รายชื่อสื่อมวลชน
ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
(ประจําปี 2554)

จัดทําโดย ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
( ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม 2554)

1

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
นายยรรยงค์
จังหวัดเชียงใหม่
FM. 93.25 MHZ / 98 MHZ และ AM.639 KHZ
นายพยนต์
น.ส.ธนวันต์
2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง นายอนุสรณ์
FM.89.25 MHZ
3 สถานีวิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
นายสุระ
FM. 100.75MHZ

สถานีวิทยุกระจายเสียง
นามสกุล
ตําแหน่ง
สมจิตต์
ผู้อํานวยการฯ

ยศสุพรหม
ชุมแสง
กรานจรูญ

หัวหน้าฝ่ายข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้อํานวยการฯ

ลิจุติภูมิ

นายสถานี ฯ

นายอภิชัย
พ.อ.พสิษฐ์

มัทวพันธุ์
มุขเพชร

ผู้สื่อข่าว
หัวหน้าสถานีฯ

ผศ.ธีรภัทร
นายศิริพงษ์
น.ส.ปาริสสา
นายธีรภาพ

วรรณฤมล
วัฒนไพบูลย์
กาญจนกุล
เป็งจันทร์

ผู้อํานวยการสถานีฯ
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

6 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศเชียงใหม่
(ทอ.) FM 102.5MHZ

น.ท.อมร
นายยงยุทธ

แสงจันทร์
น้อยเจริญ

หัวหน้าสถานีฯ
นักจัดรายการวิทยุ

7 สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด (สสส.)
FM.105.75MHZ

เปลี่ยนทุกเดือน

4 สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3
ส่วนหน้า เชียงใหม่ (ทภ.3) FM. 101.5 MHZ
5 สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน (มช.)
FM.100 MHZ

2

ที่อยู่
49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ /โทรสาร
08-9261-4275
0-5381-8055
Fax.0-5327-5294
"
08-1881-7838
"
08-1952-2348
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง
08-1912-2521
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
0-5345-1632
สถานีวิทยุ บริษัท อสมท จํากัด
0-5335-7061
16/5 ซอย 13 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง 0-5389-4388
จ.เชียงใหม่ 50200
fax. 0-5335-7062
"
08-15842475
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3
0-5311-2380
ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 Fax. 0-5311-2379
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์
08-6911-0070
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 08-9755-3637
king_parinews@hotmail,com
08-1671-9920
08-9432-9068
โทรศัพท์ 0-5394-3230
Fax. 0-5394-2328
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศเชียงใหม่
0-5327-7207
ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 0-5327-7027
Fax.0-5328-1909
สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด
0-5326-2737
302 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย Fax.0-5324-6446
จ.เชียงใหม่ 50210

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
8 สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงจากทหารเรือ (สทร.) น.ท.นาวา
FM.88 MHZ
9 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน
เชียงใหม่ (รด.) AM.1152 KHz

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
สถานีวิทยุกระจายเสียง
นามสกุล
ตําแหน่ง
จี้เพชร
หัวหน้าสถานีฯ

พ.ท.ยุทธพงศ์

จั่นบรรจง

หัวหน้าสถานีฯ

10 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ.ศ.สุเมธ
เชียงใหม่ (มก.) AM.612 KHz
11 สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์เชียงใหม่ พ.ต.ท.ชะลอ
(สวพ.) AM. 918 KHz
12 สถานีวิทยุกระจายเสียงประจําถิ่น (วปถ.2)
ร.ท.อํานาจ
AM. 738 KHz
นายสว่าง

ศิรินิรันดร์

หัวหน้าสถานีฯ

อยู่เอี่ยม

หัวหน้าสถานีฯ

สาธุพันธ์
สิงหไกรลาศ

13 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร

พลตรีสุชีพ

กิจวารี

หัวหน้าสถานีฯ
ผู้จัดรายการข่าวเช้า
ข่าวด่วนจี๋ 4 โมงเย็น
หัวหน้าสถานี ฯ

14 บริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้ง

สายใจ
สุธาสินี
จรูญโรจน์

เพรามา
วิชัยรัตน์
กระแสสุข

15 Helping Hand Program

3

ที่อยู่
สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงจากทหารเรือ
9 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน
ถ.โชตนา หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์เชียงใหม่
40 ถ.โชตนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สถานีวิทยุกระจายเสียงประจําถิ่น
285 ถ.กองทราย ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
Chiangmai 98 FM@hotmail

โทรศัพท์ /โทรสาร
0-5349-8327

0-53894394

tkasae@gmail,com

08-5031-7189

0-5322-2645

0-5349-1862
Fax. 0-5349-1863
0-5329-7128
0-5324-1224

ชื่อ
นายพงศ์เทพ

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ข่าว/สถานีโทรทัศน์
นามสกุล
ตําแหน่ง
จรัญแต๋
หัวหน้าศูนย์ข่าวฯ

15 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

น.ส.ถนิจญาณ์

กุฏอินทร์

หัวหน้าศูนย์ข่าวฯ

16 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

นายวันพจน์

ราชมณี

หัวหน้าศูนย์ข่าวฯ

17 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)

นายประเสริฐ

เลิศพงศ์พิรุฬห์

หัวหน้าศูนย์ข่าวฯ

18 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ TPBS

ประภาพรรณ
สุรพันธ์
นายนพดล

ลอมศรี
สอนไม้
ตันดิลก

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
หัวหน้าศูนย์ข่าว
ภาคเหนือ

นางดวงมาลย์
นายสัมพันธ์
นายชีวิน
นายสมรัตน์

ศรีกิจวิไลกุล
ช้างทอง
ศรัทธา
มะลิลา

ผู้อํานวยการฯ
หัวหน้าฝ่ายข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
14 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

19 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11)

4

ที่อยู่
ชั้น 9 ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
160/5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เลขที่ 66 หมู่ 1 ถ.สุเทพ
อาคารสถานีถ่ายทอดเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ
จ.เชียงใหม่ 50202
อาคารอุทยานการค้า กาดสวนแก้ว ชั้น 9
ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202

91 หมู่ 4 บ้านเหมืองห้า ต.สันนาเม็ง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
nopadol@itv.co.th
สทท.11 เชียงใหม่ 49 ถ.ประชาสัมพันธ์
ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ /โทรสาร
0-5321-4807
Fax. 0-5321-4789
0-5312-1111
Fax.0-5389-0551
0-5322-1030
Fax,0-53210-276
0-5322-0766
Fax. 0-5322-0767
08-1424-4737
08-9700-9199
0-5339-9090-(2)
08-1885-7169
Fax. 0-5339-9091
08-1992-4184
0-5381-8061
Fax. 0-5328-3745
08-1992-2763
08-1980-6266
08-1958-7370

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
20 นสพ.ไทยนิวส์ *

21 นสพ.เชียงใหม่นิวส์ *

22 นสพ.ภาคเหนือ*
23 นสพ.คนเมืองเหนือ****

24 นสพ.ธุรกิจภาคเหนือ**
25 นสพ.เชียงใหม่เมลล์ (CHIANGMAI MAIL) **
ฉบับภาษาอังกฤษ
26 นสพ.ล้านนาไทยนิวส์***
lannathai_news@yahoo.co.th

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
5
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (* รายวัน ** รายสัปดาห์ ***รายปักษ์ ****เดือน)
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
ผู้อํานวยการฯ
56 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 502000-5327-7252
นายอินสม
ปัญญาโสภา
บรรณาธิการ
Fax. 0-5327-7255
นายศรีมูล
แสนเมืองมา
ผู้สื่อข่าว
08-4611-2443
นายปรีชา
เบ้าสิน
ผู้สื่อข่าว
08-5705-2300
นายสราวุธ
แซ่เตี๋ยว
ผู้อํานวยการฯ
164 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-5327-9686 - (7)
Fax. 0-5320-6377
นายอัครวิทย์
ระบิน
ผู้สื่อข่าว
08-4803-4146
นายจักรพงษ์
คําบุญเรือง
ผู้สื่อข่าว
jakpong@chiangmainews.co.th
08-1765-7556
นายนักรบ
สุวรรณนพไกร
ผู้สื่อข่าว
08-9170-5578
สุพิน
วงษ์งาม
ผู้สื่อข่าว
0-5320-6821,08-6116-7942
นายอํานาจ
จงยศยิ่ง
ผู้อํานวยการฯ
233/1 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
0-5322-2585
นายบุญชม
โกมาศ
ผู้ช่วย บก.
Fax.0-5321-5314
นายอิสระพงศ์
พงศ์ไพสิทธิ์
บรรณาธิการ
161/88-89 ถ.ช้างเผือก ซอย 4 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0-5321-7892
จ.เชียงใหม่ 50200 rampard_8@hotmail.com 0-5321-1776
WWW.TAWANNUER.COM
08-1531-7409
นายวชิระ
เรืองพรวิสุทธิ์
บรรณาธิการ
36/2-3หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 0-5324-8750
นายเอื้ออังกูร
รัตนนาวี
ผู้สื่อข่าว
0-5385-2719
นายนพนิวัตร
ไกรฤกษ์
บรรณาธิการ
333/12 หมู่ 2 หมู่บ้านนันทวัลย์ ต.หนองจ๊อก อ.สันทราย0-5323-4102/087-184--8508
นายศักดิ์สิทธิ์
มีทรัพย์กว้าง
ผู้สื่อข่าว
จ.เชียงใหม่ 50210
F.053-852557/085-1078500
29/9-12 ซอยข้างศาลปกครอง ถ.เทพารักษ์ ต.ช้างเผือก 08-7184-8508
นายนพนิวัตร์
ไกรฤกษ์
บรรณาธิการ
น.ส.พีรดา
ธรรมรงค์
ผู้สื่อข่าว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
08-9192-5456
พิชญากานต์
หน่อแก้วมูล
ผู้สื่อข่าว
nopniwat@gmail.com , new_pj@hotmail.com

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
6
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (* รายวัน ** รายสัปดาห์ ***รายปักษ์ ****เดือน)
ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
27 นสพ.ลานนาทูเดย์*
นายศสิต
พนมอุปถัมภ์
บก.บห.
231 หมู่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-5335-7977,08-1603-9672
นายศักดิ์สิทธิ์
พินิจชัย
ห.กองบก.
50210
08-6673-2959
จุฬาวรรณ
สืบยิ้ม
ผู้สื่อข่าว
08-4610-5674
ขวัญหทัย
แก้วทิพย์
ผู้สื่อข่าว
28 นิตยสาร welcome to chiang mai - chiang rai นายโกศล
ผดุงทรง
บรรณาธิการ
6 ซอย 1ถ.หน้าวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง
0-5324-7083
จ.เชียงใหม่ 50000
Fax.0-5324-8033
29 นิตยสาร COMPASS และ GUIDELINE
นายสวาสดิ์
โพโสลี
เจ้าของ ผู้พิมพ์
11/1 ซ.บํารุงศรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง
0-5381-4444
นางสาวมาเรียม
บุญมาลี
กองบรรณาธิการ
จ.เชียงใหม่ 50200
Fax.0-5381-4457
นางขนิษฐา
อ้วนเฝือ
ผู้สื่อข่าว
30 นิตยสาร CLICK
จรรยารักษ์
เจือศรีกุล
บก.บทความ
บริษัทซีเคเอ เชียงใหม่ จํากัด ชั้น 10
08-1530-1336
ภาวัต
ไชยชนะ
กองบรรณาธิการ
อาคารกาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 50200 0-5322-4536 ต่อ 501
นางสาวศิริลักษณ์ จักราชัย
ผู้สื่อข่าว
Fax. 0-5322-4536 ต่อ 222
นายจักรินทร์
ไชยอินทร์
ผู้สื่อข่าว
08-1882-5239
นายยิ่งยศ
พลอยเหลี่ยง
ผู้สื่อข่าว
08-4043-1797
31 ลานนา เอ็กซ์เพอเรอร์ แม๊กกาซีน
นายวิชชา
สิทธิพาณิชย์
ผู้สื่อข่าว
บริษัทเอสพี พับลิชชิ่ง จํากัด 11/1 ซอยบํารุงบุรี 3 0-5381-8228
ถ.บํารุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
32 นิตยสารเชียงใหม่ฮิป
นายสมชาย
ขันอาสา
บรรณาธิการ
4 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 0-1681-0037
33 นิตยสาร Citylife
ภิมทร์
เขมะสิงคิ
บรรณาธิการ
3 ถนนชมดอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
0-5322-5201
น.ส.อัษฎาพร
คําไทย
ผู้สื่อข่าว
34 HOLIDAY TIME MAGAZINE
นายสุพัตร์
มหาวัน
บรรณาธิการ
117 ถ.ศรีภูมิ ซอย5 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 502000-5322-4627
35 หนังสือพิมพ์วาไรตี้
นายจิรชัย
คงคาดิษฐ
บรรณาธิการ
28/7 ซ.8 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่0-5340-0880,08-9191-0441
จันทร์จิรา
จันทร์เชย
ผู้สื่อข่าว
50200
08-4611-6457
36 เฉียบ แม๊กกาซีน
นายแซม
ตระการ
บรรณาธิการ
บริษัท เฉียบ มีเดีย จํากัด 68/9 ถ.ทิพย์เนตร
0-5320-3227
นสพ.ตะวันเหนือ
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Fax. 0-5320-3228

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
37 นสพ.ไทยรัฐ *
38 นสพ.เดลินิวส์ *
39 นสพ.บางกอกโพสต์ *
นสพ.โพสต์ทูเดย์*
40 นสพ.เดอะเนชั่น / นสพ.คมชัดลึก*
41 นสพ.ข่าวสด *
42 นสพ.ไทยโพสต์ * / สํานักข่าว INN
43 นสพ.ประชาชาติธุรกิจ*
44 นสพ.บ้านเมือง*
นสพ.ฐานเศรษฐกิจ*
45 นสพ.ผู้จัดการ*
46 นสพ.มติชน*
47 นสพ.แนวหน้า*

48 นสพ.สยามรัฐ*

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
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หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง (* รายวัน ** รายสัปดาห์ ***รายปักษ์ ****เดือน)
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
นายชัยพินธ์
ขัติยะ
หัวหน้าศูนย์ข่าวฯ
68/5 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
0-5327-3224
จารุณี
ชัติยะ
ผู้สื่อข่าว
08-1998-1075
นายสนั่น
เขมราช
หัวหน้าศูนย์ข่าวฯ
164/37 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053-272555 Fax.053-275555
นายวัชรพงษ์
จึงเข้าใจ
ผู้สื่อข่าว
08-6692-9962
นายสุบิน
เขื่อนแก้ว
หัวหน้าศูนย์ข่าวฯ
252/16 อาคารคุ้มแก้วพาเลซ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
0-5321-0611 - (2)
จ.เชียงใหม่ 50200 subink@bangkokpost.co.Fax. 0-5322-2061
สุพีร์
สังหรานนท์
บก.ศูนย์ข่าวภาคเหนือ
24/1 ถ.นันทาราม ซ.5ก ต.หายยา อ.เมืองจ.เชียงใหม่0-5328-2110
นายกฤษณะ
เชิญธงไชย
ผู้สื่อข่าว
8 ซอย 7 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
0-5342-4304
จ.เชียงใหม่ 50200
08-9853-4354
นายภาณุเมศ
ตันรักษา
ผู้สื่อข่าว
232 หมู่ 6 ซอยยางเนิ้ง 3 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน
0-6654-9921
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
Fax.0-5389-2256
น.ส.กรรณิกา
เพชรแก้ว
ผู้สื่อข่าว
151/72 หมู่บ้านเอสอาร์แลนด์ ต.สันนาเม็ง
0-5339-8666
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
08-1716-4007
นางนภาพร
ชัติยะ
ผู้สื่อข่าว
531/30 หมู่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
08-6659-7095
จ.เชียงใหม่ 50210
Fax.0-5384-7677
นางสาวศรีวรรณ
เจริญทรัพย์
หน.ศูนย์ข่าว
201/20 อาคารศรีอนันต์ซิตี้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
0-5326-0630- 1
นายบัณรส
บัวคลี่
ผู้สื่อข่าว
จ.เชียงใหม่ 50600
นางสาวจินตนา
กิจมี
ผู้สื่อข่าว
6 นิมมานเหมินทร์ ซอย 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่053-211986, 081-8811682
นายปราการ
พรประสาท
ผู้สื่อข่าว
40/1 ถ.ราชเชียงแสน ซ.1 ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่053-206567
นายอํานาจ
จงยศยิ่ง
หน.ศูนย์ข่าว
164/108 ถ.ช้างคลาน อ,เมือง จ.เชียงใหม่
0-5327-2100
นายพิชัย
พิสูจน์
ผู้สื่อข่าว
Fax. 0-5327-2101
นายธนวัจน์
โกมลรัตน์
ผู้สื่อข่าว
08-1595-1827
นายถวิล
ศักดิ์เร็ว
ผู้สื่อข่าว
115/8 หมู่ 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง089-8536193
จ.เชียงใหม่ 5000 tawin48@hotmail.com

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
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หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง (* รายวัน ** รายสัปดาห์ ***รายปักษ์ ****เดือน)
ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
49 สํานักข่าวรอยเตอร์
นายสกุล
กิตติวงศ์พรหม
ผู้สื่อข่าว
232 หมู่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
08-1287-1567
จ.เชียงใหม่ 50210
Fax.0-5349-2843
50 นสพ.โลกวันนี้ *
นางณัฐชา
อุตตะมัง
ผู้สื่อข่าว
20 หมู่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200-5338-6887,08-1950-3226
Duen_em@yahoo.com
089-6327461
สมาคม/ชมรม
ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
51 สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย นายอินสม
ปัญญาโสภา
นายกสมาคมฯ
สํานักงาน นสพ.ไทยนิวส์ ถ.สามล้าน อ.เมือง
0-5327-7252,08-6654-1144
จ.เชียงใหม่ 50200
Fax. 0-5327-7255
52 ชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลําพูน
นายอาคม
ตันตระกูล
ประธานชมรมฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08-1993-9324
53 ชมรมสื่อมวลชนสตรีเชียงใหม่
นางสุนทรี
ประพันธ์ศรี
ประธานชมรมฯ
136/12 โครงการพันธ์ชาติวิลล์ ต.ป่าแดด อ.เมือง 0-5380-6983
จ.เชียงใหม่ 50100
08-1530-4543
54 ชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่
นายมนัส
ปัญญา
ประธานชมรมฯ
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ 164 ถ.ราชเชียงแสน
0-5327-9686-7
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Fax.0-5320-6377
55 ชมรมสื่อมวลชนและช่างภาพจังหวัดเชียงใหม่
นายศิริพงษ์
พัฒนากิติกุล
ประธานชมรมฯ
9/34 หมู่ 2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-5389-2555
50200
Fax.0-5389-2555
08-9921-1272
56 สมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และผู้สื่อข่าว นางผ่องพรรณ
จงยศยิ่ง
นายกสมาคมฯ
north2525@hotmail
08-6114-4354
จ.เชียงใหม่
สํานักงานประชาสัมพันธ์
ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ถ.โชตนา โทร.0-5311-2740
57 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ต.เผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรสาร 0-5311-2741
aungprd@yahoo.com
08 – 1884 - 9418
นางราตรี
จักร์แก้ว
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด ttessaboot@gmail.com
08 – 6758 - 8764
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย
2 สถานีวิทยุกระจายเสียง 914

3 สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. เชียงราย

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
นายวิเชียร
นุ่นรอด
ผู้อํานวยการสถานีฯ
นายสมชาย
เกิงฝาก
หัวหน้าฝ่ายรายการ
นางสาวดวงจิต
ไชยราช
ผู้สื่อข่าว
นาวาเอกหญิงวัชรินทร์วิบูลชัย
รน.หัวหน้าสถานีฯ
พ.จ.อ.วิษณุ
พุทธารักษ์
ผู้สื่อข่าว
จ.ส.อ.เลิศรัตน์
ฝาละมี
นายอนุสรณ์
สร้อยเพ็ชร
นายสถานีฯ
นายเอกสิทธิ์
สมิทรปัญญา
ผู้จัดรายการ

4 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 015 - เชียงรายน.อ.เอก สมศักดิ์

ไชยเสน

หัวหน้าสถานีฯ

10

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
0-5371-3015
ถนนพหลโยธิน บ้านสันตาลเหลือง ตําบลริมกก 0-5371-1607
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
Fax.0-5371-1601
สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน
053-771765 , 081-8859676
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
0-5371-1672
Fax. 053-773327
สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.เชียงราย
053-152041-2
416 ม.6 ถ.ฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต.ริมกกอ.เมือง Fax.053-152042
จ.เชียงราย 57110
anna 25171@hotmail.com
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 015 เชียงราย 053-773516
บ้านป่ากล้วย ต.สันทราย อ.เมือง
Fax 053-773549
จ.เชียงราย 57000
rtafo15@hotmail.com

5 สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พ.อ.ชาญชัย

นาคประไพ

หัวหน้าสถานีฯ

6 สถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.10 เชียงราย

วีระธรรม
ไชยคํา
ประสมทรัพย์
รักษ์ธรรม
อโนมะศิริ

หัวหน้าสถานีฯ
นักจัดรายการ
หัวหน้าสถานีฯ
หัวหน้าฝ่ายรายการ
หัวหน้าสถานีฯ

7 สถานีวิทยุกระจายเสียง รด.เชียงราย
8 สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธร
ภาค 5 เชียงราย

ร.อ.พรศักดิ์
จ.ส.อ. มี
พันโทหญิง ธิติมา
นางพูลสุข
พ.ต.อ.มโนช

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า 054-711202
ค่ายเม็งรายมหาราช ถ.หน้าค่าย อ.เมืองจ.เชียงราย Fax 053-711667
57000 E-mail thaiarmyradio3cr@hotmail.com
สถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.10 เชียงราย
0-5371-1206,053-714012
ถนนหน้าค่าย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Fax.053-711206
สถานีวิทยุกระจายเสียง รด.เชียงราย
053-713583,053-714584
ถนนอาจอํานวย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Fax.053-714584
สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธร ภาค 5 เชียงราย 0-5372-9075
บ้านสันต้อม ต.หมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Fax.0-5366-6249
dj_chompoo@yahoo.co.th

ชื่อ
นายพลเดช

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
ศูนย์ข่าว/สถานีโทรทัศน์/เคเบิลทีวี
นามสกุล
ตําแหน่ง
ไพรวรรณ
ผู้สื่อข่าว

10 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
จังหวัดเชียงราย
11 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

นายวิชาญ
นายพินิจ
นายอนิรุทธิ์
นายสมคิด
นายกรกช
นายธีรวัฒน์

พึ่งมั่น
นิมิตรภาคภูม
เงินคํา
อินต๊ะเนตร
ประทุมชาติภักดี
คําธิตา

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

12 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

นางกฤติมา

ประทุมชาติภักดี

ผู้สื่อข่าว

13 สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

นายเหรียญชัย

จันทร์สุภาเสน

ผู้สื่อข่าว

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
9 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 3

11

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
685/4 ถนนศรีเกิด ตําบลเวียง อําเภอเมือง
081-3669798
จ.เชียงราย57000 com19_15259@hotmail.com
91 หมู่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-768296-8,081-2649568
142 ม.3 ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 086-9242715
340 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 081-7647670
37 ม 6 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
080-4960876
296/17 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
053-719640,086-5871678
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7
089-7000694
ตู้ ปณ 235 ปณ.เชียงราย
081-8844286
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053-740167
296/17 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง
053-719640 086-5871678
จ.เชียงราย 57000
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
0-5367-8851
256 หมู่ 11 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
rudnews@hotmail.com
089-6377057

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
14 นสพ.เชียงรายนิวส์

ชื่อ
นายโชติศิริ

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
นามสกุล
ตําแหน่ง
ดารายน
ผอ.น.ส.พ.เชียงรายนิวส์

12

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
612/52 ศิริกรณ์อุทิศ ซ.5 อ.เมือง จ.เชียงราย 57000081-6034777, 053-740517
cr.news@hotmail.com

15 นสพ.มวลชนนิวส์
16 นสพ.เชียงรัฐ

17 นสพ.เสียงเสรีภาพ

น.ส.กฤษณา

เลิศวัฒนศิลป์

ผู้สื่อข่าว

นายชัชวาลย์

พึ่งอุดม

ผู้สื่อข่าว

นายภูษิต

กัลยา

ผู้สื่อข่าว

นายศุภกิตติ์

ชัยชนะ

ผู้สื่อข่าว

นางจันจิรา
นายวันชัย

สมินทรปัญญา
นุสวัสดิ์

ผู้สื่อข่าว
บรรณาธิการ

นายวิชัย
นายวิฑูรย์
นางปราณี
นายทศวิทย์
นายบุญส่ง

เชษฐบดี
แสงสุวรรณ
สังข์ขาว
ถ้ําแก้ว
ศรีจุมปา

บรรณาธิการ
บก.บริหาร
ประจํากอง บก.
ผู้อํานวยการ
บก.บริหาร

นายกรวิชญ์

วิละปิง

ผู้สื่อข่าวกีฬา

น.ส.ศศิกานต์
นายมหาเศรษฐี
ว่าที่ ร.อ.เด่นศักดิ์
นายธนยศ

แซ่ซื้อ
หงส์ทอง
สุริยะ
สถิต

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

693/173 ม.24 หมู่บ้านกรรัฐ ต.รอบเวียง อ.เมือง 089-6325775 , 053-756692
จ.เชียงราย 57000 , cr.news@hotmail.com
52/1 ซ.เทศบาล 11 ต.เวียงพางคํา
053-732051,081-9615608
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
243/5 หมู่ 2 บ้านสันกอง ถนนดอยตุงสายใหม่
053-763283,084-8949889
ตําบลแม่ไร่ อ.แม่จันจ.เชียงราย 57240
188 ม.10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งรายจ.เชียงราย 57290053-959305, 087-1808191
suphakit_news@hotmail.com
226 ม.17 บ.สวนพูนโชค ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย086-1823892
นสพ.มวลชนนิวส์
053-703773, 053-763773
105 หมู่ 3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
0-5366-2921
279/78 เชียงรายเมืองใหม่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย089-9494556 Fax053-746668
260 ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 081-0259378
279/78 เชียงรายเมืองใหม่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย053-746668, 086-1153461
111/17 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-748241, 089-7555489
229/329 ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000084-6117047,
053-748241
108 ม.28 บ้านสันต้นเปา ถ.เชียงราย-เทิง ต.ห้วยสัก 089-4326657 , 053-678262
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
36/1 หมู1่ 3 ซอยสวรรค์ ตําบลรอบเวียง อ.เมือง 053-754396,086-6721065
347 ม.8 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 053-748241
295/1 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-793402,086-9114878
99/1 ม.10บ.ศรีทรายมูล ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย053-748241,081-8847158

ชื่อ
นายจํารัส

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ต่อ)
นามสกุล
ตําแหน่ง
จินดาวัลย์
ผู้สื่อข่าว

18 นสพ.นครเชียงราย

นายอัญเชิญ

ก.บัวเกษร

บรรณาธิการ

19 นสพ.ปากกาทอง
20 นสพ.ฟ้าล้านนา

นางรุจินันท์
นายประสิทธิ์
นายธีรวัฒน์

อัครเดชา
จินานุกูล
คําธิตา

บรรณาธิการ
ผู้สื่อข่าว
บรรณาธิการ

21 นสพ.ภูธรนิวส์/ นสพ.ล้านนา

นายอภิรักษ์
นายสุวัฒน์
นายจักรภัทร

ปั้นทอง
แซ่เอี้ยว
แสนภูธร

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
บรรณาธิการ

22 นสพ.ภาคเหนือ ประจําจ.เชียงราย/แนวหน้า

นายประคอง
นายพุฒิพงศ์
นางกาญจนา
นายเจริญ

แสนภูธร
ธิว่อง
ธรรมสา
อัญชลิสังกาศ

หัวหน้ากอง บก.
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
หัวหน้าศูนย์ข่าว

23 นสพ.อาณาจักรพายัพ
24 นสพ.ทิศทางเศรษฐกิจ

นายกิตติธัช
นายกิตติศักดิ์

สุเรียมมา
อุปมา

บรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร

25 นสพ.ประชารัฐ

นายสุพัฒน์

หลักคํา

บรรณาธิการ

26 นสพ.เดลินิวส์ / ไทยนิวส์

นายชัยณรงค์
นายณัฐวุฒิ

หลักคํา
รัศมีจันทร์

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

ลําดับ

หน่วยงาน / สื่อ

13

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
358 ม.5 ซ.บํารุงประชา 5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย085-0417399
117/17-18 หมู่ 19 ถนนสันติ ต.รอบเวียง
084-6117047
นสพ.นครเชียงราย
053-712696 Fax053-601608
736/1 ถนนเจ้าชาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 086-1838872
260 ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-151118, 081-0259378
260 ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-600883
881/8 อาคารการเคหะ ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง 089-7000694
จ.เชียงราย 57000
9 ม.18 ป่าตึงงาม ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
089-4320134
053-648185,081-6027077
693/101 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000053-153092 080-1347933
Lannanews@hotmail.com
693/101 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000053-153092. 086-6716773
36 ม.10 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
085-7243376
693/101 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
11/31 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053-748457, 086-5861269
Jarch_ar@hotmail.com
710/13 ถ.ศรีเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053-712736 , 084-0435830
184 ม.6 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 081-2885513 , 089-7580788
100/39 การเคหะ ม.8 ต.สันทราย
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
"------------------"
333/3 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

081-8817301,
FAX 053-750948

ชื่อ
นายณัทพงศ์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ต่อ)
นามสกุล
ตําแหน่ง
ทัศนเสถียร
ผู้สื่อข่าว

28 นสพ.เวียงกาหลง

นายดิเลน

นิ่มปากน้ํา

ผุ้สื่อข่าว

29 นสพ.เบื้องหลังข่าว

นายบรรยง

หล่อเสถียร

ผู้สื่อข่าว

30 นสพ.สื่อกลาง

นายบุญธรรม

เรือนปิน

ผู้สื่อข่าว

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
51 หมู1่ 7 ถนนสันคอกช้าง ซ.4 ต.รอบเวียง อ.เมือง 081-6904055,081-5394338
จ.เชียงราย 57000 kamolthip@hotmail.com
กาหลง 7 ม.16 บ.สันปูเลย ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 081-0222231,
จ.เชียงราย 57170
053-648535
470/40 ม.3 บ.ห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง
087-1850087
จ.เชียงราย 57100
66/2 ม.4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

31 นสพ.สื่อมหาชน
32 เชียงรายธุรกิจ

นายพล
นายอ่อน
นายเพทาย

คําสิงห์
วงศ์คํา
บ้านชี

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
บรรณาธิการ

400 ม.2 ต.ห้วยไคร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 081-0235141
400 ม.2 ต.ห้อยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 081-2884639
116 ม.12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-718399,086-6719195

33 นสพ.ไทยสยาม

นายเลอศักดิ์

สองอินทร์

ผู้สื่อข่าว

325 ม1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.ชียงราย. 57000

34 นสพ.ข่าวประชาชน

ด.ต.ศรวิชญ์

ทิพย์เมศ

ผู้สื่อข่าว

177 ม.4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

35 นสพ.สื่อกลาง

นายอดุลย์
นายสม

ธนาพร
คําสิงห์

บรรณาธิการ
ผู้สื่อข่าว

36 นสพ.เบื้องหลังข่าว

นายสมจิตต์

ศรีชัยวงศ์

ผู้สื่อข่าว

12 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
086-9629808
66/2 ม.4 ต.โป่งผาแม่สาย อ.แม่สาย
081-0332611
จ.เชียงราย 57130
470/10 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 085-0299796

37 นสพ.สื่อมหาชน

นายสรยุทธ์

ปาระนันท์

บรรณาธิการ

29 ม.4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 089-9546011,053-709295

38 นสพ.ครูเชียงราย

นายอุดร

จับใจนาย

กอง บก.

216 ม.6 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน ร.ร.บ้านห้วยเกี๋ยง 084-8054799
อ.เชียงแสน 57150

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
27 นสพ.รวมพลัง
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089-7002371

ลําดับ
39 นสพ.เม็งราย

ลําดับ
40 นสพ.ไทยรัฐ

นายชาลี

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ต่อ)
นามสกุล
ตําแหน่ง
รอบคอบ
บรรณาธิการ

ชื่อ
นายวีระชัย

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
นามสกุล
ตําแหน่ง
ปทุมชัย
หัวหน้าศูนย์ข่าว

นายอรุณศักดิ์

จรรยา

ผู้สื่อข่าว

นายเสกสรร

สู่โนนทอง

ผู้สื่อข่าว

นายราวิน
นายณัฐวุฒิ

เสริมวิทยากุล
รัศมีจันทร์

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

นายสรุพล

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

หน่วยงาน / สื่อ

หน่วยงาน / สื่อ

41 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ชื่อ

42 หนังสือพิมพ์มติชน

นายเหรียญชัย

เวียงนนท์
จันทร์สุภาเสน
ปัญโญกาศ
จรุงวรรณรัตน์

ผู้สื่อข่าว

43 นสพ.แนวหน้า

นายเกรียงไกร
นายเสริมศักดิ์

นายวิฑูรย์
นายบรรยง
นายชายชาญ

แสงสุวรรณ
หล่อเสถียร
ไชยมั่น

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

44 นสพ.ข่าวสด
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ที่อยู่
83 หมู่ 15 ถนนสันโค้งหลวง ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ /โทรสาร
053-718261
053-756446

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
447/1 ถนน เชียงราย-เวียงชัย หมู่ 9ต.รอบเวียง 081-8824543
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053-600686
257/1 ม.21 บ้านเกาะลอย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000053-714237, 081-885-2269
108/2 บ.เกาะลอย ม.21 ต.รอบเวียง อ.เมือง
053-713621,089-4306910
จ.เชียงราย 57000
917/6 ถนนสถานพยาบาล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000053-754183, 089-431-4242
333/3 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-717749, 081-8817301
FAX.053-750948
162 หมู่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
089-4344019, 053-776030
หนังสือพิมพ์มติชน 256 หมู่ 11
0-5367-8851
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
089-6377057
เลขที่ 439/1 หมู่ 19 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

นสพ.แนวหน้า
424/1 หมู่ 19 ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5374-8094
0-5374-8098
081-2897681
เลขที่ 234/2 ถนนหน้าค่าย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0-5375-8070
นสพ.ข่าวสด 285 ถนนชัยศิลปิน อ.เมือง จ.เชียงราย 081-8851008
เลขที่ 145/3 หมู่ 21 เกาะลอย อ.เมือง จ.เชียงราย 085-8639169,
57000 chiangrai.admin@hotmail.com
053-713966

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
45 นสพ.บางกอกโพสต์ และนสพ.สยามรัฐ
46 นสพ.สยามเพรส
47 นสพ.เครือเนชั่น (คมชัดลึก,กรุงเทพธุรกิจ)

ชื่อ
นายธีรวัฒน์
นายณรงค์ศักด์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง (ต่อ)
นามสกุล
ตําแหน่ง
คําธิตา
วิเศษศรี
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

น.ส.ศศิมา
นายสุระกิจ

สุริยะมงคล
รัตนศรี

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
48 สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นายอรุณศักดิ์

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
สมาคม/ชมรม
นามสกุล
ตําแหน่ง
จรรยา
นายกสมาคมฯ

49 ชมรมสื่อสารมวลชนจังหวัดเชียงราย

นางชไมกร

คําดี

ประธานชมรมฯ

50 ชมรมนักจัดรายการวิทยุเชียงราย

นางเพลินพิศ

แก้วคําพา

ประธานชมรมฯ

51 ชมรมนักจัดรายการวิทยุชุมชนเชียงราย

นายคํา

ไพศาลสิทธิกานต์ ประธานชมรมฯ

52 สมาคมสมาพันธุ์วิทยุเพื่อความมั่นคง

นายมานพ

อุบรัตน์

ชื่อ
นายภาณุฉัตร

สํานักงานประชาสัมพันธ์
นามสกุล
ตําแหน่ง
สวัสดิชัย
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
53 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

16

ที่อยู่

โทรศัพท์ /โทรสาร
ตู้ ปณ 235 ปณ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 089-700694 081-8844286
53/1 ม.3 บ้าน เวียงพาง ต.เวียงพางคํา
081-9608963
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
184 ม.6 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 089-7560025
295/200 ม.9 บ้านสวยริมกก ต.รอบเวียง อ.เมือง 087-7260411

ที่อยู่
257/1 หมู2่ 1 บ้านเกาะลอย อ.เมือง จ.เชียงราย
57000
240 หมู่ 20 ตําบลป่าอ้อดอนชัย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า
ถนน หน้าค่าย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ชมรมนักจัดรายการวิทยุชุมชนเชียงราย
391 ม. 5 บ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
261 ม.15 ถ.ราชโยธาซอย1 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ /โทรสาร
081-8852269, 053-714237

0-5371-1667
Fax.0-5371-1202
0-5371-4012
0-5371-3521

081-8831002

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
053-150163
ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000Fax 053-177327
prchiangrai@prd.go.th
081-9031890

17

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดน่าน
2 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 น่าน

ชื่อ
นายเกรียงศักดิ์

พลตรี ชีวัน

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียง
นามสกุล
ตําแหน่ง
เจดีย์แปง
ผู้อํานวยการสถานีฯ

โลหะบุตร

ผู้อํานวยการสถานีฯ

18

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย054-710562
จังหวัดน่าน ถนนหน่อคํา อ.เมือง จ. น่าน 55000 Fax.054-771025
จังหวัดทหารบกน่าน
ค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จ.น่าน 55000

081-952-1524
0-5460-0734
Fax0-5460-0741
0-5477-4212 (เขาแก้ว)

3 ทหารอากาศ 018 น่าน

นาวาอากาศตรี
ธวัชชัย

หิรัญรัตน์

ผู้อํานวยการสถานีฯ

4 สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท น่าน

นายอุทกร์

เอ่งฉ้วน

นายสถานีฯ

ฝูงบิน 466 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง
จ.น่าน 55000
ตู้ ปณ.70 อ.เมือง จ.น่าน 55000
fm_nan@mcot.net

5 สํานักข่าวไทย

น.ส.ระรินธร

เพ็ชรเจริญ

ผู้สื่อข่าว

290 หมู่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
sunmoon13@gmail.com

6 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน

นางสาวประทุมทิพย์ ศรีสว่าง

เทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000

0-5477-1938
Fax0-5475-0381
0-5460-0504
Fax0-5460-0742
08-1195-1581
08-5030-3143
0-5471-0234 ต่อ 156
Fax 771630 ต่อ 133

081-289-6985

นายคงฤทธิ์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
ศูนย์ข่าว/สถานีโทรทัศน์/เคเบิลทีวี
นามสกุล
ตําแหน่ง
อ่อนดี
ผู้สื่อข่าว

นายวิทยา

อาทะ

ผู้สื่อข่าว

8 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

พ.ท.พยอม

บุญทร

ผู้สื่อข่าว

9 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

น.ส.ณัฐชานันท์

สิริธัญโรจน์

ผู้สื่อข่าว

10 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

น.ส.รพีพร

เพ็ชรเจริญ

ผู้สื่อข่าว

11 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

นางสาวพิมพ์พิศา พจนานุรัตน์

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
7 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ชื่อ

ผู้สื่อข่าว

12 ไทย PBS / INN

นายอัทธเมศร์

นิธิพงษ์พานทอง

ผู้สื่อข่าว

13 เทพสยามเคเบิ้ลทีวี

นางอารยา

ตั้งมุทาสวัสดิ์

ผู้จัดการ

19

ที่อยู่

โทรศัพท์ /โทรสาร

847 หมู่ 3 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000

0-5477-2880
08-9952-3009
85/5 ถนนวรวิชัย ต.ในวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
08-1656-6192
08-1882-0218
74 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 08-1961-2161
55000
671 หมู่ 4บ้านปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน Fax 0-5477-4865
08-1287-7739
55000
08-6190-9009
290 หมู่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
08-1387-7609
สํานักงานประชาสัมพันธ์ จ.น่าน
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.น่าน
55000
20/1 ซ. 1 ถนนหน่อคํา ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน 55000
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามเคเบิลทีวี
434/2 ถนนสุมนเทวราช อ.เมือง
จ.น่าน 55000

0-5477-3047,0-5475-1029

08-9856-2836
Fax 0-5477-3047
0-5477-1266
08-4615-3848
0-5471-0086

089-637-3711

ชื่อ
นายสิทธารัถ

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
นามสกุล
ตําแหน่ง
ปรางค์วัฒนากุล บรรณาธิการ

นายกิตติก้อง

ยอดหงษ์

บรรณาธิการ

73-75 ร้านก้องสยาม ถนนอนันตวรฤทธิเดช
อ.เมือง จ.น่าน 55000

0-5471-0134
08-6915-5455

นายบุญยงค์

สดสะอาด

ผู้สื่อข่าว

134 หมู่ 8 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

นายเอกภพ

อินทรพัฒน์

บรรณาธิการ

249 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000

นายบุญยงค์

สดสะอาด

ผู้สื่อข่าว

134 หมู่ 8 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

17 นสพ.ประชาชาติ

นายสณฑ์

พลรัฐ

บรรณาธิการ

18 นสพ.มติน่าน (น่านโพสต์)

นายจามร

หาญตระกูล

บรรณาธิการ

19 นสพ.ถิ่นน่าน

นายสมชาย

จินาเกตุ

บรรณาธิการ

20 ข่าวเมืองน่าน

นายสิงหเดช

สุคนธวารินทร์

บรรณาธิการ

21 นันทบุรีนิวส์

นายณรงค์

พุฒพวกดี

บรรณาธิการ

11/3 ถนนเปรมปรีดา อ.เมือง
จ.น่าน 55000
635 ถนนสุขาภิบาล อ.เวียงสา
จ.น่าน 55110
22/4 ถนนราษฎร์อํานวย อ.เมือง
จ.น่าน 55000
532 ม.3 บ้านสวนหอม ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
55000
207 หมู่ 2 ต.ฝายแก้ว อ.เพียง จ.น่าน 55000

08-9632-3500
08-1034-2455
0-5471-0134
08-6915-5455
08-1784-1793
08-9632-3500
08-1034-2455
0-5475-0061
08-9950-7977

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
14 นสพ.เสียงชาวน่าน
15 นสพ.ก้องสยาม

16 นสพ.เหนือน่าน

20

ที่อยู่
86 ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

โทรศัพท์ /โทรสาร

0-5475-1010
08-9555-9797

0-5478-1600
08-9636-1444
0-5475-1708
08-1884-6121
0-5477-4101
08-1625-1930
08-1287-7739
Fax 0-5477-4865

นายสงัด

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
นามสกุล
ตําแหน่ง
มังกิตะ
ผู้สื่อข่าว

23 นสพ.เดลินิวส์

นายเสนาะ

บุญปติ

ผู้สื่อข่าว

24 นสพ.มติชน / จับประเด็นข่าว

นายเปี่ยมศักดิ์

แพทยกุล

ผู้สื่อข่าว

25 นสพ.คมชัดลึก / เดอะเนชั่น

จ.ส.อ.สัญติไฌญ

จารุพิพัฒน์บุตร

ผู้สื่อข่าว

286/1 ถนนมหายศ อ.เมือง จ.น่าน 55000

0-5477-2920,08-9636-1185
08-1796-4205

26 นสพ.ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด

นายสมชาย

จินาเกตุ

ผู้สื่อข่าว

0-5475-1708
08-884-6121

27 นสพ.เดลินิวส์ / สยามรัฐ / TV9

น.ส.ระพีพร

เพ็ชรเจริญ

ผู้สื่อข่าว

22/4 ถนนราษฎร์อํานวย อ.เมือง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
290 หมู่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000

28 นสพ.บางกอกโพสต์
นสพ.โพสต์ทูเดย์
29 เบาะแส / ตํารวจท่องเที่ยว

น.ส.ระรินธร

เพ็ชรเจริญ

ผู้สื่อข่าว

290 หมู่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000

นายชินราช

คล้ายเนียม

ผู้สื่อข่าว

8 หมู่ 9 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

08-1195-1581
08-5030-3143
086-202-8557
0-5470-8510

30 นสพ.ไทยรัฐ/แนวหน้า

สิบเอก ฤทธิ์ศักดิ์

รัตนะวรรณวงศ์

ผู้สื่อข่าว

31 สยามกีฬา

นายนิคม

ธีระภาพวิเศษพงษ์ ผู้สื่อข่าว

599 หมู่ 3 บ้านสวนหอม ต.ผาสิงห์
อ.เมือง จ.น่าน 5500
349/8 ถน.สุมนเทวราช
ต.ในเวียง .เมือง จ.น่าน 55000

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
22 ไทยรัฐ, 191, ไทยนิวส์

ชื่อ

21

ที่อยู่
82-84 ห้องภาพปาริชาติ ถ.อนันตวร-ฤทธิเดช

โทรศัพท์ /โทรสาร

0-5471-0627
อ.เมือง จ.น่าน 55000
08-9701-2490
0-5468-1750
1 หมู่ 10 บ้านบ่อสวก ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน 55000
Sanor2502@hotmail.com
08-7175-4162
0-5477-1266
182 หมู่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐี ต.ผาสิงห์
อ.เมือง จ.น่าน 55000
08-1796-4205

08-1387-7609

0-5477-1036
08-1029-0310
0-5477-1776
089-950-8655

33 น.ส.พ.ไทยนิวส์ / นสพ.เชียงใหม่

นายบุญยงค์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่ในจังหวัดน่าน
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
ผู้สื่อข่าว
สองเมืองแก่น
49 ถนนคํายอด ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน 55000
ผู้สื่อข่าว
สดสะอาด
134 หมู่ 8 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000

34 น.ส.พ.ไทยนิวส์ น่าน

นางประนอม

กุมภา

ชื่อ
นายวิฤทธิ์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
สมาคม/ชมรม
นามสกุล
ตําแหน่ง
ตั้งมุทาสวัสดิ์
ประธานชมรม

นายณรงค์

พุฒพวกดี

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
32 นสพ.เชียงใหม่นิวส์ / ไทยรัฐ

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
35 ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
36 สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน
37 สมาพันธ์สื่อสารมวลชนอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

ชื่อ
นายประสิทธิ์

ผู้สื่อข่าว

ประธานชมรม

นางสาวณัฐชานันท์ สิริธัญโรจน์

2/1 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
55000

ที่อยู่
434/2 ถนนสุมนเทวราช อ.เมือง
จ.น่าน 55000
207 หมู่ 17 บ้านแสงดาวพัฒนา
ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
671 หมู่ 3 บ้านปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง
จ.น่าน 55000
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โทรศัพท์ /โทรสาร
0-5477-1776,08-4808-4888

08-6114-1777
089-632-3500
081-0342455
0-5477-1776,08-4808-5026
084-808-5026

โทรศัพท์ /โทรสาร
0-5471-0086

0-5475-0650
08-4808-4666,08-9431-4855

08-1287-7739
Fax 0-5477-4865

38 นักจัดรายการวิทยุชุมชน คนเมืองน่าน สวท. น่านนายสว่าง

นาระต๊ะ

ผู้สื่อข่าว

20/4 ถนนใจผาสุข ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 5500008-1287-7661

39 กองทุนเพื่อเด็กและคนชรา

นางลักษณาพร

ทัศนาวลัย

ประธานชมรม

40 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน่าน

นายเกษม

ศรีอินทร์

ประธานชมรม

41 สื่อสภาเด็กและเยาวชน

นายดิลก

ขันทยศ

ประธานชมรม

88/2 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง 55000
อ.เมือง จ.น่าน
208/4 ถนนมหายศ ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.น่าน 55000

0-5471-0615
08-1746-6121
0-5477-2939
0-5471-0220

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
42 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ชื่อ
นางพิมพ์พิศา

สํานักงานประชาสัมพันธ์
นามสกุล
ตําแหน่ง
พจนานุรัตน์
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

ว่าที่ ร.ต.หญิง นิสารัชต์ นิลสว่าง

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด
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ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.น่าน 55000
pronan@prdnorth.in.th

โทรศัพท์ /โทรสาร
โทร.0-5477-3047
0-5475-1029
Fax 0-5477-3047
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา นางอาภาภรณ์

2 สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภาคภูธรภาค 5
จ.พะเยา

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา
สถานีวิทยุกระจายเสียง
นามสกุล
ตําแหน่ง
นาควัชระ
ผู้อํานวยการสถานีฯ

พ.ต.ต.จรุวัจน์

สุปินะ

ผู้อํานวยการสถานีฯ

น.ส.นันทนา

รักกอบชัย

ผู้ดําเนินการสถานีฯ

3 สถานีวิทยุ กวส. 4 จ.พะเยา

พ.ต.ศักดิ์ชัย

อินทชยาคม

หัวหน้าสถานีฯ

4 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 จ.พะเยา

พล.ต.ประตินันท์

สายหัสดี

หัวหน้าสถานีฯ

5 สถานีวิทยุ บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) จ.พะเยา

นายทรงวิทย์

ดิษฐวุฒิ

นายสถานีฯ
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ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา 0-5448-2236 /
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
0-5441-1235
0-5448-2774
Fax.0-5448-2283
สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 5 จ.พะเยา 0-5442-8521-(3)
ต.บ้านต๊ํา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
08-1881-2686
08-9735-2055
สถานีวิทยุ กวส. 4 จ.พะเยา
0-5443-1396
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 จ.พะเยา ต.แม่กา
0-5444-5133
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
08-1953-2399
สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จ.พะเยา
0-5448-4322-(3)
7 / 30 ถ.ประตูกลอง 2 อ.เมือง จ.พะเยา 56000 08-9635-1257

ชื่อ
นายสุรชัย

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา
ศูนย์ข่าว/สถานีโทรทัศน์/เคเบิลทีวี
นามสกุล
ตําแหน่ง
ศรีชัย
ผู้สื่อข่าว

7 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์ จ.พะเยา

นายสุรพล

ลัดลอย

ผู้สื่อข่าว

8 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

นายสินชัย

วิรัชเกษม

ผู้สื่อข่าว

9 บมจ. อสมท.( สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีว)ี
ผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน จ.พะเยา
10 สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

นายสมบูรณ์

ใจแก้ว

ผู้สื่อข่าว

นายศาสนพล

พรมเสน

ผู้สื่อข่าว

11 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

นายนิรันต์

บุญแก้ว

ผู้สื่อข่าว

12 เคเบิลทีวีพะเยา

น.ส.พรรณณีย์
นายธีระศักดิ์

มูลเทศ
คล้ายดวง

ผู้จัดการ
ผู้สื่อข่าว

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
6 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
จ.พะเยา
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ที่อยู่
329 ถ.พหลโยธิน ม.14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ /โทรสาร
0-5443-1773
0-5441-0537
08-1951-3724
17/3 ถ.ชายกว๊าน อ.เมือง จ.พะเยา 56000
0-5443-1128
0-5443-1828
08-1603-4485
234 ม.9 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
0-5443-1890
08-1020-5410
458 ม.14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5441-0112
06-1826975
ร้าน ซ้อกเกอร์ สปอต อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 561200-5449-2131
09-9559346
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
0-5448-1704
ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
0-5441-1428
01-12816319
หจก.จํากัด สล่าวัสดุก่อสร้าง
0-5443-1643
พะเยาเคเบิลทีวี 1/6 ถ.ประเทศอุดรทิศ อ.เมือง จ.พะเยา

นายเชิญ

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
นามสกุล
ตําแหน่ง
ชินอนุกูลพงษ์
ผู้สื่อข่าว

14 นสพ.สะกิดข่าว

นายดอน

ไชยมงคล

ผู้สื่อข่าว

15 นสพ.เมืองพะเยา

นายเจริญ

นิยม

บรรณาธิการ

16 นสพ.พะเยารัฐ
e-mail : phayaorath@hotmail.com
17 นสพ.ไทยนิวส์ จ.พะเยา

นายชัยวัฒน์

จันธิมา

นายแผน

หวังสันติธรรม

บรรณาธิการ
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

18 นสพ.191, เชียงใหม่นิวส์ จ.พะเยา

นายสงคราม

ยังวัฒนา

ผู้สื่อข่าว

ชื่อ
นายจรัสพงษ์

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
นามสกุล
ตําแหน่ง
เสมอเชื้อ
ผู้สื่อข่าว

20 นสพ.เดลินิวส์ จ.พะเยา

นายกําศรวญ
นายสันติภาพ

ยาศรี
ฟูเจริญ

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

21 นสพ.ข่าวสด/ เนชั่น จ.พะเยา

น.ส.สายอรุณ

ปินะดวง

ผู้สื่อข่าว

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
13 นสพ.ซิงเสียงเยอะเป้าสากลรายวัน จ.พะเยา

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
19 นสพ.ไทยรัฐ จ.พะเยา

ชื่อ
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ที่อยู่
ร้านกระจกแสงทอง 1/5 ถ.ประเทศอุดรทิศ
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 8 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
สถานีวิทยุตํารวจภูธรภาค 5 จ.พะเยา
ต.ต๊ํา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
242/2 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110

โทรศัพท์ /โทรสาร
0-5443-1039
0-5448-1760
0-5441-1004-117
0-5441-1951
0-5442-8521-3
0-5445-1059

15 ถ.ประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 560000-5443-1252
08-1952-0375
อาคารพาณิชย์บริเวณสถานีขนส่ง จ.พะเยา
0-5448-1587
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
08-61898599
ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
160/2 ถ.หัวข่วงแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 08-1998-4760
08-7789-0944
199 หมู่ 13 ต.หย่วน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 0-5445-1343
64 ม.13 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคํา
0-5445-1792
จ.พะเยา 56110
270 ม.1 ต.สบบง กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 0-5441-6289
08-9755-5343

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
22 ชมรมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและ
นักประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา
23 ชมรมสื่อมวลชน จ.พะเยา

ชื่อ
นายสุรชาติ

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา
สมาคม/ชมรม
นามสกุล
ตําแหน่ง
เรือแก้ว
ประธานขมรมฯ

นายพงษ์ศักดิ์

ทองคํา

496 ถ.เทคนิค ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 081-9504656

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
24 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

ชื่อ
นางพรสวรรค์

ประธานชมรมฯ
สํานักงานประชาสัมพันธ์
นามสกุล
ตําแหน่ง
ศิริอินทราทร
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

นายราษี

ณ ลําปาง

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม ถ.พหลโยธิน โทร.0-5444 -9704
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0-5441-1428
phornsawan.s@hotmail.com
08-54851708
Rasee_lp@hotmail.com
08-11788955

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
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ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
78 ม.1 ต.ดอกคําใต้ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120 08-19801953
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแพร่

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. แพร่ นางทิพย์สุคนธ์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแพร่
สถานีวิทยุกระจายเสียง
นามสกุล
ตําแหน่ง
สุดเกต แสนจิตร ผู้อํานวยการสถานีฯ
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ที่อยู่
บ้านสองแคว ต.ป่าแมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ /โทรสาร
08-1952-1044
0-5452-3515
fax 0-5452-3516
0-5451-1192
fax 054-511475
0-5461-3452

2 สถานีวิทยุ กวส.2 แพร่

ร.ต.ชยธร

อุ่นตาล

หัวหน้าสถานีฯ

ถ.ยันตรกิจโกศล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54136

3 สถานีวิทยุ ต.ช.ด. จ.แพร่

สุกัญญา

ทวียนเนรมิต

หัวหน้าสถานีฯ

บ้านแม่จั๊วะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

4 สถานีวิทยุ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า

พล.ต ปราการณ์

ชลยุทธ

หัวหน้าสถานีฯ

5 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จ.แพร่

นายศรัญยู

สมัครรัฐกิจ

นายสถานีฯ

ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่หล่าย อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โรงแรมนครแพร่ ถ.ราษฎร์ดําเนิน

6 เสียงตามสายเทศบาลเมืองแพร่

น.ส.นพมาส

อินจันทร์

หัวหน้าสํานักปลัด

0-5462-5693
0-5452-2879
fax 0-5452-2879
สํานักงานเทศบาลเมืองแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 0-5451-1060

เทศบาลเมืองแพร่

fax 054-511555

0-5462-4250

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
7 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ชื่อ
นายสิทธิชัย

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแพร่
ศูนย์ข่าว/สถานีโทรทัศน์/เคเบิลทีวี
นามสกุล
ตําแหน่ง
เหล่าสกุล
ผู้สื่อข่าว

ที่อยู่
139 ถ.ร่องซ้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
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8 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5
9 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

ส.อ.ชูชาติ

พิศาลรุ่งโรจน์

ผู้สื่อข่าว

68 / 1 ม.12 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

นายพิจิตร

สมศักดิ์

ผู้สื่อข่าว

10 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

นายฉัตรชัย

พวงขจร

ผู้สื่อข่าว

11 สถานีโทรทัศน์ TPBS
12 สถานีโทรทัศน์กองทัพบทช่อง 7

นายสมโรจน์
นายทวีศักดิ์

สําราญชลารักษ์
สุขเกษม

ผู้สื่อข่าว
บรรณาธิการ

182/29 หมู่บ้านเวียงผาพิณ
ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
hok9967@hotmail.com
462/4 ม.8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
49/37 ม.7 ต.นาจัก อ.เมือง จ.แพร่

ลําดับ

หน่วยงาน / สื่อ
นสพ.เสียงแพร่

ชื่อ
นายทวีศักดิ์

นามสกุล
สุขเกษม

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ตําแหน่ง
บรรณาธิการ

โทรศัพท์ /โทรสาร
0-5462-5885
081-5306578
09-9551369
081-8822232
fax 054-630259
0-5451-1566
fax 0-5462-1116

taweesak71@hotmail.com

081-7462491
054-534319
089-4307113

ที่อยู่
49/37 ม.7 ต.นาจัก อ.เมือง จ.แพร่

โทรศัพท์ /โทรสาร
054-534319

taweesak71@hotmail.com

089-4307113
0-5451-1767

13
นสพ.เดลินิวส์ บางกอกโพส โพสทูเดย์
14 นสพ.แพร่ข่าว

นายศิริศักดิ์

ศิริทิชากร

บรรณาธิการ

15 นสพ.เหนือแพร่

นายวิโรจน์

แสนใจยา

ผู้สื่อข่าว

40/1 ถ.น้ําทอง (ตรงข้ามสํานักงานป่าใสเขตแพร่)
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
phraejow@hotmail.com
97 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

081-7653886

ลําดับ
16 นสพ.ไทยรัฐ

หน่วยงาน / สื่อ

17 นสพ.ข่าวสด
18 นสพ.มติชน

ชื่อ
นายนิรันดร์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแพร่
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
นามสกุล
ตําแหน่ง
มังกิตะ
ผู้สื่อข่าว

นางมณี

ม่วงทอง

ผู้สื่อข่าว

นายพิจิตร

สมศักดิ์

ผู้สื่อข่าว

นายสัมฤทธิ์
นายสมโรจน์

ชัยพลังฤทธิ์
สําราญชลารักษ์

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
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ที่อยู่
ศูนย์ข่าวไทยรัฐแพร่ ถ.ราษฎร์ดําเนิน
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
สํานักงานการประถมศึกษา จ.แพร่

โทรศัพท์ /โทรสาร
0-5452-1805
0-5451-1605

อ.เมือง จ.แพร่ 54000
182/29 หมู่บ้านเวียงผาพิณ
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
8 หมู่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 54000
462/4 ม.8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

081-8822232
fax 0-5463-0259
081-7462491

sirilak2020@hotmail.com

19 นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
20 นสพ.เดอะเนชั่น
21 นสพ.บ้านเมือง และนสพ.สยามรัฐ

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
22 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

นางสาวอภิญญา
น.ส.อารี
นายธีรพงษ์

สุขแสงศรี
สว่างสุข
ธงออน

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

ชื่อ
นายชเนรินทร์

สํานักงานประชาสัมพันธ์
นามสกุล
ตําแหน่ง
สมินทรปัญญา
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

139 ถ.ร่องซ้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โรงแรมนครแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
12/1 ม.1 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ 54000

089-4333285
081-5685094
089-8354564

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ /โทรสาร
โทร. 054-511566
โทรสาร 054-621116
081-8844423
081-9501066

CHANERIN9@YAHOO.CO.TH

นายอธิชัย

ต้นกันยา

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. ลําปาง นางผ่องศรี
2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เพื่อการศึกษาจังหวัดลําปาง
3 สถานีวิทยุ อสมท.ลําปาง

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียง
นามสกุล
ตําแหน่ง
ธานินทร์ธราธร
ผู้อํานวยการสถานีฯ

นายชิต

ศรีอัมพร

นายสถานี

นายปรินันท์

โมกขสุวรรณ

หัวหน้าสถานี

น.ส.มติมนต์
น.ส.พรสวรรค์

คํามณี
วันพรม

4 สถานีวิทยุ 1 ปณ.ลําปาง

นายสมศักดิ์

เรืองศรีชัย

ฝ่ายการตลาด/จัดรายการ
นักจัดรายการ
บ.ศิลามาร์เกตติ้ง จํากัด
หัวหน้าสถานี

5 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ลําปาง

พ.ต.นิธินันท์

ไชยวัฒนพันธุ์

หัวหน้าสถานี

6 สถานีวิทยุตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง

พ.ต.อ.ฐนกร

คุ้มวงศ์

ผู้อํานวยการ

7 มทบ.32 อสมท.ลําปาง FM95.25 MHz

ร.ต.หญิงลัดดา

กันชาติ

นักจัดรายการวิทยุ
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ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 054-224561
054-224556
224 ถ.ลําปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร
054-356675
จ.ลําปาง 52000
081-7249635
สถานีวิทยุ อสมท.ลําปาง ต.สวนดอก อ.เมือง
054-323034
จ.ลําปาง 52000
054-228902
Sila_:a,lamg@yahoo.com
081-9600137
สถานีวิทยุอสมท.ลําปาง357/22-23 ถ.ดวงรัตน์ อ.เมือ054-228383
ง
ntmon9725@hotmail.com
089-1911445
สถานีวิทยุ 1 ปณ. ลําปาง ถ.ลําปาง - เชียงใหม่
054-222968
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 52190
084-7511031
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ลําปาง
054-328502
ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 054-328635
สถานีวิทยุตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง
054-269400
บ้านสันหนองบง หมู่ 1
ต.ปงยางคง อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 52190
712 ถ.ไฮเวย์ลําปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง52000
054-315009
085-7127378
fax 054-315099

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
8 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ชื่อ
นายวรวลัญช์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง
ศูนย์ข่าว/สถานีโทรทัศน์/เคเบิลทีวี
นามสกุล
ตําแหน่ง
ไสยรัตน์
ผู้สื่อข่าว

9 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

นายปริญญา

วงศ์ธรรม

ผู้สื่อข่าว

10 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

นายธนวุฒิ

สุขยิ่ง

ผู้สื่อข่าว

11 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

นางสาวรัตนา

ธนะคํา

ผู้สื่อข่าว
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ที่อยู่
สํานักงาน นสพ.คนเมืองเหนือ
45 ซอยวัดประตูต้นผึ้ง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000
E-mail jook_tv3@hotmail.com
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลําปาง
28/85 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
114/39-40 ถ.พหลโยธิน แยกเวียงทองด้านใน
ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
Media Center 358/3-4 ถ.บ้านเชียงราย ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000

โทรศัพท์ /โทรสาร
054-225551
081-8843039

054-310280
089-9547923
054-336258
081-9511344
054-311123-4
081-9506391

Ratt.mcot@gmail.com

12 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

นายสถาพร

เดือนแจ่ม

ผู้สื่อข่าว

13 สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

นายประสิทธิ์
นายขวัญสุริยัน

สุคํา
ศรีวิกุล

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

นายธนารัฐ
นายยุทธการ

ศรีธเนศโภไคย
บุรพเกียรติ์

ผู้จัดการ
ผู้สื่อข่าว

Brucelee_082@hotmail.com

15 บริษัทเชียงใหม่บิลดิ้งเซนเตอร์
16 หจก.เอส.เจ.ซี.เคเบิลทีวี

นายณรงฤทธิ์
นายเสนอ

เตียถ์ภัทรดิลก
สุริยะมณี

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

81 หมู่ 14 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง 52160
277 ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง

17 วังเหนือเคเบิลทีวี

นายสุดสยาม

จันทราทิตย์

ผู้สื่อข่าว

296/2 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ
จ.ลําปาง 52140

14 บริษัทเขลางค์นครเคเบิลทีวี จํากัด

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
ถ.ลําปาง-เด่นชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
54/1 ม.8 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลําปาง
65 ม.2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52100
E-mail eaw.thai Pbs@hotmail.com
121/3 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง 52100

054-265061
081-7469426
085-1075680
089-2663202
054-250577
054-310600
054-310655
054-310611
086-6716032
054-292141
054-296018
054-332158

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
18 บริษัท เอส.เอ้ม.เคเบิลทีวี จํากัด
19 หจก.เอส.เจ.ซี เคเบิลทีวี

ชื่อ
นายเสริมวิทย์
นายเสนอ

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง
ศูนย์ข่าว/สถานีโทรทัศน์/เคเบิลทีวี (ต่อ)
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
วิรัชเกษม
ผู้สื่อข่าว
112/390 ม.8 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000
สุริยะมณี
ผู้สื่อข่าว
135/1 ม.7 ซ.เถินวิทยา ถ.พหลโยธิน ต.ล้อมแรด
อ.เถิน จ.ลําปาง 52160

ชื่อ
นายไชยยันต์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
นามสกุล
ตําแหน่ง
เปรมทอง
บรรณาธิการบริหาร

21 นสพ.เขลางค์โพสต์

ร.ต.ต.ดนัย
นายสมชาย
นายพันธุ์ไสว
นายอักษร
นายสมนึก
นางฐาณิศร์

มาลัย
เปรมทอง
พุ่มไสว
เชื้อปัญญา
ถาวรคุณ
ยิ่งสมสุข

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้อํานวยการ/บรรณาธิการ

22 นสพ.คนเมืองเหนือ

นายทวี
นายชาตรี

สมยอด
ยศสมแสน

ผู้สื่อข่าว
ผู้อํานวยการ

นายวราลัญช์
นายอัศวิน
นายประสิทธิ์
นายประทีป

ไสยรัตน์
วงศ์หน่อแก้ว
สุคํา
นันทผาบ

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
20 นสพ.เอกราช
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โทรศัพท์ /โทรสาร
054-236305
054-292960

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
39 ถนนทิพย์ช้าง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000054-225555
089-7016725
087-7277090
085-1669892
081-6734259
083-3024271
086-6543548
9/13 ถ.มนตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 054-311099
E-mail:Klp_news@hotmail.com
089-7552800
085-7076875
45 ซอยวัดประตูต้นผึ้ง ต.เวียงเหนือ
054-225551
ถ.ท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
054-320629
E-mail : Kmn_lpnews@hotmail.com
Jook_tv3@hotmail.com
081-8843039
Assawin99@hotmail.com
089-5605310
085-1075680
Prateet_nun@yahoo.com
089-6336136

ชื่อ
นายวสันต์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
นามสกุล
ตําแหน่ง
คําบุญทา
บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว

24 นสพ.ลานนาโพสต์

นายสุรศักดิ์

ภักดี

25 นสพ.แมงมุม

นายไพฑูรย์
น.ส.ศชาการ
น.ส.ภูษณิศา
นายทนงศักดิ์
นายเกียรตินิยม
นายพันธ์ดี

ศุภสุข
บรรณาธิการ
แก้วแพร่
ผู้สื่อข่าว
สัญญารักษสกุล
ดุลยพิทักษ์
คําฟูบุตร
วีรญาณปรีชาวิทย์ ผู้อํานวยการ

26 นสพ.สะกิดข่าว

นายพจน์
นายศิริชัย
นายนิเวศน์
นายกฤช
นางเตือนใจ
นายบัณฑิต
น.ส.เสาวนีย์
นายธนาวุฒิ

วิจารณกรณ์
ผู้สื่อข่าว
นันทวัน ณ อยุธยา
อินติ๊บ
วิไลรัตน์
ภักดีวงศ์
ภักดีวงศ์
สายปัน
สุขยิ่ง
ผูอ้ ํานวยการ/บรรณาธิการ

27 นสพ.ลําปางนิวส์

นายชาตรี

ทาไชยวงศ์

ผู้อํานวยการ/บรรณาธิการ

นายสิงห์
นายอัคเรศ

เมืองโฉม
สมเปิง

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
23 นสพ.เมืองรถม้า

ผู้อํานวยการ

37

ที่อยู่
39/42 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52100 E-mail:Bhunsa@gmail.com
341 สามแยกลําปางเวียงทอง ถ.ลําปาง-งาว
ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง 52000

โทรศัพท์ /โทรสาร
054-218846
085-8635800
054-325068
081-9609616
087-3016264
Dsuka49@gmail.com
089-6361787
Sachkan@yahoo.com
089-5590693
iinattt@hotmail.com , lannapost@hotmail.com 089-9551795
insidetravel@hotmail.com
089-5590693
whokradio2@hotmail.com
089-9551795
59 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 054-226205
054-361271
E-mail : mangmum99@yahoo.com
081-7258585
ake_mangmum7@hotmail.com
083-2004511
mangmum99@yahoo.com
083-2037621
kritchw@hotmail.com
083-8657862
darmmangmum@yahoo.com
084-8946879
darmmangmum@yahoo.com
081-9608590
mangmum99@yahoo.com
081-9608690
144/39-40 ถ.พหลโยธิน แยกเวียงทองด้านใน
054-223165
ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
081-9511344
63/6 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 054-323536
085-8684240
089-6374036
Lampangnews01@hotmail.com
086-6563338

ลําดับ

หน่วยงาน / สื่อ

28 นสพ.เสียงโยนก
29 นสพ.สยามมวลชน

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
นายสุรชัย
สิทธิชุม
ผู้สื่อข่าว
นางปนัดดา
ฉิมพัด
นายศักดิ์ ศักดิ์เสริญ รัตนชัย
ผู้อํานวยการ/บรรณาธิการ
(ศักดิ์ รัตนชัย)
น.ส.ณัฎฐ์ศศิ
หมูแก้วเครือ
เจ้าของ/บรรณาธิการ
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ที่อยู่
Lampangnews@hotmail.com

363 ถ.ทิพย์ช้าง(สําเนักข่าวเสียงโยนก)
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
334 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

โทรศัพท์ /โทรสาร
087-3056198
086-7296192
054-217492
087-1732550
054-330883

Siam2009news@hotmail.com

นายผสม

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
นามสกุล
ตําแหน่ง
ติดธรรม
ผู้สื่อข่าว

31 นสพ.บ้านเมือง

นายพจน์

วิจารณกรณ์

ผู้สื่อข่าว

32 นสพ.เดลินิวส์

นายชาตรี

ทาไชยวงศ์

ผู้สื่อข่าว

33 นสพ.ข่าวสด

นายสําราญ

สุวรรณประสงค์

ผู้สื่อข่าว

34 นสพ.คม ชัด ลึก

นายสําราญ

สุวรรณประสงค์

ผู้สื่อข่าว

35 นสพ.ผู้จัดการ

น.ส.รัตนา

ธนาคํา

ผู้สื่อข่าว

36 นสพ.มติชน ข่าวในเครือเนชั่น

นายเจตน์

อริยะสมบัติ

ผู้สื่อข่าว

37 นสพ.บางกอกโพสต์ ,เอพี, โพสต์ทูเดย์

น.ส.ศชากานต์
นายสมศักดิ์

แก้วแพร่
สุกใส

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

ลําดับ
30 นสพ.ไทยรัฐ

หน่วยงาน / สื่อ

ชื่อ

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
173 ม.4 ถ.ลําปาง-แม่ทะ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง
054-827575
จ.ลําปาง 52000
081-0307114
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลําปาง054-224561
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
081-7659978
สํานักงานหนังสือพิมพ์ลําปางนิวส์
089-4334010
63/6 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
ถ.หน้าวัดช่างแต้ม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
0 5433 5026
จ.ลําปาง 52000
45 ซ.วัดประตูต้นผึ้ง ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ
089-6336136
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
Media Center 358/3-4 ถ.บ้านเชียงราย ต.สบตุ๋ย 054-311123-4 ต่อ 16
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 Ratt.mcot@gmail.com fax 054-311123-4
154 ม.16 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลําปาง054-312954
Jet_ariya@yahoo.com
089-4334010
sachkan@yahoo.com
089-5590693
S_saomsak99@hotmail.com
089-8530547

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
38 นสพ.ไทยนิวส์ ,เดลินิวส์ , เขลางค์นครเคเบิ้ลทีวี

ชื่อ
นายประพัฒน์ศร
นายนพดล
นายอดิศักดิ์
นางอรัญญา

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
39 นสพ.เชียงใหม่นิวส์

ลําดับ

หน่วยงาน / สื่อ

40 ชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง

ชื่อ
นายเกียรตินิยม

ชื่อ

นายสุริยะพงษ์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่ในจังหวัดลําปาง
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
รุ่งเรือง
ผู้สื่อข่าว
ร้านรุ่งเรืองโฟโต้ (ทางเข้าสถานีขนส่งลําปาง)
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
รุ่งเรือง
ผู้สื่อข่าว
Noppadon+75@gmail.com
เขียมวิจักษณ์
ผู้สื่อข่าว
Hs5fke@hotmail.com
วิลกอบ
ผู้สื่อข่าว
awilkorp@hotmail.com
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่ในจังหวัดลําปาง
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
Vihokradio2@hotmail.com
คําฟูบุตร
ผู้สื่อข่าว
รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําปาง
สมาคม/ชมรม
นามสกุล
ตําแหน่ง

ที่อยู่
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โทรศัพท์ /โทรสาร
054-219192
089-7555548
081-9510368
081-3876843
089-9551795
โทรศัพท์ /โทรสาร
089-9551795

โทรศัพท์ /โทรสาร
054-354375
089-4332369
081 4721078
054-312954
089-4334010

ศรีอิ่นแก้ว

ประธานชมรม

สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3
ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130

ชมรมผู้สื่อข่าวนครลําปาง
ชั้น 2 อาคารมีเดียเซ้นเตอร์(ห้าแยกหอนาฬิกา)
358/3-4 ถ.บ้านเชียงราย ต.สบตุ๋ยอ.เมือง
จ.ลําปาง 52000
154 ม.16 ซ.ฟ้าประทาน 29
ถ.พระเจ้าทันใจ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000
649/2 ม.12 ถ.ลําปาง-แจ้ห่ม อ.เมือง จ.ลําปาง 52130
089-9999953

(อ้ายมนต์ คนป่าไม้)

41 ชมรมผู้สื่อข่าวนครลําปาง

นายเจตต์

อริยะสมบัติ

ประธานชมรม

42 ชมรมนักจัดรายการวิทยุ

นายสมบูรณ์

วงศ์โสม

ประธานชมรม

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
43 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง

ชื่อ
นายเริงณรงค์

นางบุษรา

สํานักงานประชาสัมพันธ์
นามสกุล
ตําแหน่ง
ณียวัฒน์
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

สุขวิบูลย์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

40

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถ.วชิราวุธดําเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
Prlampang@prdnorth.in.th
Busara@prdnorth.in.th

โทรศัพท์ /โทรสาร
0 5426 5061
0 5426 5077
087-1788955
089-8507867
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําพูน

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
ชื่อ
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. ลําพูน นางเพ็ญจันทร์
FM 95.0 MHz

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําพูน
สถานีวิทยุกระจายเสียง
นามสกุล
ตําแหน่ง
มหาชนก
ผู้อํานวยการสถานีฯ

2 สถานีวิทยุ บมจ.อสมท.จังหวัดลําพูน FM 96.5 MHzนายคณาพจน์

ปัญญาดี

นายสถานี

น.ส.อมรรัตน์
นางรจนา
น.ส.สุมาลี
พ.อ.อุทัย

ศรีพฤกษ์
สมศักดิ์
แซ่เตียว
ชัยชนะ

นักจัดรายการ/ผู้สื่อข่าว
นักจัดรายการ/ผู้ประกาศ
นักจัดรายการ/การตลาด
หัวหน้าสถานีฯ

ร.อ.นทีพร
จ.ส.อ.สมเพ็ชร
พ.อ.สมพร
พ.ต.ท.วจี

โกมลรัตน์
วงค์แปง
พ่วงบางโพ
นามวงศ์

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าสถานีฯ

ด.ต.วีรวัฒน์
ด.ต.จํารัส

เดชคุณมาก
นันติแก้ว

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

3 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ทภ.3 ลําพูน
FM 107.50 Mhz

4 สถานีวิทยุราชดําริสัมพันธ์ รส.3 ลําพูน
FM 105.00 MHz
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ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลําพูน 053-525519
113 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 053-525565
FAX 053-525519
089-2614275
เลขที่ 1 อาคารศูนย์นันทนาการและ
089-1410605
เทศบาลเมืองลําพูน ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง
089-7553414
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
Tel. 053-530755
fm_lamphun@mcot.net
Fax.053-511889
ningnub@hotmail.com
085-1073033
djoui2@yahoo.com
081-3867028
Sumalee_mcotlp@hotmail.com
081-9520479
268 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง
Tel/Fax 053-533100
จ.ลําพูน 51150
"
089-8549039
"
089-8527468
"
294 บ้านไร่ ม.8 ต.อุโมงค์ อ.เมือง
053-541460
จ.ลําพูน 51000
089-2660099
"
081-0205351
"
089-2634020

ชื่อ
นายสวัสดิ์ดี

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําพูน
ศูนย์ข่าว/สถานีโทรทัศน์/เคเบิลทีวี
นามสกุล
ตําแหน่ง
ทาใจ
นายกสมาคม

6 TV 5 ลําพูน

นายนิพนธ์

อินทจักร์

ผู้สื่อข่าว

7 TV 7 ลําพูน

นายยศสรัล

ดาวเรือง

ผู้สื่อข่าว

8 Modern 9 TV/ นสพ.สยามรัฐ

นายชาตรี

ภูเวียง

ผู้สื่อข่าว

9 ทีวีไทย

นายสวรรค์

ศรีสะอาด

ผู้สื่อข่าว

10 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

นางพรสวรรค์

ศิริอินทราทร

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

นายกุลธวัช
นายนริศ
นางรดา
นางพวงเพชร
นายสมนึก
นายธาดาพงษ์

วัฒนะโชติ
สายแปลง
บุญยะกาญจน์
สิงห์อ่อน
ดวงจันทร์
ไชยวงค์

ผู้สื่อข่าว

ลําดับ
5 TV 3 ลําพูน

หน่วยงาน / สื่อ
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ที่อยู่
99 ม.13 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

โทรศัพท์ /โทรสาร
081-9933064
085-8631371
053-584301
244 หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน 51150 080-4985408
nong105@gmail.com
053-091004
29/1 ม.3 ถนนเชียงใหม่-ลําพูน
053-800553
ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
081-6714365
yotsaruntv7@hotmail.com
108 ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 081-9612293
mr.aou@hotmail.com
36/1 ม.4 ต.หนองตอง
081-1800801
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําพูน
081-5302232
ศาลากลางจังหวัดลําพูน ถนนอินทยงยศ
053-511555
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
phornsawan.s@hotmail.com
a_wna@yahoo.com
Pr-Lumphun@thaimail.com
singon37@gmail.com
Pr-Lumphun@thaimail.com
114/89 ถ.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
053-344520
50120
085-8675600
wittaya_cr@hotmail.com
084-6168855

ชื่อ
นางจาตุพร

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําพูน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน
นามสกุล
ตําแหน่ง
ปวรางกูรย์
ผู้สื่อข่าว

12 นสพ.จามเทวี

นายธวัช
นางสุภาภรณ์
ด.ต.สมพร

ไชยวงค์
ขัติย์เรือง
ผโลศิลป์

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

13 น.ส.พ.เสียงประชาชน

นายบรรลือศักดิ์

ตุลย์วัฒนางกูร

บรรณาธิการ

14 นสพ.ชัดนิวส์

นายชัชวาล

คําไท้

บรรณาธิการ
ผู้สื่อข่าว นสพ.ข่าวคดีเด็ด
ผู้สื่อข่าว นสพ.191
ผู้สื่อข่าว นสพ.เสียงภาคเหนือ
ผู้สื่อข่าว นสพ.ธุรกิจท่องเที่ยว
วิทยุชุมชน 108.00 MHz

นายจินดา

แสวง

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
11 นสพ.สื่อลําพูน

(สายอาชญากรรม+สังคม)
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ที่อยู่
349/22 ซ.6 ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน

โทรศัพท์ /โทรสาร
081-8814207
A_suelamthum@hotmail.com
089-6345887
37/6 ม.1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
089-4332738
สํานักงานเทศบาลตําบลริมปิง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 053-560533
41/3 ม.3 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 086-1810133
taythaipost@hotmail.com
169/1 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
083-3253698
vop_lpn@hotmail.com
160/33 หมู่ที่ 6 ต.มะเขือแจ้
084-4814142
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
c.knews@hotmail.com

148/5 หมู่ที่ 4 ต.ป่าสัก อ.เมือง
จ.ลําพูน 51000

089-9910420

ผู้สื่อข่าว นสพ.ข่าวคดีเด็ด

นายเจษฎา

โชติกา

ผู้สื่อข่าว
(สายอาชญากรรม+สังคม)

นายขยัน

ม่วงหงส์

ผู้สื่อข่าว
(สายอาชญากรรม+การเมือง

104/1 สันป่ายาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน
51000
160/33 หมู่ที่ 6 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน 085-7200870
51000

+สิ่งแวดล้อม)

นายสุรชัย

ธรรมสุข

ผู้สื่อข่าว
(สายอาชญากรรม+สิ่งแวดล้อม)

27 หมู่ที่ 4 ต.ป่าลาน
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
15 นสพ.หริภุญไชย (ต่อ)

ชื่อ
นายศิริพันธ์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําพูน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน
นามสกุล
ตําแหน่ง
ภูสมยา
ผู้สื่อข่าว
(สายอาชญากรรม+การเมือง
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ที่อยู่
56 หมู่ที่ 11 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน
51130

โทรศัพท์ /โทรสาร

+สิ่งแวดล้อม)

ชื่อ
นายวัชรพงษ์

หนังสือพิมพ์ส่วนกลางในจังหวัดลําพูน
นามสกุล
ตําแหน่ง
อินต๊ะนนท์
ผู้สื่อข่าว

นายสวัสดิ์

ทาใจ

ผู้สื่อข่าว

17 นสพ.เดลินิวส์

นายชาญฤทธิ์

มณีจอม

ผู้สื่อข่าว

18 นสพ.มติชน

น.ส.พิมผกา

ต้นแก้ว

ผู้สื่อข่าว

19 น.ส.พ.แนวหน้า

น.ส.กรรณิการ์

วิจิตรสกลการ

ผู้สื่อข่าว

ลําดับ
16 นสพ.ไทยรัฐ

หน่วยงาน / สื่อ

นักจัดรายการวิทยุชุมชน

19 นสพ.เสียงประชาชน
20 นสพ.ไทยโพสต์
นสพ.สะกิดข่าว

น.ส.จารุณี
นางชลลดา

ทิทิพย์
ดวงสีลา

FM 92.0 MHz
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

ที่อยู่
โทรศัพท์ /โทรสาร
106 ม.5 ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลําพูน 51150 081-1112765
wachara_601@hotmail.com
053-558702
99 ม.13 ต.ป่าสัก อ.เมือง
081-9933064
จ.ลําพูน 51000
085-8631371
053-584301
12/1 ม.3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 089-6336981
mandailynews@hotmail.com
185/1 ม.5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 089-6356800
ptonkaew@yahoo.com
293 หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 51120 081-3875839
pan_naewna@hotmail.com
083-4812539
086-5862923
250 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 080-4985408
41/3 หมู่ที่ 3 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 053-560533
taythaipost@chaiyo.com
089-9548050
taythaipost@thaimail.com

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
21 นสพ.เชียงใหม่นิวส์
22 นสพ.ไทยนิวส์

ชื่อ
นายประยูร
นายธีรวัฒน์

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดลําพูน
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่ในจังหวัดลําพูน
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
นันทาวงศ์
ผู้สื่อข่าว
210/1 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง
จ.ลําพูน 51000
อินต๊ะนนท์
ผู้สื่อข่าว
106 ม.5 ต.หนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลําพูน 51150
wachara_601@thaimail.com

ชื่อ
นายสวัสดิ์

ทาใจ

24 สมาคมสื่อมวลชนจามเทวี

ด.ต.วิทยา

สะคําปัน

สมาคม/ชมรม
ตําแหน่ง
นายกสมาคม
TV 3
นสพ.เดลินิวส์
นายกสมาคม

25 สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

นายธีรชัย

พัฒนหทัย

นายกสมาคม

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
23 สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลําพูน

นามสกุล

ที่อยู่
99 ม.13 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

200/4 ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
1 อาคารชัยวงค์ษา 15 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
leeradiocom@hotmail.com

26 ชมรมวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคงฯ

นายมงคล

ยองเพชร

ประธานชมรม

27 เครือข่ายวิทยุชุมชน จ.ลําพูน

นายประเสริฐ

กิติศักดิ์

ประธานเครือข่าย

28 สํานักข่าว Fc สปอร์ตนิวส์

นายกิติกร

ปงธิยา

หัวหน้า

33/56 ม.15 ซีพีพีควอลิตี้เฮ้าส์ ต.มะเขือแจ้
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
noom_mkradio@hotmail.com
54/1 ม.6 ต.ป่าสัก อ.เมือง
จ.ลําพูน 51000
91/1 ม.13 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

46

โทรศัพท์ /โทรสาร
084-3690473
053-558702

โทรศัพท์ /โทรสาร
081-9933064
085-8631371
053-582088
053-090080
081-0321881
081-2871728
053-596530
081-9507719
053-526160
fax 053-526333
081-7069036
053-584721
Fax 053-537138
082-6126380
053-447283

29 เจาะข่าวดัง

นายมงคล

ศรีวิชัย

หัวหน้า

48/2 ม.13 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

083-5164727

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
30 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําพูน

นายดนัย

สํานักงานประชาสัมพันธ์
นามสกุล
ตําแหน่ง
ชนกล้าหาญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

นายรัชชัย

วัฒนะโชติ

ชื่อ

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด
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ที่อยู่
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําพูน
ศาลากลางจังหวัดลําพูน ถนนอินทยงยศ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

โทรศัพท์ /โทรสาร
053-511555
fax 053-530683
084-2239898
083-2054108
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รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อ
น.ส.วาสนา

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีวิทยุกระจายเสียง
นามสกุล
ตําแหน่ง
ไข่แก้ว
ผู้อํานวยการสถานี
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ที่อยู่
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคํา อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน58000
vadd@thaimail.com

2 สถานีวิทยุ อสมท.มส.99.5MHz

นายเจตน์
นายถนอม
นายชัยวัฒน์
นางเวียงศร
นายอรรถเวช
นายคณาพจน์

เลิศจรูญวิทย์
ศรีแก้วเลิศ
เหมะทัพพะ
อุดมสิทธิ์
สุนทรพาณิชกิจ
ปัญญาดี

ฝ่ายข่าว
ผู้สื่อข่าว
ฝ่ายรายการ
ผู้จัดรายการ
ผู้จัดรายการ
หัวหน้าสถานี

"
"
"
"
"
63 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคํา อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ปานดอก
บุราศี
ทัญญโกศ
รักเผ่าดง
เกิดมณีโชติ
คล้ายเจียว

ผู้จัดรายการ
ผู้จัดรายการ
ผู้จัดรายการ
รายการ/เทคนิค
รายการ/เทคนิค
ผู้อํานวยการสถานี

นายนวรัตน์

ศรีแก้วเลิศ

นายมิ่งขวัญ

เสนพรหมรักษ์

หัวหน้าฝ่ายข่าว
มติชน/ทีว1ี 1
ผู้ช่วยฝ่ายข่าว

"
"
"
"
"
200 หมู่ 4 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
"

นายปฏิภาน
น.ส สายฝน
น.ส.อ่อนหวาน
นายศักดา
นายพรชัย
3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่สะเรียงนายพิศิษฐ์

"

โทรศัพท์ /โทรสาร
053-612157
053-612426
081-9520799
081-8817203
084-8947755
089-8525157
081-5948897
081-7247714
053-611966
053-613700
089-1410605
084-806857
081-7836588
081-5958811
085-6222751
089-9530877
053-681899
081-39521751
089-5587737
081-7060726

ชื่อ
นางอ่อนศรี

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ข่าว/สถานีโทรทัศน์/เคเบิลทีวี
นามสกุล
ตําแหน่ง
ศรีอัมพร
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

5 ทีวีไทย แม่ฮ่องสอน

นายประวิทย์
นายดําเนิน
นายภานุเดช

สมตัว
ท้วมจอก
ชัยสกุล

6 ทีวีไทย (โซนใต้)
7 ช่อง 7

นายสุริยา
นายวิรัตน์

นัดดาศรี
นันทะพรพิบูลย์

ผู้สื่อข่าว

8 ช่อง 7 (โซนใต้)
9 ช่อง 3/INN (โซนใต้)

นายมนตรี
ว่าที่ร้อยตรีสุวสันต์

วรรณคํา
บัวงาม

ผช.ผู้สื่อข่าวทีวี 7

10 ช่อง 5 (โซนใต้)

ด.ต.จรินทร์

คุณรัตน์

11 ช่อง 9/สน.ข่าวไทย/เดลินิวส์ (โซนใต้)

น.ส.สุกัญญา

บัวงาม

12 ต้นว่านเคเบิลTV

นายเวชสุวรรณ

ชาติ

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
4 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ผู้สื่อข่าว
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ที่อยู่
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ /โทรสาร
053-611808
053-620692
081-8320216

089-8534460
107/17 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคํา อ.เมือง
053-620557
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-613454
Itv_mhs@hotmail.com
089-2628545
084-3633653
52 ถ.นิเวชพิศาล ต.จองคํา อ.เมือง
053-691082
จ.แม่ฮ่องสอน 5800
053-613777
Virat90@hotmail.com
081-9617170
084-4816793
75/5ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
053-681048
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
053-621447
089-9501514
กองร้อย ตชด.337 แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
053-681502
จ.แม่ฮ่องสอน
084-1518873
75/5 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
053-681048
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
053-621447
081-4730407
2/1 ถ.ชํานาญสถิตย์ ต.จองคํา อ.เมือง
053-614201
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
089-8500501
Tonwan_tv@hotmail.com, vad_111@hotmail.com

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
13 นสพ.เสียงแม่ฮ่องสอน
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
ลําดับ
14 นสพ.ไทยรัฐ

ชื่อ
นายธนา

หน่วยงาน / สื่อ

ชื่อ
นายโชติ

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
นามสกุล
ตําแหน่ง
ผดุงกิจ
ผู้สื่อข่าว

นามสกุล
นรามณฑล

ตําแหน่ง
ผู้สื่อข่าว ไทยรัฐ / ช่อง 7

51

ที่อยู่
209 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ /โทรสาร
053-251371
081-7068237

ที่อยู่
1/10 ถ.นิเวศพิศาล ต.จองคํา
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ /โทรสาร
053-612020
053-611688
089-6359588
053-612291
081-9939645
053-612878
089-32712639

chot617@gmail.com

นายปิยะศักดิ์

พรมมาแบน

ผู้สื่อข่าว

นายกฤษกร

พรวทัญญู

ผู้สื่อข่าว

15 นสพ.เดลินิวส์ / ช่อง 5

จ.ส.อ.ฉลอง

หมั่นสกุล

ผู้สื่อข่าว

16 นสพ.มติชน / ช่อง 9

นายสมาน

ต้นใส

ผู้สื่อข่าว

17 นสพ.สยามรัฐ / รอยเตอร์ / ช่อง 3

นายทศพล

บุญพัฒน์

ผู้สื่อข่าว

18/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคํา อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
60/16 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
Kittakorn@hotmail.com
3/2 ถ.ชํานาญสถิตย์ ต.จองคํา อ.เมือง
053-611140
จ.แม่ฮ่องสอน 58000 cholong_m@hotmail.com 089-5553059
22/1 ขัวแดง ต.จองคํา อ.เมือง
053-611578
จ.แม่ฮ่องสอน 58000 stonsai_9@hotmail.com 081-7658640
ต.ปางหมู อ.เมือง
053-620709
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
081-0354568
kboonpath@hotmail.com

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
18 นสพ.ไทยนิวส์

ชื่อ
นายพรพิชิต

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
ศิรมณี
ผู้สื่อข่าว
1/10 ถ.นิเวศพิศาล ต.จองคํา
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 5800
tuusmith@gmail.com

19 นสพ.เชียงใหม่นิวส์และ ไทยนิวส์ (โซนใต้)

ลําดับ
หน่วยงาน / สื่อ
20 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายพิเชษฐ์

เดชาวัฒนากุล

ชื่อ
นางอ่อนศรี

สํานักงานประชาสัมพันธ์
นามสกุล
ตําแหน่ง
ศรีอัมพร
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

นายอิสระ

ผู้สื่อข่าว

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด

230 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
ที่อยู่
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

52

โทรศัพท์ /โทรสาร
053-612020
Fax 053-611688
089-8387712
053-681090
089-955072
โทรศัพท์ /โทรสาร
053-611808
053-620692
081-8320216
089-7559322

