
ບາ້ນ ເມອືງ ແຂວງ
ບໍລຫິານທຸລະກດິ ປະລນິຍາຕີ 021 216532
ພາສາອງັກດິທຸລະກດິ ປະລນິຍາຕີ 021 213514
ບໍລຫິານທຸລະກດິ
(ການຕະຫລາດ)

ປະລນິຍາໂທ

ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ
ພາສາອງັກດິທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ
ພາສາອງັກດິທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ 020 5515969
ບໍລຫິານທຸລະກດິ Fax: 413280
ການເງນີ-ການ
ທະນາຄານ
ການຕະຫຼາດ
ການເງນີ ຊັນ້ສູງ
ບໍລຫິານທຸລະກດິ 021 451888
ພາສາອງັກດິທຸລະກດິ 021 451777
ບໍລຫິານ ການເງນິ-
ການບນັຊີ

ປະລນິຍາຕ ີ
ແລະ ຊນັສູງ

ການບໍລຫິານໂຮງແຮມ
 ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ປະລນິຍາຕ ີ
ແລະ ຊນັສູງ T/F: 021 412558

ພາສາອງັກດິທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ
1.  ພາສາອງັກດິ ຊັນ້ສູງ
2.  ພາສາອງັກດິ ປະລນິຍາຕີ

3.  ພາສາອງັກດິຕໍ່ ເນື່ ອງ ປະລນິຍາຕີ

4.  ຄອມພວິເຕທຸີລະ
ກດິ

ຊັນ້ສູງ

ລາຍຊື່ ວທິະຍາໄລ ເອກະຊນົ ສກົປີ 2014-2015

ລ/ດ ຊື່ ວທິະຍາໄລ ສາຂາວຊິາທີ່ ສອນ ລະດບັຫລກັສູດ
ທີ່ ຕັງ້ ປີໄດຮ້ບັ

ອະນຸຍາດ
ເລກທີ່ ໃບຕໍ່ ອະນຸຍາດປະຈບຸນັ ຊື່ ຜູປ້ະກອບການ ໂທລະສບັ

1 ຄອມເຊນັເຕີ ໜອງຈນັ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 1/7/1991 795/ສສ.ຄສອ.2011 ທ່ານ ໄຊຍນົ ຄໍາມະວງົ

2
ລດັຕະນະ ບໍລຫິານທຸລະ
ກດິ

ສະພານທອງ  ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ
ທ່ານ ສມົເພດັ ຣຕັະ

ນະສມິ

4 ລາວນານາຊາດ ສະພານທອງເໜອື ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2005 410
ທ່ານ ປະສດິທຜິນົ 

ພອນວນັທາ

3 ບຸດວເິສດ ໂພນສນີວນ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ

5 ລາວ-ທ໊ອບ ໂພນປ່າເປົາ້ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2007 1439/ສສກ.ອສ.2013



5.  ເຕກັໂນໂລຊຂໍີມ້ນູ
ຂ່າວສານ

ຊັນ້ສູງ

6. ການເງນິ-ການບນັຊີ ຊັນ້ສູງ

7.  ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ
8. ພາສາອງັກດິສໍາລບັ
ເດກັນອ້ຍ
9. ພາສາອງັກດິໄລຍະ
ສັນ້

10. ພາສາຈນີໄລຍະສັນ້

ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ
ພາສາອງັກດິທົ່ ວໄປ ຊັນ້ສູງ
ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ 021 900454
ພາສາອງັກດິ ຊັນ້ສູງ Fax: 900453
ນເິທດສາດ ຊັນ້ສູງ 021 261140
ການເງນິ-ການ
ທະນາຄານ

ປະລນິຍາຕີ 021 261141

ການເງນິ-ການ
ທະນາຄານ

ຊັນ້ສູງ 021 900337

ບໍລຫິານທຸລະກດິ ປະລນິຍາຕີ Fax: 900338
ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ
ວທິະຍາສາດຄອມພວິ
ເຕີ ້

ຊັນ້ສູງ

ວທິະຍາສາດຄອມພວິ
ເຕີ ້

ປະລນິຍາຕີ

ວທິະຍາສາດຄອມພວິ
ເຕີ ້

ປະລນິຍາຕີ

ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ກາງ

7 ລາວ-ອາເມລກິາ ໂພນເຄງັ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2003 432/ສສ.ຄສອ.2011

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2002

9 ເສດຖາ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຈອມມະນໃີຕ ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2000

5 ລາວ-ທ໊ອບ ໂພນປ່າເປົາ້ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2007

323/ສສ.ຄສອ.08
ທ່ານ ວໄິລຄໍາ ບຸດດາ

ຄໍາ

1439/ສສກ.ອສ.2013

6 ລາວ-ສງິກະໂປ ດງົປາລານທົ່ ງ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 8/28/2003
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1335/ສສກ.ອສ.13 ນາງ ວນັຄໍາ ສຸລຍິາ8 ສຸດສະກະ ໂພນພະເນາົ ໄຊເສດຖາ



ການເງນິ-ການ
ທະນາຄານ

ຊັນ້ສູງ 021 415551

ການເງນິ-ການ
ທະນາຄານ

ປະລນິຍາຕີ 020 55519944

ການເງນິ-ການ
ທະນາຄານ

ປະລນິຍາຕ(ີຕໍ່

ເນື່ ອງ)
ສອ້ມແປງທົ່ ວໄປ ຊັນ້ກາງ

ສອ້ມແປງໄຟຟາ້ເຕກັນກິ ຊັນ້ກາງ

ພາສາອງັກດິ ຊັນ້ສູງ
ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ
ບໍລຫິານທຸລະກດິ ປະລນິຍາຕີ 020 5519127
ພາສາອງັກດິ 020 5516682
ພາສາອງັກດິທົ່ ວໄປ ຊັນ້ສູງ Fax: 021 223822
ບໍລຫິານທຸລະກດິທົ່ ວ
ໄປ

ປະລນິຍາຕີ 020 5517056
ພາສາອງັກດິ 
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ໂຮງແຮມ

ປະລນິຍາຕີ
020 5522749

ພາສາອງັກດິທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ 021 222100
ການເງນິ-ການບນັຊີ ຊັນ້ສູງ
ບໍລຫິານທຸລະກດິທົ່ ວ
ໄປ

ຊັນ້ສູງ

ບໍລຫິານ ທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ 021 219335
ພາສາອງັກດິທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ
ພາສາອງັກດິທົ່ ວໄປ ຊັນ້ສູງ 021 711554
ການເງນີ-ການບນັຊີ ຊັນ້ສູງ

15 ເຄວນິ ພາສາອງັກດິທຸລະກດິ ຄໍາຮຸ່ງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ທ່ານ ກາວນິ T/F: 021 771189

12 ສຸກສະຫວດັ ໜອງທາເໜອື ຈນັທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ
203/ສສ/ອສ2004 ລງົວນັທ ີ

18 ມນີາ2004

11 ແສງສະຫວນັ ສສີະຫວາດ ຈນັທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ

9 ເສດຖາ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຈອມມະນໃີຕ ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2000

14 ທບິວາລີ ສວີໄິລ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2002 0123/ສສກ.ອສ.14
ທ່ານ ນາງ ວງົວາລ ີ

ວລິະວງົສາ

13 ຄໍາສະຫວາດ ສຫີອມ ຈນັທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2002 0025/ສສກ.ອສ
ທ່ານ ນາງ ທຽບວລິາ

 ແສດໄຊກງົສາ

3413 ທ່ານ ຈອງຈນິຊຸນ10 ວທິະຍາໄລ ໂລໂກສ ໂພນພະເນາົ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2014
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16 ເຄວສ
ການບໍລຫິານ ຂໍມ້ນູ
ຂ່າວສານ ເຕກັໂນໂລຊ ີ
(ITM)

ຊັນ້ສູງ ສວີໄິລ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2007 0566/ສສກ.ອສ
ທ່ານ ນາງ ວງົວາລ ີ
ວລິະວງົສາ

021 711492

ການເງນີ-ການ
ທະນາຄານ

ຊັນ້ສູງ

ການບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ 021 771190
ການບນັຊີ ຊັນ້ສູງ 020 22225055
ພາສາອງັກດິທົ່ ວໄປ ຊັນ້ສູງ

18 ສະຫະກດິສໍາພນັ ພາສາອງັກດິທົ່ ວໄປ ໜອງວຽງຄໍາ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ Fax: 770898
ການເງນີ-ການບນັຊີ ຊັນ້ສູງ
ພາສາອງັກດິທົ່ ວໄປ ຊັນ້ສູງ

20       ພະເມອືງ ພາສາອງັກດິ
ຊັນ້ສູງ 
(ຫລກັສູດ 3ປີ
 ແລະ 2 ປີ)

ຕານມໄີຊ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2011
445/2015/18

ທ່ານ ນາງ ກງົຈນັ ພະ
ເມອືງ

21 ສລິມຸິງຄູນ ພາສາອງັກດິ ທົ່ ວໄປ ຊັນ້ສູງ ດງົໂດກ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2006 1323/ສສກ.ອສ.13
ທ່ານ ນາງ ສູນທະລາ
 ສຸວນັນະສີ

ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ
ການເງນີ-ການບນັຊີ ຊັນ້ສູງ
ບໍລຫິານທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະການໂຮງແຮມ

ຊັນ້ສູງ

ພາສາອງັກດິ ຊັນ້ສູງ
ຄອມພວິເຕ(ີIT) ຊັນ້ສູງ

ພາສາອງັກດິ ທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ 021 550119
ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ສູງ 021 550245
ໄຟຟ້າ້ເຕກັນກິ ຊັນ້ສູງ

17 ເສດຖະກດິ ໄຊພດັທະນາ ຊາ້ງຄູ ້ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2003 0411/ສສກ.ອສ
ທ່ານ ຊາຍຄໍາ ວງົຄໍາ

ສອນ

639/ສສ.ຄສອ
ທ່ານ ບຸນແຖວ ພມົ

ມະໄຊສີ

22 ລາວວຽງ ຄໍາຮຸ່ງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2008 1235/ສສກ.ສປອ/12

23
ວຽງຈນັພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

ດງົນາໂຊກໃຕ ້ ສໂີຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2014

19 ການ ເງນິມ ີໄຊ ດງົໂດກ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 0036/ສສກ.ອສ.13
ທ່ານ ນາງ ບວົພນັ 

ບຸນລາວງົ


