
สื�อหนังสือพมิพ์ ผู้สื�อข่าว ที�อยู่

33  ม. 9   ต.บางปะกง   อ.บางปะกง    จ.ฉะเชิงเทรา  24130  

โทร. 086-3947869   โทรสาร   038-532111

60/1  ม.5  ต.หนองยาว  อ.พนมสารคาม   จ.ฉะเชิงเทรา  24120  

โทร. 082-2113030   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา

บา้นพกัที� 51/24 หมู่ 1 ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 086-7774945   อีเมล ์hyank_8rew@hotmail.com

59  ก  ถนนมหาจกัรพรรดิ�    อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา  24000

โทร.081-8626145 F. 038 - 516587  

อีเมล ์  Anek_1055@hotmail.com

เดลินิวส์/แนวหนา้/ไทยโพสต ์

นิวส์ทีวี

นางสาวดรัณ  วนัทิพพา 59  ก  ถนนมหาจกัรพรรดิ�    อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000   

087-4144989  โทรสาร   038 - 516587

กลุ่มไลน์นักข่าวแปดริ�ว

ไทยรัฐ นายธงไชย  เจตะผลิน

หนังสือพิมพ์ (ส่วนกลาง)



ไทยรัฐ นายพจน์  เหมือนประเสริฐ

ไทยรัฐ นายรุ่งปัญญา ตน้วงษ์

เดลินิวส์/แนวหนา้/ไทยโพสต ์ 

นิวส์ทีวี

นายเอนก  วนัทิพพา 

หนังสือพิมพ์ (ส่วนกลาง)





สื�อหนังสือพมิพ์ ผู้สื�อข่าว ที�อยู่

161  ถ.ริมคลองท่าไข่   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 081-7237662 , 0-3851-4321

อีเมล ์ warawut199@hotmail.com

36/41  ถนนศรีโสธรตดัใหม่  ต.หนา้เมือง   อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา    โทร. 081-4599442

อีเมล ์ sontanaporn@yahoo.com

509  หมู่ 2  ตาํบลเกาะขนุน  อาํเภอพนมสารคาม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24120  โทร. 081-5773383

อีเมล ์  Tritep2549@yahoo.co.th

110  ม.1  ต.บา้นโพธิ�    อ.บา้นโพธิ�   จ.ฉะเชิงเทรา  24140

โทร.  081-5555769

17  ถนนมรุพงษ ์  ต.หนา้เมือง   อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา  24000  

โทร. 081-7627217 ,  086-3137624

200/8 หมู่ที� 3  ตาํบลแปลงยาว  อาํเภอแปลงยาว  จงัหวดัฉะเชิงเทรา

24190  โทร. 097-2214212

 

นายตรัยเทพ  ไพบูลย์

ข่าวสด นายสมศกัดิ�   กิจการนนัทศรี 

คมชดัลึก /สยามรัฐ /Nation 22 นายสนทะนาพร  อินจนัทร์

สยามรัฐ/IBM  ทีวี

นายธนาธิป  ไชยยศ

นายชวลิต ดว้งเงิน

แนวหนา้

กลุ่มไลน์นักข่าวแปดริ�ว

มติชน นายวราวธุ  สัณหสกุล 

เนชั�น  , เวิร์คพอ้ย



สื�อหนังสือพมิพ์ ผู้สื�อข่าว ที�อยู่

104   ถนนมรุพงษ ์  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

โทร./โทรสาร   0-3851-4308   ,   091 - 0042472   , 096 - 8574808

อีเมล ์ songrit_lek@yahoo.co.th

นางสาวภทัรธิรา รัตนวราหะ 131/47-48  ศูนยก์ารคา้ตะวนัออก  อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา  โทร./ โทรสาร          

 038 - 816095   081 - 8615924   

อีเมล ์ dpr_013@hotmail.com

24  ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ซอย 2  ตาํบลบางคลา้

อาํเภอบางคลา้  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24110

โทร. 081-9402126 , 081-6865514   โทรสาร 038-541662

อีเมล ์ sirichai.news@gmail.com

16/13  ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา  24000  โทร./แฟกซ์  0-3851-5514

086 - 8331848   อีเมล ์  samritjack@gmail.com

ดาวแปดริ�ว  

 นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ท้องถิ�น

ข่าวแปดริ�ว นายทรงฤทธิ�  สินถาวร  

กลุ่มไลน์นักข่าวแปดริ�ว

 

นายสิริชยั  วชัรีนนัท์  กา้วหนา้

ฉะเชิงเทรา นิวส์ นายสัมฤทธิ�   ล ํ�าเลิศ



สื�อหนังสือพมิพ์ ผู้สื�อข่าว ที�อยู่

10 หมู่ที� 12  บา้นทุ่งส่าย ตาํบลคลองตะเกรา

อาํเภอท่าตะเกียบ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24160

โทร. 087-8840216    อีเมล ์  riversuntime@hotmail.com

42/5 หมู่ 2 ตาํบลคลองนครเนื�องเขต  อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา

โทร. 086-3515046    โทรสาร 038-856899   8riewdaily@gmail.com

 สื�อโทรทัศน์ ผู้สื�อข่าว ที�อยู่ กลุ่มไลน์นักข่าวแปดริ�ว

   

นครชล (แปดริ�วเดลี�) นายอาษา  จนัทร์พิทกัษ์ 

 หนังสือพิมพ์ท้องถิ�น

กลุ่มไลน์นักข่าวแปดริ�ว

ริเวอร์ซนั นายเจริญ   ทบัอินทร์

 สถานีวทิยุโทรทศัน์



147/72 ซ.รวมเงิน 3  ถ.สวนสมเดจ็  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา  24000  โทร. 081-7750358

93  ถ.จุลละนนัทน์  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000  มือถือ  081-9459112   โทรสาร  038-814415 

 kong_tv5@hotmail.com

95  หมู่ 7  ต.บางววั  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130  

โทร. 091-5906560    อีเมล ์ar.arnon@gmail.com

147/72  ซ.รวมเงิน 3  ถ.สวนสมเดจ็  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา  24000  โทร. 080 - 5707937

อีเมล ์ wichai_th@hotmail.co.th

 สื�อโทรทัศน์ ผู้สื�อข่าว ที�อยู่ กลุ่มไลน์นักข่าวแปดริ�ว

21 ถนนสวนประดู่  ตาํบลบางคลา้  อาํเภอบางคลา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24110  โทร. 081 - 5553040

อีเมล ์ wut_news@hotmail.com

ช่อง 7 นายอานนท ์ วานิชพงษพ์ิเชฐ

สาํนกัข่าวไทย , ไทยรัฐ นายสราวฒิุ  บุญสร้าง 

 สาํนกัข่าวไทย นายวชิยั  ต่อเชื�อ

ช่อง 3 นายอดุม  เฉลิมช่วง 

ช่อง 5 นายกอ้งเกียรติ พทุธิรังสิมาภรณ์ 



 สถานีวทิยุโทรทศัน์



นางสาวจุลพา ชลษัเฐียร  / 081-6393790 สาํนกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายกฤษดา  บวัสละ  094-6284837 ศาลากลางจงัหวดั ถนนเรืองวฒิุ  ตาํบลหนา้เมือง

นายชาญณรงค ์เนตรโรจน์  / 

087-5545496

โทร. 038 - 514794    โทรสาร 038 - 814383

131 หมู่  10  ตาํบลบางไผ ่ อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000

โทร.   087-1473524   , 087 - 4152643

 

 

9/89   หมู่ 15    หมู่บา้นอจัฉราคลองขดุ   ตาํบลท่าไข่

อาํเภอเมือง   จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 086 - 6006262

 ชื�อบริษํท  ออกอากาศ ที�อยู่ กลุ่มไลน์นักข่าวแปดริ�ว

166/10  ถนนมหาจกัรพรรดิ�   ตาํบลหนา้เมือง  อาํเภอเมือง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000

โทร  084 - 3498816 , 088 - 5215276

สาครเคเบิ�ล 24 ชั�วโมง

 เคเบิ�ลทวีี

 สทท.11 / NBT



นายธนพฒัน์  เจียรสถิต 

 สํานกัข่าวไทย , TNN16 ,True 4U

  MONO 29 , GMM25 , วทิยุ อส

มท.100.50 , เวบ็ไซตค์มชดัลึก

นายคนองศกัดิ�  องัศิริ 

THAI  PBS  / ไทยรัฐ , ช่อง 7
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