รายชื่อผู้บริหารสานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ที่
หน่วยงาน
สานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3
1 สำนักประชำสัมพันธ์เขต 3
2 ส่วนแผนงำนและพัฒนำงำน
ประชำสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล

นำงศศิธร สุดเจริญ

นำงสำวนันทวรรณ กันคำ
นำงนุชนำถ บริสุทธิ์

3 ส่วนข่ำวและรำยกำรภูมิภำค

4 ส่วนเทคนิค
5 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
6 ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ ไป

นำงเหมือนใจ วงศ์ใหญ่
นำงรำตรี จักร์แก้ว
นำงเยำวลักษณ์ เครือคำขำว
นำยเอนก แนมทอง
นำยพรชัย ศรีกะพำ

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยกำรสำนัก
09-2246-8314
ประชำสัมพันธ์เขต 3
ผู้อำนวยกำร
09-2246-8571
ส่วนแผนงำนและพัฒนำ
งำนประชำสัมพันธ์

0-5328-3737
0-5328-3748

0-5328-3738 49 ถ.ประชำสัมพันธ์ ต.ช้ำงคลำน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
0-5328-3748

หัวหน้ำกลุ่มแผนงำน
และวิชำกำร
หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริม
และเผยแพร่งำน
ประชำสัมพันธ์

08-1591-8766

0-5328-3748

0-5328-3748

08-6780-3777

0-5328-3748

0-5328-3748

ผู้อำนวยกำร ส่วนข่ำว
และรำยกำรภูมิภำค
หัวหน้ำกลุ่มข่ำว
หัวหน้ำกลุ่มรำยกำร
ผู้อำนวยกำรส่วนเทคนิค
หัวหน้ำศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

09-2246-8572

0-5328-3740

0-5328-3740

09-8262-2505
08-6420-1509
09-2246-8573
09-0673-6662

0-5328-3747
0-5328-3736

0-5328-3747
0-5328-3736

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทัว่ ไป 09-2246-8570

0-5328-3734-5

0-5328-3738

1

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1 สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด นำยชนดนัย ชนกล้ำหำญ
เชียงใหม่
สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
2 สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม่ (สทท.11)
3 สถำนีโทรทัศน์ช่อง 3

4 ศูนย์ข่ำวภำคเหนือสถำนี
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
5 ศูนย์ข่ำวสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ประชำสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่

09-2246-8346

0-5311-2740

0-5311-2741 อำคำรศูนย์รำชกำรศำลำกลำง ชั้น 5
ถ.โชตนำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300

ผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยรำยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยข่ำว

09-2246-8575
09-2246-8576
09-2246-8577

0-5381-8061

0-5328-3745 49 ถ.ประชำสัมพันธ์ ต.ช้ำงคลำน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ผู้สื่อข่ำว

08-1882-8988

pongtheptv3@gmail.com

นำยปรเมษ นัญชยำนนท์
นำยวสันต์ เจริญตระกูล

ผู้สื่อข่ำวพิเศษ
ผู้สื่อข่ำวพิเศษ

08-9755-6419
08-6587-0435

monztv3@hotmail.com
wasantv3@hotmail.com

น.ส.นฤมล แก้วโอภำส

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

08-6916-0234

0-5389-0551

(หมุนเวียน)

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

-

0-5322-1030

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

-

0-5322-0766

นำงสำวศศิวิมล พงษ์ปรีชำ
นำงนันทนำ อินหลี
นำยสมรัตน์ มะลิลำ
นำยพงศเทพ เจริญเต๋

6 ศูนย์ข่ำวสถำนีโทรทัศน์ โมเดิร์น นำยประเสริฐ เลิศพงศ์พริ ุฬห์
ไนท์ ทีวี (ช่อง 9 อสมท.)

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5312-1111 160/5 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
0-5321-0276 อำคำรสถำนีถ่ำยทอดเชิงดอยสุเทพ
ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200
0-5322-0767 อุทยำนกำรค้ำกำดสวนแก้ว
ชั้น 10 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

2

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

นำยวิวัฒน์ชัย สมค้ำ

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

-

0-5333-9090

8 Nation TV

นำยสุพรี ์ สังหรำนนท์

บรรณำธิกำร

0-5328-2110

9 ASTV

น.ส.ศรีวรรณ เจริญทรัพย์

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

0-5324-2004

ผู้สื่อข่ำว

0-5324-2005
0-5327-3224

สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
7 ศูนย์ข่ำวไทยพีบเี อสภำคเหนือ

10 ไทยรัฐทีวี

11 TNN24

ชื่อ-นามสกุล

นำยเจตน์ตนำ เมืองลือ

12 New TV

นำยศิระ วีรตันตยำภรณ์
นำยเอกพงศ์ ประดิษฐ์พงษ์
นำยสนัน่ เข็มรำช

13 มติชนทีวี

นำงสำวจินตนำ กิจมี

14 สปริงนิวส์

นำงสำวขวัญดำว จิตรพนำ
นำงสำวจันจิรำ จำรุศุภวัฒน์

08-1386-5040

ผู้สื่อข่ำว
ผู้สื่อข่ำว
หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

09-1919-1969
08-6428-1429
-

0-5327-2555

บรรณำธิกำร

09-9269-1141

0-5321-1986

ผู้สื่อข่ำว
ผู้สื่อข่ำว

08-8266-7099

-

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5339-9091 91 หมู่ 4 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย
จ.เชียงใหม่ 50210
0-5328-2110 24/1 ถ.นัทรำม ชอย7 ต.หำยยำ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
0-5324-1200 201/20 ศรีอนันต์ซิตี้ ต.ฟ้ำฮ่ำม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Mail: aek_bun@yahoo.com
0-5327-3224 68/5 ถนนทิพยเนตร ต.หำยยำ
อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
Mail:jetana@thairath.co.th
sirapress@gmail.com
eakpong@nationgroup.com
0-5327-2555 ศูนย์ข่ำวหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
164/37 ถ.ช้ำงคลำน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
northdailynews@hotmail.com
0-5321-1986 6 นิมมำนเหมินทร์ ซ.2 ต.สุเทพ
อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
ckitmeem@yahoo.co.th
jane.jarusupawat@gmail.com
jday_29@hotmail.com

3

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

Mobile

นำงสำววรัทยำ ไชยลังกำ

ผู้สื่อข่ำว

08-9956-1046

นำยชัยฤทธิ์ ลิมปนำรมณ์

ผู้สื่อข่ำว

-

-

ผู้ประสำนงำน
โต๊ะข่ำวซำวห้ำ

08-6654-8040

0-5341-8720
ถึง 26

0-5341-8730 22/4 ถ.รำชภำคินยั ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 52000

นำยฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน

รักษำกำรบรรณำธิกำร
ข่ำว

08-9759-2091

0-5321-8985

0-5321-8986 9/15 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำปำง
ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
tada2516@hotmail.com

นำงสำวชนิสำ ชมศิลป์

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8579

0-5381-8055

0-5327-5294 49 ถ.ประชำสัมพันธ์ ต.ช้ำงคลำน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

20 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทยอำเภอฝำง

นำงสำวมัณฑนำ อำษำกิจ

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8591

0-5338-2539

0-5345-1632 594 หมู่ 3 บ้ำนเวียงสุทโธ
ต.เวียง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

21 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง

พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ

หัวหน้ำสถำนี

08-1491-4060

0-5321-2292

0-5311-2379 ถ.โชตนำ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

0-5311-2380

0-5389-0221 จ.เชียงใหม่ 50180

สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
15 ช่อง 8
16 Amarin TV

ชื่อ-นามสกุล

17 บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ นำงนิศำนำถ กตัญญูตำนนท์
เทเลวิชั่น จำกัด (we tv) นำงสำวยุญธิดำ ลัภพระบุตร

18 LC Cablewiz เชียงใหม่

สถานีวิทยุกระจายเสียง
19 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

กองทัพ ภำคที่ 3 ส่วนหน้ำ

นำงกำญจนำ เกษทองมำ

ผู้สื่อข่ำว

08-1531-9403

เชียงใหม่

นำงธัญชนก จริภิญญำมณี

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด

08-1457-3679

โทรศัพท์

ที่ตั้ง

โทรสาร

masscomm_k@hotmail.com
-

-

4

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
สถานีวิทยุกระจายเสียง
22 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง อสมท. นำยสุระ ลีจุติภูมิ
เชียงใหม่

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ตั้ง

นำยสถำนี

-

0-5335-7061

0-5335-7062 16/5 ถ.นิมมำนเหมินทร์ซอย16
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

05-329-7128

0-5329-7128 ถ.โชตนำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

23 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงเสียง
สันติรำษฏร์ (สวพ)

พ.ต.ท.ปิยภูมิ นำถึง

หัวหน้ำสถำนี

-

ด.ต.องอำจ ศรีทอง

ผู้จัดรำยกำร

08-9578-9751

24 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
ประจำถิน่ (วปถ.2)

ร.อ.สมพร มะลิหอม

หัวหน้ำสถำนี

-

0-5324-1224

0-5324-1644 285 ถ.กองทรำย ต.วัดเกต
ต่อ 3476 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

25 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงทหำร
อำกำศเชียงใหม่ (ทอ.013)

น.ท.ประภำส โสภำนะ

ผู้อำนวยกำร

-

0-5327-7207

0-5327-7207 ถ.สนำมบิน ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

26 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง

นำยจำรีต หอมมำก

หัวหน้ำสถำนี

08-1288-1123

0-5334-5732

0-5334-5732 302 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว อ.สันทรำย

08-1951-4469

0-5326-2737

0-5326-2737 จ.เชียงใหม่ 50210

08-4318-4203

0-5349-8327

0-5334-5801 9 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว

เสียงสำมยอด
27 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
เสียงจำกทหำรเรือ
28 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
กรมกำรรักษำดินแดน
จังหวัดเชียงใหม่

น.ท.มำโนช ธูปแก้ว
ร.ท.กรำนต์ชัย มีสมบูรณ์
พ.ท.สุชำติ ชุ่มลือ

ผู้อำนวยกำร

50200

หัวหน้ำส่วนรำยกำร
หัวหน้ำสถำนี

อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210
-

0-5322-2645

0-5322-2645 ถ.โชตนำ หนองฮ่อ ต.ช้ำงเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

5

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง
29 สถำนีวิทยุเสียงสื่อสำรมวลชน
เชียงใหม่

ชื่อ-นามสกุล
นำยประกำศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ตั้ง

หัวหน้ำสถำนี

-

0-5394-2328 คณะกำรวิชำสื่อสำรมวลชน
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 50200

08-6195-6824

0-5389-2326
0-5394-3230
0-5321-3510
0-5349-1862

0-5312-2227

0-5312-2227 ถ.โชตนำ ต.ดอนแก้ว อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50180

30 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

นำยนิวัติ มังตำ

ผู้อำนวยกำรสถำนี

31 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงกรม
พลังงำนทหำร

ร.ต.สุพจน์ สุคนธสังข์

หัวหน้ำฝ่ำยรำยกำร

นำยอินสม ปัญญำโสภำ

บรรณำธิกำร

08-7657-8190

0-5322-6252
ถึง 4

0-5321-6255 56 ถ.สำมล้ำน ต.พระสิงห์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

นำยสรำวุฒิ แซ่เตียว

ผู้อำนวยกำร

-

0-5317-9686

0-5350-6277 164 ถ.รำชเชียงแสน อ.เมือง

-

บรรณำธิกำร

-

0-5317-9687

34 หนังสือพิมพ์ภำคเหนือ

นำยอำนำจ จงยศยิ่ง

ผู้อำนวยกำร
บรรณำธิกำร

-

35 หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ
กำรเมืองภำคเหนือ

นำยกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศำล

เจ้ำของ/บรรณำธิกำร

08-4365-8151

หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น
32 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
33 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นวิ ส์

0-5322-2585

-

0-5349-1863 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
บ้ำนป่ำแดด ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย
จ.เชียงใหม่ 50210

จ.เชียงใหม่ 50200
0-5321-5314 233/1 ถ.ช้ำงเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
0-5327-5142

ตู้ปณฝ.162 พระสิงห์
อ.เมืองเชียงใหม่ 50205
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์ห้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
36 นิตยสำร Welcome to
นำยโกศล ผดุงทรง
Chiangmai & Chiangrai

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

บรรณำธิกำร

-

0-5326-0705
0-5324-7083

053248033

ที่ตั้ง
6 ถ.หน้ำวัดเกตุ ซอย 1 อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

37 นิตยสำร Citylife

นำยภิมทร์ เขมะสิงค์

บรรณำธิกำร

-

0-5322-5201
0-5335-7428

0-5335-7491 3 ถ.ชมดอย ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

38 วำรสำร Passport to
Suvannaphoum

นำยจิรัญญ์ ศิริ

บรรณำธิกำร

-

0-5380-8700
ถึง 71

0-5380-8770 3 ซอย 1 ข้ำงตลำดต้นพยอม
ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

39 หนังสือพิมพ์ก้ำวหน้ำนิวส์

นำยเกษตร เพชรสัมฤทธิ์

ผู้สื่อข่ำว

08-9999-3975

0-5320-6835

0-5320-6835 ตู้ปณฝ.162 พระสิงห์ อ.เมือง
เชียงใหม่ 50200 89/387
0-5301-2119 บ้ำนเอื้ออำทร ม.9 ต.ต้นเปำ
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

40 หนังสือพิมพ์ Chiangmai Mail นำยนพนิวัฒน์ ไกรฤกษ์

บรรณำธิกำร

-

0-5385-2557

0-5385-2557 333/12 หมู่ 2 หมู่บำ้ นนันทวัน
ต.หนองจ๋อม อ.สันทรำย
จ.เชียงใหม่ 50210

41 นิตยสำร INFORM MAGAZINE นำยวัชระ ยุทธวำนิชกุล

เจ้ำของผู้พมิ พ์ ผู้โฆษณำ 08-9433-5589

0-5321-2247

0-5321-2247 417/4 หมู่ 1 ถ.น้ำตกแม่สำ
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

42 บริษัท เอส.พี. พับลิชชิ่ง จำกัด นำยสวำสดิ์ โพโสลี
หนังสือพิมพ์คอมพำส
แม็กกำซีน และ ไกด์ไลน์

เจ้ำของผู้พมิ พ์ ผู้โฆษณำ

0-5381-4444

0-5381-4457 11/1 ซอย 3 ถนนบำรุงบุรี
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

-
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์ห้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
43 บริษัท เอส.พี. พับลิชชิ่ง จำกัด นำยสวำสดิ์ โพโสลี
หนังสือพิมพ์คอมพำส
แม็กกำซีน และ ไกด์ไลน์
44 สำนักพิมพ์ธุรกิจ ภำคเหนือ

นำยวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์

หนังสือพิมพ์เสียงเวียงพิงค์
นำงสุปรำณี เรืองพรวิสุทธิ์
หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจกำรเมือง
45 นิตยสำร
HALLO CHIANGMAI

นำงสำวศิริ เศรษฐโกมุท
นำงปวลี มุนนิ ทร
นำงสำวเมธินี กันปวน

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

เจ้ำของผู้พมิ พ์ ผู้โฆษณำ

-

0-5381-4444

0-5381-4457 11/1 ซอย 3 ถนนบำรุงบุรี
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ผู้อำนวยกำร

08-1881-8688

0-5385-2719

0-5387-2865 36/2-3 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ

บรรณำธิกำร

08-3862-4445

0-5311-0677

อ.เมือง จ.ชียงใหม่ 50300

บรรณำธิกำรบริหำร
ผจก.ฝ่ำยโฆษณำ

08-9191-6495
08-9634-5326

0-5322-6956

0-5322-6951 45 โครงกำรเจเจมำร์เก็ต ห้อง B11
ถ.อัษฎำธร ต.ป่ำตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

หัวหน้ำกองบรรณำธิกำร 08-6672-7707

โทรสาร

ที่ตั้ง

46 หนังสือพิมพ์เฉียบแม็กกำซีน
เฉียบเรดิโอ 92.00 MHz

นำยแซม ตระกำร

ผู้อำนวยกำร

08-1960-5000

0-5310-5475

0-5310-5475 114 หมู่ 1 อำคำรอังเกตุ พำวิลเลี่ยม
ชั้น 11 ห้อง 1109
หมู่ 1ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000

47 นิตยสำร CHIANGMAI MAG

นำยนำพล สุริยะเจริญ

บรรณำธิกำร

-

0-5327-9686

0-5320-6377 บริษัท เชียงใหม่รำยวัน จำกัด
ถนนรำชเชียงแสน ต.หำยยำ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

48 นิตยสำร Welcome
Magazine for free

นำยกฤตภัทร์ สุนำรินทร์

บรรณำธิกำรบริหำร

-

02-433-2633

02-433-7336 บริษัท สื่อกลำง 2010 จำกัด
ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงยี่ขัน
เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์ห้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
49 หนังสือพิมพ์
THAILAND ANNONCES

Stephene ISTRIA- BOULEAU

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

บรรณำธิกำรบริหำร

09-3251-5024

-

-

(ภำษำฝรั่งเศส)

ที่ตั้ง
140 หมู่บำ้ นคำสิงห์ ตำบลป่ำตัน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ประจาจังหวัดเชียงใหม่
50 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ภำคเหนือ) นำยชัยพินธ์ ขัติยะ

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

08-1993-0309

0-5327-3224

0-5327-3224 68/5 ถ.ทิพย์เนตร ต.หำยยำ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

51 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์

นำยสนัน่ เข็มรำช

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

-

0-5327-2555

0-5327-2555 164/37 ถ.ช้ำงคลำน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

52 หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์

นำยสุบนิ เขือ่ นแก้ว

ผู้สื่อข่ำว

-

0-5321-0611
0-5322-2047

0-5341-8382 252/16 อำคำรคุ้มแก้วพำเลซ
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

บรรณำธิกำรข่ำว

08-1568-5116

0-5328-2110

0-5328-2110 24/1 ถ.นันทรำม ซอย 7 ต.หำยยำ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
suriya_t@nationgroup.com

ผู้สื่อข่ำว

08-9853-4354

0-5342-4304

0-5342-4304 ซอย 7 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

-

0-5327-2100

0-5327-2101 164/108 ถ.ช้ำงคลำน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

53 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
นำยสุพรี ์ สังหรำนนท์
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนชั่นทีวี
54 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด

นำยกฤษณะ เชิญธงไชย

55 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำภำคเหนือ นำยอำนำจ จงยศยิ่ง

north2525@hotmail.com
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ประจาจังหวัดเชียงใหม่
56 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
นำงณัชชำ อุดตะมัง
57 หนังสือพิมพ์มติชน

58 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

0-5338-6887

นำยปรำกำร พรประสำท

ผู้สื่อข่ำว

08-1950-3226
08-9632-7461
-

นำงสำวจินตนำ กิจมี

ผู้สื่อข่ำว

-

0-5321-1986

นำยภำนุเมศ ตันรักษำ

ผู้สื่อข่ำว

08-6654-9921
08-4494-2777
08-9853-6193
08-9191-4900
08-1716-4007

0-5321-7595

59 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐประจำ นำยถวิล ศักดิ์เร็ว
จังหวัดเชียงใหม่
60 หนังสือพิมพ์ประชำชำติธุรกิจ/ นำงกรรณิกำร เพชรแก้ว
Asia Calling

ผู้สื่อข่ำว
ผู้สื่อข่ำว

0-5320-6567

0-5324-2619
0-5339-8666

นำงสุธิดำ สุวรรณกันธำ
น.ส.ปำริสำ กำญจนกุล

ผู้สื่อข่ำว
ผู้สื่อข่ำว

08-9915-3226
-

0-5321-3510

63 หนังสือพิมพ์นวิ ส์มหำชน
สำนักงำนสำขำภำคเหนือ

นำยธนกฤต กลิ่นนำค

ผู้สื่อข่ำว

08-7495-0009

0-5320-0494

64 หนังสือพิมพ์บำ้ นเมือง

นำยนิวัตร ธำตุอินจันทร์

หัวหน้ำศูนย์ข่ำว

08-7183-3548

-

65 หนังสือพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ
ประจำจังหวัดเชียงใหม่

นำงนภำพร ขัติยะ

ผู้สื่อข่ำว

08-1021-9006

0-5384-7677

61 สำนักข่ำว INN
(ร่วมด้วยช่วยกัน)

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5338-6887 20 หมู่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220
0-5320-6567 40/1 ถ.รำชเชียงแสน ซ.1 ต.หำยยำ
อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
0-5321-1986 6 นิมมำนเหมินทร์ ซ.2 ต.สุเทพ
อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
0-5321-7595 39 ซอย 15 ถ.มหำโชค ต.ป่ำตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
0-5324-2619 84/5 ถ.ตรัสวงศ์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
0-5339-8666 151/72 หมู่บำ้ นเอสอำร์แลนด์
ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย
จ.เชียงใหม่ 50210
0-5389-2527 nongnois@gmail.com
39 ซอย 15 ถ.มหำโชค ต.ป่ำตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
king_parinews@hotmail.com
0-5320-0494 114/112 หมู่ 1 ต.หนองป่ำครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
newmahochon@gmail.com
15/3 ถ.สนำมกีฬำ ซอย 5 (กู่เต้ำ)
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
0-5349-2228 531/30 หมู่ 3 ต.สันทรำยน้อย
อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210
50210new2548@yahoo.com
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ประจาจังหวัดเชียงใหม่
66 หนังสือพิมพ์ตำรวจสีขำว
นำยณัฐวุมิ ทองใส

67 นิตยสำรโฮมบำยเออร์ไกด์
เชียงใหม่
68 หนังสือพิมพ์ล้ำนนำบิสิเนส

นำยกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศำล
นำยพงศ์มนัส ทำศิริ

นำยสิทธิพร สำมคำ
นำยรชต สหชัยเรวี

สานักข่าวออนไลน์ / เว็บไซต์
69 สำนักข่ำวเห็ดลมHedlomnews นำงสำวขวัญดำว จิตรพนำ

ตาแหน่ง

Mobile

เจ้ำของ/ผู้พมิ พ์/ผู้โฆษณำ 08-4493-0000
ผู้อำนวยกำร
บรรณำธิกำร

08-4365-8151
08-1883-3833

บรรณำธิกำร/ผู้พมิ พ์/ผู้โฆษณำ
ผู้สื่อข่ำว
08-6922-5581

โทรศัพท์
-

0-5321-3708

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5327-5142 6/68 ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
0-5321-3709 21/5 ถนน ศิริมังคลำจำรย์ ซอย 9
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
pongmanat@gmail.com

-

-

เลขที่ 7 ซ.ปรำณี ต.ช้ำงเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
6 นิมมำนเหมินทร์ ซ.2 ต.สุเทพ
อ.เมือง เชียงใหม่
hedlomnews@gmail.com
kwandawn_j@yahoo.co.th
www.cm108.com
cm108.com@gmail.com
cmupdatenews.blogspot.Com
cmonlinenews@hotmail.com

บรรณำธิกำร

09-9269-1141

-

-

เจ้ำของ

08-6920-4444

-

-

70 เว็บไซต์ CM108

นำยนรำธิป หิรัญวุฒิกุล

71 สำนักข่ำว CM updatenews

นำยกมล เครือนิล

บรรณำธิกำร

08-2692-1413

-

-

72 สำนักข่ำว onlinenewscm

นำยนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์

บรรณำธิกำร

08-7184-8508

-

-

73 สำนักข่ำว
CM.leadernews
74 สำนักข่ำว
นอร์ท พับลิค นิวส์

นำงสำวนัทธมน จงยศยิ่ง
นำยกัณฑ์อเนก กิตติพทิ กั ษ์กุล
นำงณัชชำ อุตตะมัง

บรรณำธิกำร
ผู้สื่อข่ำว
บรรณำธิกำร

08-9560-4497
08-3495-5146
08-1950-3226
08-9632-7461

0-5338-6887

http://www.onlinenewscm.com
nopniwat@gmail.com
www.cm-leadernews.com
cmleadernews@gmail.com
0-5338-6887 http://www.northpublicnews.
com/ duen_cm@yahoo.com
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
สานักข่าวออนไลน์ / เว็บไซต์
75 สำนักข่ำวลำนนำเพรส

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

นำยกำณฑ์ โสภโณดร

บรรณำธิกำร

09-4147-9773

-

-

76 สำนักข่ำวอีเว้นท์วีคลี่นวิ ส์

นำยสรวิชญ์ กันธิตระกูลวงค์

บรรณำธิกำร

08-3888-9011

-

-

77 สำนักข่ำวนำวำเพรสออนไลน์
78 สำนักข่ำว CMSKY NEWS

นำยพิพฒ
ั น์ ศรีตะวัน
นำยเสกสรร อินทชัย

บรรณำธิกำร
บรรณำธิกำร

08-4367-2499
09-4629-7567

0-5326-2540

นำยกสมำคม

08-7657-8190

0-5322-6252

0-5321-6255 ถ.สำมล้ำน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50120

นำยกสมำคม

08-7657-8190

0-5322-2585
0-5321-5467

0-5321-5314 233/1 ถ.ช้ำงเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

นำยกสมำคม

08-4365-8151

-

-

ประธำนชมรม

-

-

-

ชมรม สมาคม สื่อมวลชนเชียงใหม่
79 สมำคมหนังสือพิมพ์ภำคเหนือ นำยอินสม ปัญญำโสภำ
แห่งประเทศไทย
80 สมำคมนักจัดรำยกำรวิทยุ
นำยอำนำจ จงยศยิ่ง
โทรทัศน์และผู้สื่อข่ำวจังหวัด
เชียงใหม่
81 สมำคมนักข่ำวเชียงใหม่

นำยกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศำล

82 ชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ นำยอำคม ตันตระกูล

ที่ตั้ง
71 หมู่ 8 บ้ำนม่วงม้ำเหนือ
ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130
www.lannapress.com
k_sopanodorn@hotmail.com,
sopanodorn@gmail.com

www.eventweeklynews.com
cm.eventsweekly@hotmail.com
http://nawapress.com
0-5326-2540 cmskynews@hotmail.com
www.cmskynews.com

ตู้ปณฝ.162 พระสิงห์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50205
88/198 หมู่ 8 ต.บ้ำนแหวน
อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230
-
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
หน่วยงาน
ชมรม สมาคม สื่อมวลชนเชียงใหม่
83 ชมรมผู้สื่อข่ำวเชียงใหม่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ตั้ง

นำยยุทธเดชำ สำยสุด

ประธำนชมรม

-

84 ชมรมสื่อมวลชนสตรีเชียงใหม่ นำงสุนทรี ประพันธ์ศรี

ประธำนชมรม

08-1530-4543

0-5327-9686
0-5327-9687
0-5380-6983

0-5320-6377 164 ถ.รำชเชียงแสน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
0-5380-6983 136/12 โครงกำรพันธ์ชำติวิลล์
ต.ป่ำแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100

85 ชมรมสื่อมวลชนและช่ำงภำพ
จังหวัดเชียงใหม่

นำยศิริพงษ์ พัฒนำกิติกุล

ประธำนชมรม

08-1992-1272

0-5333-1867

0-5333-1867 65/55 ฮิลล์ไซต์โฮม 2 หมู่ 10
ต.ต้นเปำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50130

86 ชมรมสื่อสำรมวลชนเชียงใหม่

ร.ต.ต.วินยั วิพฒ
ั นะกำรกุล

ประธำนชมรม

08-1882-4920

0-5320-4590

0-5320-4990 257/207 หมู่บำ้ นเวียงทอง
ถ.มหิดล ต.ป่ำแดด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

87 ชมรมบรรณำธิกำร
และผู้สื่อข่ำวภำคเหนือ

นำยเล็ก สำรคำม
(สฤษช สมบัติ)

ประธำนชมรม

08-6917-6226

-

0-5387-2863 199/28 หมู่ 2 ต.ต้นเปำ
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
ที่
หน่วยงาน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1 สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดเชียงรำย
สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
2 สถำนีโทรทัศน์ ช่อง 3

3 สถำนีโทรทัศน์ ช่อง 5

ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวจันทนำ อ้นคำ

นำยภูดิส กิติสถำพร

นำยกรกช ประทุมชำติภักดี

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

ประชำสัมพันธ์จังหวัด
เชียงรำย

09-2246-8347

0-5315-0163

0-5317-7327

ผู้สื่อข่ำว

08-1264-9568

0-5376-8296

ผู้สื่อข่ำว

08-1960-4697
08-9556-2276

0-5360-0564
0-5371-9640

4 สถำนีโทรทัศน์ ช่อง 9

นำงกฤติมำ ประทุมชำติภักดี

ผู้สื่อข่ำว

08-6587-1678

0-5371-9640

5 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส

นำยเหรียญชัย จันทร์สุภำเสน

ผู้สื่อข่ำว

08-9637-7057

0-5367-8851
0-5315-0163
0-5376-7713

6 เนชั่นทีวี

นำยชินภัทร์ ไชยมล

ผู้สื่อข่ำว

08-9250-1199

7 ทีนวิ ส์ ภำคเหนือ

นำยสุพจน์ มะปะเข

ผู้สื่อข่ำว

08-9700-1900

ที่ตั้ง
40 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100
91 หมู่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
aewnews@hotmail.com
296/17 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
kaitv5_cr@yahoo.com
296/17 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
krittima_mcot@hotmail.com
256 หมู่ 11 ต.ห้วยสัก อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
rudnews@hotmail.com
121/97 โครงกำรบ้ำนดู่เมืองใหม่
หมู่ 3 ต.บ้ำนดู่ อ.เมือง จ.เชียงรำย
57110
94/5 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
tnews_north@hotmail.com
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
ที่
หน่วยงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง
8 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงรำย

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

นำงสำวธนวันต์ ชุมแสง

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8581

0-5370-2642
0-5371-3015
0-5371-1494
0-5371-1601

9 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 914

น.อ.หญิงอัจฉรำ พิมพ์ทนต์

หัวหน้ำสถำนี

10 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
ทหำรอำกำศ 051

นท.อำดุลย์ กันศรีเวียง

หัวหน้ำสถำนี

11 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
กองทัพบก

พ.ต.ธวัช ม่วงโพธิ์

หัวหน้ำสถำนี

12 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
วปถ.10 เชียงรำย
13 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
ตำรวจภูธรภำค 5

ร.ท.พิษณุวัฒน์ น่วมจิตร์

หัวหน้ำสถำนี

พ.ต.อ.ภูมิปญ
ั ญำ นวตระกูลชัย

หัวหน้ำสถำนี

14 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
อสมท. เชียงรำย
15 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
กรมประมงจังหวัดเชียงรำย

นำยทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ
นำยวนิช อุบลนุช

16 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงกองทัพ พล.ท.จำนง ชัยสุวรรณ
ภำคที่ 3

08-6920-6366

08-1289-5974

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5370-2642 40 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100
radiochiangrai@ prdnorth.in.th

0-5377-1765
0-5377-2327

สำนักงำนพัฒนำภำค 3
หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

0-5377-3516
0-5377-3549
0-5371-4584
0-5371-4584

บ้ำนป่ำกล้วย ต.สันทรำย อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
rtaf015@hotmail.com
ถ.อำจอำนวย อ.เมือง จ.เชียงรำย
57000 Rdcr9075@hotmail.com

0-5371-1206

Vpt10cr@hotmail. Com

0-5372-9075
0-5366-6249

Polcri9275@ hotmail.com

นำยสถำนี

08-1881-4033

0-5315-2042

saminpanya@ hotmail.com

ผู้อำนวยกำร

08-1173-1083

0-5315-4500

หัวหน้ำสถำนี

08-6728-2939

0-5371-1667

บ้ำนปงหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงรำย 57210
Chiangrai_fm103@ hotmail.com
ค่ำยเม็งรำยมหำรำช ถ.หน้ำค่ำย
อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
ที่

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
17 หนังสือพิมพ์เชียงรัฐ
นำยวิชัย เชษฐบดี

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ผู้สื่อข่ำว

08-0089-1355

0-5374-6668

โทรสาร

ที่ตั้ง
881/7 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
chiangrat_cr1@hotmail.com
732 อำคำรไอทีดีพลำซ่ำ
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงรำย
57000

18 หนังสือพิมพ์เชียงรำยนิวส์

นำยโชติศิริ ดำรำยน

ผู้สื่อข่ำว

08-6587-0405

0-5374-0517
0-5371-3858

19 หนังสือพิมพ์ล้ำนนำ

นำยจักรภัทร แสนภูธร

ผู้สื่อข่ำว

08-1387-4606

0-5375-6675

20 นสพ.เป็นข่ำว

นำยนันทกร ตะติ

บรรณำธิกำร

08-9956-8797

21 หนังสือพิมพ์เม็งรำย

นำยชำลี รอบคอบ

ผู้สื่อข่ำว

08-9634-7386

0-5315-3080

693/10 หมู่บำ้ นกรรัฐ หมู่ 24
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย
57000

ผู้สื่อข่ำว

08-1025-9378

0-5315-1118

ผู้สื่อข่ำว

08-6183-8872

0-5371-2696

234/2 ถนนหน้ำค่ำย อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
736/1 ถนนเจ้ำชำย อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000

22 หนังสือพิมพ์ปำกกำทอง
23 หนังสือพิมพ์นครเชียงรำย

นำยอัญเชิญ ก.บัวเกสร

693/101 ม.24 หมู่บำ้ นกรรัฐ
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย
lannanews@hotmail.com
147/1 หมู่ที่ 9 ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 57140

nakornchiangrai@hotmail.com
nakorn_cr@hotmail.com
24 หนังสือพิมพ์เชียงรำยธุรกิจ

นำยเพทำย บ้ำนชี

ผู้สื่อข่ำว

08-6671-9195

0-5371-8399

116 ม.12 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
cr_business@hotmail.com
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
ที่

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
25 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
นำยณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ผู้สื่อข่ำว

08-1881-7301

0-5375-0300

26 หนังสือพิมพ์อำณำจักรพำยัพ

นำยกิตติธัช สุเรียมมำ

ผู้สื่อข่ำว

08-4740-6767

0-5371-4232

27 หนังสือพิมพ์ชำยแดนนิวส์

นำยสรยุทธ์ ปำระนันท์

ผู้สื่อข่ำว

08-9954-6011

0-5370-9295

28 หนังสือพิมพ์รวมพลัง

นำยณัทพงศ์ ทัศนเสถียร

ผู้สื่อข่ำว

08-1690-4055
08-1539-4338
08-1539-4338

29 หนังสือพิมพ์ B-BBST

นำยกิตติศักดิ์ อุปมำ

ผู้สื่อข่ำว

08-9756-0025
08-1288-5513

30 สำนักพิมพ์เอเซียมีเดีย

น.ส.ปภำคุณ สุริยะมงคล

31 นสพ. ฟ้ำหลวงเชียงรำย

นำยบุญส่ง ศรีจุมปำ

ผู้สื่อข่ำว

08-9756-0025

บรรณำธิกำร

08-4611-7047

โทรสาร

ที่ตั้ง
333/3 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
big_rassa@hotmail.com
217/1 ถนนหน้ำค่ำย ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
payap_kingdom@hotmail.com
payap_news@hotmail.com
29 หมู่ 4 ต.โป่งผำ อ.ม่สำย
จ.เชียงรำย 57000
sorayutnews@hotmail.com
51 หมู่ 17 ถนนสันคอกช้ำง ซอย.4
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย
57000
kamolthipthip@hotmail.com
184 หมู่ 6 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
Kittisak_vp@hotmail.com
Kittisak.vp@gmail.com
184 หมู่ 6 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
Asia-media@hotmail.com
229/329 ม.3 ต.สันทรำย
อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ประจาจังหวัดเชียงราย
32 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
นำยรำวิน เสริมวิทยำกุล

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ผู้สื่อข่ำว

08-9636-0612

0-5375-4183

33 ศูนย์ข่ำวไทยรัฐ

นำยกฤษฎิ์ภูมิ ปทุมชัย

ผู้สื่อข่ำว

08-1882-4243

0-5360-0686

34 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์

นำยรำวิน เสริมวิทยำกุล

ผู้สื่อข่ำว

08-9636-0612

0-5375-4183

35 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ

นำยวิฑูรย์ แสงสุวรรณ

08-4810-0467

นำงอังคณำ จิระดำ
นำยชินภัทร์ ไชยมล

ผู้สื่อข่ำว

08-9960-0178
08-7191-3660

นำยเกรียงไกร ปัญโญกำศ

ผู้สื่อข่ำว

นำยเหรียญชัย จันทร์สุภำเสน

ผู้สื่อข่ำว

08-9637-7057

นำยบรรยง หล่อเสถียร

ผู้สื่อข่ำว

08-1885-1008

36 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก /
กรุงเทพธุรกิจ
37 หนังสือพิมพ์มติชน

38 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด

นำยชำยชำญ ไชยมั่น

0-5376-7713

โทรสาร

ที่ตั้ง
917/6 ถนนสถำนพยำบำล อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
rawin_news@hotmail.com
447/1 ถนน เชียงรำย-เวียงชัย
หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
topnorth_thairath@yahoo.com
917/6 ถนนสถำนพยำบำล อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
rawin_news@hotmail.com
234/2 ถนนหน้ำค่ำย อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
tayjirada@hotmail.com
121/97 โครงกำรบ้ำนดู่เมืองใหม่
หมู่ 3 ต. บ้ำนดู่ อ. เมือง
จ.เชียงรำย 57110
439/1 หมู่ 19 ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000

08-1681-9169

0-5367-8851

anna_labisky@hotmail.com
256
หมู่ 11 ต.ห้วยสัก อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
285 ถ.ชัยศิลปิน อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
145/3 หมู่ 21 เกำะลอย
อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลาพูน
ที่
หน่วยงาน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1 สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดลำพูน

ชื่อ-นามสกุล
นำยชีวิน ศรัทธำ

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ประชำสัมพันธ์จังหวัด

09-2246-8353

0-5351-1555

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5353-0683 ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน
ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
chonkahan@hotmail.com

สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
2 สถำนีโทรทัศน์ช่อง 3 ลำพูน

นำยธำดำพงษ์ ไชยวงค์

ผู้สื่อข่ำว

08-5867-5600

08-5867-5600

3 สถำนีโทรทัศน์ช่อง 5 ลำพูน

นำยวิทยำ พุทธวงศ์

ผู้สื่อข่ำว

08-3863-8411

08-3863-8411

4 สถำนีโทรทัศน์ช่อง 7 ลำพูน

นำยยศสรัล ดำวเรือง

ผู้สื่อข่ำว

08-1671-4365

0-5380-0553

นำยอมร ดำวเรือง

08-6916-1290

5 สถำนีโทรทัศน์ ช่อง 9 ลำพูน

นำยชำตรี ภูเวียง

ผู้สื่อข่ำว

09-4841-0314

6 สถำนีโทรทัศน์ ไทยพีบเี อส
ลำพูน

นำยสวรรค์ ศรีสอำด

ผู้สื่อข่ำว

08-5705-6484

114/8 ถ.สันป่ำเปำ อ.สันทรำย
จ.เชียงใหม่ 50120
tadapong2520@gmail.com
29/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
Ttb5_morality@hotmail.com
29/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
yotsaruntv7@hotmail.com ,
nid28_82@hotmail.com
108 ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
mr.aou54@gmail.com
36/1 ม.4 ต.หนองตอง อ.หำงดง
จ.เชียงใหม่ 50340
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลาพูน
ที่
หน่วยงาน
สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
7 สถำนีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี
สถานีวิทยุกระจายเสียง
8 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดลำพูน
FM 95.00 Mhz

ชื่อ-นามสกุล
นำยดำรง จันสองสี
นำยภำนุมำส ปัญญำมงคล

9 สถำนีวิทยุ อสมท ลำพูน
นำยปรินนั ท์ โมกขสุวรรณ
FM 95.50 Mhz
10 สถำนีวิทยุรำชดำริสัมพันธ์ 3 พ.ต.ท.(หญิง) วิจี นำมวงศ์
จังหวัดลำพูน FM 105.00 Mhz
11 สถำนีวิทยุกองทัพภำคที่ 3
พ.อ.ชำยแดน กฤษณสุวรรณ
จังหวัดลำพูน FM 107.50 Mhz

ตาแหน่ง

Mobile

ผู้สื่อข่ำว

08-9953-1609

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8584
08-6505-3184

0-5352-5565

0-5352-5519 113 ม.10 ประตูโขง ต.บ้ำนกลำง
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นำยสถำนี

08-3095-5201

0-5352-5602

0-5352-5603 159/59 ม.10 ประตูโขง ต.บ้ำนกลำง
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
294 หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000

หัวหน้ำสถำนี

โทรศัพท์

08-9850-4740

ที่ตั้ง
rick_kub@hotmail.com

0-5354-1460

หัวหน้ำสถำนี

โทรสาร

0-5353-3100
0-5309-1273

268 หมู่ 10 ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
12 หนังสือพิมพ์ สื่อลำพูน

นำงจำตุพร ปวรำงกูรย์

ผู้สื่อข่ำว

08-9634-5887

13 หนังสือพิมพ์
เอฟซีสปอตนิวส์
14 หนังสือพิมพ์ ลำพูนนิวส์

นำยสวัสดี ทำใจ

ผู้สื่อข่ำว

08-6429-8588

0-5358-4301

นำยพงษ์พชิ ำ ทำใจ

ผู้สื่อข่ำว

08-6429-8588

0-5358-4301

ผู้สื่อข่ำว

08-9633-6981

0-5356-2299

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ภูมภิ าคประจาจังหวัด
15 หนังสือพิมพ์ เดลินวิ ส์
นำยชำญฤทธิ์ มณีจอม

86 ม.3 บ้ำนเวียงยอง อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
99/1 หมู่ 13 ต.ป่ำสัก อ.เมือง
จ.ลำพูน ragk2007@gmail.com
99/1 หมู่ 13 ต.ป่ำสัก อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
ragk2007@gmail.com
12/1 ม.3 ต.หนำงหนำม อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
mandailynews@hotmail.com
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลาพูน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ภูมภิ าคประจาจังหวัด
16 หนังสือพิมพ์ มติชน
นำยชำตรี ภูเวียง

17 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

นำยดำรง จันสองสี

18 หนังสือพิมพ์ 4 เหล่ำทัพ

น.ส.กรรณิกำร์ วิจิตรสกลกำร

ตาแหน่ง

Mobile

ผู้สื่อข่ำว

08-9635-6800

ผู้สื่อข่ำว

08-5867-5600

บรรณำธิกำรข่ำว

08-1387-5839

โทรศัพท์

0-5334-4520

นำยวัชรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ผู้สื่อข่ำว

08-1111-2765

20 หนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นวิ ส์

นำยประยูร นันทำวงศ์

ผู้สื่อข่ำว

09-4663-9795

นำยกสมำคม

08-6429-8588

0-5358-4301

นำยกสมำคม

08-1032-1881

0-5309-3324

ประธำนชมรม

08-1950-7719

ประธำนชมรม

08-1671-4365

0-5352-6160
0-5309-0151
0-5380-0553

ประธำนชมรม

08-6914-7464

08-6914-7464

23 ประธำนชมรมวิทยุชุมชนเพือ่
นำยมงคล ยองเพ็ชร
ควำมมั่นคง
24 ประธำนชมรมสื่อมวลชน
นำยยศสรัล ดำวเรือง
จังหวัดลำพูน
25 ประธำนชมรมผู้ประกอบกำร นำงสำวนิรมล วงศ์ใหญ่
วิทยุกระจำยเสียงจังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง
185/1 ม.5 ต.ยำงเนิง้ อ.สำรภี
จ.เชียงใหม่ 50140
pim_tonkaew@yahoo.com
114/8 ถ.สันป่ำเปำ อ.สันทรำย
จ.เชียงใหม่ 50120
tadapong2520@gmail.com
293 หมู่ที่ 1 ต.ป่ำซำง อ.ป่ำซำง
จ.ลำพูน 51120
pan_thananan@hotmail.com
106/2 ม.5 ต.หนองช้ำงคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
210/1 ม.10 ต.อุโมงค์
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

19 หนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์

สมาคม/ชมรม
21 นำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวและ
นำยสวัสดี ทำใจ
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูน
22 นำยกสมำคมสื่อมวลชนจำมเทวี ดต.วิทยำ สะคำปัน

โทรสาร

99/1 หมู่ 13 ต.ป่ำสัก อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
89/3 หมู่ 4 ต.ป่ำสัก อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
33/56 หมู่ 15 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
29/1 หมู่ 3 ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
7/2 ถ.สันเหมืองใต้ ต.ในเมือง
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลาปาง
ที่
หน่วยงาน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1 สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดลำปำง

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

ประชำสัมพันธ์จังหวัด
ลำปำง

09-2246-8352

0-5426-5061

0-5426-5077

ที่ตั้ง
ศำลำกลำงจังหวัดลำปำง
ถ.วชิรำวุธดำเนิน ต.พระบำท
อ.เมื
อ.เมือองงจ.ล
จ.ลำปำง
ำปำง52000
52000
prlampang@prdnorth.in.th

สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
2 สถำนีโทรทัศน์ ช่อง 3

นำยปรีชำปกรณ์ ไสยรัตน์

ผู้สื่อข่ำว

08-1884-3039

0-5492-2551

45 ซอยวัดประตูต้นผึ้ง ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปำง 52000

3 สถำนีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นำยสุจิต อำสนะนันท์

ผู้สื่อข่ำว

09-5692-4999

4 สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7
5 สถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทวี ี
(ช่อง 9 อสมท.)
6 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส

นำยประสิทธิ์ สุคำ

ผู้สื่อข่ำว

08-9556-5778

น.ส.รัตนำ ธะนะคำ

ผู้สื่อข่ำว

08-1950-6391

นำยขวัญสุริยัน ศรีวิกุล

ผู้สื่อข่ำว

08-9266-3202

7 บริษัทเขลำงค์นครเคเบิลทีวี
จำกัด

นำยธนำรัฐ ศรีธเนศโภไคย
นำยยุทธกำร บุรพเกียรติ์

ผู้จัดกำร
ผู้สื่อข่ำว

08-6671-6032

0-5431-7743
ถึง 4

0-5431-0600
0-5431-0611

8 บริษัทเชียงใหม่บวิ ดิ้งเซนเตอร์ นำยณรงฤทธิ์ เตียรถ์ภัทรดิลก

ผู้จัดกำร

0-5429-2141

9 หจก.เอส.เจ.ซี.เคเบิลทีวี

ผู้จัดกำร

0-5429-6018

นำยเสนอ สุริยะมณี

45 ซอยวัดประตูต้นผึ้ง ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
54/1 ม.8 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลำปำง 52000
119/514 ซอย15 ถ.ลำปำง-แม่ทะ
ต.พระบำทอ.เมืองจ.ลำปำง52000
65 ม.2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปำง
52100 eaw.ktv@hotmail.com
0-5431-0655 121/3 ถ.วังขวำ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
จ.ลำปำง 52000
81 ม.14 ต.ล้อมแรด อ.เถิน
จ.ลำปำง 52160
277 ม.2 ต.สบปรำบ อ.สบปรำบ
จ.ลำปำง 52170
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลาปาง
ที่

หน่วยงาน

สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
10 วังเหนือเคเบิลทีวี

ชื่อ-นามสกุล

Mobile

โทรศัพท์

ผู้จัดกำร

0-5433-2158

11 บริษัท เอส.เอ็ม.เคเบิลทีวี จำกัด นำยเสริมวิทย์ วิรัชเกษม

ผู้จัดกำร

0-5423-6305

12 หจก.เอส.เจ.ซี.เคเบิลทีวี

ผู้จัดกำร

0-5429-2960

สถานีวิทยุกระจายเสียง
13 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลำปำง

นำยสุดสยำม จันทรำทิตย์

ตาแหน่ง

นำยเสนอ สุริยะมณี

โทรสาร

ที่ตั้ง
296/2 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ
อ.วังเหนือ จ.ลำปำง 52140
11/390 ม.8 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลำปำง 52000
135/1 ม.7 ซ.เถินวิทยำ
ถ.พหลโยธิน ต.ล้อมแรด อ.เมือง
จ.ลำปำง 52000

นำงสำวจันทร์สวย บุญนำมำ

ผู้อำนวยกำร

08-1882-4640

0-5422-4561

0-5422-4561 ถ.พลหโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง
จ.ลำปำง 52000

14 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทยเพือ่ กำรศึกษำ
จังหวัดลำปำง
15 สถำนีวิทยุ อสมท.ลำปำง

นำยพิทยำ แสงรัตนำ

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8593

0-5435-6675

0-5435-6675 224 ถ.ลำปำง-เชียงใหม่ อ.ห้ำงฉัตร
จ.ลำปำง 52190

นำยปรินนั ท์ โมกขสุวรรณ

หัวหน้ำสถำนี

0-5432-3034

0-5422-8902

ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปำง 52000

16 สถำนีวิทยุกองทัพภำคที่ 3
ลำปำง

นำยกิติพล ผิวงำม

หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำรำยกำร 08-5918-4897

08-4174-9887

ถ.พหลโยธิน ต.ศำลำ อ.เกำะคำ
จ.ลำปำง 52130

17 สถำนีวิทยุตำรวจภูธรภำค 5
ลำปำง

นำยนเรศ ทิพยศ

หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำรำยกำร 0-5401-9765

08-5918-4907

สถำนีวิทยุตำรวจภูธรภำค 5 ลำปำง
บ้ำนสันหนองบง หมู่ 1 ต.ปงยำงคก
อ.ห้ำงฉัตร จ.ลำปำง 52190

23

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลาปาง
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
18 นสพ.เอกรำช
นำยไชยยันต์ เปรมทอง

ตาแหน่ง

Mobile

บรรณำธิกำร

โทรศัพท์
0-5422-5555

19 นสพ.เมืองรถม้ำ

นำยวสันต์ คำบุญทำ

บรรณำธิกำร

08-0856-8677

0-5421-8846

20 นสพ.คนเมืองเหนือ

นำยชำตรี ยศสมแสน

บรรณำธิกำร

08-1287-7631

0-5422-5551

21 นสพ.ลำนนำโพสต์

น.ส.วริษฐำ ภักดี

บรรณำธิกำร

08-1347-6123

0-5432-5068

22 นสพ.แมงมุม

นำยพันธ์ดี วีรญำณปรีชำวิทย์

บรรณำธิกำร

23 นสพ.ลำปำงนิวส์

นำยชำตรี ทำไชยวงศ์
นำงปนัดดำ ฉิมพัด
นำงฐำณิศร์ ยิ่งสมสุข

บรรณำธิกำร
ผู้สื่อข่ำว
บรรณำธิกำร

24 นสพ.เขลำงค์โพสต์

25 นสพ.สะกิดข่ำว

นำงลฎำภำ เสถียรบุญ

บรรณำธิกำร

26 นสพ.เสียงโยนก

นำยสักเสริญ รัตนชัย
(ศักดิ์ รัตนชัย)

บรรณำธิกำร

0-5422-6205

08-5868-4240
09-0319-2884
08-3028-0876

0-5432-3536

08-9755-2800

0-5422-3899
0-5422-3165

08-7173-2550

0-5421-7492

0-5431-1099

โทรสาร

ที่ตั้ง

39 ถ.ทิพย์ช้ำง อ.เมือง จ.ลำปำง
52000
อำคำรตรงข้ำมศำลจังหวัดลำปำง
ถ.วชิรำวุธดำเนิน ต.พระบำท
อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
E-mail : Bhunsa@gmail.com
0-5432-0629 45 ซ.วัดประตูต้นผึ้ง ต.เวียงเหนือ
ถ.ท่ำมะโอ อ.เมือง จ.ลำปำง 5200
kmn_lpnews@hotmail.com
Kmn_lpnews@hotmail.com
138/109 สำมแยกลำปำงเวียงทอง
ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปำง
52000 lannapost@hotmail.com
0-5436-1271 59 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง
จ.ลำปำง 52000
mangmum99@yahoo.com
lampangnews@hotmail.com
19/3 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย
อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
E-mail : klp-news@hotmail.com
144/39-40 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก
อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
363 ถ.ทิพย์ช้ำง (สำนักข่ำวเสียง
โยนก) อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลาปาง
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
27 นสพ.สยำมมวลชน
นำงกัญญภัทร หมูแก้วเครือ

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

บรรณำธิกำร

08-9759-2019

0-5433-0883

28 นสพ.ลำปำงทูเดย์

นำยวชิระ คุณำกิตติคุณ

บรรณำธิกำร

0-5422-1592
ถึง 3

29 นสพ.ไทยรัฐ

นำยผสม ติดธรรม

ผู้สื่อข่ำว

08-1030-7114

0-5482-7575

30 นสพ.บ้ำนเมือง

นำยพจน์ วิจำรณกรณ์

ผู้สื่อข่ำว

08-1724-8585

0-5422-7767

31 นสพ.เดลินวิ ส์

นำยชำตรี ทำไชยวงศ์

ผู้สื่อข่ำว

08-5868-4240

0-5432-3536

32 นสพ.ข่ำวสด

นำยประทีป นันทะผำบ

ผู้สื่อข่ำว

08-9633-6136

33 สำนักข่ำวไทย

นำยอัศวิน วงศ์หน่อแก้ว

ผู้สื่อข่ำว

34 นสพ.ไทยนิวส์

นำยนพดล รุ่งเรือง

ผู้สื่อข่ำว

08-1951-0368

35 นสพ.เชียงใหม่นวิ ส์

นำยสุพฒ
ั น์ ตำจีน

ผู้สื่อข่ำว

08-6670-7161

0-5422-5551

0-5422-5551

โทรสาร

ที่ตั้ง

334 ม.8 ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ
จ.ลำปำง 52220
Siam2009news@hotmail.com
0-5431-7846 892 ม.1 ต.พระบำท อ.เมือง
จ.ลำปำง 52000
Lampangtoday@hotmail.com
173 ม.4 ถ.ลำปำง-แม่ทะ ต.กล้วย
แพะ อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
61 ซ.2 ถ.พระบำท ต.พระบำท
อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
172 ซ.บ้ำนคำหวำน ต.สวนดอก
อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
45 ซ.วัดประตูต้นผึ้ง ถ.ท่ำมะโอ
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปำง
52000
45 ซ.วัดประตูต้นผึ้ง ถ.ท่ำมะโอ
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปำง
52000
77 ถ.จันทร์สุรินทร์ ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง 52000
45 ซ.วัดประตูต้นผึ้ง ถ.ท่ำมะโอ
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปำง
52000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา
ที่

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1 สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดพะเยำ

นำงบุษรำ สุขวิบลู ย์

ประชำสัมพันธ์จังหวัด

09-2246-8349
08-1952-0149
08-1281-6319

0-5444-9704

สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
2 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3

นำยสุรชัย ศรีชัย

ผู้สื่อข่ำว

08-1951-3724

0-5441-0537

3 สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำยสุรพล ลัดลอย
ช่อง 5
4 สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง นำยสินชัย วิรัชเกษม
7
5 สถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทวี ี นำยสมบูรณ์ ใจแก้ว

ผู้สื่อข่ำว

08-1603-4485

ผู้สื่อข่ำว

08-1020-5410

0-5443-1128
0-5443-1828
0-5443-1890

ผู้สื่อข่ำว

08-9917-9091

0-5441-0112

6 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส

นำยศำสนพล พรมเสน

ผู้สื่อข่ำว

08-9955-9346

0-5449-2131

7 สถำนีพะเยำเคเบิลทีวี

นำงสำวพรรณณีย์ มูลเทศ

ผู้จัดกำร

08-2191-9361

0-5443-1634

นำยธีระศักดิ์ คล้ำยดวง

ผู้สื่อข่ำว

09-1305-9997

นำงพัชนิดำ รุ่งแสง

ผู้อำนวยกำรศูนย์ข่ำวฯ

08-9999-6351

นำยทันใจ รุ่งแสง

หัวหน้ำศูนย์ข่ำวฯ

08-5717-5097

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8586

8 สำนักข่ำวทีนวิ ส์-ทีวี พะเยำ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
9 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดพะเยำ

นำงศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5444-9704 ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ
ถ.พหลโยธิน ต.บ้ำนต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
392 ถ.พหลโยธิน ม.14 ต.บ้ำน-ต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
0-5443-1128 17/3 ถ.ชำยกว๊ำน อ.เมือง
จ.พะเยำ 56000
234 ม.9 ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง
จ.พะเยำ 56000
458 ม.14 ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยำ 56000
44 หมู่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้
จ.พะเยำ 56120
0-5443-1634 1/6 ถนนประเทศอุดรทิศ
อ.เมือง จ.พะเยำ 56000

-

-

60 หมู่ 5 บ.ดอนเหล็ก ต.ดอนศรีชุม
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยำ 56120

0-5488-7145

0-5488-7146 ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง จ.พะเยำ 56000

26

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา
ที่

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

สถานีวิทยุกระจายเสียง
10 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงตำรวจ พ.ต.ต.จรุวัจน์ สุปนิ ะ
ภำคภูธรภำค 5

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยกำร

08-1881-2686

0-5442-8521-3

ต.บ้ำนตำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง จ.พะเยำ
56000
สถำนีวิทยุกองทัพภำคที่ 3 จ.พะเยำ
ต.แม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000

11 สถำนีวิทยุ กวส. 4

ร.ท.ปรีชำ ใจทำหลี

หัวหน้ำสถำนี

08-4877-1342

0-5443-1396

12 สถำนีวิทยุกองทัพภำคที่ 3

พลตรี สำธิต ศรีสุวรรณ

หัวหน้ำสถำนี

08-1953-2399

0-5448-1933

13 สถำนีวิทยุ บริษัท อสมท.
(มหำชน) จ.พะเยำ จำกัด

นำยทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ

นำยสถำนี

08-9635-1257

0-5448-4322-3

7/30 ถ.ประตู-กลอง2 อ.เมือง
จ.พะเยำ 56000

ผู้สื่อข่ำว

08-3866-3528

บรรณำธิกำร

08-9755-2055

0-5441-1004
0-5441-1951
0-5442-8521
ถึง 3

ศูนย์ขยำยพันธุพ์ ชื ที่ 8 ต.ท่ำวังทอง
อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
สถำนีวิทยุตำรวจภูธรภำค 5
จ.พะเยำ ต.บ้ำนตำ อ.เมือง 56000

ผู้สื่อข่ำว

08-1998-4760

08-7789-0944

160/2 ถ.หัวข่วงแก้ว ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
199 หมู่ 13 ต.หย่วน อ.เชียงคำ
จ.พะเยำ 56110
64 ม.13 ถ.พิศำล ต.หย่วน
อ.เชียงคำ จ.พะเยำ 56110
270 ม.1 ต.สบบง กิ่ง อ.ภูซำง
จ.พะเยำ 56110

หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
14 นสพ.สะกิดข่ำว
นำยดอน ไชยมงคล
15 นสพ.เมืองพะเยำ

นำงสำวนันทนำ รักกอบชัย

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ภูมภิ าค ประจาจังหวัด
16 นสพ.ไทยรัฐ / ไทยรัฐ ทีวี
นำยจรัสพงษ์ เสมอเชื้อ
17 นสพ.ไทยรัฐ

นำยกำศรวญ ยำศรี

ผู้สื่อข่ำว

0-5445-1343

18 นสพ.เดลินวิ ส์

นำยสันติภำพ ฟูเจริญ

ผู้สื่อข่ำว

0-5445-1792

19 นสพ.ข่ำวสด

น.ส.สำยอรุณ ปินะดวง

ผู้สื่อข่ำว

08-9755-5343

0-5441-6289

20 นสพ.ไทยนิวส์

นำยแผน หวังสันติธรรม

ผู้สื่อข่ำว

08-1952-0375

0-5443-1252

15 ถ.ประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง
จ.พะเยำ 56000

27

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ภูมภิ าค ประจาจังหวัด
21 นสพ.191, เชียงใหม่นวิ ส์
นำยสงครำม ยังวัฒนำ
จ.พะเยำ
22 นสพ.เครือเดอะเนชั่นกรุ๊ป
นำยนพพร ทำทำน

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ผู้สื่อข่ำว

08-4040-3279

0-5448-1587

ผู้สื่อข่ำว

08-1951-4506

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5448-0116 729 หมู่ 3 ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง
จ.พะเยำ 56000
93 ถ.หลังวัดลี ต.เวียง อ.เมือง
จ.พะเยำ 56000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแพร่
ที่
หน่วยงาน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1 สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดแพร่

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

นำยสัมพันธ์ ช้ำงทอง

ประชำสัมพันธ์จังหวัด
แพร่

09-2246-8350

0-5451-1566

นำยสิทธิชัย เหล่ำสกุล

ผู้สื่อข่ำว

08-1530-6578

ส.อ.ชูชำติ พิศำลรุ่งโรจน์

ผู้สื่อข่ำว

08-9955-1369

นำงละเอียด สุขเกษม

ผู้สื่อข่ำว

08-9430-7113

น.ส.สุกัญญำ ทวียนต์เนรมิต

ผู้สื่อข่ำว

08-1440-5867

5 สถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทวี ี

นำยพิจิตร สมศักดิ์

ผู้สื่อข่ำว

08-1882-2232

6 ศูนย์ข่ำวไทยพีบเี อส

นำยสมโรจน์ สำรำญชลำรักษ์

ผู้สื่อข่ำว

08-1746-2491

7 Spring News

นำยอดิสร ถิน่ ทิพย์

ผู้สื่อข่ำว

08-6913-7569

8 N.S.P. เคเบิล้ T.V.
(เคเบิล้ ร่องซ้อ) แพร่

นำยสิทธิชัย เหล่ำสกุล
นำยสิทธิพนั ธ์ วังซ้ำย
นำยสมคิด เหล่ำสกุล
นำยพินจิ ชมเชย

เจ้ำของ
ผู้สื่อข่ำว
ผู้สื่อข่ำว
เจ้ำของ

08-1530-6578
08-5033-7135
08-1961-3536
08-1595-2994

สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
2 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี
สีช่อง 3
3 สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5
4 สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7

9 สูงเม่นเคเบิล้ T.V.

ชื่อ-นามสกุล

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5462-1116 ศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
pr_phardnorth.in.th
139 บ้ำนร่องซ้อ อ.เมือง จ. แพร่
54000
68 พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่
54130
49/37 ต.นำจักร อ.เมือง จ.แพร่
54000
139/4 หมู่ 4 ต.ทุง่ กวำว อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
182/29 หมู่บำ้ นเวียงผำพิณ
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
182/6 หมู่บำ้ นเวียงผำพิณ
อ.สูงเม่น 72/2 ถ.คำแสน อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
72/2 ถ.คำแสน อ.เมือง จ.แพร่
54000
139 บ้ำนร่องซ้อ อ.เมือง จ.แพร่
54000
72/1 หมู่ที่ 1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแพร่
ที่
หน่วยงาน
สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
10 สองเคเบิล้ T.V.
11 ร้องกวำงเคเบิล้ T.V.
สถานีวิทยุกระจายเสียง
12 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดแพร่
13 สถำนีวิทยุ ตชด.
FM 106.00 MHz
14 สถำนีวิทยุกองทัพภำคที่ 3
จ.แพร่ F.M. 103.5 MHz/
AM 585 KHz

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

นำยอดิศร ไชยบุญเรือง

เจ้ำของ/ผู้สื่อข่ำว

08-1882-6273

0-5462-0751

นำยอดิศร ไชยบุญเรือง

เจ้ำของ/ผู้สื่อข่ำว

08-1882-6273

0-5462-0751

นำยวัชระ เพชรพลอย

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8588

พ.ต.อ.ธนพล โอบอ้อม

หัวหน้ำสถำนี

0-5452-3515
ถึง 6
0-5461-3452

08-1887-0064

0-5462-4250
0-5466-1051

หัวหน้ำสถำนี

08-9023-2307

0-5451-1192

หัวหน้ำสถำนี

08-1654-3326

0-5452-2879

บรรณำธิกำร
ผู้สื่อข่ำว
บรรณำธิกำร
ผู้สื่อข่ำว

08-9958-9335

0-5451-1767

บรรณำธิกำร

08-9433-3285
08-1423-5599

พ.อ.ชำตรี สงวนธรรม

15 สถำนีวิทยุ กวส.2.
ร.ต.จิรโรจน์ อุ่นตำล
AM 1215 KHz
16 สถำนีวิทยุ อสมท.
นำยสัจพล จันทรำช
FM 93.00 MHz
หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
17 หนังสือพิมพ์แพร่ข่ำว
นำงจิรำภรณ์ ศิริทชิ ำกร
นำยธวัชชัย ถนอม
18 หนังสือพิมพ์เสียงแพร่
นำงละเอียด สุขเกษม
น.ส.สุกัญญำ ทวียนต์เนรมิต
19 หนังสือพิมพ์พมิ พ์แพร่

น.ส.อภิญญำ สุขแสงศรี

08-9430-7113
08-6429-8499

โทรสาร

ที่ตั้ง
99/9 ถ.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
54000
99/9 ถ.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

0-5452-3515 28 ม.7 ถ.แพร่-ลอง ต.ป่ำแมต
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่จัวะ
อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54000
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่หล่ำย
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
79 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130
2/59-60 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
40/1 ถ.น้ำทอง อ.เมือง จ.แพร่
54000
4937 ต.นำจักร อ.เมือง จ.แพร่
139/4 หมู่ที่ 4 ต.ทุง่ กวำว อ.เมือง
54000
24 ถนนวิชัยรำชำ อ.เมือง จ.แพร่
54000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแพร่
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
20 หนังสือพิมพ์นวิ ส์
นำยพิจิตร สมศักดิ์
แพร่แมกกำซีน
นำงสุธัญญำ สมศักดิ์
21 หนังสือพิมพ์ธุรกิจแพร่
นำยภูมิพงศ์ สุนทรเนติวงศ์

ตาแหน่ง

Mobile

บรรณำธิกำร
ผู้สื่อข่ำว
บรรณำธิกำร

08-1882-2232

นำยสุภัทร์ แสงดอก

ผู้สื่อข่ำว

08-1568-7553

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ภูมภิ าค ประจาจังหวัด
23 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นำยพิจิตร สมศักดิ์

ผู้สื่อข่ำว

08-1882-2232

นำยสมโรจน์ สำรำญชลำรักษ์

ผู้สื่อข่ำว

08-1746-2491

น.ส.อภิญญำ สุขแสงศรี

ผู้สื่อข่ำว

08-1423-5599

25 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ

นำยธีรพงษ์ ธงออน

ผู้สื่อข่ำว

08-7301-9423

26 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์

นำงสำวทวีพร สุขเกษม

ผู้สื่อข่ำว

08-9430-7113

27 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ

นำยรุทร์ ศักติรักษ์

ผู้สื่อข่ำว

08-1423-5599

28 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

นำยสุภัทร์ แสงดอก

ผู้สื่อข่ำว

08-1568-7553

ผู้สื่อข่ำว

08-1952-0803

22 หนังสือพิมพ์ข่ำวเมืองแพร่

24 หนังสือพิมพ์มติชน

29 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่ นำยสัมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์

โทรศัพท์

0-5453-4000

โทรสาร

ที่ตั้ง
82/29 หมู่บำ้ นเวียงผำพิณ
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
400/115-117 น้ำทอง ต.นำจักร
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
97 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
82/29 หมู่บำ้ นเวียงผำพิณ อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130
182/6 หมู่บำ้ นเวียงผำพิณ อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130
24 ถนนวิชัยรำชำ อ.เมือง จ.แพร่
54000
เลขที่ 7/7 ถนนบ้ำนใหม่ ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
9/37 ต.นำจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
24 ถ.วิชัยรำชำ ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
97 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ต.บ้ำนถิน่ อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
ที่
หน่วยงาน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1 สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดน่ำน

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ประชำสัมพันธ์จังหวัด
น่ำน

09-2246-8348

0-5471-6388

นำยวิทยำ อำทะ

ผู้สื่อข่ำว

08-1656-6192

ตระเวนข่ำว ช่อง 3 น่ำน
3 สถำนีโทรทัศน์ ททบ.5

นำยคมสัน อินทนำนนท์
พ.ท.พยอม บุญทร

ผู้สื่อข่ำว
ผู้สื่อข่ำว

08-18820218
08-1961-2161

4 สถำนีโทรทัศน์ ททบ.7

นำงสำวณัฐชำนันท์ สิริธัญโรจน์

ผู้สื่อข่ำว

09-9982-9956

5 สถำนีโทรทัศน์ช่อง 9

น.ส.ระพีพร เพ็ชรเจริญ

ผู้สื่อข่ำว

08-1387-7609

6 ศูนย์ข่ำวไทยพีบเี อส / INN.

นำยอภิศักดิ์ นิธิพงษ์พำนทอง

ผู้สื่อข่ำว

08-4615-3848

7 เดอะเนชั่นทีวี / คมชัดลึก

จ.ส.อ.สันติไฌญ์ จำรุพพิ ฒ
ั น์บตุ ร

ผู้สื่อข่ำว

09-1854-5874

8 เทพสยำมเคเบิล้ ทีวี

นำงอำรยำ ตั้งมุธำสวัสดิ์

เจ้ำของ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
2 สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ชื่อ-นามสกุล
นำยเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5471-6388 ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน ถ.น่ำน-พะเยำ
ต.ไชยสถำน อ.เมือง จ.น่ำน 55000
pronan@prd.go.th
85/5 ถนนวรวิชัย ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
74 หมู่ 1 บ้ำนท่ำล้อ ต.ฝำยแก้ว
อ.ภูเพียง จ.น่ำน 55000
0-5477-4865 671 หมู่ 3 บ้ำนปำงค่ำ ต.ไชยสถำน
อ.เมือง จ.น่ำน 55000

0-5477-1266
0-5471-0086

290 หมู2่ ต.ผำสิงห์ อ.เมือง จ.น่ำน
55000 (ข้ำง สนง.ทหำรผ่ำนศึก)
20/1 ซ. 1 ถนนหน่อคำ ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
286/1 ถนนมหำยศ อ.เมือง
จ.น่ำน 55000
434/2 ถนนสุมนเทวรำช อ.เมือง
จ.น่ำน 55000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
ที่
หน่วยงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง
9 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดน่ำน
10 กองทัพภำคที่ 3 น่ำน
FM 99.5 MHz
11 ทหำรอำกำศ 018 น่ำน
FM 96.0 MHz
12 โมเดิร์นเรดิโอ อสมท.น่ำน
FM 92.0 MHz
13 สำนักข่ำวไทย
หนังสือพิมพ์ข่ำวสด

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

นำงรติพร บุญคง

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8587

0-5477-1025
0-5475-7400

0-5477-1025 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ต่อ 18
ไทย จังหวัดน่ำน ถนนหน่อคำ
อ.เมืองจ.น่ำน 55000

พลตรี วิทยำ วรรคำวิสันต์

ผู้อำนวยกำร

0-5460-0734

นต. ธวัชชัย หิรัญรัตน์

ผู้อำนวยกำร

0-5477-1938

นำยอุทกร์ เอ่งฉ้วน

ผู้อำนวยกำร

0-5460-0504

0-5460-0741 จังหวัดทหำรบกน่ำน ค่ำยสุริยพงษ์
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
0-5475-0381 ฝูงบิน 466 ต.ผำสิงห์ อ.เมือง
จ.น่ำน 55000
0-5460-0742 ตู้ ปณ.70 อ.เมือง จ.น่ำน 55000

น.ส.ระรินธร เพ็ชรเจริญ

หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์
หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
14 หนังสือพิมพ์ก้องสยำม
นำยกิตติก้อง ยอดหงส์

ผู้สื่อข่ำว

08-1195-1581

โทรสาร

ที่ตั้ง

290 หมู่ 2 ต.ผำสิงห์ อ.เมือง
จ.น่ำน 55000 (ข้ำงทหำรผ่ำนศึก)
sunmoon13@gmail.com

บรรณำธิกำร

08-69155455

0-5471-0134

73-75 ร้ำนก้องสยำม
ถ อนันตวรฤทธิเดช อ.เมือง
จ.น่ำน 55000

0-5474-1781

249 หมู่ 4 ต.ไชยสถำน อ.เมือง
จ.น่ำน 55000
105 หมู่ 9 ถ.น่ำน-เวียงสำ
ต.กองควำย อ.เมืองน่ำน 55000
22/4 ถนนรำษฎร์อำนวย อ.เมือง
จ.น่ำน 55000

15 หนังสือพิมพ์เหนือน่ำน

นำยเอกภพ อินทรพัฒน์

บรรณำธิกำร

08-96415299

16 หนังสือพิมพ์นำ่ นนิวส์

นำยปฎิญญำ เรือนงำม

บรรณำธิกำร

06-23146991

17 หนังสือพิมพ์ถนิ่

นำยสมชำย จินำเกตุ

บรรณำธิกำร

08-18846121

0-5475-1708
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
ที่

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
18 หนังสือพิมพ์ข่ำวเมืองน่ำน
นำยสิงหเดช สุคนธวำรินทร์

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

บรรณำธิกำร

08-1625-1930

0-5477-4101

19 หนังสือพิมพ์นนั ทบุรีนวิ ส์

นส.ณัฐชำนันท์ สิริธัญโรจน์

บรรณำธิกำร

09-9982-9956

20 หนังสือพิมพ์นำ่ นนิวส์

นำยปฏิญญำ เรือนงำม

บรรณำธิกำร

06-2314-6991

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ภูมภิ าค ประจาจังหวัด
21 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นำงกัลยำ สองเมืองแก่น
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นวิ ส์
22 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นำยประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นวิ ส์
23 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
นำยเสนำะ บุญปติ

ผู้สื่อข่ำว
ผู้สื่อข่ำว

0-5477-5666
0-5477-5666

ผู้สื่อข่ำว

08-4808-4888
08-6114-1777
08-7175-4162
08-1796-4205

0-5477-1266

24 หนังสือพิมพ์มติชน

นำยเปีย่ มศักดิ์ แพทยกุล

ผู้สื่อข่ำว

25 หนังสือพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์ข่ำวสด
26 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ /

นำยสมชำย จินำเกตุ

ผู้สื่อข่ำว

น.ส.ระพีพร เพ็ชรเจริญ

ผู้สื่อข่ำว

หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ /TV 9
27 นสพ.ไทยนิวส์

-

0-5468-1750

0-5475-1708
08-9636-1185

0-5477-2920

08-7178-7376
นำงประนอม กุมภำ

ผู้สื่อข่ำว

08-4808-5026

นำยอภิญญำ เดชำติวงศ์ ณ
อยุธยำ

ผู้สื่อข่ำว

08-1625-0930

โทรสาร

ที่ตั้ง

532 ม.3 บ้ำนสวนหอม ต.ผำสิงห์
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
0-5477-4865 671 หมู่ 3 บ้ำนปำงค่ำ ต.ไชยสถำน
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
105 หมู่ 9 ถ.น่ำน-เวียงสำ
ต.กองควำย อ.เมืองน่ำน 55000
บ้ำนปำงค่ำ ต.ไชยสถำน อ.เมือง
จ.น่ำน 55000
49 ถนนคำยอด ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่ำน 55000
1 ม.10 บ้ำนบ่อสวก ต.บ่อสวก
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
182 หมู่ 5 บ้ำนทุง่ เศรษฐี ต.ผำสิงห์
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
22/4 ถนนรำษฎร์อำนวย
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
290 หมู่ 2 ต.ผำสิงห์ อ.เมือง จ.น่ำน
55000 (ข้ำงทหำรผ่ำนศึก)

0-5477-1776

2/1 ถนนสุมนเทวรำช ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
1/16 ถนนรำษฎร์อำนวย ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ภูมภิ าค ประจาจังหวัด
28 น.ส.พ.ไทยนิวส์
นำยบุญยงค์ สดสะอำด

ตาแหน่ง

Mobile

ผู้สื่อข่ำว

08-9632-3500

โทรศัพท์

นำยกิรภณ ศุภมงคลชัย

จ.ส.อ.สันติไฌญ์ จำรุพพิ ฒ
ั น์บตุ ร

ที่ตั้ง
134 หมู่ 8 ต.ไชยสถำน อ.เมือง
จ.น่ำน 55000
sieng_maehongson_news@hotm
ail.com
หมู่บำ้ นสันติภำพ ต.ไชยสถำน
อ.เมือง จ.น่ำน 55000

08-1034-2455
29 ข่ำวกระทรวง
ทีวี 13 สยำมไทย
สมาคม / ชมรม
30 สมำคมสื่อมวลชนจังหวัดน่ำน

โทรสาร

ผู้สื่อข่ำว

09-7975-4567

นำยกสมำคม

09-1854-5874

0-5477-1266

31 ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่ำน

นำยสมโภชน์ กุลสุสิริไพบูลย์

ประธำน

08-9432-7010

0-5478-1474

32 สมำพันธ์สื่อสำรมวลชน
จังหวัดน่ำน
33 สมำพันธ์สื่อสำรมวลชน
อุตรดิตถ์ แพร่ น่ำน

นำยสมชำย จินำเกตุ

ประธำน

08-1884-6121

0-5475-1708

นำงสำวณัฐชำนันท์ สิริธัญโรจน์

ประธำน

08-1287-7739

286/1 ถนนมหำยศ อ.เมือง
จ. น่ำน 55000
123/1 หมู่ 4 ต.กลำงเวียง
อ.เวียงสำ จ.น่ำน 55110
22/4 ถนนรำษฎร์อำนวย อ.เมือง
จ.น่ำน 55000
0-5477-4865 671 หมู่ 3 บ้ำนปำงค่ำ ต.ไชยสถำน
อ.เมือง จ.น่ำน 55000
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่
หน่วยงาน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
1 สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อ-นามสกุล
นำงสำววำสนำ ไข่แก้ว

สถานีวิทยุกระจายเสียง
2 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
นำยบรรเทำ คงมำ
แห่งประเทศไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
นำยเอนก จินดำหลวง
ประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ กำรศึกษำ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นำยนวรัตน์

ศรีแก้วเลิศ

5 สถำนีวิทยุ องค์กำร
นำยอุทกร์ เอ่งฉ้วน
สื่อสำรมวลชน
แห่งประเทศไทยจังหวัด
น.ส.สำยฝน บุตรำ
แม่ฮ่องสอน
น.ส.ชนิดำภำ ทำตะนี
สถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ส่วนกลางประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์/
นำยพรพิชิต ศิรมณี
สถำนีวิทยุโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 7

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ประชำสัมพันธ์จังหวัด

09-2246-8351

05-362-0692

0-5361-1808 ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
prms@prd.go.th

09-2246-8590

0-5361-2058 119/1 ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
radioms@prd.go.th
0-5368-1899 200 หมู่ 4 บ้ำนทุง่ พร้ำว
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
radiomr@prd.go.th

ผู้อำนวยกำร

โทรสาร

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8583

0-5368-1899

ผู้อำนวยกำร

09-2246-8572

0-5361-2011

0-5361-2011 200 หมู่ 4 บ้ำนทุง่ พร้ำว
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
radiomr@prd.go.th

0-5369-5568

0-5369-5566 63 ถ.ปำงล้อนิคม ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

0-5361-2020

0-5361-1688 1/10 ถ.นิเวชพิศำล ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
tuusmith@gmail.com

ผู้สื่อข่ำว
08-1783-6588

ผู้สื่อข่ำว

08-9838-7712
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
สถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ส่วนกลางประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ/
นำยโชติ นรำมณฑล
สถำนีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7
8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นำยปิยะศักดิ์ พรมมำแบน

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ผู้สื่อข่ำว

08-635-9588

0-5361-2020

ผู้สื่อข่ำว

08-1993-9645

0-5361-2291

9 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์/
สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5
10 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ/
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี
สีช่อง 3 สำนักข่ำวรอยเตอร์
11 หนังสือพิมพ์มติชน
สถำนีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.

ร.ต.ฉลอง หมั่นสกุล

ผู้สื่อข่ำว

08-9555-3059

0-5361-1140

นำยทศพล บุญพัฒน์

ผู้สื่อข่ำว

08-5030-9987
08-1035-4568

0-5362-0709

นำยสมำน ต้นใส
นำงรุจิรำ ศรีมูล

ผู้สื่อข่ำว

08-1765-8640
08-8416-3490

0-5361-1578

12 สถำนีวิทยุโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7

นำยวิรัตน์ นันทะพรพิบลู ย์

ผู้สื่อข่ำว

08-1961-7170

0-5361-3777

13 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบเี อส นำยภำนุเดช ไชยสกุล

ผู้สื่อข่ำว

08-9262-8545

14 หนังสือพิมพ์ข่ำวสด/
สถำนีโทรทัศน์ TNN 24

ผู้สื่อข่ำว

09-1096-9330
08-1980-5581

นำยเกียรติศักดิ์ รักสัตย์

0-5362-0557

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5361-1688 18/2 ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Chalong_m@hotmail.com
0-5361-2291 18/2 ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Piyasak2505@hotmail.com
0-5361-1140 3/2 ถ.ชำนำญสถิตย์ ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Chalong_m@hotmail.com
0-5362-0709 8/1 ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Kborder49@gmail.com
0-5361-2011 22/1 ขัวแดง ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Stonsai_9@hotmail.com
0-5361-3777 61/17 บ้ำนพักศูนย์เครื่องมือ
อบจ.มส. ถ.ปำงล้อนิคม ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Virat90@hotmail.com
0-5361-3454 107/17 ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Itv_mhs@hotmail.com
495 หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน 58140
raksattk670@gmail.com
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
สถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ส่วนกลางประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นำยกฤตกร พรวทัญญู

ตาแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

ผู้สื่อข่ำว

08-9950-1514

0-5361-2878

16 สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง3/สถำนีโทรทัศน์ INN

ว่ำทีร่ ้อยตรีสุวสันต์ บัวงำม

ผู้สื่อข่ำว

08-9950-1514

0-5368-1048

17 สถำนีโทรทัศน์ช่อง 9
อสมท./หนังสือพิมพ์
เดลินวิ ส์/ สำนักข่ำวไทย
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นวิ ส์
19 หจก.ต้นว่ำนเคเบิล้ ทีวี

น.ส.สุกัญญำ บัวงำม

ผู้สื่อข่ำว

08-1473-0407

0-5368-1048

0-5361-3652

ผู้สื่อข่ำว

08-9850-0501
08-1164-4805
09-1746-0116

นำยเวชสุวรรณ ชำติ
นำยทศพล บริสุทธิโอภำส
20 สถำนีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. / นำงสำวสุชำนรี ดิษยำวรโชติคีรี
หนังพิมพ์เดลินวิ ส์ (ปำย)
21 สถำนีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7/
หนังสื่อพิมพ์ไทยนิวส์

นำยถำวร เบ็ญจรงค์

ผู้สื่อข่ำว

08-1043-0792

22 สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5
23 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นำยจรินทร์ คุณรัตน์

ผู้สื่อข่ำว

08-5040-7775

นำงสำวชนำนันท์ เง่ำสุวรรณ์

ผู้สื่อข่ำว

08-1884-3817

โทรสาร

ที่ตั้ง

0-5361-2878 60/16 หมู่ 8 ต.ปำงหมู อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
kittakorn07@hotmail.com
0-5362-1447 75/5 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
58110
Aod_suwasan@hotmail.com
0-5362-1447 75/5 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
58110
0-53614-0201 2/1 ถ.ชำนำญสถิตย์ ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
111 หมู่ 6 ต.เวียงใต้ อ.ปำย
จ.แม่ฮ่องสอน 58130
tonorfm103@gmail.com
75/5 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
58110
thwon25@gmail.com
344/4 ม6 ต.แม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
Pp_cnn@hotmail.com
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาเภอเมือง
24 จวช.อำเรดิโอ FM 107.5
นำยประภำกร วัชรำคม
25 สถำนีวิทยุคนแม่ฮ่องสอน
89.5 MHz
อาเภอแม่สะเรียง
26 สถำนีวิทยุคลื่นเสียงสำละวิน
89 MHz

อาเภอขุนยวม
30 ฟ้ำส่องเรดิโอ 99 MHz

Mobile

นำยสถำนีฯ

โทรศัพท์

0-5361-1848

นำยศรีไสว ติยะวงศ์

นำยสถำนีฯ

08-1034-5755

น.ส.เพชรณทัย ไทยสำละวิน

นำยสถำนีฯ

08-1595-2883

สถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ส่วนกลางประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27 สำมหมอกเรดิโอ
สมำคมคนรักทหำรพรำน
100 MHz
อาเภอปาย
28 สถำนีวิทยุชุมชนปำยเรดิโอ
นำยชำตรี เอกกำลังกุล
93 MHz
29 สถำนีวิทยุชุมชนคนรักปำย
94 MHz

ตาแหน่ง

นำยสถำนีฯ

0-5361-2616

08-1960-9978

นำงสำวฐิตำรีย์ เอกกำลังกุล

นำยสถำนีฯ

08-6186-0492

นำยสมนึก ทำปัญญำ

นำยสถำนีฯ

09-8797-4849

ที่ตั้ง

0-5361-1847 126 ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
วัดพระธำตุดอยกองมู ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
0-5362-1445 174 ซอย 1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Saravin01@hotmail.com

0-5368-1779

นำยสถำนีฯ

โทรสาร

กรมทหำรพรำนที่ 36 ค่ำยเทพสิงห์
อ.แสะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
149 หมู่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปำย
จ.แม่ฮ่องสอน
Napai.9104@gmail.com
111 หมู่ 6 ต.เวียงใต้ อ.ปำย
จ.แม่ฮ่องสอน
Napai.9104@gmail.com
835 หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน
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