หนังสื อพิมพ์ (ส่ วนกลาง)

สื� อหนังสื อพิมพ์

ผู้สื�อข่ าว

ไทยรัฐ

นายธงไชย เจตะผลิน

ไทยรัฐ

นายพจน์ เหมือนประเสริ ฐ

ที�อยู่

กลุ่มไลน์ นักข่ าวแปดริ�ว

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
ไทยรัฐ

นายรุ่ งปัญญา ต้นวงษ์

เดลินิวส์/แนวหน้า/ไทยโพสต์
นิวส์ทีวี

นายเอนก วันทิพพา

องค์การบริ หารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านพักที� 51/24 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 086-7774945 อีเมล์ hyank_8rew@hotmail.com
59 ก ถนนมหาจักรพรรดิ� อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร.081-8626145 F. 038 - 516587





อีเมล์ Anek_1055@hotmail.com
เดลินิวส์/แนวหน้า/ไทยโพสต์
นิวส์ทีวี

นางสาวดรัณ วันทิพพา

59 ก ถนนมหาจักรพรรดิ� อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
087-4144989 โทรสาร 038 - 516587

หนังสื อพิมพ์ (ส่ วนกลาง)



สื� อหนังสื อพิมพ์

ผู้สื�อข่ าว

มติชน

นายวราวุธ สัณหสกุล

ที�อยู่
161 ถ.ริ มคลองท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

กลุ่มไลน์ นักข่ าวแปดริ�ว


โทร. 081-7237662 , 0-3851-4321

อีเมล์ warawut199@hotmail.com
คมชัดลึก /สยามรัฐ /Nation 22

นายสนทะนาพร อินจันทร์

36/41 ถนนศรี โสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง



จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 081-4599442

อีเมล์ sontanaporn@yahoo.com
แนวหน้า

นายตรัยเทพ ไพบูลย์

509 หมู่ 2 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 081-5773383
อีเมล์ Tritep2549@yahoo.co.th

สยามรัฐ/IBM ทีวี

นายชวลิต ด้วงเงิน

110 ม.1 ต.บ้านโพธิ� อ.บ้านโพธิ� จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทร. 081-5555769

ข่าวสด

นายสมศักดิ� กิจการนันทศรี

17 ถนนมรุ พงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 081-7627217 , 086-3137624

เนชัน� , เวิร์คพ้อย

นายธนาธิป ไชยยศ

200/8 หมู่ที� 3 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
24190 โทร. 097-2214212



นิตยสาร และหนังสื อพิมพ์ ท้องถิ�น

สื� อหนังสื อพิมพ์

ผู้สื�อข่ าว

ข่าวแปดริ� ว

นายทรงฤทธิ� สิ นถาวร

ที�อยู่
104 ถนนมรุ พงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มไลน์ นักข่ าวแปดริ�ว


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

อีเมล์ songrit_lek@yahoo.co.th
ดาวแปดริ� ว

นางสาวภัทรธิรา รัตนวราหะ

131/47-48 ศูนย์การค้าตะวันออก อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร./ โทรสาร



038 - 816095 081 - 8615924
อีเมล์ dpr_013@hotmail.com

ก้าวหน้า

นายสิ ริชยั วัชรี นนั ท์

24 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ซอย 2 ตําบลบางคล้า



อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 081-9402126 , 081-6865514 โทรสาร 038-541662
อีเมล์ sirichai.news@gmail.com

ฉะเชิงเทรา นิวส์

นายสัมฤทธิ� ลํ�าเลิศ

16/13 ถ.ศรี โสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร./แฟกซ์ 0-3851-5514

086 - 8331848 อีเมล์ samritjack@gmail.com



หนังสื อพิมพ์ ท้องถิ�น

สื� อหนังสื อพิมพ์

ผู้สื�อข่ าว

ริ เวอร์ซนั

นายเจริ ญ ทับอินทร์

ที�อยู่
10 หมู่ที� 12 บ้านทุ่งส่ าย ตําบลคลองตะเกรา

กลุ่มไลน์ นักข่ าวแปดริ�ว


อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทร. 087-8840216 อีเมล์ riversuntime@hotmail.com
นครชล (แปดริ� วเดลี�)

นายอาษา จันทร์พิทกั ษ์

42/5 หมู่ 2 ตําบลคลองนครเนื�องเขต อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา



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

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์

สื� อโทรทัศน์

ผู้สื�อข่ าว

ที�อยู่

กลุ่มไลน์ นักข่ าวแปดริ�ว

ช่อง 3
ช่อง 5

นายอุดม เฉลิมช่วง
นายก้องเกียรติ พุทธิรังสิ มาภรณ์

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



จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 081-7750358
93 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000 มือถือ 081-9459112 โทรสาร 038-814415



kong_tv5@hotmail.com
ช่อง 7

นายอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ

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



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

สํานักข่าวไทย

นายวิชยั ต่อเชื�อ

147/72 ซ.รวมเงิน 3 ถ.สวนสมเด็จ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 080 - 5707937



อีเมล์ wichai_th@hotmail.co.th

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์

สื� อโทรทัศน์

ผู้สื�อข่ าว

สํานักข่าวไทย , ไทยรัฐ

นายสราวุฒิ บุญสร้าง

ที�อยู่
21 ถนนสวนประดู่ ตําบลบางคล้า อําเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทร. 081 - 5553040
อีเมล์ wut_news@hotmail.com

กลุ่มไลน์ นักข่ าวแปดริ�ว


สทท.11 / NBT

นางสาวจุลพา ชลัษเฐียร / 081-6393790 สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
นายกฤษดา บัวสละ 094-6284837
นายชาญณรงค์ เนตรโรจน์ /
087-5545496

THAI PBS / ไทยรัฐ , ช่อง 7

นายธนพัฒน์ เจียรสถิต



ศาลากลางจังหวัด ถนนเรื องวุฒิ ตําบลหน้าเมือง
โทร. 038 - 514794 โทรสาร 038 - 814383
131 หมู่ 10 ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000



โทร. 087-1473524 , 087 - 4152643

สํานักข่าวไทย , TNN16 ,True 4U
MONO 29 , GMM25 , วิทยุ อส
มท.100.50 , เว็บไซต์คมชัดลึก

นายคนองศักดิ� อังศิริ

9/89 หมู่ 15 หมู่บา้ นอัจฉราคลองขุด ตําบลท่าไข่
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 086 - 6006262



เคเบิล� ทีวี

ชื� อบริษํท

ออกอากาศ

สาครเคเบิ�ล

24 ชัว� โมง

ที�อยู่
166/10 ถนนมหาจักรพรรดิ� ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร 084 - 3498816 , 088 - 5215276

กลุ่มไลน์ นักข่ าวแปดริ�ว


