ที่
1.

ชื่อ-สกุล
นางปาริ ชาติ ยามช่วง

2.

3.

นายถวิล ลิ้มคุณธรรมโม
manmew2010@gmail.com
man_men2007@hotmail.com
นายประวิทย์ ลิ้มเจริ ญ

4.

นายขวัญตา สีทอง

5.

นายวิโรจน์ แย้มพลาย
Pachathainews@hotmail.com
นายพัฒนกฤษ พ่วงทอง
Fm_9375@hotmail.co.th
นายจิระวัฒน์ ชัยแสนเลิศอนันต์
thanatiprot@gmail.com

6.
7.

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี
สังกัด
ที่อยู่
10/1 หมู่ 3 ตาบลดอนตะโก
-นายกสมาคมผู้สื่อข่ าวจังหวัดราชบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
-ผูอ้ านวยการหนังสือพิมพ์หลักเมือง
70000
42 หมู่ 7 ตาบลดอนกรวย
-นายกสมาคมสื่ อมวลชนราชบุรี
อาเภอดาเนินสะดวก
-ผูส้ ื่อข่าวสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3
จังหวัดราชบุรี 70130
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
-นายกสมาคมนักข่ าวประชาสั มพันธ์ จังหวัดราชบุรี 11/4 หมู่ 3 ตาบลเจดียห์ กั
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ราชบุรีนิวส์
70000
-ผูส้ ื่อข่าวสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ศูนย์รวมข่าว 147 หมู่ 6 ตาบล
-นายกสมาคมสื่ ออิสระจังหวัดราชบุรี
อ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 70000
148/1050 ต.เจดียห์ กั อ.เมือง
-นายกสมาคมคนทาข่ าวจังหวัดราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์
217 หมู่ 3 ตาบลจอมบึง อาเภอ
-นายกสมาคมสถานีวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัด
จอมบึง จังหวัดราชบุรี
ราชบุรี
144/1 หมู่ที่ 5 ตาบลเจดียห์ กั
-นายกสมาคมหนังสื อพิมพ์ วิทยุสื่อสารออนไลน์
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ตู ้ ปณ.34 ปจ.ราชบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร
032-315275

มือถือ
086-5067224

-

081-4063035
089-8203535
086-3775663
081-8580718

032-324010

089-0722058

-

089-5011051
083-1237805
089-9848599
086-5555897
085-8009006

-2ที่
8.

ชื่อ-สกุล
นายชยุต กมลคุณาทัย

สังกัด
-นายกสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงราชบุรี

9.

นายสุนนั ท์ โอชะขจร
Sunanch7@gmail.com
นางสาวสายชล ศรี นวลจันทร์
Saichol_news@hotmail.com
นายพันธุ์ แก้วนุย้
Pantv9@gmail.com
นายวิษณุ โชคบันดาลสุข
Wisanu_chok@hotmail.com

-ผูส้ ื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7
-ผูส้ ื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ทีวไี ทย

13.

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ
Jung9999@gmail.com

-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอ็มทูเดย์

14.

นายมนต์ชยั จิตติเลิศวุฒิ
matithamnews@gmail.com

-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติธรรม

10.
11.
12.

-ผูส้ ื่อข่าวสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน
-ผูส้ ื่อข่าว Thai PBS
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ที่อยู่
เลขที่ 86 หมู่ 4 ตาบลดอนกระเบื้อง
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
70110
57/3 หมู่ 6 ตาบลเจดียห์ กั
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
57/3 หมู่ 6 ต.เจดียห์ กั อ.เมือง จ.
ราชบุรี 70000
28 หมู่ 4 ตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
30 หมู่ 4 ตาบลดอนกระเบื้อง
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
70110
69 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม
ตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
20/12 ถนนสมบูรณ์กุล ตาบลหน้า
เมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
70000

โทรศัพท์/โทรสาร
-

มือถือ
087-4158333

032-373329

081-8575440

032-3733329

081-9435119

032-300061

081-8589190
081-9411313
083-6935151
081-0161039

032-310508
F.032324047

081-9436707

-3ที่
15.

16.

ชื่อ-สกุล
นายดุสิต จิรภัทรากร
Dusit2008@hotmail.com
Dusit121@yahoo.com
นางสาววิจิตรา เนตรอุบล
Vivi_tv99@hotmail.com

17.

นายคะนอง ทรัพย์ประเสริ ฐ

18.

20.

นางจรรยา แก้วนุย้
Janya_ratcabure@yahoo.com
นายสมศักดิ์ สุกเกลี้ยง
Ssk191@hotmail.com
นายธันวา อโนทิพย์พญากูล

21.

นางสาวสิริยากร จิรภัทรากร

19.

สังกัด
ที่อยู่
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เจาะประเด็นข่าว 124/2 หมู่บา้ นทิพย์นิเวศน์ 1 ต.หน้า
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด
เมือง ถนนเสือป่ า อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด
87/7 ถนนเพชรเกษมสายเก่า
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์กา้ วหน้า
-90/9 ถนนมนตรี สุริยวงศ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 70000
-ผูส้ ื่อข่าวสานักข่าวไทย บริ ษทั อสมท.จากัด 28 หมู่ 4 ตาบลอ่างทอง
(มหาชน)
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ/ก้าวหน้า
191 หมู่ 8 ตาบลปากท่อ
อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ราชบุรีไทม์
4/14 หมู่ 3 ซอยร่ วมมิตร 2000 ถนน
ท้าวอู่ทอง ตาบลดอนตะโก อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 70000
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์จกั รี ราช
124/2 หมู่บา้ นทิพย์นิเวศน์ 1 ต.หน้า
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
เมือง
ถนนเสือป่ า อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 70000

โทรศัพท์/โทรสาร
032-322816

มือถือ
081-4408021

032-312662
032-322762

081-8565335

032-324046
032-337302
032-300061

089-7400144

F.032-358048

081-4257166

032-314576

094-1926873
094-1926875

032-322816

086-6282395

089-8362036

-4ที่
22.

ชื่อ-สกุล
นายบุญมาก แพรด่าน

สังกัด
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กระแสข่าว

23.

นางขัตติยาภรณ์ หลักเมืองราช
hlukmouangrach@gmail.com

-ผูอ้ านวยการหนังสือพิมพ์หลักเมืองราช

24.

นายสุพจน์ วรสหวัฒน์
S_new2004@hotmail.com

-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมืองโอ่งนิวส์

25.

นายทศพล แก้วทิมา
Taewtn_new@hotmail.com

-สานักข่าวเวสเทิร์นนิวส์
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โฟกัสราชบุรี

26.

-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวภาค 7

29.

นายเกษม แก้วบริ สุทธิ์
Phak7news@hotmail.com
นายวุฒิพงษ์ สุขนิพฐิ พร
tawantoknews@hotmail.com
นายนาวี กมลพันธ์ทิพย์
suchonnabot@hotmail.com
นายภคิน พูลบางยุง

30.

นางสาวรัฐนันท์ เลี้ยงพันธุ์

-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวเด็ดภูธร

27.
28.

-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อตะวันตก
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สู่ชนบท
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์พลังชน

ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร
1 หมู่ 1 ตาบลสวนกล้วย
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 70110
120/21-22 หมู่ 6 ซอยวัดกาแพงเหนือ
032-744387
ตาบลบ้านสิงห์ อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 70120
200/28 หมู่บา้ นโพธารามเมืองใหม่ อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
85/23 ซ.เลิศฤทธิ์ (ตรงข้ามโรงพยาบาล
สองตา) ถ.คฑาธร ตาบลหน้าเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 70000
6/6 ซอย 2 ถ.เขางู อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
92 ถนนบ้านดอนตูม อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี 70110
86/2 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
23 หมู่ 2 ตาบลสวยกล้วย อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี 70110
ศูนย์ข่าวราชบุรี เลขที่ 92 ถนนบ้านดอน
ตูม อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 70110

มือถือ
089-2560900
09-0261-8550
09-7036-4542

F.032-350438

080-2471678
097-0818456
064-1794432
081-2943350

032-338953

081-9862773

F.032-210919

081-7635126

F.032-233340

081-8562781

-

0817437819

-

089-8811053

-5ที่อยู่
33/3 ค่ายหลวง เทศบาลเมือง
บ้านโป่ ง อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
70110
2 ตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 70000
32/28 ถนนแม้นราลึก
ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
70000

ที่
31.

ชื่อ-สกุล
นางวรรณี อยูป่ ระเสริ ฐ

สังกัด
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์สื่อตะวันตก

32.

นางภัทฑริ ดา ครองวิริยะภาพ
Pattarida44@gmail.com
นางประภาพรรณ โรจนสุว
รพงค์
Rctvcabletv@hotmail.com

-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์คนไทย
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวภาค 7
-กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ราชบุรีเคเบิล้ ทีวี
(RC.TV)

นางสุมารยาท จันทรวงศ์
hctvtoyou@hotmail.com
นายสถานีวทิ ยุกรมสรรพาวุธ
ทหารบกราชบุรี
ผูอ้ านวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดราชบุรี
Kis.kid@hotmail.com
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดราชบุรี

-กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั หัวช้าง เคเบิล
บอร์ดแบนด์ จากัด
-สถานีวทิ ยุกรมสรรพาวุธทหารบกราชบุรี
คลื่น F.M.99.25 MHz
-สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดราชบุรี คลื่น A.M.1593 กิโลเฮริ ตซ์

20/23 ถนนสมบูรณ์กุล อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 70000
138/2 หมู่ 10 ตาบลดอนตะโก อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 70000

-สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดราชบุรี
-ผูส้ ื่อข่าวสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย ช่อง 11

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

33.

34.
35.
36.

37.

โทรศัพท์/โทรสาร

มือถือ
081-0175578

086-3503447
032-315065
F.032-314517

032-310262
F.032-310397
032-732244
032-320611-12

032-326016

081-7637064
089-0185081
(ตี้)
081-5599758
(จิ๋ว)

-6ที่
38.

ชื่อ-สกุล
นายสุรเชษฐ์ บูรณะพรเสถียร

39.

นางสาวอิสญาดา ขุนศาล
dragonradio@hotmail.com
นางสาววิสาส์ ศุภชัยศิริเรื อง
S.wisa@hotmail.com

40.

41.

42.

นายขวัญเพชร โชคบันดาลสุข
Happy.station@hotmail.com
Thaipbs.news@gmail.com
นายศุภโชค สร้อยน้ า

43.

นายสิริมงคล ไกรวงศ์วชิ ญ์
Piyatv11@hotmail.com

44.

พ.อ.นิคม อินทร์เพชร
Ntp3919@gmail.com

สังกัด
ที่อยู่
-บรรณาธิการบริ หารหนังสือสื่อตะวันตก สานักงาน 92 ถนนบ้านดอนตูม
(เยือ้ งเทศบาล) อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
70110
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ HOT NEWS 53 หมู่ 1 ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
10/114 ถนนสมบูรณ์กุล ตาบลหน้า
เมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
70000
-ผูส้ ื่อข่าว Thai PBS
30 หมู่ 4 ตาบลดอนกระเบื้อง
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
70110
-ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
210 หมู่ 1 ตาบลพงสวาย อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
-ผูส้ ื่อข่าว TNN16
148/709 ม.10 หมู่บา้ นเอื้ออาทร
-ผูส้ ื่อข่าว workpoint ช่อง 23
ราชบุรี (เจดียห์ กั ) ต.เจดียห์ กั อ.เมือง
-ผูส้ ื่อข่าว GMM25
จ.ราชบุรี 70000
-เพจ ตาเป้
นักจัดรายการ F.M.99 MHz
239/42 หมู่ 3 ตาบลโคกหม้อ อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์/โทรสาร
มือถือ
โทร/แฟกซ์
086-3300976
032-210919
F.032-328671
-

096-8832312
082-9169563
089-2206888

083-1094934

087-9777638
093-9964915

-

081-3803919

-7ที่
45.

ชื่อ-สกุล
นายมีชยั กุลทวีเกียรติชยั

46.

นายธนกร ทวีมาก

47.

นายศุภชั ศิริรัตน์

48.

นางสิริลกั ษณ์ เจริ ญผล

49.

นายสุจินต์ นฤภัย

50.

นางสาวสุนิศา พุทธา

ที่อยู่
69/5 หมู่ 11 ตาบลสวนกล้วย อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี 70110
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลุ่มน้ าแม่กลอง 6/4 หมู่ 8 ตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 70000
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงมวลชน 184 ถนนบ้านดอนตูม ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอ
บ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 70110
นักจัดรายการ F.M.99 MHz
154/36 หมู่ 12 ตาบลเจดียห์ กั อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
ผูส้ ื่อข่าวสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก 237/1 ถนนศรี สุริยวงศ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอ
ช่อง 5
เมือง จังหวัดราชบุรี
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสรี นิวส์
7 หมู่ 5 ตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัด
ราชบุรี 70110
สังกัด
ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์คนไทย

โทรศัพท์/โทรสาร

มือถือ
081-1988447
092-6200974
097-1278-723
081-3737-172
086-328-9951
063-378-6378
081-373-7172
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ลาดับที่

ชื่ อ-สกุล

รายชื่ อวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
อาเภอเมือง
ที่อยู่
ชื่ อบริษัท/ชื่ อกลุ่ม

ความถี่

เบอร์ โทรศัพท์

หมายเหตุ
(กาลังส่ ง/เสาสู ง/
รั ศมี)

1.

นายนิวฐิ เล้าประเสริ ฐ

2.

นางสาวอิสญาดา ขุนศาล
dragonradio@hotmail.com

3.

นายสุพฒั น์ วัฒนไชย
Supat.sunny@hotmail.com

3.

นายทศพล แก้วทิมา
Taewtn_new@hotmail.com

5.

นายปฐมพร เจียสกุล

158 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม
ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
145/364 หมู่ 9 ต.ดอนตะโก
อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000
หมู่บา้ นนิรันดร์ฮิล วิลเลจ
11 ถ.คฑาธร
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
85/23 ซ.เลิศฤทธิ์ ถ.คฑาธร
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ราชบุรี 70000
145/116 หมู่ 9 ต.ดอนตะโก
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
70000

วิทยุ HAPPY RADIO FM
98.50 MHz (ชุมชนคน
เมืองราช)
วิทยุชุมชนเมืองโอ่งมังกร
ดราก้อนเรดิโอ

FM 98.50 MHz
(04.00-23.00 น.)
FM 90.25 MHz
(05.00-23.00 น.)

F.032-324004
081-8578120
032-319267
F.032-328671
081-9417729

30:30:15
300:60:30

500:50:15

วิทยุชุมชนคฑาธร
FM 89.25 MHz
CITY RADIO
(05.00-25.00 น.)
เมืองราชบุรี
สถานีข่าวของชาวราชบุรี FM 99.00 MHz

032-315255
F.032-350080
081-1939542
032-350438
081-294-3350

300:45:25

วิทยุชุมชนตลาดศรี เมือง

032-310787
F.032338099
084-9578787

700:60:50

FM 90.75 MHz

30:30:15

ลาดับที่

ชื่ อ-สกุล

ที่อยู่

-2รายชื่ อวิทยุชุมชนอาเภอเมือง
ชื่ อบริษัท/ชื่ อกลุ่ม

ความถี่

เบอร์ โทรศัพท์

หมายเหตุ
(กาลังส่ ง/เสาสู ง/รั ศมี)

6.

นายปณิ ธิ เอี่ยมกิจ

7.

นายปฐมพร เจียสกุล

99/1 หมู่ 3 ตาบลเกาะ
พลับพลา อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
145/116 หมู่ 9 ต.ดอนตะโก
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
70000

วิทยุสยามเรดิโอ

FM.96.50 MHz

080-0597344

นายปณิ ธิ เอี่ยม
กิจ

วิทยุชุมชนฮิตสเตชัน่

FM.95.5 MHz

032-310787
F.032338099
084-9578787

นายปฐมพร เจีย
สกุล
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ลาดับที่

ชื่ อ-สกุล

-3รายชื่ อวิทยุชุมชนอาเภอบ้ านโป่ ง
ที่อยู่
ชื่ อบริษัท/ชื่ อกลุ่ม

ความถี่

เบอร์ โทรศัพท์

หมายเหตุ
(กาลังส่ ง/เสาสู ง/
รั ศมี)

1.

2.

3.
4.

นายสุพพัต ฉัตรนาภู
nowradiothailand@yahoo.com
suppat@hotmail.com
นายเศกสิทธิ์ สิโนทก

นางทิพนิภา เหรี ยญทอง
Thipnipha444@hotmail.com
ด.ต.บารุ ง อินทร์เผือก
Fm9315mhz@hotmail.com

43 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ ง
จ.ราชบุรี 70110

วิทยุชุมชนนาวเรดิโอ

FM 100.75 MHz
(06.00-24.00 น.)

4/4 หมู่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้าน
โป่ ง
จ.ราชบุรี , 35 ดาราคาเฟ่ อ.บ้าน
โป่ ง จ.ราชบุรี 70110
74/76 หมู่ 4 ตาบลท่าผา อาเภอ
บ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 70110
93 หมู่ 15 ตาบลหนองกบ
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
70110

วิทยุชุมชนคนสร้างสรรค์
บ้านโป่ ง(อเมซิ่งเรดิโอ)

FM 95.35 MHz
(05.00-02.00 น.)

วิทยุชุมชน F.M.101.00
MHz ไลฟ์ สไตล์เรดิโอ
วิทยุชุมชนบ้านหนองกบ

FM 101.00 MHz
FM 97.00 MHz

032-301199
F.032-301200
081-1223443
032222334,222935
F.032-221710
081-5874648
086-0000444

30:40:25

032-278245
084-0840467

1,000:60:

30:30:15

30:30:10
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-4-

ลาดับที่

ชื่ อ-สกุล

รายชื่ อวิทยุชุมชนอาเภอโพธาราม
ที่อยู่
ชื่ อบริษัท/ชื่ อกลุ่ม

ความถี่

เบอร์ โทรศัพท์

หมายเหตุ
(กาลังส่ ง/เสาสู ง/รั ศมี)

1.

นายวีระพันธ์ สุนทรพรม
Fm103.45mhz@gmail.com

95 หมู่ 3 ตาบลบางโตนด อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

วิทยุชุมชนบ้านบางโตนด

FM 103.50 MHZ
(05.00:24.00 น.)

032-741430
085-4266905

500:50:40
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ลาดับที่
1.

2.

3.

ชื่ อ-สกุล

ที่อยู่

รายชื่ อวิทยุชุมชนอาเภอจอมบึง
ชื่ อบริษัท/ชื่ อกลุ่ม
ความถี่

109/2 หมู่ 3 ต.โพหัก
อ.บางแพ จ.ราชบุรี
70160
นายณัชพล อึ้งเฮง
8/3 หมู่ 4 ตาบลด่านทับ
ตะโก
อาเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 70150
นายสมาน สาลี
233 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.
Chombung103.60@hotmail.com จอมบึง จ.ราชบุรี
Dj.jeabjeab@hotmail.com
นายนนทพร ยงวรรณกร
www.jombungfm.com

เบอร์ โทรศัพท์

หมายเหตุ
(กาลังส่ ง/เสาสู ง/รั ศมี)
นายนนทพร ยงวรรณกร

สถานีวทิ ยุ
บ้านจอมบึง

F.M.105.75 MHz
(05.00-22.00 น.)

081-563-3732

ลัคกี้ เรดิโอ

F.M.100.65 MHz

032-265101
086-3734010
086-5171000

นายณัชพล อึ้งเฮง

วิทยุจอมบึงเรดิ
โอ

F.M.103.65 MHz
(05.00-24.00 น.)

032-261288
088-5538601
081-0074080

นายสมาน สาลี
Chombung103.60@hotmail.com
Dj.jeabjeab@hotmail.com

4.

นางกาญจนา นิลวิเศษ

88/88 หมู่ 8 ตาบลจอม
บึง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150

วิทยุบา้ นรางม่วง
นิลวิเศษเรดิโอ

FM 104.65 MHz

089-0582299

นางกาญจนา นิลวิเศษ
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ลาดับที่
1.

2.

3.

ชื่ อ-สกุล

ที่อยู่

รายชื่ อวิทยุชุมชนอาเภอดาเนินสะดวก
ชื่ อบริษัท/ชื่ อกลุ่ม

นายนนทพร ยงวรรณกร 182 หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม อ. วิทยุชุมชนบ้านบัวงาม
www.banbuangamfm.com ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
70210
นางสาวทัศนา จารัสศรี
139 หมู่ 9 ต.แพงพวย
วิทยุสามบี เรดิโอ
อ. ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
70130
นายเจษฎาพร ชมพู
39 หมู่ 9 ต. ขุนพิทกั ษ์
วิทยุซอฟท์ดิจิตอล เรดิโอ
Soft9825mhz@gmail.com อ.ดาเนินสะดวก
จ.ราชบุรี 70130

ความถี่

เบอร์ โทรศัพท์

FM 87.75 MHz
(05.00-24.00 น.)

081-563-3732
032-387-387

FM 103.75 MHz
(05.00-23.00 น.)
032-246371
FM 98.25 MHz
(05.00-02.00 น.)

F.032-241401
081-8809213
081-9875033
0-3234-5087
F.032-345522
087-9831998

หมายเหตุ
(กาลังส่ ง/เสาสู ง/รั ศมี)
500:60:20

600:45:40

750:60:15

4.

นายชัยพร วงศ์รัตนะ

5.

นายยุทธนา สุขประเสริ ฐ

96 หมู่ 3 ตาบลท่านัด
อาเภอดาเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี 70130
103 หมู่ 5 ตาบลท่านัด
อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
70130

วิทยุลูกทุ่งสยาม Radio
จากัด

FM 105.75 MHz

080-2791784

สวัสดีเมืองไทย เรดิโอ

FM 88.25 MHz

F.032-254301
081-9954262
086-3246551

500:45:15
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ลาดับที่

ชื่ อ-สกุล

ที่อยู่

-13รายชื่ อวิทยุชุมชนอาเภอปากท่อ
ชื่ อบริษัท/ชื่ อกลุ่ม

ความถี่

เบอร์ โทรศัพท์

หมายเหตุ
(กาลังส่ ง/เสาสู ง/รั ศมี)

1.

นายอัยรัช ศรี สุคนธ์

อาคารเทพธรรมเรสซีเดนส์ สี่แยก วิทยุเรสซิเดนท์เรดิโอ
ปากท่อ ตาบลดอนทราย อาเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

FM 97.75 MHZ

032-282562
085-1914698
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ลาดับที่
1.

ชื่ อ-สกุล
นางสาวนิรชา สีคา

ที่อยู่

รายชื่ อวิทยุชุมชนอาเภอสวนผึง้
ชื่ อบริษัท/ชื่ อกลุ่ม

111 หมู่ 1 ตาบลตะนาวศรี
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วิทยุสวนผึ้ง

ความถี่

เบอร์ โทรศัพท์

FM 103.50 MHz

083-3081848

หมายเหตุ
(กาลังส่ ง/เสาสู ง/รั ศมี)
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