
ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

1 ทา่ไข่เรดิโอ 31/14 หมู ่13 ต.ทา่ไข่ นายเด่นชยั  โพธิวรรณวงศ์ โทร.085-5565562 P ธุรกิจ

FM / 93.25 MHz อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 087 - 7017879

2 คนบางปรง 22/2 หมู ่8 ต.บางพระ นายเต้ีย  ม่วงพา โทร.089-2446094  -  ชุมชน

FM / 98.75 MHz อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 แฟกซ ์038-514283

3 พทุธศาสนาวดันิโครธาราม 71 หมู ่15 ต.ทา่ไข่ อ.เมือง พระอาจารยช์าญชยั ฐิตญาโน  โทร./ โทรสาร 038-514051  - สาธารณะ

FM / 104.25 MHz จ.ฉะเชิงเทรา 24000  081 - 5701620

4 TFM คล่ืนวยัมนัส์สายพนัธุที์น 292 ถนน ฉช .- บางน ้าเปร้ียว นางสุภาพร  กัว๊พิทกัษ์  โทร. 098-9026850 P ธุรกิจ

FM 90.75 MHz ต.หนา้เมือง   อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

5 เทพคุณากรเรดิโอ 1507 ถ.เทพคุณากร ต.หนา้เมือง นายเดือน  อน้อารี โทร./โทรสาร 038-821963 P ธุรกิจ

FM  102.75  MHz อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 086 - 3127274

ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ    (อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ)

 



 
ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

6 เพ่ือพระพทุธศาสนาวดับางแกว้ วดับางแกว้ ต  าบลบางแกว้ อ าเภอเมือง พระครูรัตนพรหมคุณ  โทร. 038 - 856447 ชุมชน

FM   106.75 MHz จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 085 - 4713153

7 วาไรต้ีเรดิโอ 38/33/1  หมู ่3  ต าบลบางแกว้ นายสุพจน์  พลูสวสัด์ิ โทร. 081 - 3565452 P ธุรกิจ

FM 97.25 MHz อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 087 - 1415888

โทรสาร 038 - 836788

8 เพ่ือการศึกษาและพฒันาอาชีพ 12  ถนนมหาจกัรพรรด์ิ  ต  าบลหนา้เมือง อาจารย ์วินยั นาคทองเจือ โทร. 038 - 511211 สาธารณะ

วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000

FM .88.75  MHz

9 แปดร้ิว Today  เรดิโอ 292 ถนน ฉช .- บางน ้าเปร้ียว  นางสุภาพร  กัว๊พิทกัษ์  โทร. 098-9026850  ธุรกิจ

94.25 MHz ต.หนา้เมือง   อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

10 MASS เอฟเอม็ 25  หมูท่ี่ 1  ต าบลคลองนา  นายประสิทธ์ิ  ดุรงคพ์นัธ์ุ โทร. 081 -8127331 P ธุรกิจ

102.25  MHz อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ    (อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ)



ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

1 พลอยใสเรดิโอ 1144/12 หมู ่1 ต.พนมสารคาม นายเกรียงศกัด์ิ  คมัภีรัญย์ โทร.038-553929   ธุรกิจ

FM / 102.75 MHz อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  โทรสาร  038 - 553939

โทร.086-1555939

2 ทอ้งถ่ินไทยพนมสารคาม 1622 หมูท่ี่ 2  ต.พนมสารคาม นายเกรียงศกัด์ิ  คมัภีรัญย์ โทร.038-553929  ธุรกิจ

FM  92.75  MHz อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  โทรสาร  038 - 553939

24120 โทร.086-1555939

3 เรดิโอวาไรต้ี 75/3  หมู ่4  ต าบลเมืองเก่า  น.ส.จีรวจัน์  ศรีมุณี โทร. 081 - 3565452 P ธุรกิจ

FM     100.75  MHz อ าเภอพนมสารคาม 087 - 1415888

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120 โทรสาร 038 - 836788  

4 คนรักเมืองพนมคดัชาเรดิโอ 77/282-3  หมูบ่า้นพนมแลนด์ นายเทวญั  คดัชา โทร. 086 - 8272466  ธุรกิจ

FM    103.75   MHz หมูท่ี่  2   ต าบลพนมสารคาม 038-554159  

อ าเภอพนมสารคาม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24120

ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ   (อ ำเภอพนมสำรคำม)



ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

5 วิทยาลยัการอาชีพพนมสารคาม 401 หมู ่3  ต าบลเกาะขนุน สุกญัญา ธรรมสุขีโย 086 - 3528868 P สาธารณะ

FM 107.25  MHz อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา

24120

 

 

ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ  (อ ำเภอพนมสำรคำม)



ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

1 เจริญรุ่งเรืองเรดิโอ 541 หมู ่4 ต.คูย้ายหมี นายเจริญ  เหรียญทอง โทร.084-3491379 P  ธุรกิจ

FM / 93.25 MHz อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  

 

 

 

ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ   (อ ำเภอสนำมชัยเขต)



ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

1 เพ่ือคนบางคลา้ กา้วหนา้เรดิโอ 24 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ซอย 2 นายสิริชยั วชัรีนนัท์ โทร. 081 - 9402126 P ธุรกิจ

FM 106.25 MHz ต.บางคลา้  อ.บางคลา้ โทร. 038 - 542333

 จ.ฉะเชิงเทรา  24110 แฟกซ ์038  -  541662

2 ปากน ้าเรดิโอ  90  หมู ่8  ต าบลปากน ้า นายทองอินทร์  เพชรชูศรี โทร. 083 - 7773319  ธุรกิจ

FM 105.50  MHz อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา 24110

3 ฮ๊อตสเตชัน่ บางคลา้ เรดิโอ  90  หมู ่8  ต าบลปากน ้า นายทองอินทร์  เพชรชูศรี โทร. 083 - 7773319  ธุรกิจ

FM 104.75  MHz อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา 24110

 

 

ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ  (อ ำเภอบำงคล้ำ)



ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

1 รักบางเกลือเรดิโอ 115 หมู ่1 ต าบลบางเกลือ นายสมนึก  หลงเจริญ 081 - 6315690 ธุรกิจ

FM / 93.75 MHz อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

24130

2 ทอ้งถ่ินไทย 24 หมูท่ี 2 ต าบลพิมพา นายนุกูล  แหยมเปรมปรี โทร.038-570345 P ธุรกิจ

FM / 107.25 MHz อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  24180 โทร.086-5358642

 

                                                                               ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ  (อ ำเภอบำงปะกง)



ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

1  หนองคอกเรดิโอ ศนูยก์ารเรียนรู้บา้นหวัฝาย นายพนม  สมใจเตียบ โทร. 086 - 3727642 P ธุรกิจ

FM / 90.00 MHz ต าบลคลองตะเกรา

อ.ทา่ตะเกียบ  จ.ฉะเชิงเทรา

24160

2 ทา่ตะเกียบเรดิโอ 96 10 หมู ่4  ต.ทา่ตะเกียบ อ.ทา่ตะเกียบ นายทรงพล   พรมภิบาล โทร.089 - 8133107 P ธุรกิจ

FM / 96.00 MHz จ.ฉะเชิงเทรา  24160

 

                                                                                                                   ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ  (อ ำเภอท่ำตะเกยีบ)



ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

1 สถานีวิทยกุระจายเสียงชุมชน 43 หมูท่ี่ 8  วดัเนินไร่  นายรี  โฉมส าอางค์  โทร. 081 - 1755889 ชุมชน

คนแปลงยาว ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว นายตฤณ  ใหม่เอ่ียม โทร. 099 - 0645544

FM 105.75  MHz จ.ฉะเชิงเทรา  24190 โทร/โทรสาร 038 - 853484

.

 

 

ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ  (อ ำเภอแปลงยำว)



ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

1 ดงนอ้ยเรดิโอ 3 หมู ่5 ต.ดงนอ้ย อ.ราชสาส์น นายสมยศ  วงศก์  าภู โทร.038-563053 ธุรกิจ

FM / 94.25 MHz จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร.086-8488026

 

.

 

 

                                                                                               ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ  (อ ำเภอรำชสำส์น)



ล ำดับ ช่ือสถำนี ทีต่ั้ง ช่ือเจ้ำของสถำนี หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์วทิยชุุมชนแปดริ้ว หมำยเหตุ

1 วิทยทุอ้งถ่ินไทยบางขนาก 81 หมู ่3 ต.บางขนาก นายวิเชียร  มหาสิทธิวฒัน์ โทร.085-0851823  ธุรกิจ

(วทท.บางขนาก) อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

FM / 90.25 MHz

2 คลอง 20 21/1 หมู ่2 ต.ดอนเกาะกา นายเอนก  เปล่ียนทพั โทร.089-6969606 ธุรกิจ

FM / 92.75 MHz อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24170

3 คนรักถ่ิน 81/1  หมู ่3 ต.บางขนาก นายวิเชียร  มหาสิทธิวฒัน์ โทร.085-0851823  ธุรกิจ

FM / 100.25 MHz อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

 

 

                                                                                                             ท ำเนียบสถำนีวทิยุกระจำยเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ  ( อ ำเภอบำงน ำ้เปรีย้ว)


