ภาคใต้
ลาดับ

ศูนย์จาหน่าย

จุดเด่นที่ สังเกตเหได้ชดั

ผูป้ ระสานงาน

โทรศัพท์

กระบี่
อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ถนน.กระบี่เขาทอง 500 เมตรก่อนถึงสีแ่ ยกคลองจอ
ศูนย์จาหน่ายคาวตองโกลด์แม็กซ์ หลาด ( 100 เมตรก่อนเลี ้ยวเข้ า โรงพยาบาลใหม่)
และคาวตองแม็กซ์
สถานีวทิ ยุ เอฟเอ็ม 101.0 MHz ทัวร์ ริส เรดิโอ

1

คุณอาคม คาวตอง
FM 101.00 MHz

081 089 8381

อาเภอปลายพระยา
ศูนย์จาหน่ายคาวตองโกลด์แม็กซ์ ติดกับ สถานีวิทยุ สไมล์ เรดิโอ และที่ทาการ
และคาวตองแม็กซ์
ไปรษณีย์ อ.ปลายพระยา

2

คุณอาคม คาวตอง
FM 94.75 MHz

081 089 8381

อาเภอคลองท่อม
ศูนย์จาหน่ายคาวตองโกลด์แม็กซ์ 100 เมตรจากห้ างโลตัสคลองท่อม อยูฝ่ ั่ งเดียวกัน
และคาวตองแม็กซ์
สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 94.0 MHz ภาคีลกู ทุง่ เพีอ่ ชีวติ

3

คุณอาคม คาวตอง
FM 94.00 MHz

081 089 8381

อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ร้ านคอมเวิลด์

4

เยื ้องโรงเรี ยน เขาพนมเบญจา วิทยาคม

คุณต้ น

089 505 6633

ประกอบ โซ่แหลม

081 537 9760

อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ศูนย์จาหน่ายคาวตองโกลด์แม็กซ์ สถานีวิทยุ เสียงประชาคม อาเภอเกาะลันตา
และคาวตองแม็กซ์

FM 92.50 MHz

อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
ศูนย์จาหน่ายคาวตองโกลด์แม็กซ์ ร้ านสี ฟ้ าวิทยุ อาเภอลาทับ
และคาวตองแม็กซ์
สถานีวิทยุ สกายเรดิโอ อ.ลาทับ จ.กระบี่

2

ดีเจไพ

081 606 8621

F.M.97.75 MHz

อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ร้ านอาร์ ต เครื่ องเขียน

3

200 จากสีแ่ ยกอ่าวลึกมาทาง ธารโบกขระนี

ร้ านอาร์ ต เครื่ องเขียน

095448 8842

สุราษฏร์ธานี
อาเภอไชยา
1

ละไม โสมมนัส

ติดกับเทศบาล อาเภอไชยา จ.สุราษฏร์ ธานี

089 590 7289

อาเภอเกาะสมุย เกาะพงัน
2

วิจารณ์ คาแก้ ว (ดีเจลุงจอ)

4/24 บ้ านคาแก้ ว หมู6่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย

สถานีวิทยุเฉวง เรดิโอ

จ.สุราษฎร์ ธานี

FM 107.0 MHz

72/1 ม.2 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ ธานี
www.ruamjai1.net

FM 107.50 MHz

089 728 2262

อำเภอท่ำชนะ
3

ทศพร แก้ วอินทร์

093 752 9279

อาเภอเมือง
7

คุณแอ๊ ด

ร้ านศาลาโอสถ ติดกับโรงพยาบาลทักษิ ณ สุราษฎร์ ฯ

086 470 4709

อาเภอพระแสง
8

อัมพร หลานรอด

เพื่อส่งเสริ มการเกษตร อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ ธานี

FM 90.0 MHz.

081 956 2676

FM 98.75 MHz

092 248 3950

นครศรีธรรมราช
อาเภอพรหมคีรี
2

จันทินี เกษร

FM 98.75 MHz รี แร็ กซ์ เรดิโอ อ.พรหมคีรี

ภูเก็ต
อาเภอถลาง
บรรเลง เสีย่ งสลัก

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

F.M.103.75 MHz

084 244 0800

F.M.103.75 MHz

089 909 2588

F.M. 99.25 MHz

081 478 9260

แม่ฮ่องสอน
ลาพูน

081-5238996

ชุมพร
อาเภอหลังสวน
พชร สุวรรณบุญเพ็ง

1/1 ซ.2 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร

สงขลา
อาเภอหลังสวน
สายัญ ปรงแก้ ว

สถานีวิทยุ เขาลูกช้ าง เรดิโอ ห้ าแยกน ้ากระจาย

ภาคเหนือ
1
2

นายสุพจน์ สังข์ลาโพธิ์
นางสาววิชชฏา วิชาเถิน

308/1ม.6 ต.แม่สะเรี ยง อ.แม่สะเรี ยง

อาคารวิชชฏา 9 หมู่ 5 ต.ศรี วิชยั อ.ลี ้ จ.ลาพูน 51110

093 262 3151

ภำคอีสำน
1

นาย ประหัส พิมกร

98 ม.3 ต.หนองแก้ ว อ.กันทรารมย์ ศรี สระเกศ

FM 107.75 MHz

082 140 3042

ละทายทอง เรดิโอ
2

3

สายันต์ จันทร์ เฮียง

22 ม.11 ต.บ้ านฝาง อ.เกษตรวิสยั อ.เกษตรวิสยั จ.ร้ อยเอ็ด

FM 93.50 MHz

sayun.2507@hotmail.com

อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
33 ม.4 ต.เเมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด 45120
FM.97.50 MHz วิทยุเพื่อความมัน
่ คงภายในราชอาณาจักร

FM 90.00 MHz

บ่าวอุบล

FM.97.50 MHz

081 266 6156

061 039 3740

ubol_97.5@hotmail.com

