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IV 
 

 
 

ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

1 นายธานินทร ์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด 0-5315-0150 08-9203-0406 

2 นายสุรชัย  ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-5315-0151 08-9201-9922 

3 นายพินิจ หาญพาณิชย ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-5315-0152 08-9203-1493 

4 นายอาณัต ิ วิทยานุกูล ปลัดจังหวัด 0-5315-0155 08-9956-9716 

5 นางอัมพวัน ศรีวรรณยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0-5371-1313 08-6189-1331 

6 นายรัชกฤช สถิรานนท์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย 0-5315-0154 08-9203-4050 

7 นางวิจิตรา   อิสโร อัยการจังหวัดเชียงราย 0-5371-1614 089-9207523 

8 นายโยธิน  ประสงค์ความด ี จ่าจังหวัดเชียงราย 0-5315-0188 08-1831-6017 

9 ห้องวิทยุ     0-5315-0185   

10 อ าเภอเมืองเชียงราย       

  นายวีระเดช  สมวรรณ นายอ าเภอ 0-5371-8654 818671035 

11 อ าเภอเวียงชัย         

  นายนราธิป  พรหมพฤกษ์ นายอ าเภอ 0-5376-9224 08-1867-1138 

12 อ าเภอพญาเม็งราย       

  นายวิชัย   จิรฉัตรมงคล นายอ าเภอ 0-5379-9005 08-1867-1150 

13 อ าเภอเทิง         

  นายสุทธิลักษณ ์  รักเจรญิ นายอ าเภอ 0-5379-5345 08-1867-1062 

14 อ าเภอป่าแดด         

  นายนพฤทธิ ์  ศิริโกศล นายอ าเภอ 0-5376-1039   

15 อ าเภอพาน         

  นายสัมฤทธ์ิ  สวามิภักดิ ์ นายอ าเภอ 0-5372-1495 08-1867-1043 

16 อ าเภอแม่ลาว         

  นายกมล  สถิรัตน ์ นายอ าเภอ 0-5377-8002 08-1867-1171 

17 อ าเภอแม่จัน         

  นายสมชัย   รุ่งสาคร นายอ าเภอ 0-5377-1566 08-1867-1081 

18 อ าเภอเวียงแก่น       



V 
 

  นายประเสริฐ  จิตพลีชีพ นายอ าเภอ 0-5360-8219 08-7205-8056 

 

ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

19 อ าเภอแม่สาย         

  นายโสภณ  ชุ่มชูจันทร์ นายอ าเภอ 0-5373-3553 08-1867-1090 

20 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง        

  นายประกอบ ยศเสถียร นายอ าเภอ 0-5376-7038 08-1867-1167 

21 อ าเภอเชียงของ         

  นายสรธร  สันทัด นายอ าเภอ 0-5379-1351 08-1867-1107 

22 อ าเภอขุนตาล         

  นายประสาศน ์ ภาคธูป นายอ าเภอ 0-5379-7666 08-1867-1170 

23 อ าเภอเชียงแสน        

  นายประจวบ กันธิยะ นายอ าเภอ 0-5377-7110 

24 อ าเภอแม่สรวย         

  นายพิภัช ประจันเขตต ์ นายอ าเภอแมส่รวย 0-5378-6125        08-1867-1108 

25 อ าเภอเวียงป่าเป้า        

  นายเชิดชาย   พิบูลย์วุฒิกุล นายอ าเภอ 0-5378-1510 

26 อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง        

  นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง นายอ าเภอ 0-5395-3451 08-1867-1174 

27 อ าเภอดอยหลวง        

  นายวรญาณ   บุญณราช นายอ าเภอ 0-5379-0084   

28 พันเอกพรชัย ดุริยพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย 0-5374-4620 08-1935-6623 

29 พล.ต. ธันยวัตร  ปัญญา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย 
  0-5371-1200   
  0-5371-5270 

08-45925540 

30 พล.ต.ต. สุรเชษฐ ์ ปุญญานนท์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
0-5371-8118 
0-5371-1437 

081-7837117 

31 นพ.ช านาญ   หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 0-5391-0300   
 0-5391-0345 

08-1164-3838 

32 นายนิเวส   โรจนชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0-5371-8790  - 

33 นายวิชัย  ชัยกิตติพร สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
 0-5371-1178   
 0-5371-7781 

08-5695-0154 



VI 
 

34 นายวิศิฏฐ ์   ดุลยพัชร ์
ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

0-5371-1410 08-9755-5020 

ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

35 ดร. เอกชัย ผาบไชย 
ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

053-729110 
 

085-7057070 

36 นายนพรัตน ์  อู่ทอง 
ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

0-5315-3515 
 

085-7132635 

37 น.ส.สายสวาท   วิชัย 
ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 

0-5379-5431 
 

08-1603-4020 

38 
นายแพทย์
สุทัศน์  

ศรีวิไล ผอ.รพ.เชียงรายประชานเุคราะห ์
0-5371-1300  

ต่อ 1100 
08-1896-1900 

39 นายปรีดา   กุณามา 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงราย 

0-5315-0153 08-1808-8694 

40 นายเฉลมิพล   พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย 0-5315-0201-2 08-9815-6376 

41 ดร. ประสงค ์  นิวบุตร พัฒนาการจังหวัดเชียงราย 053-150161 081-5950611 

42 นายสุเทพ   ทิพย์รัตน ์ เกษตรจังหวัดเชียงราย 0-5315-2684 081-6816855 

43 นายวิทยา   จินตนาวัฒน ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 0-5371-1604 08-1724-2424 

44 นายไพบูลย ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ ์ ประมงจังหวัดเชียงราย 0-5315-2091 08-9835-5115 

45 นายทศพร  พิสิษฐ์กุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 0-5315-2038,    08-1168-5775 

46 นางทิพวรรณ  สระนาค ผอ.สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงราย 0-5315-2034 089-203-1092 

47 นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 0-5371-1666 08-5485-2513 

48 นายอมร  ต่อเจรญิ ผอ.ส านักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ี  15 0-5371-1402 08-1724-3143 

49 นายไกรศร ี ประวิงทรัพย ์ ส านกังานการค้าต่างประเทศ เขต 6(เชียงราย) 0-5316-6612 08-1951-0922 

50 นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย 0-5317-7361 08-6428-8855 

51 นายมนตร ี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 0-5315-0192 08-1739-7161 

52 นางมิสสราญ ศรอร่าม คลังจังหวัดเชียงราย 053150176-7 08-1724-9457 

53 นายเอนก  ณัฐโฆษติ ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 
0-5315-2035 
0-5315-2037 

08-4611-5084 

54 น.ส.พิมพ์พิศา  พจนานุรัตน ์ ประชาสมัพันธ์จังหวัดเชียงราย 0-5315-0163 08-1724-9609 

55 นายวิเชียร นุ่นรอด 
ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่ง
ประเทศไทย      จังหวัดเชียงราย 

0-5370-2642 08-1885-0931 

56 นายสมิทธ ิ  เรืองจันทร ์ ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที ่1 
0-5371-1139 
0-5371-7754 

081-8766877 



VII 
 

57 นายวิรัตน ์ แสนอุดม ผอ.แขวงการทางเชียงรายที ่2 0-5488-3512-3   08-9956-2190 

ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

58 นายสมพล  สุปการ ผอ.สถานีอุตุนยิมวิทยาจังหวัดเชียงราย 
0-5379-3061 
0-5379-3062 

08-1694-4798 

59 นายประสพ  ศรีสายเช้ือ ผอ.โครงการชลประทานเชียงราย 
0-5371-3679 ต่อ

12 
08-9851-1975 

60 นายสมเกียรต ิ เธียรธัญญกิจ ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว 0-5372-9631 08-4874-6129 

61 นายอธิชัย  โฉมแดง หัวหน้าศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาท่ี 5 (เชียงราย) 0-5316-6766 08-1885-4456 

62 นายมานพ  ไทยหล่อ หัวหน้าศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาท่ี12 (เชียงราย) 0-5377-7112 08-7175-2507 

63 อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 0-5371-7505 
 

64 นางสุรนิตย ์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย 0-5371-1333 08-1595-2258 

65 นายสมยศ  ตีระดิเรก 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
เชียงราย 

0-5371-1399 08-1783-7461 

66 นางวราภรณ ์ ทาวรรณ ผู้จัดการการประปาจังหวดัเชียงราย 
0-5371-1655 
0-5371-3008 

081-7831868 

67 นายเฉลมิศิลป ์ สุขเสริม 
ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 
บมจ.ทีโอที 

0-5377-4499 08-1961-9922 

68 นายชวลิต  สุธรรมวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย 0-5370-0330 081-7832435 

69 นายเกรียงไกร   วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 0-5371-5399 081-8551342 

70 นายเหมราช   สุเรยีมมา 
ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์  
อปพร. 

  086-2773480 

71 นายนิพนธ ์ จ านงสิริศักดิ ์
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงราย 

0-5360-0816 08-1752-0193 

72  นายจีระเศรษฐ   ปราบณศักดิ ์ สรรพสามติจังหวัดเชียงราย 0-5371-1329 08-1708-7026 

73  นายจิรพล  พงษ์ธนะเศรษฐ สรรพากรจังหวัดเชียงราย 
0-5371-1629 

ต่อ 101 
081-6146363 

74 นางสาวอวยพร  นันไชยกา จัดหางานจังหวัดเชียงราย 0-5375-0611 08-1952-9099 

75 นายธนูชัย   ดีเทศน์ แรงงานจังหวัดเชียงราย 0-5315-2067 08-9850-9823 

76 นายสีหศักดิ ์ ผลชีวิน 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
เชียงราย 

0-5375-0515-6 
08-1884-6673 
08-8267-1545 

77 นางกรรนิกา  วัชรินทร์ 
ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน    จังหวัดเชียงราย 

0-5375-0860 08-9968-1158 

78 นายบรรเจิด  เตียวกุล ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 0-5375-0615-7 08-1882-8503 



VIII 
 

79 นายชัย  มีเดชา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 0-5315-2043 08-5483-8566 

ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

80 นายอภิฑูรย ์  ภู่พชร ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 0-5315-2069 08-1909-0100 

81 นายยุทธนา   สายสิงห์ทอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 0-5317-7328-9 08-9956-1156 

82 นางสาววิเลขา   ลีสุวรรณ ์
ผอ.การศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 

0-5371-1944 08-1952-8075 

83 นางศิริพร ดาระสุวรรณ ์
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
เชียงราย 

0-5315-2159 08-1473-0828 

84 
นายสณฑ์
ทรรศน ์

ป้อมเย็น 
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 12 จังหวัด
เชียงราย 

0-5391-8415 08-9956-9732 

85 รศ. ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบด ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6049 08-6670-3322 

86  นายประทีป  ต่ายใหญ่เทีย่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 0-5315-2151 08-1881-4022 

87 รศ.ดร.มาณพ   ภาษิตวิไลธรรม อธิการบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
0-5377-6000 
0-5377-6001 

  

88 ผช.ประสาร  รุจิระศักดิ ์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา เชียงราย 

0-5372-3979 08-3323-9009 

89 นายหาญ  งามเจรญิ ผอ.ส านักงานพระพุธศาสนาจังหวัดเชียงราย 0-5374-4047 08-0123-4646 

90 นางคนึงนิจ พรหมเนตร ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0-5371-3036 08-1993-7714 

91 นางเพ็ญจิตต ์ กลั่นขจร ผอ.ศูนย์อาชีพสตร ี 0-5372-9962 08-9956-1359 

92 นายศักดิ์โศภณ อั้งสกุล ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 0-5317-0100-2 08-1373-0921 

93 นายสุภาพ  แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงาย 0-5315-4505 08-1785-1186 

94 นางพรเพ็ชร พรรณวงค ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 0-5377-4589 08-6194-5257 

95 นายเทพชัย  ร่มโพธิ ์ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี 0-5367-4350 08-2892-2211 

96 นายเกต ุ บุญล้อม ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 0-5367-3912 08-1724-1346 

97 นางอินทิรา   สุภาแสน นายกเหลา่กาชาดจังหวัดเชียงราย 0-5371-6196 08-1764-5855 

98 นายเชษฐา  โมสิกรัตน ์
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

0-53177318-23 08-9969-6728 

99 นายธวัช   ชัยธิมา 
รก.ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 15 เชียงราย 

0-5371-7657 
0-5371-7674 

08-9920-1625 

100 พ.ต.อ.ปิต ิ  นิธินนทเศรษฐ ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย 
0-5373-1008 
0-5373-1009 

08-1720-2047 

101 พ.อ.ถนัดพล  โกศัยเสวี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 0-5375-8589 08-9960-7726 

 



IX 
 

ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

102 พันเอกธนภัทร พละพล 
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที ่35 ส านักงาน
พัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

0-5395-3051 08-9829-9096 

103 พ.ต.ท.วิชัย   จ าปาทุม ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ 327 0-5377-1880 08-5401-5265 

104 
นาวาเอก 
โสภณ   

รัชตาภิรักษ ์
ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล าแม่น้ าโขงเขตเชียงราย 

0-5365-0724   

105 พันเอกจรัส ปัญญาด ี สัสดจีังหวัดเชียงราย 0-5315-0162 08-1603-1455 

106 พันโทสุจินต ์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับกองพันทหารราบที ่3 กรมทหารราบที1่7 0-5371-1205 08-4812-9915 

107 นายอภิฑูรย ์  ภู่เพชร ผอ.สนง.คุมประพฤต ิจ.ชร. 0-5315-2069 08-1909-0100 

108 นายชัย   มีเดชา ผอ.ศูนย์พัฒนาฝมีือแรงงาน จ.ชร. 0-5315-2048 
08-2782-2768 
,08-9927-7571 

109 นายมงคล  สิทธิหล่อ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 0-5315-0169 08-9596-9780 

110 นายวรเชษฐ์  ทับทิม ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย 0-5371-1685 08-1836-8106 

111 นางสิริรตัน ์ เจ้าประเสริฐ 
ผอ.ส านักงานการเลือกตั้งประจ าจงัหวัด
เชียงราย 

0-5377-4608-9 08-1615-0032 

112 นายค า      ไพศาลสิทธิกานต ์ ประธานชมรมเครือข่ายวิทยุชุมชน   08-5921-2559 

113 นายไพโรจน ์  พันธุ์แก้ว ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงราย 0-5317-0551 081-9084672 

114 นายยุทธนา   จิตรอบอารยี ์ ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงราย 0-5379-8151 08-1897-4342 

115 นายโชติศิร ิ ดารายน 
นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ ์
จ.ชร. 

  08-6587-0405 

116 นายสินธ ์  จงไพบูลย์กิจ ประธานมลูนิธิสาธารณกศุลสงเคราะห์เชียงราย 0-5371-1016 08-1530-4138 

117 นายอนุสรณ ์ อินทะวงค์ ประธานมลูนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) เชียงราย   08-5599-0915 

118 นางจันทิมา  มีโส 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ.จังหวัดเชียงราย  

0-5371-9397 08-1174-8932 

119 นายจงใจ    ดวงดี 
นายกสมาคมแสงธรรมสาธารณกศุลจังหวัด
เชียงราย 

0-5371-3669 08-7098-3673 

120 นายอินแก้ว  แสงสว่าง ประธานมลูนิธิจอมจันทร ์   08-6188-3728 

121 นายประจญ   กสิปิยกุล 
รักษาการผอ.ศูนย์ส่งเสรมิการเกษตรที่สูงจังหวัด
เชียงราย 

0-5367-8202 08-1961-6588 

122 นายธัญญะ  สมสุข 
ผช.ผอ.ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวน
ยางจังหวัดเชียงราย 

0-5317-5617 08-1990-4945 

 
 



X 
 

ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

123 นายพรศักดิ ์ แสงเจรญิ การค้าภายในจังหวัดเชียงราย 
0-5315-0196 
0-5317-7342 

08-9956-9773 

124 นายกิตต ิ สุทธิสัมพันธ์ ด่านศุลกากรแมส่าย 0-5316-6005-9 08-1658-5601 

125 นางวิมลรัตน ์  จันทร์สกาว หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงราย 0-5374-4698 08-9850-8935 

126 นายนิยม  สุวรรณประภา 
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดเชียงราย 

0-5315-0156 
 

08-2790-3279 

127 นายนภดล  ชัยกิจ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย 0-5377-6577 08-1885-2660 

128 นายพรชัย อุ้ยเก้ง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย 0-5371-1985  08-1533-5035 

129 นายพชรพง  ทุมมาศ 
หน.สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 
แม่จัน               

0-5366-0365  08-6924-1743 

130 นางสาวพัฒนา วงศ์ธิมา 
หน.สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 
เวียงป่าเป้า              

0-5364-8195 08-1022-0737 

131 นางสาวรัชนีย ์ เปาวัลย ์
หน.สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 
แม่ลาว            

0-5377-8000 08-2383-8098 

132 นายนคร  สุกแสงเปล่ง  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอเทิง 0-5379-6116 08-3153-7378 

133 นายยุทธนา  ชุมพลกุล  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอแม่สาย 0-5373-3199  08-1783-1205 

134 นายล าพูน กะตะโท  หน.ด่านตรวจพืชแมส่าย 0-5375-0790 08-1783-4557 
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