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ส่วนกลาง

องค์การฯ โทรสาร มหาดไทย โทรศพัท์ มือถือ

26183

    พลตรี พัฒนา  มาตร์มงคล 0-5371-1200 0-5371-1202 26185 084-5925540

    พันเอก ธนภัชร์  พละพล 0-5395-3051 0-5395-3051 081-2669299

26230

    พันเอก ยงยทุธ  เหล่าเขตร์การ 0-5375-8589 0-5375-8589 26201 081-7070866

ผู้บังคับกองพันทหารราบที ่17 พัน 3

    พันโท พิพัฒน์  ศรีทองพิมพ์ 0-5371-1205 0-5371-1205 084-8129915

ผู้บังคับหนว่ยฝงูบิน 416 เชียงราย

นาวาอากาศโท ประสงค์  วงษ์ศิริ 0-5371-1688 0-5371-5827 082-0280537

รอง ผอ.รมน.จว.ชร. (ท)

    พ.อ.พรชยั  ดุริยพันธ์ 0-5374-4620 26228 081-5332271

สรรพากรพ้ืนทีเ่ชียงราย

    นายจริพล  พงษ์ธนะเศรษฐ 0-5371-1629 0-5371-6236 081-6146363

ต่อ 101

สรรพสามิตพ้ืนทีเ่ชียงราย 0-5371-1329 0-5371-1329

    นายจรีะเศรษฐ  ปราบณศักดิ์ 0-5371-1409 0-5371-1409 081-7087026

ธนารักษ์พ้ืนทีเ่ชียงราย 0-5360-0185

   นายวิษณ ุ เทียนสว่าง 0-5371-1685 0-5374-4303 081-2681353

นายด่านศลุกากรเชียงของ 0-5365-5772

    นายศรชยั   สร้อยหงษ์พราย 0-5379-1435 0-5379-1435 081-4091124

นายด่านศลุกากรเชียงแสน

    นายเมธา  ภมรานนท์ 0-5377-7097 0-5377-7097 081-4584439

นายด่านศลุกากรแม่สาย

   นายวรวุฒิ   วิบูลย์ศิริชัย 0-5316-6005 0-5316-6004 081-6337666

ผู้บังคับหนว่ยพัฒนาการเคล่ือนที ่35 ส านกังานพัฒนาภาค 3 หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา

2.  กระทรวงการคลัง

         บ้านพัก / มือถือ

ผู้บังคับหนว่ยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที ่3

ผู้บังคับการจงัหวัดทหารบกเชียงราย

1.  กระทรวงกลาโหม

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน
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ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัพืชสวนเชียงราย 0-5317-0100

    นายสนอง  จรินทร 0-5317-0102 0-5317-0103 0-5317-0105 081-3730921

ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรทีสู่งเชียงราย

    นายประสงค์   มัน่สลุง 0-5360-5955 0-5360-5942 081-3730952

ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัข้าวเชียงราย

    นายทองมา  มานะกุล 0-5372-1578 0-5372-1916 081-9340065

ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงราย

    นายสมถวิล   ขดัสาร 0-5317-0252 0-5317-0252 081-5303021

ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย

    นายจรัญ  ใจลังกา 0-5391-8282 0-5391-8282 081-8830826

ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว

    นายคมสันต์  เพชรชว่ย 0-5372-9631 0-5372-9632 0-5370-1138 084-8746122

หัวหนา้ส านกังานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 0-5374-4278

    นางวิมลรัตน์  จนัทร์สกาว 0-5374-4698 0-5374-4698 089-8508935

ผู้อ านวยการส่วนควบคุมพืชภาคเหนอื

    นายจนิดา  อินทโชติ 0-5377-7581 0-5377-7581 0-5377-7549 081-7847241

หัวหนา้ด่านตรวจพืชแม่สาย

    นายล าพูน  กะตะโท 0-5375-0790 0-5375-0790 081-6211942

หัวหนา้ด่านตรวจพืชเชียงแสน

    นายเฉลิมพล  จงรัษ์ 0-5365-0259 0-5365-0259 0-5377-7549 081-7847241

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงราย

    นายประสพ  ศรีสายเชื้อ 0-5374-7155 0-5371-3679 0-5374-6640 081-8890012

0-5374-7154

ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาประมงน้ าจดืเชียงราย

   นายสุภาพ  แก้วละเอียด 0-5376-8700 0-5376-8800 081-7851186

0-5376-8700

หัวหนา้ด่านกักกันสัตว์เชียงราย

    นายประเสริฐ  เสทธะยะ 0-5373-3122 0-5373-3122 081-9803455

หัวหนา้ด่านตรวจสัตว์น้ าจงัหวัดเชียงราย

    นายธกานต์  ยศแผ่น 0-5377-7504 0-5377-7504 086-1942625

         บ้านพัก / มือถือ

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน
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ผู้อ านวยการสถานพัีฒนาทีดิ่นเชียงราย

    นายนภดล  ชยักิจ 0-5370-6165 0-5379-3667 0-5370-6167 081-8852660

0-5377-6577

ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่งจงัหวัดเชียงราย

   นายนาวิน  อินทจกัร์  (รก.) 0-5367-8201-2 0-5367-8201-2 086-9111699

หัวหนา้ส านกังานกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจงัหวัดเชียงราย

    นายนิยม  สุวรรณประภา 0-5315-0156 0-5371-1820 081-5958686

ผู้อ านวยการส านกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงราย

    นายเอนก  ณฐัโฆษิต 0-5315-2035 0-5315-2037 084-6115084

ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที ่1

    นายจริะพงษ์  เทพพิทักษ์ 0-5371-1139 0-5371-7754 081-8766877

ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที ่2

    นายวิรัตน์  แสนอุดม 0-5445-1999 0-5445-1999 089-9562190

0-5440-1132

ผู้อ านวยการส านกังานเจา้ทา่ภูมิภาคสาขาเชียงราย (สนง.เจ้าทา่ภูมภิาคที่ 1 สาขาเชียงราย อ.เชียงแสน)

    นายทรงกลด  ดวงหาคลัง 0-5377-7460 0-5377-7461 081-6450459

ผู้อ านวยการส านกับริหารพ้ืนทีอ่นรุักษ์ที ่15

    นายนิพนธ์  จ านงสิริศักดิ์ 0-5371-1402 0-5371-1961 081-8285689

ผู้อ านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่2 เชียงราย (ประจ าต าแหน่ง)

   นายสมศักดิ ์ เจยีมสงวนพงษ์ 0-5371-1445 0-5371-1445 086-1147778

หัวหนา้ศนูย์ส ารวจอุทกวิทยาที ่5 เชียงราย

    นายอธิชยั  โฉมแดง  0-5316-6764 0-5316-6766 0-5371-5414 089-5617776

ผอ.สถานอีุตุนยิมวิทยาเชียงราย

   นายพีรัตน์  เรืองสุกใส 0-5379-3061 0-5379-3061 081-6944798

0-5379-3062

6.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ

4.  กระทรวงคมนาคม

5.  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผู้อ านวยการศนูย์ฝกึอาชีพสตรีจงัหวัดเชียงราย

   นายชาลี  สมมาตร 0-5395-8055 0-5372-9962 089-9561359

ผู้อ านวยการศนูย์พัฒนาสังคม หนว่ยที ่12 จงัหวัดเชียงราย

    นายฉัตรชยั  เฉลิมชว่ง 0-5391-8415 0-5391-8416 089-9569732

ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จงัหวัดเชียงราย

     นางดุษฎ ี จนัทรากา 0-5371-7704 0-5371-7705 089-4704440

หัวหนา้บ้านพักเด็กและครอบครัวจงัหวัดเชียงราย 081-8811293

    นายพิบลูย ์  มัง่มา 081-8811293 0-5391-8157 081-8835404

การค้าภายในจงัหวัดเชียงราย 0-5360-0890 0-5371-7763 089-9569773

   นางศุภมิตร   อิสรานุเจริญกุล (รก.) 0-5315-0196 0-5374-4263 1569

ผู้อ านวยการส านกังานการค้าต่างประเทศ เขต 6  (เชียงราย)

    นายไกรศรี  ประวิงทรัพย์ 0-5316-6612 0-5371-9615 081-9510922

0-5371-9613

ผอ.สนง.ประกันภัยจงัหวัดเชียงราย 0-5371-7195

    นายสุรเชษฐ ์ มีโส 0-5371-7719 0-5371-7195 081-1748932

หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า จ.ชร. 0-5374-4115 0-5371-4761 26186 E-mail :

    นางสาววรนิษฐ ์ อภิรัฐจริวงษ์ 0-5374-4116 089-9569798

ผอ.ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

   นายชรินทร์  สุวรรณภูเต 0-5360-2758 0-5360-2754 089-9201602

9.  กระทรวงมหาดไทย

7.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชพี (ชาย) จังหวัดเชยีงราย

กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์

chiangrai@dbd.go.th

230 หมู่ 2 ร่องเสอืเต้น ซอย 3 ถ.แม่กก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชยีงราย 57100

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล

8.  กระทรวงพาณิชย์

mailto:chiangrai@dbd.go.th
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ผู้พิพากษาหัวหนา้ศาลจงัหวัดเชียงราย 0-5371-7885

    นางสาวนิรชา  พานิชอัตรา 0-5371-7883 0-5371-9471 081-9430113

ผู้พิพากษาหัวหนา้ศาลจงัหวัดเทงิ

    นายตุลยฤทธิ  สมนึก 0-5379-5217 0-5379-5288 081-7525690

ผู้พิพากษาหัวหนา้ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดเชียงราย

    นางกนกวรรณ  ดลนิมิตสกุล 0-5375-0852 0-5375-0852 081-8394013

ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงราย ประจ าต าแหน่ง

    นายกฤช  กระแสร์ทิพย์ 0-5317-0551 0-5317-0553 0-5375-7543 081-9084672

ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอเทงิ

    นายทนงศักดิ ์ เกษตรธรรม 0-5379-5654 0-5379-5939 081-7060023

ผู้อ านวยการสถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชียงราย ประจ าต าแหน่ง

    นางกรรณกิา  วัชริทร์ 0-5375-0862 0-5375-0862 089-9681158

ประธานกรรมการบริหาร ส านกังานยุติธรรมจงัหวัดเชียงราย

    นางกรรณกิา  วัชริทร์ 0-5315-0190 0-5360-1673 081-9090100

ผู้อ านวยการศนูย์พัฒนาฝมืีอแรงงานจงัหวัดเชียงราย 082-7822768

   นางสาวอาภากร  ว่องเขตกร 0-5315-2048 0-5315-2049 089-9277571

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝมืีอแรงงานนานาชาติเชียงแสน

   นางสาวเกยรู  คณารุง่เรือง 0-5377-7471-4 0-5377-7472 0-5377-7473 854838564

หัวหนา้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

    นางสาวฉัตรลดา  สินธุสอน 0-5377-7102 0-5365-0723 089-8982579

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
         บ้านพัก / มือถือโทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน

12.  กระทรวงวัฒนธรรม

10.  กระทรวงยุติธรรม

11.  กระทรวงแรงงาน
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ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 1

   นายนพรัตน  อู่ทอง 0-5371-1410 0-5371-3668 0-5375-2381

0-5371-3032

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2

    ดร.เอกชยั  ผาบไชย 0-5372-9651 0-5372-9650 085-7057070

0-5372-9110

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3

   นางสาวสายสวาท  วิชยั 0-5365-3463 0-5365-3463 085-7132635

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4

    0-5379-5431 0-5379-6139

ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา  เขต 36   (1115/23 ถ.ไกรสรสิทธ์ิ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย)

   นายทองปอนด์  สาดอ่อน 0-5360-1450 0-5360-1450 089-7551857

ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จงัหวัดเชียงราย

   น.ส.วิเลขา  ลีสุวรรณ์ 0-5371-1944 0-5371-1944 0-5371-4020 081-9528075

ผอ.ศนูย์ฝกึและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย

    นายพิศิษฐ ์  วศินภัทรโภคิน 0-5365-0995-6 0-5377-7434 081-8838474

ผู้อ านวยการศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดเชียงราย

    นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์ 0-5360-0218 0-5360-0791 0-5377-3495 081-4730828

ผู้อ านวยการส านกังานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา(สก.สค.)

    นายอุดม  ประมวล 0-5360-0218 0-5360-0791 0-5377-3495 081-4730828

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6034

    รศ. ดร.วันชยั  ศิริชนะ 0-5391-6000 0-5391-6092

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    นายทศพล  อารีนิจ 0-5377-6000 0-5377-6001

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง

    รศ.วิศิษฐ ์ ทวีเศรษฐ 0-5315-2082 0-5315-2050 081-8146725

ผอ.ศนูย์บริการวิชาการเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

    นายประทีป  ต่ายใหญเ่ทีย่ง

ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

    นายเทพชยั  ร่มโพธ์ิ 0-5367-4350 0-5367-4349 081-8858663

ผอ.วิทยาลัยเทคนคิกาญจนาภิเษกเชียงราย

   นายเกตุ   บญุล้อม 0-5367-3912 0-5367-3911 081-7241346

13. กระทรวงศึกษาธิการ

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ
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ผอ.วิทยาลัยเทคนคิเชียงราย

   นายธวัชชยั  พันธ์นิกุล 0-5371-3038 0-5371-3025 089-7088591

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

    ผศ.ประสาร  รุจริะศักดิ ์(รก.) 0-5372-9600 0-5372-9607 089-1910005

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย

   นางคนึงนิจ  พรหมเนตร 0-5371-3036 0-5371-1561 081-9937714

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

   นางพรเพ็ชร  พรรณวงค์ 0-5377-4589 0-5377-4584 086-1945254

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง้

     นายเสรี  เสียงวัฒนะ 0-5395-3392 0-5395-3474 089-9582987

ผอ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

    นายทวีศักดิ ์ พิพัฒนาศักดิ์ 0-5371-1018 0-5371-3003 086-6719588

ผอ.โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

    นายสมบตัิ  ประมวน 0-5371-1450 0-537-1471 081-2892679

ผอ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

    นายพานทอง  วังเค็ม 0-5375-8494 0-5379-8495 081-0205779

ผอ.โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 0-5374-2503

    นายการันต์  จนัทรานันต์ 0-5374-2500 0-5360-5020 089-7002021

ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง

    นายพิรุณ  บรรดิ 0-5371-1017 0-5371-1017 081-7162545

ผจก.วิทยาลัยอาชีวศกึษาพณิชยการเชียงราย

     นายโกวิท  ศุภมงคล   0-5371-1021 0-5375-2997 081-9510753

ผอ.โรงเรยีนพณิชยการเชียงราย

    นายสุเมธ  ดาววิจติร 0-5371-1021 0-5375-2997 081-8846959

ผอ.โรงเรียนอนบุาลเชียงราย

    นายจ านงค์  พรมจนัทร์ 0-5371-1371 0-5374-4279 081-4726175

ผจก.โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

    นายสถาพร  ล่ิมผดุง 0-5371-1320 0-5371-7638 089-1915949

ผอ.โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

    นายสว่าง  สายวิเศษ 0-5371-1320 0-5371-7638 081-6038338

ผอ.โรงเรียนเมืองเชียงราย 0-5371-4832

    นายสุบรรณ  ทันดร 0-5371-3014 0-5371-4832 081-7644330

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ

13. กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)
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ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

    นายสมบรูณ ์ น้อยหมอ 0-5371-1620 0-5371-1620 081-9608988

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 0-5371-1969

    นางจนัทร์สวย  เจริญศัสตรารักษ์ 0-5371-1969 กด 14 086-5871892

ผอ.โรงเรยีนเทศบาล 3 ศรทีรายมูล

    นายสน่ัน  จอมใจ 0-5371-2002 0-5371-3035 089-9509455

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

    นายกิจจา  อ่องฬะ  0-5371-1975 0-5371-4143 089-7558493

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5  เด่นห้า

    นายชยัมงคล  ฟุ้งเฟื่อง 0-5371-1976 0-5375-8608 089-8383569

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 0-5360-0806

    นายสุเนศณ ์ บตุรสาร 0-5315-2072 0-5315-2012 081-5684485

ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จ.ชร.

    นายศราวุธ  สุตะวงค์ 0-5371-7788 0-5371-8484 081-7964779

ผู้อ านวยการโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์แม่จนั

    นายศรยทุธ  เรืองน้อย 0-5366-0756 0-5366-0756 081-6882045

0-5377-1932

ผู้อ านวยการศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่13

    นางกุลธิดา  ศิริวัฒน์ 0-5317-6225-6 0-5317-6224 081-8813068

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจงัหวัดเชียงราย

  พล.ต.ต.วันชยั  สุวรรณศิริเขต 0-5371-8118 0-5371-1979 081-5322277

(ภายใน 100) 0-5371-1542 0-5371-1437

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย (บร.)

   พ.ต.อ.ธนอินทร์  เทพรักษา 0-5371-1986 081-8850255

(ภายใน 200)

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย (บร.)

   พ.ต.อ.สงวน  โรงสะอาด 0-5374-4046 081-4729999

(ภายใน 400)

โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ

14. กระทรวงสาธารณสุข

13. กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล

15. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย (บร.)

   พ.ต.อ.ยทุธชยั  พัวประเสริฐ 0-5371-1449 081-7835577

(ภายใน 500)

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย (บร.)

0-5360-0865 089-9981994

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย (บร.)

0-5371-3682 081-8851248

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย (บร.)

   พ.ต.อ.วิรัช  สุมนาพันธ์ุ 081-8838466

ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย

   พ.ต.อ.อ านวย  ณ  ล าปาง 0-5360-0867 089-8503893

พงส.(สบ 4)ภ.จว.เชียงราย

    พ.ต.อ.ยงยทุธ  ชยัสวัสดิ์ 0-5371-8118 081-8674139

ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย

    พ.ต.อ.ธรรมศักดิ ์ ปิน่ทอง 0-5371-8118 084-6874343

ผกก.สภ.เมืองเชียงราย

   พ.ต.อ.ชวูิทย ์ กองแก้ว 0-5371-8028 0-53744572 0-5371-1436 087-7899596

ผกก.สภ.แม่จนั

   พ.ต.อ.ไพรัช  คุม้ล้วนล้อม 0-5377-1444 0-5377-2119 081-6029991

ผกก.สภ.แม่สาย

   พ.ต.อ.ณฎัฐวุฒิ  ยวุวรรณ 0-5373-1444 081-0345151

ผกก.สภ.พาน

   พ.ต.อ.ธาตรี  กุลวัฒน์ 0-5372-1515 081-8837142

15. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ต่อ)

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ
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ผกก.สภ.เชียงแสน

   พ.ต.อ.สันติ  กองสมัคร 0-5377-7111 0-5365-0032 087-1724777

 (301)

แทน ผกก.สภ.เชียงของ

   พ.ต.อ.ถนอมศักดิ ์ ยศแผ่น 0-5379-1426 0-5379-1427 089-9994932

ผกก.สภ.เทงิ

   พ.ต.อ.เถกิง  ทองอินทร์ 0-5379-5405-6 0-5379-5944 081-7645276

ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า

   พ.ต.อ.ไพศาล  นันตา 0-5378-1466 0-5364-8953 081-8822755

(308)

ผกก.สภ.แม่สรวย

   พ.ต.อ.ธนนท์  เวชชยานนท์ 0-5378-6004 083-1994338

 (501)

ผกก.สภ.ป่าแดด

   พ.ต.อ.สรณะ  ศิริโกมล 0-5376-1012 0-5376-1014 081-9508306

ผกก.สภ.เวียงชัย

   พ.ต.อ.สมาน  ไกรพล 0-5376-9237 0-5317-0630 081-7641516

ผกก.สภ.พญาเม็งราย

   พ.ต.อ.ด ารง  ใบพลูทอง 0-5379-9112 089-7562038

0-5379-9113

ผกก.สภ.เวียงแก่น

   พ.ต.อ.ชวลิต  ธนาค า 0-5360-8081 0-5360-8345 081-9526379

ผกก.สภ.แม่ฟ้าหลวง

   พ.ต.อ.บญุวาศน์  มังคราช 0-5376-7109 081-8832609

15. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ต่อ)

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ
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ผกก.สภ.ขุนตาล

   พ.ต.อ.ประหยดั  สิงสิน 0-5378-0016 081-7967706

แทน ผกก.สภ.แม่ลาว

   พ.ต.อ.สุธรรม  ชาติอาษา 0-5377-8191 080-4953737

        (301)

ผกก.สภ.เวียงเชียงรุง้

   พ.ต.อ.ประเจยีต  หนูเทพ 0-5395-3155 0-5390-4884 081-8822380

ผกก.สภ.ดอยหลวง

   พ.ต.อ.สุรกฤษฎิ ์ เกิดมัน่ 0-5379 -0090 089-7011999

รอง ผบก.ภ.จว.ชร. 0-5374-4046

ผู้บังคับกองร้อย (สบ2) กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน ที ่327

    พ.ต.ต.วิชยั  จ าปาทุม 0-5377-1880 0-5377-1880 085-4015265

ต ารวจทอ่งเทีย่วเชียงราย

    พ.ต.ต.พิเชษฐ  กลีบทอง 0-5371-7779 086-6269192

0-5371-7796

ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจงัหวัดเชียงราย (อยู่ที่ อ.แมส่าย)

     พ.ต.อ.สิทธ์ิ  ศิริกังวาลกุล 0-5373-1008-9 0-5373-1008-9 081-7202047

สารวัตรสถานตี ารวจน้ าที ่1 กองก ากับการ 11 กองบังคับการต ารวจน้ าอ าเภอเชียงแสน)

    พ.ต.ท.ธธนวัฒน์  หิรัญเชวงศักดิ์ 0-5377-7003 0-5377-7003 081-6270201

    พ.ต.ท.ชาญชยั  ชาญรัตนพิทักษ์ 0-5379-1450 0-5379-1450 086-9591109

    พ.ต.ท.โกวิท  สุมงคล 053-608333 053-608333 081-9634569

อัยการจงัหวัดเชียงราย 0-5371-5826

   นายปริญญา  พันธ์ุพานิช 0-5371-1614 0-5371-5826 089-9207523

อัยการจงัหวัดเทงิ

   นายสุวรรชยั  ลิริวรายาพงศ์ 0-5379-5628 0-5379-5628 089-9207458

อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดเชียงราย

    นายคมกริช  ดุลยพิทักษ์ 0-5360-1618 0-5360-1618 083-7783939

16.  ส านักงานอัยการสูงสุด

15. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ต่อ)

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ

สารวัตรสถานตี ารวจน้ าที ่2 อ าเภอเชียงของ

สารวัตรสถานตี ารวจน้ าที ่๓ อ าเภอเวียงแก่น
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ผู้อ านวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวัดเชียงราย

   นายวิเชยีร  นุ่นรอด 0-5371-1601 0-5371-1601 081-8850931

องค์การฯ โทรสาร มหาดไทย โทรศพัท์ มือถือ

ผู้อ านวยการศนูย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวัดเชียงราย

    นางอมร  อายปุนั 0-5371-3004 0-5371-3004 0-5360-0535 081-6020911

หัวหนา้ส านกังานหนงัสือเดินทางชั่วคราวจงัหวัดเชียงราย

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ

ต าแหนง่/ยศ-ชื่อ-สกุล
โทรศพัท์/โทรสาร  ทีท่ างาน          บ้านพัก / มือถือ

19. กระทรวงการต่างประเทศ

18. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

17. ส านักนายกรฐัมนตรี


