085-6470997
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล
นฺสฺจันทรຏพใญ ศรีประสริฐ
เ็เ่โใ
เ็เ่โใ เ่็-้5โ555แ

4. อาภอดานซຌาย

โไ. อบต.กกสะทอน หมู แ ตฺกกสะทอน อฺดานซຌาย จฺลย
Website
www.koksathon.co.th
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายนิต
บุญอาจ

เใ้่ๆ็

เใ้่ๆ็

เ้ใ-แเ5เ55ๆ
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
เใ้่ๆ็
เใ้่ๆ็

ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายเชยภพ
ค้าสุข
โ5. อบต.นาดี แ่ๆ หมู แ ตฺนาดี อฺดานซຌาย จฺลย
Website www.dansai.go.th
E-mail :
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสงคราม
ศรีบุตรตา
่เแ็แ5
เ็่ไไไ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล สฺตฺอฺสุขสันตຏ สุข฿จ
่เแ็แ5
เ็่ไไไ
โ6 อบต.นาหอ ่ไ หมู ใ บຌานหนองผือ ตฺนาหอ อฺดานซຌาย จฺลย
Website http://naho.go.th
E-mail: naho@naho.go.th
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายประสาสนຏ อุนกຌว
่้โโเ็
่้โโเ็
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายชัยฤกษຏ
ศรีพรหม
่้โโเ็
่้โโเ็
โ็. อบต.ปຆง โเ็ หมู แ ตฺปຆง อฺดานซຌาย จฺลย
Website
www.Pong.go.th
E-mail: Pong_801702@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายบัญชา
นันทพรหม
เ็้เแ5
079015
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายณัฐวัฒนຏ
หลาขยัน
เ็้เแ5
079015
โ่. อบต.วังยาว แเไ หมู ใ ต.วังยาว อ.ดานซຌาย จ.ลย ไโแโเ
Website www.wangyao.gop.th E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายวิชัย
พรมมาวัน
่เ็ๆแ5
่เ็ๆแ5
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล จาสิบต้ารวจล้าพูน มูลสุวรรณ
่เ็ๆแ5
่เ็ๆแ5
โ้. อบต.อิปุຆม ้โ หมู โ ตฺอิปุຆม อฺดานซຌาย จฺลย 42120
Website http://eipoom.licalgov.in.th E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นางบุญรียง
สุภาษิ
039894
039894
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายชัยย
พลกຌว
039894
039894
ใเ. อบต.พนสูง แไ้ หมู ่ ตฺพนสูง อฺดานซຌาย จฺลย
Website
www.phonsung.go.th
E-mail: sung เ5เ่@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายศิริ
สประดิษฐຏ
่เแแ้ไ
่เแแ้ไ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายวิชียร
ประสมทรัพยຏ ่เแแ้ไ
่เแแ้ไ
ใแ. อบต.คกงาม โไโ หมู แ ตฺคกงาม อฺดานซຌาย จฺลย
Website
E-mail: khokngam_ect@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายพิรุณ
ทมจริญ
078060
078060
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายประพันธຏ ชูพิพัฒนຏ
078060
078060
ใโ. อบต.ปากหมัน ใ้/แ หมู ใ ตฺปากหมัน อฺดานซຌาย จฺลย 42120

มือถือ
เๆแ-โ้ไๆใแ่

090-3352774
093-4199033

เ่เ-เเ้ใ้่้
เ่้-้ๆเๆใแโ

091-6153100
088-3320589

เ่เ-็ๆแโแๆแ
เ่ใ-ใใๆโ็แ5

เ้5-5้ๆๆ่5ๆ
097-9976696

เ่ใ-ใใแแ่โโ
เ่ใ-ใๆเเเ้เ

092-7973432
089-5694584
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สานักงาน
มือถือ
ทรศัพท์ ทรสาร
Website
www.libazz.com/pakman/ E-mail: niphatphon23@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายมงคล
สารมะน
039910
039910 เ่็-้5ไๆใไโ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายถลิงศักดิ่ สีหะวงศຏ
039910
039910 087-9546342

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

5. อาภอปากชม

ใใ. อบต.ปากชม 99 หมู ่ ตฺปากชม อฺปากชม จฺลย
Website www.tumbonpakchom.com E-mail: - Pakchom_2014@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายฉวียน
กงสิมมา
่แเ็โใ
่แเ็โใ เ่โ-่5ๆแ5ๆโ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล สฺตฺอฺสมภชนຏ กันทะวงคຏ
่แเ็โใ
่แเ็โใ เ่แ-่็ใ้็ใเ
ใไ. อบต.ชมจริญ หมู โ ตฺชมจริญ อฺปากชม จฺลย
Website www.chomjaren.go.th
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายทวช มูลถวิลยຏ
่แเๆ้แ
เ่ๆ-โใ็ๆ่ใๆ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายปกรณຏ กียรติกຌองอ้าเพ ่แเๆ้แ
เ่5-ไๆโเใ้เ
ใ5. อบต.หຌวยบอซืน 199 หมู ๆ ตฺหຌวยบอซืน อฺปากชม จฺลย
Website
huaibosuen รหัส แ้้ไโแ5เ E-mail: huaibosuen.123@outlook.co.th
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายดุสิต
จนวิถี
เ็55่ๆ
เ็55่ๆ เ่้-เเแ้็เ้
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายวัฒนสิน บุสดี
เ็55่ๆ
เ็55่ๆ เ่แ-็ใ้แเ้ใ
ใ6. อบต.หຌวยพิชัย บຌานนนสวรรคຏ ตฺหຌวยพิชัย อฺปากชม จฺลย ไโแ5เ
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล
่แเ้็ๆ
่แเ้็ๆ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล
810976
่แเ้็ๆ
ใ็. อบต.หาดคัมภีร์ แๆ้ หมู ใ ตฺหาดคัมภีรຏ อฺปากชม จฺลย
Website www.hadkumpee.go.th
E-mail: - hadkhampri_ect@hotmail.co.th
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายทวีศักดิ่ ดาป
่เๆ่เไ
่เๆ่เ5 เ่5-็ไ้โ55่
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นฺสฺภาสุรียຏ
ชคบ้ารุง
่เๆ่เไ
่เๆ่เ4 เ่5-็ใ่่ๆ็ๆ

6. อาภอทาลีไ

ใ่. อบต.ทาลีไ หมู ็ ตฺทาลีไ อฺทาลีไ จฺลย
Website www.tambonthali.go.th
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายคตร
กาญจนสิทธิ่
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางณัฏฐาพร ปຑทถาพงษຏ
ใ้. อบต.หนองผือ
Website

แ็่ หมู 5 ตฺหนองผือ อฺทาลีไ จฺลย
E-mail: -

889805
889805

889805
889805

087-8599902
081-9657275
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่่้5เ้
่่้5เ้
่่้5เ้
่่้5เ้

นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายชวการ
จ้ารูญศิริ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นฺสฺสุดาพร
ทอพิมาย
ไเ อบต.อาฮี 279 หมู ๆ ตฺอาฮี อฺทาลีไ จฺลย
Website
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายณัฐวัฒนຏ สันหาชนานันทຏ เ็ใเใๆตอๆเ5 เ็ใเใๆตอๆเๆ
เ็ใเใๆตอๆเไ เ็ใเใๆตอๆเๆ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล
ไแ. อบต.นๅาคม หมู แ ตฺนๅ้าคม อฺทาลีไ จฺลย
Website www.namkham.go.th
E-mail: - namkham_2554@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายอุดร
จันทะภา
เ่แ-่็โเ็้ใ ่เแแไโ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายศักดิ่ชัย
ปຑทถาพงษຏ เ่แ-่็โเ็้ใ ่เแแไโ
ไโ. อบต.คก฿หญ 19 หมู แ ตฺคก฿หญ อฺทาลีไ จฺลย
Website www.tumbolkhokyai.go.th
E-mail: - นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายณรภัทร กันหาวรรณะ
่แเ็เใ
่แเ็เใ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายอดิรก
จันตะนี
่แเ็เใ
่แเ็เใ

7. อาภอภูรือ

ไใ. อบต.สานตม 116 มฺแ ตฺสานตม อฺภูรือ จฺลย ไโแๆเ
Website Santom_love@facebook.com E-mail : santom_love@hotmail.co.th
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายปรันตຏ
ประสมทรัพยຏ เ็โ่แ่
เ็โ่แ่
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางนัฐนันทຏ
สภากาล
เ็โ่แ่
เ็โ่แ่
ไไ. อบต.ปลาบา 189 หมู แ ต.ปลาบา อ.ภูรือ จ.ลย ไโแ6เ
Website www.Plaba.go.th
E-mail. นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายวิวัตร
ศรีบุรินทรຏ
เ็่่55
เ็่่55
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางอนงคຏ
ภูมิ
เ็่่55
เ็่่55
ไ5. อบต.หนองบัว 68 หมู ่ ต้าบลหนองบัว อฺภูรือ จฺลย ไโแๆเ
Website http:/www.nongbua-phurua.co.th E-mail. นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสถิต
ศรีบุรินทรຏ
่้้โเๆ
่้้โเๆ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางรุงทิวา
สนสุภา
่้้โเๆ
่้้โเๆ
ไ6. อบต.ทาศาลา ็เ หมู 5 ตฺทาศาลา อฺภูรือ จฺลย ไโแๆเ
Website http://tasala-loei.go.th E-mail. phinmuk@hotmail.co.th
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายอัศวิน
ศรีบุรินทรຏ
่่ไเใไ
่เแเๆ5
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายบัญชา
จันทะสน
่่ไเใไ
่่ไเใไ

มือถือ
เ่็-่ๆๆ้้แแ
เ่ๆ-ๆไแ็แ่5

เ่เ-แ้โๆใใๆ
-

เ่แ-็ไ้่5เ้
081-8735604

เ่้-้เเๆ55่
เ่แ-แ่ใ็็เ้

เ่5-็ไไ็55เ
เ้่-แไ5เๆ้แ

เ่็-้ไ่ใไ้แ
เ่5-็ไ5ไเ้็

เ่แ-โๆเเไ่แ
เ่่-5็แโ55โ

เ่็-้55ไใใ่
เ้5-แๆ้่็5ไ
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร

ไ็. อบต.ลาดคาง 119 หมู ้ ต้าบลลาดคาง อฺภูรือ จฺลย
Website www.ladkang.go.th
E-mail: tumpunladkang2@gmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายอมร
ภักดิ่จรุง
039935
เใ้้ใๆ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางจิตรลดา ศรีมฆ
เใ้้ใ5
เใ้้ใๆ

8. อาภอภูกระดึง

ไ่. อบต.ภูกระดึง
Website www.Phukradrungsao.com E-mail : Phukradrung 2014@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายเพฑูลยຏ
นวลสวาท
่เแแ็5
่เแแ็5
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายอ้าพล
วรรณคีรี
่เแแ็5
่เแแ็5
ไ้.อบต.หຌวยสຌม 66 หมู แแ บຌานปຆงวัว ต้าบลหຌวยสຌม อ้าภอภูกระดึง จังหวัดลย ไโแ่เ
Website www.huaysom.go.th E-mail: huaysom.loei@gmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นางสุภาพร
นนทຏค้าจันทรຏ ่แเ่โๆ
่แเ่โๆ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบ ล นายฉัตรพล
พุทธจันทรຏ
่แเ่โๆ
่แเ่โๆ
5เ. อบต.ศรีฐาน
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายครรชิต
พันสนิท
่็แโ่5
่็แโ่5
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายอ้าพล
วรรณคีรี
่็แโ่5
่็แโ่5
5แ. อบต.ผานกคຌา
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายกียรติศักดิ่ ศิริบุตร
เ่ๆ-ไ5้แไๆไ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายจ้ารัส
วรชินา
เ่ๆ-ไ5้แไๆโ

9. อาภอนาดຌวง

5โ. อบต.นาดຌวง 185 หมู 5 ตฺนาดຌวง อฺมือง จฺลย
Website E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นางยุพิน
สรຌอยพรม
่่็โไ้
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางมนัสนันทຏ ฮมประสริฐ ่่็โไ้
5ใ. อบต.ทาสะอาด ้้ หมู ๆ ตฺทาสะอาด อฺนาดຌวง จฺลย
Website http://thasaat-loei.localgov.in.th/ E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสงีไยม
นาครังสี
887้ไ9
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายศิริศักดิ่
จันศรีออน
887949
5ไ. อบต.ทาสวรรค์ แ หมู ไ ตฺทาสวรรคຏ อฺนาดຌวง จฺลย ไโโแเ
Website www.tasawan.go.th E-mail: -

มือถือ

เๆแ-เโ็แๆไ่
เ้ใ-ไๆ้ไๆ้ไ

เ่5-ๆไๆไใ5่
เ่้-5็โ้5ไแ

เ่้-ใ้ไ55ไ็
เ่ๆ-โโไใแ่เ
เ่เ-เแเ5เ้โ
เ่-้5็โ้5ไแ
เ่แ-้5ไแ่่5
เ่้-โ็็้แแๆ

่่็โไ้
่่็โไ้

เ้เ-ใไโ่่้แ
เๆแ-แๆใ้้่โ

887949
่่็949

095-8675747
เ้ใ-5โ5เแ่โ
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นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายอุบล
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายยงยุทธ

นธิบุตร
ทพวันดี

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
เ็โๆแใ
เ็โๆแใ
เ็โๆแใ
เ็โๆแใ

มือถือ
098-6050992
081-9650357

แเ. อาภอนาหຌว
55. อบต.นามาลา บຌานหนองหวาย มฺ5 ตฺนามาลา อฺนาหຌว จฺลย ไโแ็เ
Website www.tambonnamala.com
E-mail: tambonnamala@hotmail.co.th
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสุรพล
กมลรัตนຏ
810901
810901 เ่5-ไ5ๆ9ใเ่
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสืบพงษຏ
สภัณ
810901
810901 เ่็-้5แ่้5ไ
56. อบต.นาพึง แใเ หมู แ ถฺดานซຌาย-หมืองพร อฺนาหຌว จฺลย
Website www.naphung.go.th
E-mail: naphung2557@gmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายมธี
สุขสริม
079248
เ็้โไ่ 080-ใเไเโ่่
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นฺสฺบญจมาศ หาญกิจรุง
เ็้โไ่
เ็้โไ่ 081-2634448
5็. อบต.หลากอหก ต.หลากอหก อ.นาหຌว จ.ลย ไโแ็เ
Website laokohok.go.th
E-mail: laokohok@laokohok.go.th
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายประสิทธิ่ ยศปຑญญา
เ็้ๆไ้
เ79649 081-0381397
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายพิษณุ
บูรณวิชิต
เ็้ๆไ้
เไ้ๆไ้ เ่โ-แแแเ่55
5่. อบต.สงภา 132 หมู โ ตฺสงภา อฺนาหຌว จฺลย
Website sangpha.go.th
E-mail : Sangpa2558@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นางชนิดา
ปຑญญาค้า
เ็้ไใไ
เ็้ไ็้ เๆแ-เ่5ไๆใ็
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายจิตนุพงศຏ อยูครอบ
เ็้ไใไ
เ็้ไ็้ เ่้-ไๆแโเโใ

แแ. อาภอภูหลวง

5้. อบต.หนองคัน
ตฺหนองคัน อฺภูหลวง จฺลย ไโโใเ
Website E-mail: - nongkun285@hotmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล รฺตฺตฺสวียง
สาริภา
่็้โ่5
่็้โ่5
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสมบัติ
รักจຌง
่็้โ่5
่็้โ่5
6เ. อบต.ภูหอ แ้แ หมู ็ บຌานหนองอีกิๅง ตฺภูหอ อฺภูหลวง จฺลย ไโโใเ
Website E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายชัยชนะ
ธนะศรีมา
่แเ่เ็
่แเ่เๆ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางสาวรัชนียຏ เพมือง
่แเ่เ็
่แเ่เๆ
6แ. อบต.กงศรีภูมิ

เ่แ-โๆใไโโ่
เ่่-ใใใ็่โใ

เ่้-โ็็โ็็เ
เ่แ-่เ้เ่ๆๆ
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สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่เแเๆๆ
่แไเแใ
่เแเๆๆ
่แไเแใ

นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสมหวัง
ธรรมกุล
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายฤาชษฐ
กองดา
6โ. อบต.หຌวยสีสียด 247 หมู แ ตฺหຌวยสีสียด อฺภูหลวง จฺลย
Website www.huaisisiat.go.th
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสุรศักดิ่
พลวิศษ
เใ้่แ้
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายพรชัย
ศรีพรรณຏ
เใ้่แ้

เ่ๆ-โโ็โๆไแ
เ่แ-่็็่ใ็ไ

เใ้่โเ
เใ้่โเ

เ่แ-้็5แไโ5
-

6ใ.อบต.ลยวังเสย์ 14 หมู แ
Website
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล

039834
039834

094-1189551
089-8634052

ตาหนง

ชืไอ- สกุล

บຌานลยวังเสยຏ อฺภูหลวง จฺลย
E-mail: - loeiwangsai@hotmail.com
นายสันติ
พรหมมาวัน
039835
นายประจวบ พลลาภ
039835

มือถือ

แโ.อาภอผาขาว

6ไ.อบต.ผาขาว
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายประพงษຏ นามกันยา
810966
810966 เ่ใ-ใใ็ใๆ้่
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสรายุทธ ศักดิ่รืองฤทธิ่
810966
810966 เ่้-5ๆ้็โโเ
65.อบต.นนปຆาซาง หมู แ ตฺนนปຆาซาง อฺผาขาว จฺลย ไโโไเ
Website www.nonpasang.go.th
E-mail: nonpasang2@gmail.com
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายทองอร
ชารินทรຏ
่แเ่5โ
่แเ่5ใ เ่แ-้ๆ5้แใเ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล จฺสฺทฺประหยัด กรรณลา
่แเ่5โ
่แเ่5ใ เ่้-5็ไ็่ๆ้
66.อบต.บຌานพิไม หมู ๆ บຌานนนสวาง ถฺบຌานพิไม-บຌานสมศักดิ่พัฒนา ตฺบຌานพิไม อฺผาขาว จฺลย ไโโไเ
Website www.banpoerm.go.th
E-mail: - นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายสงวน
วงกองกຌว
่แเ็ๆๆ
่แเ็ๆๆ เ่่-5แ5่ใโ่
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล สฺตฺทฺพฤทธิ่
วียงทอง
่แเ็ๆๆ
่แเ็ๆๆ เ้ใ-ใ5เ็ใแ็

แใ. อาภอหนองหิน

6็.อบต.ปวนพุ 141 ม ฺแ5 ตฺปวนพุ อฺหนองหิน จฺลย ไโแ้เ
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายประดิษฐຏ
อาจกຌว
่แเ่โเ
่แเ่โเ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายจรูญ
จันทวงษຏ
่แเ่โเ
่แเ่โเ
6่.อบต.หนองหิน 109 หมู แใ บຌานสุข฿จ ตฺหนองหิน อฺหนองหิน จฺลย ไโแ้เ
Website
E-mail: นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายพงษຏศักดิ่ ภูผือ
่5โแๆไ
่5โแๆ5
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นางจริยา
คง฿หญ
่5โแๆไ
่5โแๆ5

เๆแ-แเแ5แแ่
เ่แ-้ๆไ่็ไ้

เ้เ-่5่โไ้เ
เ่้-ๆๆโแเเแ
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6้.อบต.ตาดขา
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล วาทีไ รฺตฺอิทธิพล ลุน฿ตຌ
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายปຑญญา
สนานุช

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่แเ้โ่
่แเ้โ่

เ่แ-็ๆ้โ5เใ
เ่้-5็ไ้็ไเ

็เ.อบต.ผาสามยอด หมู ่ ต.ผาสามยอด อ.อราวัณ จ.ลย
Website www.Phasamyod.go.th
E-mail: - Panning@Phasamyod.go.th
นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล นายราชประชา ลิตละคร
่แใ5้5
่แใ5้5
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล นายวิรจนຏ
สายทอง
่แใ5้5
่แใ5้5

เ้5-ๆๆ5ใโโ5
เ่5-็ไใไโใแ

็แ. อบต.ทรัพย์เพวัลย์ 173
Website นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล
ปลัดองคຏการบริหารสวนต้าบล

เ่้-่ไแไ็แ่
เ่5-ๆไใ็5่5

แไ. อาภออราวัณ

่แเ้โ่
่แเ้โ็

มือถือ

หมู ใ ตฺทรัพยຏเพวัลยຏ อฺอราวัณ จฺลย ไโโโเ
E-mail: - suppriwan_ect@hotmail.com
นายสุรดช
ศรีมาตร
่แเ้ไไ
่แเ้ไไ
นายรืองยุทธຏ ผุยสงพันธຏ
่แเ้ไไ
่แเ้ไไ

ภาคอกชน

สานักงานหลากาชาดจังหวัดลย ถนนจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
นายกหลากาชาดจังหวัดลย นางวณี
จิวะรังสรรคຏ
่แแแๆแ
่แแแๆแ
หอการคຌาจังหวัดลย แ็/แ้ ถฺพาณิชยຏพัฒนา ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
Website www.loeichamber.com

-

E-mail: loeichamber@hotmail.com

ประธานหอการคຌาจังหวัดลย นายธีระศักดิ่ ศุภพิทักษຏเพบูลยຏ ่ใโ5ไเ
่ใโ5ไเ เ่แ-ๆๆแ5โโ5
ลขาธิการ
นายจิรวัฒนຏ วัฒนถนอม
่ใโ5ไเ
่ใโ5ไเ เ่แ-่็ใใ้ๆเ
วาทีไ รฺตฺกฤษณຏชาณัฏฐຏ กุลรัชชหิรัญ ่ใโ5ไเ
ผูຌจัดการ
่ใโ5ไเ เ่แ-5ไไ55้แ
สมาคมพอคຌาจังหวัดลย แ็/แ้ ถฺพาณิชยຏพัฒนา ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย ไโเเเ
นายกสมาคมพอคຌาจังหวัดลย ดรฺสมศักดิ่ ขจรฉลิมศักดิ่
่แแโ้้
เ่แ-่แ่ไเ้่
สมสรเลออนส์มืองลย อาคารสมาคมพอคຌาจังหวัดลย ถฺพัฒนาพาณิชยຏ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย
นายกสมสรเลออนสຏมืองลย นางกัลยาภรณຏ รหมทศ
่แ5ไๆเ
่ใโ5ไเ เ่ไ-้5ไไๆ55
ลขาธิการสมสรเลออนสຏ
นางพัทธนันทຏ สุทธิบุญ
่แโ้แไ
่ใ5ๆใใ เ่ไ-แไ็็่้้
หรัญญิก
นางพรพิมล รืองจริญธรรม ่แโ้แไ
่ใ5ๆใใ เ่แ-็ใ้5้5ไ
สมาคมธุรกิจการทองทีไยวจังหวัดลย
นายกสมาคมธุรกิจการทองทีไยว นายเชยรัช ตียานุกูลมงคล
่แโ่แโ
่แแไ่เ 081-6016156
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลย
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ตาหนง

ชืไอ- สกุล

สานักงาน
ทรศัพท์ ทรสาร
่ๆแ้เ้
่ๆแใโเ

มือถือ

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายประพนธຏ พลอยพุม
เ่แ-็็่เๆ่็
พุทธสมาคมจังหวัดลย ศาลากลางจังหวัดลย ชัๅน 5
พุทธสมาคมจังหวัดลย
นายสวาท
ทัพซຌาย
่ๆแ5็5
่ๆแ5็ไ
สภาทนายความจังหวัดลย
ประธานสภาทนายความจังหวัด นายประนมยง เชยปะ
่ใใๆ่็
833687 081-7689328
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลย 17/19 ถฺพาณิชยຏพัฒนา ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายวชิรวิชญຏ สกุลดีชติวัฒนຏ
่ๆแไๆใ
่ๆแไๆใ เ้่-5แๆ5โโๆ
ชมรมธนาคารจังหวัดลย ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณຏการกษตร สาขาก้านิดพชร แไเ หมู แแ ตฺมือง อฺมือง
จฺลย ทรศัพทຏ เไโ-่แโ่5ๆ ทรสาร เไโ-่แโ่5ๆ

ประธานชมรมธนาคาร
ประจ้าป โ55้ - โ5ๆเ
รองประธานชมรมธนาคาร
ประจ้าป โ55้ - โ5ๆเ

นายสรายุทธ ตพันธຏ
นายสมบูรณຏ

ล้ามะยศ

่แแๆ่่ตอแเ ่แแๆ่่ตอแไ เ่5-็555็ไไ
เ่แ-ไ็5โ็เ็
่ไ5็5้
่ไ5็ๆแ เ่แ-ใ็ไๆ้5ไ

ทานียบสืไอมวลชนจังหวัดลย : ผูຌสืไอขาว
ทีไ
แ.

2.

3.

4.

5.

ชืไอ-สกุล-ตาหนง
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลย
นายฉัตรฉลิม หัตถกรรม ิเ้-โโไๆ-่ใใเี
ประชาสัมพันธຏจังหวัดลย
E-mail : chatthakam@yahoo.com
นางสาวจุฑามาศ จิจริญ ิเๆ-โ5้ไ-ไ5็เี
ผูຌชวยประชาสัมพันธຏจังหวัดลย
E-mail : ong.chutamas@gmail.com
สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทยจังหวัดลย
นายพุทธาสิทธิ่ จันทรຏตใม ิเ้-โโไๆ-่5โใี
ผูຌอ้านวยการฯ

สถานทีไติดตอ
 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลย ชัๅน แ
ศาลากลางจังหวัดฯ ถฺมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง อฺมืองลย
จฺลย ไโเเเ ทร/ทรสาร เ-ไโ่แ-แโ5่
E-mail : prloei42000@gmail.com
 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลย
ศาลากลางจังหวัด ถฺมลิวรรณ
ตฺกุดปຆอง อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
 สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย จังหวัดลย
ถฺจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร 0-4281-1131 ิF.M.95.25 MHz/A.M.1341
KHzี
E-mail : saksiriprd@gmail.com
E-mail : radio_loei@hotmail.com
สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย อาภอดานซຌาย  สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย อ.ดานซຌาย
นายอภิชาญ ปานปรีชา ิเ้-โโไๆ-่5โ้ี
ถฺลย–ดานซຌาย ตฺดานซຌาย อฺดานซຌาย จฺลย ไ212เ
ผูຌอ้านวยการฯ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่้-แโใ่ ิA.M.909 KHz/FM.90.25 MHzี
E-mail : dansai_radio@hotmail.com
สถานีวิทยุกระจายสียงกองทัพภาคทีไ โ จังหวัดลย
 สถานีวิทยุกระจายสียงกองทัพภาคทีไ โ จังหวัดลย
พลตรี ชัยวิน ผูกพันธุຏ ิเๆ-โไไ5-้แ5ใี
คายศรีสองรัก ตฺศรีสองรัก อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
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หัวหนຌาสถานีฯ
6.

สถานีวิทยุกระจายสียงตารวจภูธรภาค ไ จังหวัดลย
พลต้ารวจตรี ชวลิต ประสพศิลปะ
หัวหนຌาสถานีฯ

7.

สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดลย
นายสิทธิวัชรຏ สุรินทรຏวราชติ ิเ่-แ็โ5-เ้็้ี
นายสถานีฯ

8.

ผูຌสืไอขาวสานักขาวเทย
นายวสันตຏ สุนา ิ08-9941-9014 ,08-6362-9700ี

ทีไ
9.

ชืไอ-สกุล-ตาหนง
ผูຌสืไอขาวสถานีทรทัศนຏสีกองทัพบกชอง ็
ผูຌสืไอขาวหนังสือพิมพຏมติชน : ิสวนกลางี
หนังสือพิมพຏมติลย : ิทຌองถิไนี
นายพิสิษฐຏ ราคาพง ิ08-9569-8857ี
ผูຌสืไอขาวสถานีทรทัศนຏเทยทีวีสชี อง ใ / ASTV NEWS-1
ผูຌสืไอขาวหนังสือพิมพຏนวหนຌา : ิสวนกลางี
นายอัมรินทรຏ ชูฤทธิ่ ิ08-1296-8333ี

10.

11.

ผูຌสืไอขาวสถานีวิทยุทรทัศนຏกองทัพบกชอง 5
บรรณาธิการขาว หนังสือพิมพຏลยเทมຏพลัสนิวสຏ : ิทຌองถิไนี
นายภัทราวุธ บุญประสริฐ ิเ่-แ็แ็-ไโๆใี

12.

ผูຌสืไอขาวองคຏการสืไอสารมวลชนหงประทศเทย / THAI PBS
ผูຌสืไอขาวหนังสือพิมพຏดลินิวสຏ : ิสวนกลางี
นายธนชติ ศรีบุญรือง ิเ่-แ้็5-็็แแี

13.

ผูຌสืไอขาวสถานีวิทยุทรทัศนຏหงประทศเทย ิNBTี
นายภัทรวุฒิ บุญลือ ิเ่-็เโไ-ๆ็แ้ี

ทรฺ/ทรสาร เ-ไโเ็-แเ5็/ เ่-แ้ๆไ-เ5เใ ิF.M. 90
MHzี
E-mail : loei_army@hotmail.co.th
 สถานีวิทยุตารวจภูธรภาค ไ จังหวัดลย ิF.M.92.50ี
ถฺมลิวรรณ กฺมฺทีไ แโ ตฺนาปຆง อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺเ-ไโ่เ-ไไใไุ ิพฺตฺทฺวิมล นามปງอง เ่5-็ใ่-แแ้แี
E-mail : FM4.9250.loei@hotmail.com
 สถานีวิทยุกระจายสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัดลย
่เ/ใ ถฺลย-ดานซຌาย อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่ๆ-แ้ๆ5 ิF.M. 100.00 MHzี
E-mail : mcotloei@hotmail.com
 ใใ/5เ รຌานบุญชู Café
ถฺพาณิชยຏพัฒนา ิซอยสมาคมพอคຌาี ตฺกุดปຆอง
อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
E-mail : viewsuna@hotmail.com

สถานทีไติดตอ
 ลขทีไ ไ5 หมู ใ ถฺลย – ชียงคาน
ตฺนาอຌอ อฺมืองลย จฺลย ไโแเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่แ-แโ5่
E-mail : tv7loei@gmail.com
 ลขทีไ 5่้ หมู 5 หมูบຌานสมาชน
ถฺรัชณีรีสอรຏท ตฺมือง อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่แ-5ๆเๆ
E-mail : tv3_loei@hotmail.com
 ลขทีไ 5้ หมู ใ ตฺนาอຌอ
อฺมืองลย จฺลย ไโแเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่ใ-ไ5ไแ
E-mail : loeitimeplusnews@hotmail.com
 ลขทีไ ็้ หมู 5 บຌานนาบอน ตฺชัยพฤกษຏ
อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่ใ-เ5ใ้
E-mail : sribunreung@yahoo.com
 ลขทีไ ไ็/่5 ตฺกุดปຆอง
อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่แ-แโ5่
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14.

ผูຌสืไอขาวหนังสือพิมพຏเทยรัฐ/เทยรัฐ TV
ผูຌสืไอขาวส้านักขาวเออในอใน
นายบุศยຏ สิริปຑญญาพร ิเ่-็โโ5-้้เ้ี

15.

หจกฺภูพญาคบิๅลทีวี
นางรัตนຏกร มลฑก ิ08-9711-1535ี
ผูຌจัดการฯ
ฝຆายขาว : นายพลรวัฒนຏ ดวงขใม ิเ่-่ใโๆ-้เ็ๆี
หจกฺเซบอรຏสตารຏคบิๅลทีวี
ผูຌจัดการฯ

16.

ทีไ
ชืไอ-สกุล-ตาหนง
17. บรรณาธิการขาวหนังสือพิมพຏมืองลยนิวสຏ : ิทຌองถิไนี
ผูຌสืไอขาวหนังสือพิมพຏเทยรัฐ : ิสวนกลางี
นายนันทຏ สุขจันดา ิเ่-แโๆเ-ๆเๆแ / เๆ-แแโไ-ใแใโี
18. บรรณาธิการขาว
หนังสือพิมพຏมืองลย ิมหาชนเทลยี : ิทຌองถิไนี
นายสมาน สมศรี ิเ่-แ่แ่-แ5ไใี
แ้. ผูຌสืไอขาวหนังสือพิมพຏคม ชัด ลึก / กรุงทพธุรกิจ : ิสวนกลางี
นายบุญชู ศรีเตรภพ ิ08-6219-9841ี
โเ. ผูຌสืไอขาวหนังสือพิมพຏดลินิวสຏ : ิสวนกลางี
นายด้ารง รักษຏจรรยาวงศຏ ิเ่-แ้ๆไ-้็ไ็ี
โแ. ผูຌสืไอขาวหนังสือพิมพຏขา วสด : ิสวนกลางี

E-mail : korn_boonlue@hotmail.com
 ลขทีไ ใ่ๆ/แ ถฺกຌวอาสา
ตฺดานซຌาย อฺดานซຌาย
จฺลย ไโแโเ
E-mail : but.bkk@gmail.com
 ลขทีไ 46/19 ถฺจริญรัฐ
ตฺกุดปຆอง อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร 0-4281-5538
E-mail : pee_p331@hotmail.com
 ลขทีไ โ้ไ หมู ้ ถฺศรีสงคราม
ตฺวังสะพุง อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่ไ-โโเเ
E-mail : ctv_wang@hotmail.com

สถานทีไติดตอ
 ลขทีไ 5เ/โไ ถฺสริฐศรี ตฺกุดปຆอง
อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่แ-แไ้่
E-mail : nanmuangloei@gmail.com
 ใ่ใ บຌานขอนดง ถฺจริญรัฐ ตฺนาอาน
อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่แ-โๆแเ
E-mail : cnarisa@yahoo.com
 สถานีตรวจอากาศลย ถฺมลิวรรณ ตฺนาอาน
อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่ใ-ใ5โ5ุ เ-ไโ่แ-แ5ๆโ
E-mail : boonchoo62@gmail.com
 ลขทีไ ใใใ หมู ๆ ตฺวังสะพุง
อฺวังสะพุง จฺลย ไโแใเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่ไ-แโแๆ
E-mail : tfc_dumrong@yahoo.com
 ลขทีไ ่ไ/ๆใ ถฺวิสุทธิทพ ตฺกุดปຆอง
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นายวิชัย จินดาหม ิเ่-แ็เ่-ๆโ็ไี
โโ. ผูຌสืไอขาวหนังสือพิมพຏมติลย : ิทຌองถิไนี
นายทิตยຏอุทัย พิลาชัย ิเ่-้็5โ-้้็โี
โใ. กองบรรณาธิการ
นิตยสาร ลยกຎอ
บริษัท จฺคฺทีฺมีดีย จ้ากัด
นางสาวบุญยกรณຏ มิลรัตนຏรังสี ิเ้-ใ้็้ไๆเไี
โไ. กองบรรณาธิการ
นิตยสาร ลยถิด
นายชนาธิป อินทรวิชะ ิเ่-5้ไ5-5ไ็็ : คนนอลี

อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺ/ทรสาร เ-ไโ่แ-โโโ5
E-mail : vichailoei001@gmail.com
 ลขทีไ ่ใ/็ ถฺวิสุทธิทพ
ตฺกุดปຆอง อฺมืองฯ
จฺลย ไโเเเ
E-mail : plcnews@hotmail.com
 บริษัท จฺคฺทีฺมีดีย จ้ากัด
ใๆ/5โ ถฺมลิวรรณ อฺมืองลย จฺลย ไโเเเ
ทรฺเ-ไโ่แ-โแไ็ ทรสาร เ-ไโ่ใ-โ่ไโ
E-mail : Loeikormagazine@gmail.com
 ๆโ หมู 5 ตฺมือง
อฺมือง จฺลย ไโเเเ
E-mail : chanatip_non@hotmail.com

รงรม ทีไพัก รีสอร์ท ละ หอพัก
ชืไอ

ทีไตัๅง

ทรศัพท์

อาภอมืองลย
รงรมคิงสຏ
รงรมภูหลวง
รงรมลยพาลซ
รงรมรอยัลอินนຏ
รงรมซันพาลซ
รงรมลยออรຏคิด
รงรมเทยอุดม
รงรมภูค้า
รงรมอฺพีฺคอรຏท
รงรมสาหรายทอง
บุญจริญอพารຏทมຌนทຏ
บຌานฟງาดาวฟมิลีไรีสอรຏท

11/9-12 ถฺชุมสาย ตฺกุดปຆอง
55 ถฺจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง
ถฺลย-นาดຌวง ตฺกุดปຆอง
22/16 ถฺชุมสาย ตฺกุดปຆอง
191/5 ถฺจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง
ถฺสถลชียงคาน
ถฺจริญรัฐ
สถาบันราชภัฏลย
31/29 ถฺรวม฿จ ตฺกุดปຆอง
25/5 ถฺรวมจิต ตฺกุดปຆอง
ถฺสถลชียงคาน
บຌานหนองมะผาง ตฺนาอຌอ

811783
811532 , 812215
815668-74
812563 830177
815717
่ๆแ่่ๆ-็
811167
813416,813416
861627-30
833140
833230
834663
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ฟอรຏราฮิลลຏ รีสอรຏท
มืองลยรีสอรຏท
คตรนรินทรຏอพารຏทมนทຏ
หอพักสตรีศรีสุวรรณ
รงรมลยพาวิลลีไยน
ลยวิลลจ
รงรม฿บบุญพลส
รงรม฿บบุญกรนดຏ
มຌวนทองกรนดຏ
อฺยฺูพลส
ดือนดารา บูธีค อพารຏทมຌนทຏ
คิดถึงจังลย รีสอรຏท

ถฺลย-ดานซຌาย
กมฺทีไ 5 ถฺลย-วังสะพุง
฿กลຌมหาวิทยาลัยราชภัฎลย
524 มฺ11 ถฺลย-ชียงคาน อฺมือง
ถฺลย-ดานซຌาย
ถฺนกกຌว ตฺกุดปຆอง อฺมือง
ถฺสริฐຏศรี ตฺกุดปຆอง อฺมือง
ตฺนาอาน อฺมือง จฺลย
ถนนนกกຌว
฿กลຌมหาวิทยาลัยราชภัฏลย
ถนน ลย – ดานซຌาย
ถนนมลิวรรณ

นิมิตพาราเดซຏ
รงรมกาญจนา

ถฺลย-อุดร
ถฺอุดร-ลย ตฺผาอินทรຏปลง

กงคุดคูຌรีสอรຏท
ชียงคาน กสทຏฮຌาสຏ
ชียงคาน ฮิลลຏ รีสอรຏท
ตຌนขง กสทຏฮຌาสຏ
นຌองซม กสทຏฮຌาสຏ
ฟรนฟนกสทຏฮาสຏ
รงรมพูนสวัสดิ่
รงรมสุขสมบูรณຏ
สกสรร รีสอรຏท
ภูชຌางนຌอยรีสอรຏท
ริมขงผับกสทຏฮาสຏ
ซมกสฮຌาสຏ
ชคชัยรีสอรຏท
ชียงคานริวอรีไกสตຏฮຌาสຏ

ตฺชียงคาน
282 มฺ2 ถฺชายขง ตฺชียงคาน
28/2 ถฺรวม฿จนฤมิตร
299/3 มฺ1 ถฺชายขง
ถฺริมขง
ถฺชายขง
ถฺชายขง
ถฺชายขง
ตฺชียงคาน
ถฺชียงคาน
โ้ไ/แ ถฺชายขง
ถฺชายขง
ถนน ลย-ชียงคาน
ถนนชายขง ซอย แ้

กุสุมา รีสอรຏท
ขุนผน รีสอรຏท
เรนิยม รีสอรຏท

ถฺมลิวรรณ ตฺปากปวน
404 มฺ6 ถฺมลิวรรณ
กมฺทีไ 13 ถฺลย-วังสะพุง

อาภออราวัณ

อาภอชียงคาน

อาภอวังสะพุง

801262-3
832863 , 833435
812814, 081-7089216
835196/087-2138285
่แ555โุ่แ55แ5
่ใใ5้้
่ใใ่ใๆุ่แโแโใ
่ใใ่ใโุเ่แ-้็5้ไ้ไ
่ใโไแแ
่แใไไแ
เใแแใโ
เ่ไ-เใเ็เ่่
08-7906-4924
เ-ไโ่5-ใใไใ
821248
821547
821285 , 821414
821547 821187
811021
821547
821114
821064
821409
่โแๆ้ใ
่โแแโๆ
เ่็-โใใใ็้็
เ่ๆ-โใ้โไใใ
เ่เ-็ไแ่เ55
850619
841500
850618
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บุญชค รีสอรຏท
ภูผาสิงหຏ วาลยຏ
วังนๅ้าพุ รีสอรຏท
สกุลปลัไง รีสอรຏท
99 รีสอรຏท
สวนร้าเยรีสอรຏท
บຌานพัชลีพรรีสอรຏท&สวนนๅ้า

ตฺศรีสงคราม
ถฺมลิวรรณ ตฺปากปวน
ตฺปากปวน
ตฺวังสะพุง

อาภอภูกระดึง

ภูกระดึง กสทຏฮຌาสຏ
ภูกระดึง รีสอรຏท
บุญนุช รีสอรຏท
อุทยานหงชาติภูกระดึง

ต้าบลภูกระดึง
ต้าบลภูกระดึง
ต้าบลหຌวยสຌม
ต้าบลภูกระดึง

กຌว฿จ กสฮຌาสຏ
ตรีจุฑารัตนຏ รีสอรຏท
ดอะ เวทຏ รส คอททจ
ภูนาค้า รีสอรຏท
ภูพญาลย
ลยฝຑน รส การຏดนทຏ
ภูผาหมอกวัลลยຏ
บຌานสบายดี รีสอรຏท

ถนนปากหมัน
ถนนดานซຌาย – นครเท
ถนนภูรือ – ดานซຌาย
ถนนดานซຌาย – ลย
ถนนดานซຌาย –ภูรือ
ต้าบลพนสูง
ถนนภูรือ –ดานซຌาย
ต้าบลดานซຌาย

นาหຌว รีสอรຏท
ฟอลຏคลนดຏ

บຌานหมืองพร
ต้าบลนาหຌว

อุทยานหงชาตินาหຌว
ปากชม รีสอรຏท
ริมขง รีสอรຏท
รือนรัตนຏ รีสอรຏท
รีสอรຏทปากชม
ทับผาธาร
นพรัตนຏ ลากูน

850416-7
841333
850416
841483
804499 804500
เ่แ-่ใ็5ไ5่
เ่็-โโโใ็5แ
871306
871076
เ่็-้55เไใเ
871333

อาภอดานซຌาย
่้แเ่่
่้แ็5็ุ ่้แ็5้
เ่แ-่ไ55ๆ55ุเ่ๆ-่5ใใ5ๆ่
่้เโเเ5-ๆ
เ่แ-5ไไเใไ้
่เแแแ5
่้โเ5ไุ เ่แ-่เแๆไใๆ
089-7097571,080-7481555

อาภอนาหຌว
่้็เ่เุ เ่แ-เไ่5เ็โ
่้็ใแโุ เ่แ-เ5ๆ่ใๆโ
891340

อาภอปากชม
ถนนปากชม – ศรีชียง฿หม
ต้าบลปากชม
ต้าบลปากชม
ถนนสริฐศรี

อาภอภูรือ

่่แเใใ
่่แ555
็็แ5โใ
เ่แ-่ไๆ้โุ่เ่เ-็ไๆ้็ๆใ
899243
899056
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นันทกา รีสอรຏท
พานรามาฮิลลຏ
พิมพຏพร รีสอรຏท
ภูรือบุษบารีสอรຏทอนดຏสปา
ภูรือ รีสอรຏท
เทยลย 300 ป
ภูรือ ชาลยຏ
ภูพชร
ภูรือ รอยัล มิวสຏ
คันทรีฮิลลຏรีสอรຏท
มณีนพรัตนຏการຏดนฮิลลຏ
ภักดีมิตร รีสอรຏท
รีสอรຏทสองพีไนຌอง
เรวรัญญา
ยอดขารีสอรຏท
บຌานพักริมทุง ภูรือวิลลจ
สบันงา รีสอรຏท
บຌานพักธงชัย
มคะนิๅงรีสอรຏท
เรสบันงา รีสอรຏท
เรภักดีมิตร รีสอรຏท
บຌานพักยในจิต
สรชารีสอรຏท
ตรีจุฑารัตนຏรีสอรຏท
รุจิรินทรຏรีสอรຏท
บຌานพักยอดขา
ชัชชฏากรนดຏรีสอรຏท
สวนชัชนาท

ถฺภูรือ-ดานซຌาย
ตฺหนองบัว
ถฺลย-หลมสัก
ตฺหนองบัว
ยืๅอง รพฺภูรือ
ตฺหนองบัว

ตฺหนองบัว
บຌานหนองบัว
ถฺลย-หลมสัก
ทางขึๅนอุทยานหงชาติภูรือ
ตฺหนองหิน
ตฺหนองหิน
ทางขึๅนอุทยานหงชาติภูรือ

ตฺหนองบัว อฺภูรือ
ตฺทาศาลา อฺภูรือ

รຌานอาหาร

812855
899405
899152
899330
899048
899559
899012
899157
891396-7
899502
899056
899118
899258
899020
899161
08-1954-6373
899278
899116 08-7222-4355
899463 08-7094-2189
899278 08-9618-5778
899118/ 899246
899324 08-9279-8819
08-943-9097
08-1441-7798 891757
899156 08-6220-6200
899161 08-6220-4762
899399 899258
เ่5-โโโๆ็็เ

อาภอมืองลย
จับกัง
กุดงຌงปลาผา (หยุดวันจันทรຏี
พิกุลลาบกຌอย
จอยลาบปຓด
บຌานตຌนหลิว

ถนนมลิวรรณ
บຌานกุดงຌง ตฺชัยพฤกษຏ
ถนนชุมสาย
ถนนคีรีรัฐ ตฺกุดปຆอง
ถนนพิพัฒนຏมงคล ตฺกุดปຆอง

เไโ-่แ55่โ
861167
830227
811618
811655
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ภิรมยຏพร (บຌานเรมวงี
ริมบึงิบຌานฟากลยี
มืองลยภชนา (กຎวยตี็ยวหมูี
ครัวนิด
ครัวงิน
หຌองอาหารบตั็น (เทย-จีนี
หຌองอาหารภูค้า
รຌานอาหารคน
มะกัน (เขกระทะี
กຎวยจัๆบนๅ้าขຌน (เขกระทะี
รสลศ (เขกระทะี
วิเลวรรณ (กຎวยตี็ยวหมูี
ตียฮง (กຎวยตี็ยวหมูี
นຌองหนึไง (กຎวยตี็ยวหมูี
ลຌานชຌาง
สวนอาหารบຌานยาย
กຎวยตี็ยวนายฮัไง (หมูี
สวิตา ิจຍรี
ลยดานัง (อาหารวียดนามี
ขຌาวปยก (กຎวยจัๆบี
ชุมพนืๅอกระทะ
กาฟนัว
จิตรลดา (อาหารจี
ชวนหลีิขนมคຌก กาฟี
ขวัญ฿จ (ขนมคຌก กาฟี
หรียญทองิขนมคຌก กาฟี
มิลลຏคຌก (ขนมคใก กาฟี
บຌานฉัน บกอรีไ
รຌานครัวคุณอืๅอง
ครัวมะดืไอ
สวนอาหารบຌานพร
มืองภู
สวนอาหารเลทຏฮาสຏ
ครัวธัญญา
รຌานกຎวยตี็ยวปດยมสุข

ถนนลย-ดานซຌาย ตฺนๅ้าหมาน
ถนนลย-นาดຌวง ตฺกุดปຆอง
ถนนนกกຌว ตฺกุดปຆอง
ถนนจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง
ถนนสถลชียงคาน ตฺกุดปຆอง
รงรมลยพาลซ
สถาบันราชภัฎลย
ถนนนกกຌว ตฺกุดปຆอง
ถนนรวม฿จ ตฺกุดปຆอง
ถนนอืๅออารียຏ ตฺกุดปຆอง
ถนนจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง
ถนนชุมสาย ตฺกุดปຆอง
ถนนรวม฿จ ตฺกุดปຆอง
ถนนรวม฿จ ตฺกุดปຆอง
ถนนมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง
ถนนมะลิวรรณ
ถนนพาณิชยพัฒนา ตฺกุดปຆอง
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนชุมสาย ตฺกุดปຆอง
ถนนพาณิชยพัฒนา ตฺกุดปຆอง
ถนนส้าราญวิถี ตฺกุดปຆอง
ถนนลย –ดานซຌาย
ถนนรวม฿จ ตฺกุดปຆอง
ถนนจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง
ถนนสถลชียงคาน ตฺกุดปຆอง
ถนนอืๅออารียຏ ตฺกุดปຆอง
ถนนชุมสาย อฺมือง
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนจริญรัฐ ตฺกุดปຆอง
ถนนลย-ดานซຌาย
ถฺมลิวรรณ
ถฺสริฐศรี ตฺกุดปຆอง
หลังอาชีวศึกษาลย ริมกุดปຆอง
หลังปຑຕมนๅ้ามันคาลทใกซຏ ฿กลຌ บขสฺลย
ถฺสถลชียงคาน ตฺกุดปຆอง อฺมือง

814519
830272
812490 832498
813013
834183
830901-7
835223-7 813410
815618
811379 830173
811511
811123
811407
811757
811872
085-4651234
833361
811544
่แแ5โๆ
830413 830409
833376
่แ55่้
่แแใ่็
812902
830323
812356 832534
830470
830045
เ่แ-โไโเ็่แ
08-1717-7327
่ๆแแแไ
่ใโ่เเ, เ่แ-ใ่เ5็เเ
่แใโ5ุ้ เ่แ-แแ็โโ5ใ
เ่ไ-โ็ใ็โแ้
เ่แ-็แ5้็ใโ
เ่แ-้ๆ5-5แโใ
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อาภอวังสะพุง
สวนอาหารทานตะวัน
สุกีๅต้าหนักวัง
รสลิศ
เกยางลุงพียง

ถนนภูมิวิถี
ถนนศรีสงคราม ตฺวังสะพุง
ถนนภูมิวิถี ตฺวังสะพุง
ถฺมลิวรรณ

่5เไเ็
่5เแๆๆ
่5เใใ้
เ่แ-็แ็ใไ่แ

ชียงคานฮิลลຏ
สุขสมบูรณຏ
พูนสวัสดิ่
ตຌนขง
ระบียงริมขง
มขงริวอรຏเซดຏ
อุนรักริมขง
ฮือนหลวงพระบาง

กงคุดคูຌ ตฺชียงคาน
ถนนชายขง ตฺชียงคาน
ถนนชายขง ตฺชียงคาน
299/3 หมู 1 ตฺชียงคาน
299/4 หมู 1 ตฺชียงคาน
328 หมู 1 ตฺชียงคาน
40/12 หมู 4 ตฺชียงคาน

821414-5
821014
821114
821547
821532
821351
่โโไ่ไ

ครัวภูรือ
ภูรือชาลยຏ
สราญจิติรังยในรีสอรຏที
หຌองอาหารพิมพຏพร
ภัตตาคารภูรือรีสอรຏท
หຌองอาหารภูรือรอยัลมิวสຏ
หຌองอาหารทับผาธาร
หຌองอาหารพืไอนภูรือ
หຌองอาหารสองพีไนຌอง
หຌองอาหารอัศวมิตร
หຌองอาหารครัวธารมฆ
ภูรือภชนา
ภูรือเกยาง
ยอดขารีสอรຏท
กา-ตຍาก

ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนลย-ดานซຌาย
ตฺรองจิก
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนลย-ดานซຌาย
ขຌางสาธารณสุข อฺภูรือ
ตฺหนองบัว อฺภูรือ
ตฺสานตม อฺภูรือ

นัดพบ
นຌองตาย
กิๆบกຍาบ

ถนนพระกຌวอาสา
ถนนพระกຌวอาสา
ตฺดานซຌาย

อาภอชียงคาน

อาภอภูรือ

อาภอดานซຌาย

899039
899012
891089 891389
899152
899048
899396-7
899243 899244
899366-7
899258
899118
899243
899159
899149
่้้แๆแ
เ่เ-เแใ้้เเ
891190
891125
891793

70

ครัวขใมทอง
ครัวกันอง
รຌานภูผานๅ้ารีสอรຏท
รຌานรังยใน รีสอรຏท
รຌานดานนๅ้า฿จ
รຌานวียตนามปลาผา
รຌานจຍปຉอย
รຌานจຍนຌอยสຌมต้า

ตฺปຆง
หนຌารงพยาบาลดานซຌาย
โ5โ หมู แ ตฺคกงาม
โ หมู ็ ตฺคกงาม
ตฺดานซຌาย
หนຌารงพยาบาลดานซຌาย
สามยกเปนาหຌว
ตลาดดานซຌาย

08-1859-3310
เ่แ-เไ่่เไเ
่้โเ55-ๆ
่เ้5แแ-ใ
่้แแโไ
เ่ๆ-่5แแ้ใเ
่้แไ็่

อาภอผาขาว

ครัวลุงหนวด
สวนอาหารริมชน

อาภอภูหลวง

รຌานอาหารนຌองกຌม
รຌานอาหารอวดจันทรຏ
รຌานอาหารนຌองฟງา

ตฺหนองคัน
ตฺหนองคัน
ตฺภูหอ

รຌานริมหือง

จุดผอนปรนชายดนเทย-ลาว บຌาน
หมืองพร

่แ่ใเ็
่แ่เ5โ

อาภอนาหຌว
่้็เใ5

สถาบันการงิน
ธนาคารกรุงทพ จ้ากัด สาขาลย
ธนาคารกรุงทพ จ้ากัด สาขาวังสะพุง
ธนาคารกรุงเทย จ้ากัด สาขาลย
ธนาคารกรุงเทย จ้ากัด สาขาจริญรัฐ
ธนาคารกรุงเทย จ้ากัด สาขาดานซຌาย
ธนาคารกรุงเทย จ้ากัด สาขาศาลากลางจังหวัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด สาขาลย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด สาขาปากชม
ธนาคารกสิกรเทย สาขาลย
ธนาคารกสิกรเทย สาขาวังสะพุง
ธนาคารกสิกรเทย สาขาชียงคาน
ธนาคารเทยพาณิชยຏ จ้ากัด สาขาลย

811226-7
841425-7
812641 812650 ทรสาร 811728
042)811720. (042)813027
891322 891332 891932 891275 ทรสาร 891274
815547
813033-8
811138
811080
840042
821381-4
813020 813022 813024
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ธนาคารเทยพาณิชยຏ จ้ากัด สาขาวังสะพุง
ธนาคารเทยพาณิชยຏ จ้ากัด สาขาหนองหิน
ธนาคารเทยพาณิชยຏ จ้ากัด สาขาภูรือ
ส้านักงาน ธฺกฺสฺจังหวัดลย
ธกสฺสาขาวังสะพุง
ธกสฺสาขาชียงคาน
ธกสฺสาขาดานซຌาย
ธกสฺสาขาภูกระดึง
ธกสฺสาขานาดຌวง
ธนาคารออมสิน สาขาลย
ธนาคารออมสิน สาขาชียงคาน
ธนาคารออมสิน สาขาวังสะพุง
ธนาคารออมสิน สาขาปากชม
ธนาคารออมสิน สาขาดานซຌาย
ธนาคารทหารเทย จ้ากัด สาขาลย
ธฺพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ธนาคารธนชาติ
ธนาคาร ธฺกฺสฺ

841084
852142 852144
899124
830292 830293 811688 811474
841473 841481
821472 821473
891331 891488
871091 871085
887123 887012
830632 814875 813006
821598 821020
841513 841376
881064 881003
891600 891601
812122 812133 833567 ทรสาร 833568
833785-7
่ใเ่5โ-ไ
830292

สินคຌาทีไระลึก
สถานีทดลองกษตรทีไสูงภูรือ
เรองุนวนทยาน
เรสัณยาิจ้าหนายหใดหอมเมຌดอกี
บริษัท ที อส อ จ้ากัด(มลใดพันธุຏดอกเมຌี
สวนสຌมกหวา
OTOP
ด้ารงพาณิชยຏ
สຌมอครืไองงิน
มืองลยผຌาฝງาย
เหมเทย
ตะวันผຌาพืๅนมือง
สายปຆาน

บຌานกกพธิ่ ตฺรองจิก
178 ตฺรองจิก อฺภูรือ
ตฺรองจิก อฺภูรือ
ตฺรองจิก อฺภูรือ
ถนนนกกຌว ตฺกุดปຆอง
ถนนอืๅออารียຏ ตฺกุดปຆอง
ถนนอืๅออารียຏ ตฺกุดปຆอง
ถนนสริฐศรี ตฺกุดปຆอง
ถนนพิพัฒนຏมงคล
ถนนจริญรัฐ
ถนนสถลชียงคาน

891398 891199
891242
801138
891408
08-1878-6648
861440
812504
813051
813524
812088
815050
811260
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ครืไองสังฆภัณฑ์
วัลลพาณิชยຏ
อินตองพานิช
มืองลยสังฆภัณฑຏ
ปลีไยนศรี
พิศสังฆภัณฑຏ

ถนนจริญรัฐ
ถนนสถลชียงคาน
ถนนนกกຌว
ถนนสถลชียงคาน
ถนนสถลชียงคาน

08-1391-2193
811117
833467
811557
811386

ทีทีอนดຏที
ฟกัสคอมพิวตอรຏ
หจกฺมืองลยธุรกิจคอมพิวตอรຏโ
จฺอในฺอใน คอมพิวตอรຏ
กดังคอมมืองลย
หจกฺเฮตรอน

ถนนจรัสศรี
ถนนชุมสาย
ถนนสริฐศรี
ถนนนกกຌว
ถนนลย-ดานซຌาย
ถนนมลิวรรณ

861212
830378-9
812443
814981-1
่ๆแไ่้
่ใโแ้ไ ุ่แ5เแโ

สงศิลปຊคัลลอรຏลใป
มืองลยคัลลอรຏลใป
รนบวຏ
รามาดิจิตอล
ภูหลวงฟตຌ

ถนนจริญรัฐ
ถนนรวม฿จ
ถนนอืๅออารียຏ
ถนนอืๅออารียຏ
ถนนรวม฿จ

฿จสดชืไน
ธิติภัณฑຏ
สากลทรดดิๅง
กຌาวหนຌาวิทยา
ศูนยຏหนังสือรอบรูຌ
มืองลยมิตรนักรียน
หຌางศึกษาภัณฑຏลย
N.k Copy

คอมพิวตอร์ ละ อินตอร์นใต

รຌานถายรูป

ครืไองขียน บบพิมพ์ รຌานถายอกสาร
ถนนจริญรัฐ
ถนนวิสุทธิทพ
ถนนจริญรัฐ
ถนนรวมจิต
ถนนชุมสาย
ถนนจริญรัฐ
ถนนมลิวรรณ
ถนนรวม฿จ

หຌางสรรพสินคຌา / คຌาสง / คຌาปลีก
สฺทวีภัณฑຏสตรຏ
ภูหลวงพลาซา
คูบุญซุปปอรຏมารຏกใต

830,288
811782
812081
811096
811066

ถนนสถลชียงคาน
ถนนรวม฿จ
ถนนสถลชียงคาน

812573 ฟຈกซຏ 811492
811674
811095
830565-6
813032
811100/830440-1
861030-4
่แโ็ใ้
811048
812575
830804

73

หຌางวิเลลักษณຏ
รຌาน฿บบุญซุปปอรຏมากใต
LOTUS
Big C
Makro

ถนนจริญรัฐ
ถนนรวม฿จ
ถนนมลิวรรณ
ถนนมลิวรรณ
ถนนมลิวรรณ

811803
815339-9
่ใโแ่่
่ไ5็เๆ
่ไไๆ55

ถนนจริญรัฐ
ถนนรวม฿จ
ถนนรวม฿จ
ถนนรวม฿จ
ถนนรวม฿จ
ถนนนกกຌว

811493
811070
830716
811870
811898
811082

คลีนิกทันตกรรม (สาธารณสุขจังหวัดี
คลีนิกนายพทยຏเพฑูรยຏ
มืองลยการพทยຏิลยอใกซรยຏี
คลีนิกนายพทยຏบุญชัย
คลีนิกนายพทยຏรุงรือง
คลีนิกนายพทยຏนพดล
คลินิกนายพทยຏสมยศ
คลีนิกทันตพทยຏกลຌาณรงคຏ

ถนนจริญรัฐ
ถนนรวม฿จ
ถนนจริญรัฐ
ถนนจริญรัฐ
ถนนรวม฿จ
ถนนรวมจิต
ถนนรวม฿จ
ถนนรวม฿จ

811709
813515
830326
830671
813410
830508
811419
815479

มืองลยการพิมพຏ
บจกฺรุงสงธุรกิจการพิมพຏ
รຌานรุงฤทธิ่การพิมพຏ

ถนนนกกຌว
ถนนรวม฿จ
ถนนสถลชียงคาน

ครืไอง฿ชຌเฟฟງา

รຌานสงธรรมการเฟฟງา
รຌานศรีธรรมการเฟฟງา
รຌาน อใม ซี การเฟฟງา
รຌานธนพัตการคຌา
รຌานสงวิวัฒนຏ
รຌานสยามการเฟฟງา

ชืไอ
สถานีขนสงจังหวัดลย
บริษัทขนสงจ้ากัด
บริษัทอรຏมืองลย
บริษัทภูกระดึงทัวรຏ
บริษัทชุมพทัวรຏ
บริษัทพชรภูรือดินรถ จ้ากัด

คลินิก / รຌานขายยา ภสัชกร

รงพิมพ์

การดินทาง ทางบก / ทางอากาศ
ทีไตัๅง
ตฺกุดปຆอง อฺมือง
ถนนมลิวรรณ อฺมือง
ถนนมลิวรรณ อฺมือง
ถนนมลิวรรณ อฺมือง
ถนนมลิวรรณ อฺมือง
ถนนลย-ดานซຌาย

ทรศัพท์
833586
811706
832042
833684
832285
899386

่แแแแ5
่แแ5่ๆ , 815001
่ใเ้่่
กรุงทพฯ
02-9362841-48
02-9360142
02-9360159
02-9363842
-
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บริษัทนครชัยขนสง
ทาอากาศยานลย
ขายตั็วการบินเทย จฺลย
ทาอากาศยานอุดรธานี
ขายตั็วการบินเทย จฺอุดรธานี
บริษัทนกอรຏ จฺลย
สปริงฮอลิดยຏ อนดຏ ลยทรา
วล

ถนนมลิวรรณ อฺมือง
ถนนมลิวรรณ อฺมือง

ถนนมลิวรรณ อฺมือง
รฺรฺลยพาลซ อฺมือง

821595
811521
812344
(042)224401-5
(042) 246567
812344
่ใเ็ไแ
่ใเ็ไโ

ทีไปรึกษา
นายวิรจน์

จิวะรังสรรค์

ผูຌวาราชการจังหวัดลย

นายชัยภัทร

หิรัณยลขา

รองผูຌวาราชการจังหวัดลย

นายสนห์

นนทะชติ

รองผูຌวาราชการจังหวัดลย

นายบัญญัติ

ศรีอุทัย

หัวหนຌาสานักงานจังหวัดลย

-
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คณะผูຌจัดทา
นายวสันต์
นายประจักษ์
นายกิติพงษ์
น.ส.สุรางรัตน์
นายธีรพงษ์
นายทวีศักดิ์
นางสาวปຂนດ อนงค์
น.ส.ณัฐิดา
นายรัฐกรณ์
น.ส.ณัฐนภา

เทยสุวรรณ
รพรม
บีๅยวกฏิ
ชวยวงศ์ญาติ
บุญพชร
กຌวสมบัติ
จอมเธสงค์
ดวงศรี
สองมืองสุข
กัดดง

หน.กลุมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หน.กลุมงานขຌอมูลสารสนทศละการสืไอสาร
หน.กลุมงานอานวยการ
หน.กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการคอมพิวตอร์ชานาญการ
นายชางเฟฟງาชานาญงาน
จຌาพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ
นายชางเฟฟງาปฏิบัติงาน
จຌาหนຌาทีไธุรการ

