สื่อวิทยุกระจายเสียงหลัก ( 6 สถานี)
ผู้ประสาน
นายสัจพล จันทราช

ตาแหน่ ง
หัวหน้า
สถานี

สถานทีต่ ิดต่ อ
2/59-60 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.แพร่

สถานีวทิ ยุ ตชด.จ.แพร่

พ.ต.อ. ไพโรจน์ ริ มประโคน

หัวหน้า
สถานี

ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่จวั๊ ะ อ.เด่นชัย
จ.แพร่

0-5461-3452

สถานีวทิ ยุกองทัพภาค
ที่ 3 F.M. จ.แพร่

พ.อ. สุ วฒั น์ เฉลิมเกียรติ

หัวหน้า
สถานี

ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่หล่าย อ.เมือง
จ.แพร่

0-5-62-4250

คลื่น 103.5
MHz

สถานีวทิ ยุกองทัพ ภาค
ที่ 3 ส่ วนหน้า จ.แพร่

พ.อ.สุ วฒั น์ เฉลิมเกียรติ

หัวหน้า
สถานี

ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่หล่าย อ.เมือง
จ.แพร่

0-5462-4250

คลื่น AM 585
KHz

หัวหน้า
สถานี
หัวหน้า
สถานี

79 ม.1ถ.ยันตรกิจโกศล อ.สู งเม่น จ.แพร่

0-5451-1192

28 ม.7 ถ.แพร่ -ลอง ต.ป่ าแมต อ.เมือง
จ.แพร่

0-5452-3515

คลื่น AM
1215 KHz
คลื่น FM
91.00 MHz

สถานีวทิ ยุ กวส.2.จ.แพร่ ร.ต.ชยธร อุ่นตาล
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
แห่งประเทศไทย จ.แพร่

นายอุดม สี ใส

โทรศัพท์/โทรสาร
08-1654-3326
0-5452-2879

Email

หน่ วยงาน/สื่ อ
สถานีวทิ ยุ อ.ส.ม.ท.
จ.แพร่

หมายเหตุ
คลื่น FM
93.00 MHz
คลื่น FM
106.00 MHz

วิทยุชุมชน
ชื่อสถำนี
ร่องผำสวรรค์

ควำมถี่
90.00 MHz

2
3
4
5

วิทยุเพื่อคนแพร่
คนทุง่ โฮ้ ง
เวียงเทพเรดิโอ
ทุง่ ศรีเรดิโอ

105.00 MHz
101.05 MHz
92.25 MHz
107.50MHz

6

ICE RADIO

94.50 MHz

7
8
9
10
11
12
13
14
15

ล้ ำนนำแชนแนล
เวียงตรอกสลอก
เวียงสรอง
แม่คำมี
ไอเอฟเอ็ม
ขุนยม
เวียงพระลอเรดิโอ
คลื่นทุ่งโฮ้ งจ.แพร่
เพื่อกำรศึกษำม
จร.เขตแพร่

ลำดับ
1

104.50MHz
89 MHz
102.75 MHz
88.75 MHz
97.25 MHz
95.00 MHz
95.75 MHz
87.50MHz
100.00 MHz

ที่ต้งั สถำนี
วัดร่องผำสวรรค์ ต.นำ้ ชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

เจ้ ำของ
นำงกัลป์ ยำนี อิ่นดำสี
เหลือง
3/1ม.2 ต.ร่องกำศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
นำงมยุรำ หำญจิต
77 ทุง่ โฮ้ ง อ.เมือง จ.แพร่
นำงกำระเกด สุทธนะ
23 ม.10 ต.ห้ วยหม้ ำย อ.สอง จ.แพร่
นำยสุนทร เหมทำนนท์
124/1 ม.5 ต.ทุง่ ศรี อ.ร้ องกวำง จ.แพร่
นำยกฤษฎิพงศ์ จันทร์
ภิรมย์
99/9 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
นำงจำรุวรรณ ไชยบูญ
เรือง
4 ม.4 ต.วังธง อ0เมือง จ.แพร่
นำยพีรยศ ตนำวรรณ
44/4 ม.8 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
นำยนัฐพล วงศ์โสภำ
54 ม.6 ถ.วังซ้ ำย ต.บ้ ำนกลำง อ.สองจ.แพร่
นำยศิริศักดิ์ ธรรมสละ
37 ม.2 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่
นำยสุชำติ มีปัญญำ
27/2 ม.4 ต.นำจักร อ.เมือง จ.แพร่
นำยรัฎฐ์ธนำกรณ์ ใจน่ำน
266 ม.1 ต.บ้ ำนหนุน อ.สอง จ.แพร่
นำงสำวปภำดำ ทิพย์เนตร
48/1 ม.4 ต.บ้ ำนกลำง อ.สอง จ.แพร่
นำยกฤษดำ วัลลภำชัย
400/214-215 ม.2 ต.นำจักร อ.เมือง จ.แพร่
นำยจำรุพร พำรำ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยวิทยำเขตแพร่ ม. พระเมธีธรรมำลังกำร
5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่

