สํานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดพังงา
ลําดับที
๑

ชือหน่วยงาน

สถานทีตัง

สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดพังงา ๖๔๒ ศาลากลางจังหวัด ต.ท้ ายช้ าง อ.เมือง
จ.พังงา ๘๒๐๐๐

ชือ – สกุล
ตําแหน่งผู้ควบคุมดูแล

โทรศัพท์

นายสิรยศ อาจหาญ
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดพังงา
Yoth500@gmail.com

๐-๗๖๔๘-๑๔๕๖
๐๙๒-๒๔๖-๘๓๖๙

นายเสรี นาวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ
Sae_3m@hotmail.com

๐๘๔-๘๔๒-๔๕๙๘
๐-๗๖๔๘-๑๔๕๖

นายพงษธร ทะสังขาร์
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบตั งิ าน

๐๙๘-๒๒๖-๗๒๒๓
๐-๗๖๔๘-๑๔๕๖

นางสาวบริ รักษ์ ก่อสกุล
เจ้ าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
Boriruk2008@hotmail.com

๐๘๙-๕๙๔-๘๐๖๑

2

สือสถานีวิทยุหลักจังหวัดพังงา

ลําดับที

ชือหน่ วยงาน

สถานทีตัง

ชือ – สกุล
ตําแหน่ งผู้ควบคุมดูแล

โทรศัพท์

1

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดพังงา (สวท.พังงา) 100.00 MHz

ต.ถํานําผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000

นายพงษ์ นารถ ทิพย์อกั ษร
ผู้อํานวยการสถานีฯ

0-7646-0660

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย
อําเภอตะกัวป่ า (สวท.ตะกัวป่ า)

ต.บางนายสี อ.ตะกัวป่ า จ.พังงา 82110

2

นายวิทยาศักดิ สาเมือง

0-7646-0661 (ห้ องส่ง )
0-7646-0511 (F)
0-7642-1055, 0-7643-1501

ผู้อํานวยการสถานีฯ

90.25 MH

3

สถานีวิทยุองค์การสือสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย จ.พังงา (อสมท.พังงา)

92/23 ถ.ศิริราษฎร์ ต.ท้ ายช้ าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

นายรุ่งโรจน์ วีระพงษ์
ผู้อํานวยการสถานีฯ

0-7641 -4246

น.อ. สมชาย แท่นนิล
ผู้อํานวยการสถานีฯ

0-7658-1401

91 .75 MHz

4

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรื อ 14 พังงา
(ส.ทร.14 พังงา) 97.25 MHz

65/15 หมู่ 1 ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุง่

82140

จ.พังงา

3

ชมรมสือมวลชนพังงา

ลําดับที
1

ชือ – สกุล
มาณพ รัตนจรุงพร

ตําแหน่ ง
ประธานฯ

สังกัด
หนังสือพิมพ์มติชน

ทีคัง
12/12 หมู่ 6 ต.ท้ ายเหมือง
อ.ท้ ายเหมือง จ.พังงา

อีเมล์
Manop00007@yahoo.com

โทรศัพท์
086-7300999

2

ธนากร ตระการธนสุข

รองประธานฯ

ททบ.5

9 หมู่ 8 บ้ านบางพลัด
ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา

Tv5png@hotmail.com

081-6060659

3

ทัชชญา เดชากุลธนโชติ

เหรัญญิก

สํานักข่าวไทย อสมท.
ช่อง 9

84/243 ถนนศักดิเดช
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Tv9png@ yahoo.com

081-4394381

4

จิตรลดา เสรี วงษ์

เลขานุการ

สถานีวิทยุ 89.5 โกลด์
สตาร์ เอฟ.เอ็ม.

102/1 หมู่ 8 ต.นาเตย
อ.ท้ ายเหมือง จ.พังงา

084-8578439

4

5

ลําดับที

ชือชมรม

ชือ – สกุล
3.นางสาวรุ่งนภา ศรี โชคชัย กรรมการ
4.นายอุทยั สมทรัพย์
กรรมการ
5.นายภูวเรศ ชุมทอง
กรรมการ
6.นางสาวกนกวรรณ พรหมทอง กรรมการ
7.นายสราวุธ อินทร์ คล้ าย กรรมการ
8.นายพรชัย แซ่เอียว
กรรมการ
9.นายสุขสันต์ สมทรัพย์ เลขานุการ

ทีตัง

โทรศัพท์

6

7

8

9

ลําดับที
9

ชือหนังสือพิมพ์
นสพ.ปั กษ์ ใต้ ทเู ดย์

ทีตัง

ชือ – สกุล

โทรศัพท์

90/51 ซอย บ.ข.ส.โคกกลอย อ.ตะกัวทุง่ จ.พังงา
82140

นางยศวดี สุนนั ทชัย

0-7658-1950

paktaitoday@hotmail.com

10

นสพ.ข่าวสด

90/51 ซอย บ.ข.ส.โคกกลอย อ.ตะกัวทุง่ จ.พังงา
82140

นายกิตติ วงศรัตนาวุธ

081-676-4179

11

นสพ.เสียงใต้ รายวัน

สํานักงานใหญ่เลขที 1/25 ถนนเทพกษัตรี อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

นายไตรภพ สิริพนั ธ์วราภรณ์

081-538-0635
FAX 0-7658-1237
0-7621-2949
0-7622-2780,0-7621-2751
FAX 0-7622-3751

21/4 ถ.มนตรี ต.ท้ ายช้ าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

นางสาวเทวี พระเมือง

12
13

นสพ.ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ
นสพ.เดลินิวส์ (ตะกัวป่ า)

2 ถ.ศรี ตะกัวป่ า ต.ตลาดใหญ่ อ.ตะกัวป่ า จ.พังงา
82110
13 หมู่ 6 ต.คึกคัก อ.ตะกัวป่ า จ.พังงา 82190

Tripob2006@hotmail.com

Wee.on.the.rock@hotmail.com

090-172-1165
087-877-5321

1.นายกิตติพงษ์ ไกรวงศ์

081-279-9927

2.นายจักรพันธุ์ รัตนอาภรณ์

14

นสพ.ไทยรัฐ (ตะกัวป่ า)

26 หมู่ 5 ต.บางม่วง อ.ตะกัวป่ า จ.พังงา 82110

นายสุขสันต์ สมทรัพย์

087-264-4922

15

นสพ.คมการเมืองออนไลน์

23/4 ถ.เพชรเกษม หมู่ 6 ต.บางม่วง อ.ตะกัวป่ า
จ.พังงา 82190

นายบัญญัติ ชูเลิศ

080-144-3656

16

นสพ.ดิอนั ดามันไทม์

ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุง่ จ.พังงา 82140

chulird@yahoo.com
www.komkanmaung.com

นายนิรุทธ์ แตงเกษม
theandamantimes@gmail.com

080-699-0757

10

รายชือเครื อข่ ายสถานีวิทยุทดลองประกอบการ จังหวัดพังงา
ลําดับที

วิทยุทดลองประกอบการ

คลืนความถี

1

วิทยุธุรกิจนิวเวฟเรดิโอ

F.M.88.50

2
3
4
5

6
7
8

MHz.

สถานทีตัง
จุดปฏิบตั ิการ
62/12 หมู่ 3 ต.โคกกลอย อ.
ตะกัวทุง่ จ.พังงา

F.M.96.00

62/12 หมู่ 3 ต.โคกกลอย อ.

MHz.

ตะกัวทุง่ จ.พังงา

F.M.93.75

647/4 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ ายช้ าง

MHz.

อ.เมือง จ.พังงา 82000

F.M.96.50

173/58 หมู่ 3 ต.แม่นางขาว อ.คุ

MHz.

ระบุรี จ.พังงา 82150

วิทยุทดลองประกอบการมูลนิธิ
ดวงประทีป

F.M.98.00

วิทยุทดลองประกอบการ
ท้ ายเหมืองเรดิโอ

วิทยุธุรกิจกู๊ด เอฟ.เอ็ม.

ชือ-สกุล
ผู้รับผิดชอบ

หมายเลข
โทรศัพท์
089-867-0881
076-434-581 - 234

อีเมล์

bkt08@hotmail.com

089-867-0881
076-434-581 - 234

bkt08@hotmail.com

นายไตรรัตน์ กลับคง

0-7648-1787
081 -8932007

png.radio@hotmail.com

นายวิโรจน์ มีสขุ

0-7649-1662
081 -9796409

ne_tungko@hotmail.com

ทีพักสงฆ์อภัยสมุทรบ้ านนํา
ตาก ต.บางม่วง อ.ตะกัวป่ า จ.
พังงา 82110

ธนพล ลิมสกุล
พระมนัส บุญพลโน

0-7644-6485
083-1056129

FM 100.75
MHz

26/1 ม.1 ต.นาเตย อ.ท้ าย

นายฉัตรจักร ตันประภา

0-7657-1787
083-1806552

วิทยุทดลองประกอบการคึกคัก
เรดิโอ

FM 101 .25
MHz

37/1 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกัว

ป่ า จ.พังงา 72110

นายอนันต์ ควนแจ้ ง
นายวีระพล สทุธิเพชร

0-7648-7128
089-8661470

สถานีวิทยุ HERO FM

FM 93.50 MHz.

69/1 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว

นายทวีศกั ดิ ปิ ยะวิสทุธิกลุ

0-7658-1633
081 -536-9619

วิทยุธุรกิจพังงาเรดิโอ
วิทยุธุรกิจดอกส้ านเรดิโอ

MHz.

เหมือง จ.พังงา 82120

ทุง่ จ.พังงา
82140

bea_konpanmai@hotmail.coM
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9

สถานีวิทยุชมุ ชนเสียงธรรมเรดิโอ

FM 103.75 MHz.

145/11 ม.9 ต.ท้ ายเหมือง อ.

นางเทพสกุล เขียวเจริ ญ

0-7657-2170
087-885-6073

kasamjunjeang@gmail.com

นายกิตติวฒ
ั น์ ปั นทอง

076-442399

Ok.station91 @gmail.com

นายฉัตรจักร ตันประภา

0-7657-1787
080-879-4471

ท้ ายเหมือง จ.
พังงา82120
10
11

สถานีวิทยุ ok สเตชัน(อ.ทับปุด)
วิทยุธุรกิจคูแ่ ฝดเรดิโอ

FM 91 .00
MHz.
FM 94.75
MHz.

30/8 หมูท
่ ี 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด

จ.พังงา
26/1 หมู่ 1 ต.นาเตย อ.ท้ าย

เหมือง
จ.พังงา 82120

12

วิทยุสาธารณะเพือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ(R-Radio
Network) วิทยาลัยเทคนิค
พังงา

FM 105.25
MHz

วิทยาลัยเทคนิคพังงาถนน
เพชรเกษม ต.ท้ าย
ช้ าง อ.เมือง จ.พังงา82000

ผอ.วิทยาลัย เทคนิคพังงา

0-7641 -2077

13

วิทยุสาธารณะเพือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ
พัฒนาอาชีพ(R-Radio
Network) วิทยาลัย การอาชีพ
ตะกัวป่ า

FM 93.25
MHz

วิทยาลัย การอาชีพตะกัวป่ า
41 หมู่ 6 ตําบลตําตัว อ.ตะกัว
ป่ า จ.พังงา 82110

ผอ.วิทยาลัย การอาชีพ
ตะกัวป่ า

076-455-085
Fax 076-455-085

14

วิทยุสาธารณะเพือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ(R-Radio
Network) วิทยาลัย การอาชีพ
ท้ ายเหมือง

FM 105.50
MHz

วิทยาลัยการอาชีพท้ ายเหมือง
170 หมู่ 9 ถ.
ชายทะเล ต.ท้ ายเหมือง อ.
ท้ ายเหมือง จ.พังงา

ผอ.วิทยาลัย การอาชีพ
ท้ ายเหมือง

0-7657-1123,
0-7643-2280
0-7657-1123

82120

12
15

สถานีวิทยุธุรกิจซิตีมีเดีย
เรดิโอ

FM 98.75
MHz

16

สถานีวิทยุธุรกิจบัดดีสเตชัน

FM 103.75
MHz

107 ม.8

ต.โคกกลอย อ.ตะกัว
ทุง่ จ.พังงา 82140

99 ศาลาหมูบ่ ้ าน หมู่ 9
ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุง่
จ.พังงา 82140

.

นายเชวงศักดิ กายทอง

081-737-2469
076-434-581 - 234

นางนิตยา ราชานา

089-031-5946

Nit_phuketnews@hotmail.com

