
 
 
 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล 053-112111 053-112113  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช 053-112114 053-112114  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ 053-112115 053-112115  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ 053-112711 053-112711  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน 053-112116 053-112116  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 053-112699 053-112699  
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ส านักงานจังหวัด 

นางศิริพร  รือเรือง  053-112704 053-112702  

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
เพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด 

นายศเนติ  จิรภาสอังกูร 053-112703 053-112703  

ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัด นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค ์ 053-112708-9 053-112707  
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัด 

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์ 053-112705 053-112711  

หน.ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด นางสาวอรุณี  โปธา 053-890313 053-890313  
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

นายธนากร  พรหมดวง 053-112982 053-112981  

ตุลำกำร 

ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5 นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร 052-081330 052-081330  

ผอ.ส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์
ภาค 5 

นางปรานอม  ไชยจูกุล 052-081333 052-081355  

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นายปานทอง สุ่มมาตย์ 052-081976-8 
 

052-081988  

ผอ.ส านักศาลยุติธรรมประจ าภาค 5 นางอรพินท์ ไทยเจริญ 052-081976-8 
 

052-081988  

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 5 

นายกีรติ เชียงปวง 053-921999 053-921940  

ผอ.ส านักงานประจ าศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค 5 

นายมานพ สมานเกียรติสกุล 053-921995 053-921940  

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 นายกัมปนาท วงษ์นรา 053-237054 053-237166  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผอ.ส านักงานประจ าศาลแรงงานภาค 5 นายอนงค์ เจิมแหล่ 053-112228 

ต่อ 1022 
053-112231  

อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม ่ นายภานุพันธ์ ชัยรัต 053-107999 053-107997  
ผอ.ส านักงานศาลปกครองเชียงใหม่ นายสุพรชัย เนติแพทยกุล 053-107999 053-107997  
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจงัหวัดเชียงใหม่ นายรัตน์ จ๋วงพานิช 053-112510 053-112529  
ผอ.ส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัด
เชียงใหม ่

นายสรศักด์ิ  ตรีเพ็ชร 053-112520 
ต่อ 100 

053-112529  

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจงัหวัดฝาง นายยุทธ ศิริบุญรักษา 053-451151 
ต่อ 31 

053-451472  

ผอ.ส านักงานประจ าศาลจังหวัดฝาง น.ส.จันทร์ณิธชา  เส็งจีนหรรษา 053-451151 
ต่อ 25 

053-451472  

ผู้พิพากษา หน.ศาลแขวงเชียงใหม ่ นางสาวถิรพชร อิ่มใจ 053-921919 053-266400  

ผอ.ส านักงานประจ าศาลแขวงเชียงใหม ่ นางสาวพิชามญชุ์ วิญมา 053-921906 053-266401  

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดเชียงใหม ่

นายป้อมเพชร ไชยญาติ 053-240721, 
053-921930 

053-921929, 
053-921939 

 

ผอ.ส านักงานประจ าศาลเยาวชนฯ 
เชียงใหม ่

นายสุรศักด์ิ กิจชาลารัตน์ 053-921920 
ต่อ 4034, 
053-921921 

053-921929  

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสดุ 

อธิบดีอัยการภาค 5 นายนพรัตน์  นาคประเสริฐ 053-112556 053-890699 
053-112206 

 

ผอ.ส านักงานอัยการภาค 5 นายอัครเดช  กัลปนาไพร 053-112556 053-890699  

อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีศาลสูงภาค 5 นางพัชรี  เชื้อชอบธรรม 053-112848 053-112850  

ผอ.ส านักงานคดีศาลสูงภาค 5 น.ส.นงลักษณ์ สิทธิวงศ ์ 053-112848 053-112850  

อธิบดีอัยการส านักงานคดีปกครอง
เชียงใหม ่

นายมานพ ศักดาพร 053-112867 053-112868  

ผอ.ส านักงานคดีปกครองเชียงใหม ่ น.ส.สุกานดา กิจกรารักษ์ 053-112867 053-112868  

อธิบดีอัยการส านักงานคดีแรงงานภาค 5 นายอภิชาติ   พลอยแก้ว 053-112890 
ต่อ 325 

053-112891  

ผอ.ส านักงานคดีแรงงานภาค 5 น.ส.ละอองดาว ปานโปร่ง 053-112890  
ต่อ 314, 309 

053-112891  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 5 

นายเจน  สันติวาสะ 053-112237 
ต่อ402 

053-112238  

ผอ.ส านักงานคดีปราบปรามการทุจริต
ภาค 5 

น.ส.ปิยรัตน์  ปันเคหา 053-112237 
ต่อ 404 

053-112238  

อัยการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยา สุยะนา 053-112559-
60 

053-112550  

ผอ.ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ นางสุภัทรช์ชนินทร์    
ทองสิงห์  

053-112559-
60 

053-112550  

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ นายประทีป ศรีสิงห์ 053-112566 053-112566  

ผอ. ส านักงานอัยการคดีศาลแขวง
เชียงใหม ่

นางยุพิณ ถิ่นการ์ 053-112566 053-112566  

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม ่

นายกฤษณ์  ภู่ประดิยุทธกุล 053-246905 053-240867  

ผอ. ส านักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม ่

นายประชา ประดิษฐกุล 053-246905 
 

053-240867  

อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม ่

นายประโลม  ทองเป้า 053-112564  053-112564  

ผอ.ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม ่

น.ส.พนัชกร  ฮงประยูร  053-112564  053-112564  

อัยการจังหวัดฝาง พ.ต.สุเทพ  ดาวรัตน์ 053-451414 053-451414  

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงดาว นายประทีป ศรีสิงห์ - -  

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

ผอ.ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 นายแสงทอง อนันตภักด์ิ 053-283734 053-283738  
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม ่ นางสาวชนิสา ชมศิลป ์ 053-112740 053-112741  

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ 053-284567 053-275294  

ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) 

 053-283743 053-283743  

นายสถานีวิทยุ บมจ. อสมท จังหวัด 
เชียงใหม ่

นายทรงวิทย์  ดิษฐวุฒิ 053-357061 053-357062  

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง นายสมบัติ  นิลรักษ์ 053-451632 053-451632  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ประเทศไทย อ าเภอฝาง 
ผอ.ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ 

นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ 053-112689-
92 

053-112689-
92ต่อ102 

 

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นางจุรีรัตน์ ใจแขง็ 053-112671 053-112672  
ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 นางสาวกนกพร โชติปาล 053-294100  053-294199  
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
จังหวัดเชียงใหม ่

นายสนิท  เดชมี 053-112262 053-112262  

ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม ่

 053-122755 053-039226  

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย 
 

053-140008 053-140010  

ผู้บังคบัการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต. ธวัชชัย 
พงษ์วิวัฒนชัย 

053-242773 053-247180  

ผู้บังคบัการต ารวจท่องเที่ยว 2 พล.ต.ต.วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ 053-339236   

ผู้ก ากับการกลุ่มงานจราจร   
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ต.อ.เจน โสภา 053-235595 053-235595  

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมือง
เชียงใหม ่

พ.ต.อ.ภูวนาถ  ดวงดี 
 

053-276040 053-327191  

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่ปิง พ.ต.อ.นฤบาล จิตทยานันท์ 053-140222 053-140223  
ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์ พ.ต.อ.รณชัย รอดลอย 053-211750 053-219230  

ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรช้างเผือก พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี 053-214022 
053-218443-5 

053-218443  

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสารภี พ.ต.อ.บัญชา  อินถา 053-321090 053-322997  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหางดง พ.ต.อ.คมสัน มีภักดี 053-441801-3 053-441801-3  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองตอง พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา 053-464214 053-464214  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสันป่าตอง พ.ต.อ.พงษ์ธรรศ 

เจริญปรีชญาพงษ์ 
053-311122-3   

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่ริม พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสด์ิ 053-297040 053-297040  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสันทราย พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี 053-491949 053-491949  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่โจ้ พ.ต.อ.สัมพันธ์ ศิริมา 053-353948-9   
รรท.ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่แฝก พ.ต.ท.สุรมนต์ เฉลิมจันทร์ 053-848604-5 053-848605  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ด พ.ต.อ.ธงชัย กรรณิกา 053-495490 053-495491  
สารวัตรสถานีต ารวจภูธรแม่โป่ง พ.ต.ท.กรณ์ ศศิมณฑา 053-840732 053-840732   
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสันก าแพง พ.ต.อ.วาชรัตน์ มูลวงษ์ 053-331191 053-332452  
รรท.ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่แตง พ.ต.อ.เกรียงศักด์ิ วงศ์อุทัย 053-471317 053-471317  
สารวัตรใหญ่สถานีต ารวจภูธรป่าแป๋ พ.ต.ท.สุสาคร สุขภูมิพงศ ์ 053-047585   
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพร้าว พ.ต.อ.ชลเทพ ใหม่ไชย 053-475312 053-218443  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจโหล่งขอด พ.ต.อ.อัครภูมิ ชนะใหญ่ 053-257342  053-257342  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรฝาง พ.ต.อ.ศันย์ชัย พานิชกุล 053-451148 053-451148  

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่อาย พ.ต.อ.สุรพงษ์ บุญยืน 053-459033 053-459032  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเชียงดาว พ.ต.อ.วินิจฉัย พินิจศักด์ิ 053-455081  053-455081  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนาหวาย พ.ต.อ.สกุลรัชช์  คงทอง 053-046362   

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเวียงแหง พ.ต.อ.อัครภณ วริศเจริญ 053-477066 053-477066  
รรท.ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร 
ไชยปราการ 

พ.ต.ท.สมบัติ กาละสุข 
 

053-457011   

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรฮอด พ.ต.อ.ธนเดช ประสานเสียง 053-461100   
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ่อหลวง พ.ต.อ.ตรีโลจน์ ปันตี 053-211666 053-211666  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่แจ่ม พ.ต.อ.ก่ าแก้ว สุยาติ 053-485110 053-485110  
รรท.ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร
จอมทอง 

พ.ต.ท.สามารถ บุญตันสา 053-341193   

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอยเต่า พ.ต.อ.เอกพงศ์ ไชยวงศ์สาย 053-469113   
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่กา พ.ต.อ.สุวิทย์ ห่วงทอง 053-366204 053-366204  
รรท.ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอมก๋อย พ.ต.ท.อุดม อุดมวงษ์ 053-467116-7 053-467116  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่ต่ืน พ.ต.อ.ปริญญา เพชรมี 053-317663   
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสะเมิง พ.ต.อ.ธนดล น้อยสุวรรณ 053-487090   
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่วาง พ.ต.อ.อมรพงษ์ พงษ์สุพรรณ 053-928030 053-928030  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอยหล่อ พ.ต.อ.สมชาย รุ่งศรีทอง 053-369566 053-369566  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่ออน พ.ต.อ.คมสันต์ สอาดล้วน 053-859452 053-859452  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร 
กัลยาณิวัฒนา 

พ.ต.อ.อรุณศักด์ิ 
บัวประเสริฐย่ิง 

053-484065   

สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวง 4   
กองก ากับการ  5  

พ.ต.ต. ธนาคาร อ่อนจันทร์ 053-242441, 
1193 

053-240289  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผู้ก ากับการกองก ากับการ 5  
กองบังคับการฝึกพิเศษ 

พ.ต.อ.อดุลย์ สิริสิทธิ์นันท์ 053-046620 053-046620  

ผู้บังคบัการตรวจคนเข้าเมือง 5 พล.ต.ต.ช านาญ ช านาญเวช 053-121323 053-121324  
ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร 053-001755 053-277510  
ผู้ก ากับการด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

พ.ต.อ.อาทิตย์ ซึมดอน 053-277180, 
053-277190 
ต่อ 105 

053-277180, 
053-277190 
ต่อ 105 

 

ผู้บังคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 พล.ต.ต.นพพล ชาติวงค ์ 053-297480 053-297480  

ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ 053-012927 053-012922  

สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยว  1   
กองก ากับการ 2 

พ.ต.ต.มังกร แสนมา 053-212147 053-212146   

สารวัตรกองก ากับการ 3 กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 1 

พ.ต.ต.ภัทรพงษ์  เสยกระ
โทก 

053-277070 053-277525  

กระทรวงกลำโหม 

ผอ.ส านักงานพัฒนาภาค 3 พล.ต.ด ารงค์ คงเดช 053-369695 053-369695  
ผอ.ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ    
กรมการพลังงานทหาร 

พล.ต.ประจวบ จันต๊ะมี 053-969100 
ต่อ 106 

053-969113  

ผู้บังคบัหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 พ.อ.จิรายุ  จิตธรรม 053-455244 053-455244  
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พล.ต.สันติ สุขป้อม 053-241644 053-249618  
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล 053-298817 053-298817  
ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง พล.ต.ถนัดพล  โกศัยเสวี 053-218180 053-210195  
รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม่ (ท.) 

พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร 053-112721 053-112721  

สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่ พ.อ.กานต์ ตีรณฐิตาภร 053-112714 053-112714  
ผู้บังคบัการกรมทหารราบที่ 7 พ.อ.ณรงคฤ์ทธิ์ ปาณิกบุตร 053-241857 053-241857  
ผู้บังคบักองพันทหารราบที่ 1  
กรมทหารราบที่ 7 

พ.ท.ศิริพล ไชยมงคล 053-240074 053-240074  

ผู้บังคบักองพันทหารราบที่ 2  
กรมทหารราบที่ 7 

พ.ท.สมนึก ธูปเทียน 053-293201 053-293201  

ผู้บังคบัการกรมรบพิเศษที่ 5 พ.อ.อนุสรณ์ สิทธิสุกลรัตน์ 053-297569 053-297805  
ผบ.กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 พ.ท.ปณัณวิชญ์ มาณะสม 053-862676 053-862676  
ผบ.กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 พ.ท.พงศ์พันธุ์ พุทธา 053-862679 053-862679  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผอ.กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 พ.อ.ยอดธง ส าราญ 053-297372        

053-299922 
ต่อ 75601 

053-297372,        
053-299922 
ต่อ 7501 

 

ผู้บังคบักองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 พ.ท.วรปรัชญ์ กาศสกุล 053-112391 053-112391  
ผู้บังคบักองพันพัฒนาที่ 3 พ.ท.วีระชาติ 

โชติวรอานนท์ 
053-121182 053-121183  

ผู้บังคบักองพันสัตว์ต่าง   พ.ท.จักรพันธ์ พุฒสุวรรณ 053-120070 053-120070  
หน.สถานีวิทยุ รด. เชียงใหม ่ พ.ท.มาโนช  จุมปามาลา 053-222645 053-222645  
ผู้บังคบัการกองบิน 41 น.อ.วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร 053-277710 053-277710  
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 
013 เชียงใหม ่

 053-277207 053-277207  

หน.สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัด
เชียงใหม ่

น.อ.ชัยยศ คงขวัญ 053-221114 053-225266  

ผอ.สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 
เชียงใหม ่

น.ท.วุฒิพล สุขผดุง 053-498327 053-498327  

รอง หน.ส านักงานสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึกเขตเชียงใหม ่

นางรชนิศ เวชะวัชนะ 053-225279 053-225279  

หน.สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก
(ลานนา) 

พ.อ.กฤษณพงษ์ 
พรหมการัตน์ 

053-112888 053-112811  

กระทรวงกำรคลัง 

คลังเขต 5 นายอนุชา สุขสงวน 053-112482-4 053-112482  
คลังจังหวัดเชียงใหม ่ นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ 053-112882-3 

053-112401 
053-112882
ต่อ 305 

 

ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นายสมเกียรติ บุญทัน 053-112694 
053-112598 

053-112799  

ผจก.ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัด
เชียงใหม ่

นายปัญญา  สวนจันทร์ 053-896055 
086-4610476 

053-896055   

ผอ.ศาลาธนารักษ์ 1 น.ส.ชวนพิศ ทองใบ 053-224237-8 053-221098  

ผอ.ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 นายธวัช เพ่งพินิจ 053-281785-6 053-281787  

นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ 053-270660-1 053-270660  

รกท.นายด่านศุลกากรเชียงดาว นางอารีย์  ฉวีวรรณมาศ 053-455187 053-455188  

ผอ.ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  053-240486 053-249949  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
053-243755  

สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  053-112393-5 053-112939 
ต่อ 27 

 

สรรพากรภาค 8 นางเพ็ชรดา นพวรรณ 053-112360 053-112368 
053-112359 

 

สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 นางสาวสุรีรัตน์ คนธ์รัตนะกุล 053-112403 
053-112409 

053-112421  

สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 นายอ านาจ  เรืองแสง 053-112432 053-112437  

ผอ.สนง.คปภ.สนง.คณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 1 (เชียงใหม่) 

นางกาญจนา  ศรีคราม 053-112730-2 053-112730  

ผอ.สนง.คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
เชียงใหม ่

นางสาวนาถญา ศิริสายัณห ์ 053-112730-2 053-112730  

ผอ.ภาค 8 ธนาคารออมสิน นายคเชนทร์  บุญวงค์ 053-116270-4 053-116275  

ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์  

นายธนดี ภู่สมบูญ 053-246469-
71 

053-304927  

ผู้จัดการเขต เขต 1 เชียงใหม่  ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

นางกรรณิกา ไกยสิทธิ์ 053-304948 053-904948  

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

หน.ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
เชียงใหม ่

นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย 053-112291-2 053-112293  
 

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล 053-112325 053-112325 
ต่อ 18 

 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์ 053-213269 053-213269  

นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคเหนือเขต 1 

นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา 053-112325 053-112325 
ต่อ 18 

 

ผอ.ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานเชียงใหม่ 

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย 053-248604-5 053-248606  

ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5  นายนพดล เก้ิงบุรี 053-112299 053-112299  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผอ.ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเชียงใหม ่

นายสงค์ศักย์  ค าดีรุ่งริรัตน์ 053-112045 053-112045  

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์

ผอ.ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 9  

นายธนู ธิแก้ว 
 
 

053-112485 053-112491  

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม ่

นางจิราพร เชาวน์ประยูร  
ยามาโมโต้ 

053-112716 053-112718  

ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม ่

น.ส.ฉัฐพร งามเกลี้ยง 053-279264 
 

053-279274 
ต่อ 104 

 

ผอ.พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง นายรักษ์ชาติ ร้ิวทอง 053-210872 053-210872  

ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึง่จังหวัด
เชียงใหม ่

นายสุกิตต์ิ รักชาติ 053-296122, 
 

053-296122  

ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล 053-278573 053-281206  

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชาย 
บ้านเชียงใหม ่

นางเพทาย  เมฆี 
 

053-121157-8 053-121160  

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึง่ 
สันมหาพน 

นางสาวพิมพ์พร เหล่าไชย 053-047337-8 053-047338  

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก 
บ้านเวียงพิงค ์

นางสาวอรุณี นะมะมุติ 053-121161  053-121162  

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล
จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวสุวรีย์ ไชยวงศ์ 053-469098 053-469098  

ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ 
คนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 

น.ส.ระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ 053-104144 052-001537  

หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม ่

นางรชยา  ฮ่ันตระกูล 053-121164, 
053-121036 

053-121164, 
053-121036 

 

หน.ส านักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 นางสาวกัญชัญ ทองดีแท ้ 053-329800 053-329800 
ต่อ 60908 

 

หน.ส านักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 นางจงดี หลีกาญจนา 053-329601 053-329601  
ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน
สหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน 
ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

นางแสงดาว อารีย์เกิดเพียร 053-037022 053-037023  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ นายเจริญ พิมพ์ขาล 053-112478-9 053-112481  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นางนิทัศน์ ปัญโญ 053-324015 053-324016-7  
ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ นายรังสรรค ์ บุศย์เมือง 053-275051 053-275051 

ต่อ11 
 

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
เชียงใหม ่

น.ส.สยุมพร  สุภรพงษ์ 053-114096-7 053-114097  

ผอ.ส านักงานชลประทานที่ 1 นายสุดชาย พรหมชลมาศ 053-243984 053-245421  
ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม ่ นายจรินทร์  คงศรีเจริญ 053-112200 

ต่อ101 
053-112012 
053-112204      

 

ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่กวง
อุดมธารา 

นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ 053-865685 053-865680  

ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
แม่แตง 

นายศักด์ิชัย ด่านบุญเรือง 053-471396 053-470821  

ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แฝก-
แม่งัดสมบูรณ์ชล 

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก 053-106476 053-106564  

ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ 053-389228-9 053-389228-9  

ผอ.ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือ
ตอนบน 

นายสมคิด  สะเภาค า 053-248925 053-262683  

ผอ.ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลที่ 1 นายวิชัย  ชัยเจริญชาติ 053-104599 053-104575-6  
ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ า 
เพื่อเกษตรกรรมที่ 1 

นายฤทธี  พรหมวิจิตร์ 053-224192 053-224192  

ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7  053-121236 053-121237  
หน.ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่  053-121366 053-121365  
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต  1 (เชียงใหม่) 

นายประสาน  พรโสภิณ 053-498428 053-498556  

ประมงจังหวัดเชียงใหม ่  053-328491 053-328491  

หน.ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงใหม่ นายศิริพงษ์  สารถ้อย 053-904013 053-904013  
หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ 

นายยุทธนา  ศรีสุวรรณ์ 053-104540 053-104540  

หน.หน่วยป้องกันและปราบปราม        
การประมงน้ าจืดเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 

นายศุภกิจ สมฤทธิ์ 053-216198 053-216198  

ผอ.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 นายธวัชชัย  เดชาเชษฐ์ 053-121318 053-121318  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ต่อ12 
053-121319 

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.ประเทือง 
ฉัตรอินตา 

053-328470 053-328470 
ต่อ 18 

 

ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ  อนันต์วรปัญญา 053-892457, 
053-217305 

053-892457, 
053-217305 

 

ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ นายภูรี  วีระสมิทธ์ 053-311836 053-311836  
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่ นายอนุสรณ์ หอมขจร 053-892514 053- 892516  
หน.ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ นายพูนศักด์ิ  นาวาทอง 053-892453   
ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ที่ 9 

นายสุวิทย์ เชษฐรตานนท์ 053-498590 053-498105  

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ นายสุริยะ ค าปวง 053-234186 053-251763  
ผอ.ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นายถาวร  มีชัย 053-121174 053-121174  
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม ่  053-121171 053-121169  
ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน 
โครงการหลวง 

นายพัฒนา  อภิญดา 053-121209 053-121173  

ผอ.ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 
ที่ 1 

นายบรรเทา จันทร์พุ่ม 053-114121-5 053-114126  

ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ นายสุทัด  ปินตาเสน 053-498537,           
053-498863 

053-498537 
053-498863 

 

ผอ.ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  053-114133-6 053-114072  
ผอ.ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ นายสนอง     อมฤกษ์ 053-114119 

053-114167 
053-114119 
053-114167 

 

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เชียงใหม ่

 053-451441-3 053-451441-2
ต่อ102 

 

หน.ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายล าพูน  กะตะโท 053-277182 053-201569  
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ นายวิวัฒน์  เอ้ียงไพบูลย์ 053-114062 053-114061  
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นายทองมา มานะกุล 053-311334-5 053-311335  
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง นายนิพนธ์ บุญมี 053-378093 053-378093  
ผอ.ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 

นายนวนิตย์  พลเคน 053-908666 053-908665  

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ 
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 

นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ 053-282823 053-282872  

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 

นางอาทิตยา แสงมณ ี 053-292233 053-292233  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ่

นางรัตนาภรณ์  กัญญาราช  052-001152 052-001105  

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 

นายเจริญ  ผัดยา 052-080769, 
089-8543344 

  

ผอ.อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นางอาณาดา  นิรันตรายกุล 053-114110-5 
053-114195-6        

053-114196  

ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 

น.สพ.สราวุธ  ฉายประสาน 053-224671 053-221027  

หน.สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย ค ามาสาร 053-112920 
053-112937 

053-112921  

ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  053-122755 053-122756  

หน.ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม ่

นายประเทือง นรินทรางกูล 
ณ อยุธยา 

053-112924-5 053-112924  

กระทรวงคมนำคม 

ผอ.ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) นายศุภกร  วชิราภรณ์ 053-276744 
053-277608 

053-278236  

ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่1 นายสิทธาฤทธิ์  ปรีดานนท์ 053-278700 053-277017  

ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่2 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ 053-260676 053-260324  

ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่3 นายจเรเมธ  จันทร์จร 053-891446 053-891446  

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม ่ นางวราภรณ์  วรพงศธร 053-278265 053-278265  

ผอ.ส านักทางหลวงชนบทที่ 10 
(เชียงใหม่) 

 053-835010-
11 

053-835009  

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ นายกชกร  โง้วศิริ 053-221646 053-222190  

ผอ.ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1  นายบุญล้ า  จั่นบรรจง 053-218150 053-218150  

ผอ.ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
เชียงใหม ่

นายพงษ์ธร  ช านิกุล 053-357437 053-357439  

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ นายอมรรักษ์  ชุมสาย ณ 
อยุธยา 

053-922024 053-922020  

ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม ่ นายพงษ์ชัย  มูลรินทร์ 053-270624-
32 

053-277600  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
นายสถานีรถไฟเชียงใหม ่ นายสมคิด  ลีลอย 053-245364 053-248553  

นายสถานีเดินรถจังหวัดเชียงใหม ่ นางภัทรภร ไชยเจริญ 053-241449 053-241449  

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม ่

นายอิสระ ศิริไสยาสน์ 053-112725-6 053-112674  

ผอ.ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1  053-218032-4  
ต่อ 111 

053-218032-4 
ต่อ 102 

 

ผอ.ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  
(เชียงใหม่) 

 053-276100 
ต่อ 101 
053-272226 

053-272226  

ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ า นายชาติชาย นาคทิพวรรณ 053-221095 053-222485  

หน.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม ่ นายพงศ์ภาวัต ใหญ่วงศ์กรณ์ 053-329393 053-329393  

หน.สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค ์ นายเศกรัฐ ไชยศิริ 064-2432679   
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายอัมพร ปานมงคล 053-818348 053-819349  

ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชด าริ
และกิจการพิเศษ 

นายบรรจง ยศวิทยากุล 053-276100 
ต่อ 151 

053-281391   

ผอ.ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่) ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง  กลุ่นเขียว 053-465403 053-465403  

ผอ.ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 นายสุทัศน์ สุดดีพงศ์ 054-222938 054-222938  

ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ าปิงตอนบน 

นางปัจฉิมา  ฟูกุล 053-217265 053-217265  

ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
(เชียงใหม่) 

นายกมล นวลใย 052-081758 052-081758 
ต่อ103 

 

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย  ม่วงมัน 053-221179 053-222283  

ผจก.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต
เชียงใหม ่

นายไพศาล  ไชยสาร 053-245356 053-245288  

ผอ.องค์การสวนพฤกษศาสตร์  053-841222 053-299754  

กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สถิติจังหวัดเชียงใหม ่ นางธีราพร วิจิตปัญญา 053-112492 053-112493  

ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ นายธนาวุฒิ  053-272884 053-203800  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ปัญจพรอุดมลาภ 

หน.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ นายสมศักด์ิ  แสนสุข 053-277043 053-203800  

ผจก.ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
สาขาภาคเหนือตอนบน 

นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ 053-247282 053-247272  

กระทรวงพลังงำน 

พลังงานจังหวัดเชียงใหม ่ นายช านาญ  กายประสิทธิ์ 053-112034 053-112033  
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัด
เชียงใหม่) 

 053-353064 053-499031  

หน.ส านักงานเชียงใหม่  ฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคเหนือ กฟผ. 

นายส ารวม ธรกิจ 053-220048 
ต่อ 5400 

053-220048 
ต่อ 5490 

 

กระทรวงพำณิชย ์

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่ นางพนิดา วานิชรัตน์ 053-112668-9 053-112670 
 

ผอ.ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) นายคมเพชร  ส าลีเติมสิริ 053-114372 053-114371 
 

กระทรวงมหำดไทย 

ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่ นายประสงค์ หล้าอ่อน 053-112618-9 053-112618  

จ่าจังหวัดเชียงใหม ่ นายพงศ์ศักด์ิ เพชรคงแก้ว 053-112617 053-112611  

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่ นายศิริพงษ์ น าภา 053-112615 053-112615  

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ นางสันสนีย์ เอ่ียมโอษฐ์ 053-112614 053-112611  

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ 053-112983-4 053-112986  

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล 053-112733-4  053-112733-4 
ต่อ 13 

 

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่ นายเจริญ สีวาโย 053-112647-8 053-112647-8 
ต่อ 24  

 

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่ นายวิษณุ  วิทยวราวัฒน์ 053-112603 
053-112620 

053-112603  

หน.ส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

นายอารุณ ปินตา 053-221470 053-221470      

ผอ.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

นางนภัสวรรณ แสงมณ ี 053-222798 
 

053-222798  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 

นายสุภาพ  ชมภูมิ่ง 053-112377  053-1123778 
ต่อ 25466 

 

หน.ศูนย์ทะเบียนภาค 5 นางวราภรณ์  ชาวสกุล 053-291991-2 
ต่อ26  

053-291424 
ต่อ 20 

 

นำยอ ำเภอ 

นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส 053-221016 053-221016  
นายอ าเภอสารภี นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล 053-321253 053-321253  
นายอ าเภอสันทราย นายศิวะ  ธมิกานนท์ 053-492009 053-492006, 

053-492009 
 

นายอ าเภอดอยสะเก็ด นายธนกฤต  
ฉันทะจ ารัสศิลป ์

053-495781 053-495781  

นายอ าเภอสันก าแพง นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ 053-332412  053-332412  
นายอ าเภอแม่ริม นายภัควัต ขันธหิรัญ 053-297201 053-297201  
นายอ าเภอแม่แตง นายชัยณรงค์ นันตาสาย 053-471322 053-471322  
นายอ าเภอพร้าว นายทรงศักด์ิ  วลัยใจ 053-475301 053-475301  
นายอ าเภอเชียงดาว นายสงัด บูรณภัทรโชติ 053-455176 053-455176 

ต่อ 11 
 

นายอ าเภอฝาง นายจิระชาติ ซื่อตระกูล 053-453491 053-451155 
ต่อ 22 

 

นายอ าเภอแม่อาย นายสิทธิศักด์ิ   
อภิกุลชัยสุทธิ์ 

053-459012 053-459012  

นายอ าเภอหางดง ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ  
วินัยพานิช 

053-441975 053-441975 
ต่อ11 

 

นายอ าเภอสันป่าตอง ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์  
ศุภกิจโกศล 

053-311258 053-311258 
ต่อ 11 

 

นายอ าเภอจอมทอง นายยุทธพงศ์ ไชยศร 053-341177 053-341177  
นายอ าเภอแม่แจ่ม นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ 053-485111 053-485111  
นายอ าเภอสะเมิง นายณฐกร ภัทรวนนท์ 053-487115 053-487115  
นายอ าเภอฮอด นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน 053-461111 053-461111  
นายอ าเภออมก๋อย ว่าที่ ร.ต.อดิศักด์ิ ดวงจินดา 053-467060 053-467060  

นายอ าเภอดอยเต่า นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ 053-469066 053-469066  

นายอ าเภอเวียงแหง  053-477061 053-477061  
นายอ าเภอไชยปราการ นายวัชระ เทพกัน 053-457029 053-457029  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
นายอ าเภอแม่วาง นายพีระศักด์ิ ธีรบดี 053-363176 053-928016  

นายอ าเภอแม่ออน นายชลิต ทิพย์ค า 053-929099 053-929099  
นายอ าเภอดอยหล่อ นายวาสนา บุญธรรมช่วย 053-106845-6 053-106845  
นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา  053-317613 053-317613  

กระทรวงยุติธรรม 

ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม ่

นายเจริญ น้อยพินิจ 053-112314 053-112315  

ผอ.ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม ่

นางสาวศิริพร ศิริโสดา 053-112090-1 
053-112577-8  

053-112090-1 
ต่อ 102 

 

ผอ.ส านักงานบังคบัคดีจังหวัดเชียงใหม ่ นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ 053-284840 053-273454  

ผอ.ส านักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดภาค 5 

 053-217259 
 

053-217239  

ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืช
เสพติด สนง.ป.ป.ส. 

 053-112468-9 053-112465  

ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่  053-047354-5 053-047356  

ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่ นางอาจารี ศรีสุนาครัว 053-122340-1 053-122341  

ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอฝาง นายธงชัย จันทร์ฉลอง 053-451260 053-453509  

ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

นางอาทิตยา หมื่นเทพ 053-299934 053-299485 
 

 

ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
เขต 7   

นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย 053-297043            053-297612  

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 พ.ต.ท.กฤษ อาจสามารถ 053-241737-8 053-241739  

กระทรวงแรงงำน 

ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3  นางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ 053-016850-9 053-016853  

แรงงานจังหวัดเชียงใหม ่ นางนภวรรณ โลละกะ 053-112622 053-112623  

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่ นายวินัย ทองอุบล 053-112744-6 053-112743  

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม ่ นางอัจฉรา บัวทอง 053-112629-
30 

053-112627  

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหม ่

ร.อ.จรัญ คุณยศย่ิง 053-890472-3 053-112720  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 
เชียงใหม ่

นางณฐมน ปัทมะสคุนธ์ 053-121002-3 053-121001  

ผอ.สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 

น.ส.สิรินทร์  สันติพลวุฒิ 053-330095, 
053-330092 

053-330093  

กระทรวงวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ 053-112595-6 053-112595-6  
ผอ.ส านักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม ่ นายไกรสิน  อุ่นใจจินต์ 053-222262 053-217223  
ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดร.กษมา  ประสงค์เจริญ 053-283561 053-283560  
ผอ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม ่ น.ส.ฉัตรลดา  สินธุสอน 053-221308, 

053-217665 
053-221308 
ต่อ 22 

 

หน.หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม- 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ 

น.ส.ศิริพร  ภาณุรัตน์ 053-281424 053-281425  

ผอ.หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก 
เชียงใหม ่

นางวราภรณ์  วสุนธรารัตน์ 053-808550-1 053-278323   

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา 053-121268-9            053-121250   
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ า
ภูมิภาคภาคเหนือตอนบน 

นายเมธี ลิมนิยกุล 053-211434 053-211435  

กระทรวงศึกษำธิกำร 

ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม ่

นายไพบูลย์  วงศ์ย้ิมย่อง 053-217708  053-221599   

ศึกษาธิการภาค 15 นายชาตรี ม่วงสว่าง 053-221413 053-214575  
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นางยุพิน บัวคอม 053-218598-9 053-218599  
ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 053-112333 053-112677  

ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณ์นิธิ 053-465555-6 053-465375  

ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 3 

ดร.กัลยา มาลัย 053-346666 053-346660  

ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 053-311351 053-311278  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

นายพัฒนพงศ์  พวงทอง  053-461089 053-461627  

ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

นายสมพงศ์  พรมจันทร์ 053-341375-6 053-341744  

ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 
 

 053-112974-5 
 

053-112976  

ผอ.ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม ่

น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช 053-121177 053-121179  

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 
จังหวัดเชียงใหม ่

นายสมชาย ชนันชนะ 053-112235 053-112234  

กระทรวงสำธำรณสุข 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 053-211048 053-211740  
ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค ์ นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก 053-999200 053-999221  
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม ่

น.ส.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ 053-121121 053-121124  

ผอ.ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม ่

นพ.เติมชัย เต็มย่ิงยง 053-285355 053-285364  

ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ น.ส.หทัยชนนี บุญเจริญ 053-908300 053-908330  
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) ว่าที่ ร.ท.โฆษิต กัลยา 053-280554 053-280556  
ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง พญ.สุวรรณี เรืองเดช 053-908500 053-908595         
ผอ.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  พญ.ศศิธร  ศิริมหาราช 053-920200  053-920202  
ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ นพ.วรพงษ์ ส าราญทิวาวัลย์ 053-298082-4 053-372739 

053-372732 
 

ผอ.ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
1 จังหวัดเชียงใหม ่

นายถาวร  ขาวแสง 053-896200 053-896199  

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 
เชียงใหม ่

นายสังคม  วิทยนันทน์ 053-112188-
90  

053-112088  

ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พญ.นงนุช  ภัทรอนันตนพ 053-272740, 
053-272256           
053-276856 
ต่อ 305 

053-274014  

ผอ.ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ทพ.ดร.แมนสรวง  วงศ์อภัย 053-140141-2 053-140143  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
053-801160 

ผอ.ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่1 
เชียงใหม ่

นพ.สุเมธ องค์วรรณดี 053-140767 053-140773  

หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 
1.4 เชียงใหม ่

นายมานิตย์  พิณสุวรรณ 053-221529 053-212389  

ผจก.องค์การเภสัชกรรม  สาขาภาคเหนือ นายภราดร ตันทอง 053-441315,       
053-442536 

053-441981  

กระทรวงอตุสำหกรรม 

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร 053-112316-7 053-112318  

ผอ.ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต 3 

นายจารุกิตต์ิ  เกษแก้ว 053-221385  
 

053-225184  

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  053-245361-2 053-248315  

หน่วยงำนพิเศษ 

ผอ.ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
เชียงใหม ่

นายวิวัฒน์  เจริญฉ่ า 053-121063-4 
053-121067-8 

053-121069 
053-121063 

 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ภาค 5 

พ.ต.ต. ชัชนพ ผดุงกาญจน์ 053-121063-4 
053-121067-8 

053-121069 
053-121063 

 

ผอ.ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ เขต 5 

นายกฤษณ์  กระแสเวช 053-904722 053-904724  

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8  053-112459-
60 

053-112459-
60 ต่อ 2000 

 

ผอ.ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
เชียงใหม ่

 053-112456 - 
60 ต่อ 1105 

053-112456-
60 ต่อ 1104 

 

ผอ.อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานภาคเหนือ 

นายโอรส เพชรเจริญ 053-931001 053-931012  

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ 053-328499 053-328299  

ผอ.การเลือกต้ังประจ าจังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ 053-112347-8 053-112346  

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมี 
ส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 

น.ส.อรัญญา  ณ ล าพูน 053-112026 053-112027  

ผอ.ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

นายฉลาด  อาสายุทธ์ 053-805904-5 053-274670  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3 

กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่  
ผอ.ส านักงานพัฒนาพิงคนคร  

นายอนุชา  ด ารงมณี 
 

053-920000 053-920002  

ผจก.ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  053-999000 053-999083-4  
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

053-010571 
053-010573 

053-010571  

หน.สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชิต  ไชยทา 053-112920 
053-112937 

053-112921  

หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 

ผจก.สนง.ขายจังหวัดเชียงใหม่  
บริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน) 

นางกัลยาภา พานิช 053-920900 053-920990  

ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 

นายประพันธ์  สีนวล 053-241777 053-240125  

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ ชั้น  1 

นายถนัดกิจ  น่วมอินทร์ 053-245406 053-246290  

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ 2 

นายสาธิต  ฉวีวัฒน์ 053-896010 053-896122  

ผู้จัดการการบริการสนามบินเชียงใหม่ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 053-277900 053-277900  

ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 นางเสาวรส คงทวีศักด์ิ 053-343800  053-343800  

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค  
(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม ่

นายปฏิญญา  เพ็ชรมาก 053-233477 053-252272  

ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 นายนพดล  พงษ์นิกร 053-275241  053-275241
ต่อ 534 

 

หน.ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม ่ นายโสภณ  เจริญวัฒนะ 053-241070   

หน.ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน นางสมใจ กรองไผ่กลาง 053-222474 053-223200 
 

ผอ.ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม ่ นายสุชาติ  นิตยพงศ์ชัย 053-416995-6 
ต่อ60 

053-217429 
ต่อ64 

 

ผู้จัดการส านักงานยาสูบเชียงใหม่ 
 

053-416146 053-220736 
 



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม ่ นายกานต์ เสารยะวิเศษ 053-262964 

053-262964 
053-262986  

ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท เขตเหนือ  052-080020 052-080020 
ต่อ 4209 

 

ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท จังหวัด
เชียงใหม ่

นายนุชา ค าทัปน์ 052-080020 
ต่อ 4227,  

052-080020 
ต่อ 4297 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 053-998333 
ต่อ 118 

053-998334  

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ 053-259023-4 053-259071 
053-259041 

 

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์   ยอดใจ 053-276491  053-805183  

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายประพันธ์ ชัยอินตา 053-857360 
053-857387
ต่อ15 

053-857017  

รกท.นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา  ร.ต.วิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ 053-338048-9 053-338048-9 
ต่อ 130 

 

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงค า 053-498621 
ต่อ 309 

053-498766  

สถำนกงสุล 

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแหง่สหภาพ 
เมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม ่

นายอู เตน ติน 053-216191 052-004216  

กงสุลใหญแ่ห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม ่ นายฌอม เค. โอนีลล์ 053-107700 
053-107748 
053-252629 

053-252633  

กงสุลใหญแ่ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจ าเชียงใหม่ 

นายอู๋ จื่ออู่ 053-282419 053-274614   

กงสุลใหญ่ญ่ีปุ่น ณ นครเชียงใหม ่ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ 053-203367 053-203373   



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัด
เชียงใหม ่

นายกฤษณะ จัยตัญญา 053-441618 053-441619   

กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ 
ประชาชนบังคลาเทศ ประจ าจังหวัด
เชียงใหม ่

นายราชันย์   วีระพันธุ์ 053-212373 053-223524   

กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรู 
ประจ าจังหวัดเชียงใหม ่

หม่อมหลวงปรียพรรณ   
ศรีธวัช 

053-306358 053-306357   

กงสุลกิตติมศักด์ิฝรั่งเศส  ประจ าจังหวัด
เชียงใหม ่

นายโธมัส โบส 053-275277 
053-281466 
 

053-281466 
053-821039 

  

กงสุลกิตติมศักด์ิประจ าสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

นายเซบัสทีอัน-ยุสทุส ชมิท  
(Mr. Sebastian Justus-
Schmidt) 

053-838735 053-838735  

กงสุลกิตติมศักด์ิอิตาลี ประจ าจังหวัด
เชียงใหม ่

นายวิชิต ลีลามานิตย์ 053-212925 053-224832   

กงสุลกิตติมศักด์ิสวีเดน ประจ าจังหวัด
เชียงใหม ่

นางสุพจี  นิลอุบล 053-298632 053-298634   

กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเกาหลี 
ประจ าจังหวัดเชียงใหม ่

นายวัชระ  ตันตรานนท์ 053-223119-
23 

053-225661  

กงสุลกิตติมศักด์ิสหราชอาณาจักร  
ประจ าจังหวัดเชียงใหม ่

Mr.Ben Robert Svasti 081-8839797 053-244781  

กงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรเบลเยียม 
ณ จังหวัดเชียงใหม ่

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์    

กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟินแลนด์
ประจ าจังหวัดเชียงใหม ่

นายณรงค์  คองประเสริฐ 053-327273-4 
ต่อ205-6 

053-327275  

กงสุลกิตติมศักด์ิสวิสเซอร์แลนด์  ประจ า
จังหวัดเชียงใหม ่

MR.Marc-Henri  Dumur 053-225000 053-215217  

กงสุลกิตติมศักด์ิแคนาดา  ประจ าจังหวัด
เชียงใหม ่

นายจักริน  วังวิวัฒน์ 053-242292 053-850147  

กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรีย
ประจ าจังหวัดเชียงใหม ่

นายนิโคลัส  ปราเซนสกี้ 053-290151 
053-219726 

053-400232  

กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐโปตุเกส 
ประจ าจังหวัดเชียงใหม ่

นายนูนู มานูเอล เด  
ปิเมนเตล คัลเดรา ดา ซิลวา 

053-106147 -  

กงสุลกิตติมศักด์ิรัฐออสเตรเลีย ประจ า
จังหวัดเชียงใหม ่

นายรอนัลด์ จอห์น  
เอลเลียตต์ 

 053-336958  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
อาสาสมัครกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ 

Ms. Annette Kunigagon 053-874126 
053- 235387 

  

องค์กรภำคเอกชน 

ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  053-810765 053-324000  

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์ 053-212632 
053-212638 

053-212537  

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าดวงเดือน  ณ เชียงใหม่ 053-218105 -  

หน.สถานีกาชาดที่ 3 นางสุรางค์รัตน์  ณ ล าปาง 053-235161,         
053-235574 

053-235161,         
053-235574 

 

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายวโรดม  ปิฏกานนท์ 053-105038 
 

 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม ่

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล 053-304346-7 053-246353  

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชาติ ภีระค า 053-240624   

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม ่

ดร.บุญทา  ไชยเลิศ 063-7868856   

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ นางละเอียด บุ้งศรีทอง 053-999333 053-999332  

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 
แห่งประเทศไทย 

นายอินสม  ปัญญาโสภา 053-226252-4 053-216255  

สถำนศึกษำ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์  
นันทจิต 

053-943013 053-217143  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา 053-873013 053-873015  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 053-885324 053-885319  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร 053-921444 
ต่อ 1000, 1002 

053-213183  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ดร.อ านวย ทะพิงค์แก 053-851478 053-241983 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม 
วัฒนชัย 

053-819999 053-819998 
 



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ดร.กิตติพัฒน์   สุวรรณชิน 053-201800-4 053-201810   

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายประสาน พันธ์สิมา 053-221493 053-217310  

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่ นายวัชรพงษ์  ฝั้นต๊ิบ 053-217708-9  053-221599
ต่อ 731 

 

ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม ่

นายเจริญ เชื้อเมืองพาน 053-311392 053-311359  

ผอ.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายสุพล  ประสานศรี 053-277151         
 

053-277452  

ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายฐิตติณัฐ  ศักด์ิธนานนท์ 053-418673 053-214213  

ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นายมงคล  กาเหว่า 053-247724 
 

053-246166  

ผอ.โรงเรียนหอพระ นายพิสิษฐ์ ค าบุรี 053-221419 053-217063  

ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นายวีระ ศิริรัตน์ 053-112180-5 053-112277  

ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร นางยุพิน  ค าปัน 053-222475 053-357177  

ผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ นายประมวล   
พลอยกมลชุณห ์

053-278009 053-815137  

ผอ.โรงเรียนกาวิละอนุกูล นายสมชาย จันทนา 053-244770,          053-240063  

ผอ.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นายส าเร็จ  ไกรพันธ์ 053-860292 053-860232  

ผอ.โรงเรียนแม่แตง น.ส.ศุจีภรณ์ อาจน าเสียว 053-471102 053-470843  

ผอ.โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม น.ส.ปุญญิศา  สมมิตร 053-967004 053-967004  

ผอ.โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม นางรัตติกรณ์  สุขดี 053-045559 053-045559  

รกท.ผอ.โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม นายวิรัตน์ มาตันบุญ 053-374124 053-374124  

ผอ.โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม น.ส.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ 053-455245 053-456978  

ผอ.โรงเรียนพร้าววิทยาคม นางลภัสนันท์ เรียนยอย 053-475303         053-474140  

ผอ.โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายประวัติ ผันผาย 053-346741 053-346885  

ผอ.โรงเรียนแม่อายวิทยาคม นายภูมิไพรันตน์ อนุพันธ์ 053-459040 053-459041  

ผอ.โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม นางดวงใจ ญาณโรจน์ 053-495519 053-496260  

ผอ.โรงเรียนไชยปราการ นางระพีพรรณ  สุขสงวน 053-457031 053-457331  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผอ.โรงเรียนสันทรายวิทยาคม น.ส.สุปราณี ปัญญานะ 053-498220          053-353872  

ผอ.โรงเรียนสันก าแพง นายทีปชัย  วงษ์วรศรีโรจน์ 053-331907 053-332036  

ผอ.โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ์ นายศรัณย์ วรรณรัตน์ 053-441809 053-442110  

ผอ.โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นายสมชาย สันกลกิจ 053-489170 053-489116  

ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม นายวุฒิไกร  วรรณการ 053-321254 053-325714  

ผอ.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ 053-311360 053-311360  

ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม ่ นายชวินทร์ณวัฒน์   
ณ ล าพูน  

052-000185 052-000185  

ผอ.โรงเรียนจอมทอง นายพิพัฒน์ สายสอน 053-341163 053-341033  

ผอ.โรงเรียนแม่แจ่ม นายนิกร  แก้วค าดี 053-485104 053-485104  

ผอ.โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม นายทัณฑธร  อินทะวงศ์ 053-467061 053-467124  

ผอ.โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นายวิทยา  พัฒนเมธาดา 053-469103 053-469104  

ผอ.โรงเรียนสองแคววิทยาคม นายชัยพันธ์ ศรีนันตา 052-080838 052-080839  

ผอ.โรงเรียนฮอดพิทยาคม นายระวี  คงภาษี 052-080772 053-461109  

ผอ.โรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม นายสุรชัย  คูณแก้ว 053-317436 053-317436  

ผอ.โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นางภักด์ิศรินญา  
คมน์สุทธิแสน 

053-477053 053-477053  

ผอ.โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม นายมนัส  ธ ารงวจนะเมธาวี 053-487097 053-487098  

ผอ.โรงเรียนสันติสุข นายศราวุฒิ  ขันยา 053-106871 053-106871  

ผอ.ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนา- 
เฉลิมพระเกียรติ 

น.ส.สมจิต ตาค าแสง 053-317626 053-317626  

ผอ.โรงเรียนวชิรวิทย์ นายวรทัศน์ บุญโคตร 053-851412-4 053-851416  

ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นางประกาทิพย์  ผาสุก 053-121131 053-121131  

ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว นายนัษฐภัทร์  ไกรงาม 053-456494 053-456494  

ผอ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.สุรกิจ  
ศรีสราญกุลวงศ์ 

053-245570-5 053-245571  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
วิชัยวิทยา 

MR.ugur eroglu 053-274468         
053-205146 

053-204532   

ผอ. ผู้จัดการ โรงเรียนพระหฤทัย ซิสดร.กาญจนา สิงห์สา 053-276087          053-274146   

ผอ.โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซิสเตอร์สมจิตร ครองบุญศรี 053-282395 053-281838  

ผอ.โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาจารย์วารี  ภัทราวณิชย์ 053-140232 0-5314-0231  

ผอ.โรงเรียนดาราวิทยาลัย ดร.ชวนพิศ  
เลี้ยงประไพพันธ์ 

053-300129          
053-244654        
053-241039 

053-249152  

ผอ.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล 053-242038        
053-242550 

053-241133  

ผอ.โรงเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย นายเทียม วันมหาชัย 053-106479 053-106479  

ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 นางสุวิชญา  ชินธนาชูกิจ 053-856080 053-856080  

ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง 053-106933 053-268643  

ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์ นางพวงทอง ศรีวิลัย 053-498145 053-498146  

โรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ 

ผอ.โรงพยาบาลสันป่าตอง นพ.วิรัช  กลิ่นบัวแย้ม 053-355334       053-931712  

ผอ.โรงพยาบาลจอมทอง นพ.สัมพันธ์  ก๋องเงิน 053-341218      053-341521  

ผอ.โรงพยาบาลเชียงดาว พญ.กชพร  อินทวงค ์ 053-455074 053-455249  

ผอ.โรงพยาบาลฮอด นพ.ทวิช  แก้วประเสริฐ 053-461195 053-461127  

ผอ.โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ นพ.วิเชียร ศิริ 053-485371 053-485371   

ผอ.โรงพยาบาลพร้าว นพ.สมิต  ศมพันธุ์พงศ ์ 053-475271 053-475498  

ผอ.โรงพยาบาลแม่อาย นพ.เฉลิม  โพธานารักษ์ 053-459036 053-459038  

ผอ.โรงพยาบาลดอยสะเก็ด นพ.ปรีชา   สิริจิตราภรณ์ 053-495571 053-495505  

ผอ.โรงพยาบาลสารภี นพ.จรัส  สิงห์แก้ว 053-321179    053-321762  



 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
หมำยเลข 

โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ 
ผอ.โรงพยาบาลอมก๋อย นพ.จักร์ชัย  ติตตะบุตร 053-437110 053-467014   

ผอ.โรงพยาบาลแม่แตง นพ.สมศักด์ิ  โอภาสตระกูล 053-104148 053-104152  

ผอ.โรงพยาบาลสันทราย นพ.วรวุฒิ  โฆวัชรกุล 053-921199 053-498998  

ผอ.โรงพยาบาลสะเมิง นพ.สมมิตร  สิงห์ใจ 053-487124 053-487120  

ผอ.โรงพยาบาลแม่วาง นพ.อ าพร  เอ่ียมศรี 053-928044         053-363669  

ผอ.โรงพยาบาลดอยเต่า นพ.ธนิต บรรสพผล 053-469128 053-469131  

ผอ.โรงพยาบาลเวียงแหง ทพญ.โสธิดา สาระพันธุ์ 053-477011 053-477001  

ผอ.โรงพยาบาลไชยปราการ นพ.บดินทร์ จักรแก้ว 053-870444 053-457027  

รกท.ผอ.โรงพยาบาลหางดง  053-442390 053-441630  

ผอ.โรงพยาบาลแม่ออน นพ.สมพล  นามวงษา  053-880745 053-880745  

ผอ.โรงพยาบาลสันก าแพง นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงค์ 053-446635 053-446635  

ผอ.โรงพยาบาลดอยหล่อ นางนลินทิพย์  
ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ 

053-267397 
ต่อ101 

053-267400  

ผอ.โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา 

นพ.ประจินต์  เหล่าเที่ยง 053-484010 053-484011  

ผอ.โรงพยาบาลฝาง นพ.วิชญ์  สิริโรจน์พร 053-451444 053-451444  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ที ่                        สังกัด  

1. จังหวัดเชียงใหม่  

2. ตุลาการ  

3. ส านักงานอัยการสูงสุด  

4. ส านักนายกรัฐมนตรี  

5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

6. กระทรวงกลาโหม  

7. กระทรวงการคลัง  

8. กระทรวงการต่างประเทศ  

9. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

10. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

11. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  

12. กระทรวงคมนาคม  

13. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ/กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

14. กระทรวงพลังงาน/กระทรวงพาณิชย ์  

15. กระทรวงมหาดไทย  

16. นายอ าเภอ  

17. กระทรวงยุติธรรม  

18. กระทรวงแรงงาน  

19. กระทรวงวัฒนธรรม  

20. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

21. กระทรวงศึกษาธิการ  

22. กระทรวงสาธารณสุข  

23. กระทรวงอุตสาหกรรม  

24. หน่วยงานพิเศษ  

25. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

26. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

27. สถานกงสุล  

28. องค์กรภาคเอกชน  

29. สถานศึกษา  



 

 

30. โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  
 


