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ล ำดับ ประเภท รหัสสถำนี ช่ือสถำนี ช่ือผู้ได้รับใบอนุญำต จังหวัด
1 บริการชุมชน 10540010 True Love Radio กลุ่มคนคริสตจักรกระบ่ี กระบ่ี
2 บริการชุมชน 02520262 ชุมชนวัดลาดบัวขาว กลุ่มคนชุมชนวัดลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร
3 บริการชุมชน 02520126 ดอนสะแก กลุ่มคนดอนสะแก กรุงเทพมหานคร
4 บริการชุมชน 02520233 มุสลิมบางชัน กลุ่มคนมุสลิมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 บริการชุมชน 02520296 ส่ือภาคประชาชน กลุ่มคนส่ือภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร
6 บริการชุมชน 02520277 มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
7 บริการชุมชน 02520298 ส่ืออนุรักษ์วิทยุชุมชนเพ่ือการศึกษา มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม กรุงเทพมหานคร
8 บริการชุมชน 02550003 สาธารณะโอท้อปไทรโยค กลุ่มคนเครือข่ายโอท้อปไทรโยค กาญจนบุรี
9 บริการชุมชน 02521225 รถไฟดอนรัก กลุ่มคนชุมชนรถไฟดอนรัก กาญจนบุรี
10 บริการชุมชน 02521205 ท่องเท่ียววัฒนธรรมกาญจนบุรี กลุ่มคนสถานีวิทยุท่องเท่ียววัฒนธรรมกาญจนบุรี กาญจนบุรี
11 บริการชุมชน 04520460 วิทยุชุมชนคนเขาวง-นาคู กลุ่มคนเครือข่ายผู้ผลิตข้าวเหนียวคุณภาพดี อ.นาคู-เขาวง กาฬสินธ์ุ
12 บริการชุมชน 04540007 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์ กลุ่มคนสภาชุมชนโนนยาง กาฬสินธ์ุ
13 บริการชุมชน 13520213 เครือข่ายประชาชนก าแพงเพชร กลุ่มคนเครือข่ายประชาชนก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
14 บริการชุมชน 13520233 วัดโค้งวิไล กลุ่มคนพระครูพิพิธวัชรธรรม ก าแพงเพชร
15 บริการชุมชน 04520118 วิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น กลุ่มคนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น ขอนแก่น
16 บริการชุมชน 04520099 คนรักถ่ิน กลุ่มคนรักเวียงเก่า ขอนแก่น
17 บริการชุมชน 04520165 สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการศึกษา กลุ่มคนวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ขอนแก่น
18 บริการชุมชน 02520951 คนบางปรง กลุ่มคนคนบางพระสามัคคี ฉะเชิงเทรา
19 บริการชุมชน 02520974 เพ่ือพระพุทธศาสนาวัดบางแก้ว วัดบางแก้ว ฉะเชิงเทรา
20 บริการชุมชน 02540058 วิทยุชุมชนคนแปลงยาว กลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนแปลงยาว ฉะเชิงเทรา
21 บริการชุมชน 01540070 จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนต าบลนาเริก กลุ่มคนชุมชนต าบลนาเริก ชลบุรี
22 บริการชุมชน 01540001 วิทยุชุมชนคริสเตียน กลุ่มคนสัญญารัก ชลบุรี
23 บริการชุมชน 05520424 จัตุรัสรักถ่ิน กลุ่มคนคล่ืนมหาชนคนจัตุรัสรักถ่ิน ชัยภูมิ
24 บริการชุมชน 05520415 คนรักสุขภาพ กลุ่มคนคนรักสุขภาพ ชัยภูมิ
25 บริการชุมชน 05520414 วิทยุชมรมคนรักษ์บ้านเกิด กลุ่มคนชมรมคนรักษ์บ้านเกิด ชัยภูมิ
26 บริการชุมชน 05520433 วิทยุชุมชนท๊อป เรดิโอ กลุ่มคนพัฒนาชุมชน ชัยภูมิ
27 บริการชุมชน 08520086 คนทุ่งตะโก กลุ่มคนคนทุ่งตะโก ชุมพร
28 บริการชุมชน 14550019 วิทยุชุมชนกางเขน นัมเบอร์ วัน กลุ่มคนกางเขนนัมเบอร์วัน เชียงราย
29 บริการชุมชน 14540128 วิทยุชุมชนธรรมะรวมใจ วัดห้วยประสิทธ์ิ กลุ่มคนชุมชนธรรมะร่วมใจ วัดห้วยประสิทธ์ิ เชียงราย
30 บริการชุมชน 14520391 เพ่ือคนเชียงแสน กลุ่มคนเพ่ือคนเชียงแสน เชียงราย
31 บริการชุมชน 14520328 วิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย กลุ่มคนพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เชียงรายสํา
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32 บริการชุมชน 14520393 วิทยุชุมชนเพ่ือคนท้องถ่ินต าบลป่าตาล กลุ่มคนวิทยุชุมชนเพ่ือคนท้องถ่ินต าบลป่าตาล เชียงราย
33 บริการชุมชน 14520332 วิทยุชุมชนคนต้นน  า กลุ่มคนสภาองค์กรชุมชนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ เชียงราย
34 บริการชุมชน 12540013 ส่ือสร้างสรรค์เชียงดาว กลุ่มคนเครือข่ายสร้างสรรค์เชียงดาว เชียงใหม่
35 บริการชุมชน 12520260 เสียงสันติ กลุ่มคนเสียงสันติ เชียงใหม่
36 บริการชุมชน 12520053 ชุมชนคนห้วยแก้ว กลุ่มคนคณะธรรมกิจคริสตจักรสุริยะชัยพร เชียงใหม่
37 บริการชุมชน 12520026 พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อ าเภอฝาง กลุ่มคนคณะสงฆ์อ าเภอฝาง เชียงใหม่
38 บริการชุมชน 12520243 สัมพันธ์อมก๋อย กลุ่มคนคริสตจักรธารพระพรอมก๋อย เชียงใหม่
39 บริการชุมชน 12520063 คนเหนือเข่ือน กลุ่มคนชมรมคนเหนือเข่ือน เชียงใหม่
40 บริการชุมชน 12520252 เส้นเสียงเวียงพิงค์ กลุ่มคนชมรมวิทยุ ซี.บี. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
41 บริการชุมชน 12540074 ชุมชนดอยแก้ว กลุ่มคนชุมชนดอยแก้ว เชียงใหม่
42 บริการชุมชน 12540021 พรพระคุณ กลุ่มคนพรพระคุณ (คริสตจักรไชยสิริพร) เชียงใหม่
43 บริการชุมชน 12540067 สบาย เอฟ เอ็ม ฝาง กลุ่มคนพลังคนรุ่นใหม่ เชียงใหม่
44 บริการชุมชน 12520187 รักเชียงใหม่ 51 กล่มคนรักเชียงใหม่ 51 เชียงใหม่
45 บริการชุมชน 12520220 วิทยุชุมชนเวียงมะลิกา คล่ืนสร้างสรรค์สุขภาพ โดยชุมชนเพ่ือชุมชน กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนเวียงมะลิกา คล่ืนสร้างสรรค์สุขภาพ โดยชุมชนเพ่ือชุมชนเชียงใหม่
46 บริการชุมชน 12550005 วิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมต าบลม่อนป่ิน กลุ่มคนสภาวัฒนธรรมต าบลม่อนป่ิน เชียงใหม่
47 บริการชุมชน 12540030 วิทยุชุมชนเสียงธรรมศรีจอมทอง กลุ่มคนศรัทธาวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่
48 บริการชุมชน 11520149 FAB RADIO กลุ่มคนคริสตจักรตรัง ตรัง
49 บริการชุมชน 11520158 วิทยุชุมชนคนรักษ์ถ่ินตรัง กลุ่มคนอาสาสมัคร ส่ือชุมชน จังหวัดตรัง ตรัง
50 บริการชุมชน 01520445 แก่นธรรม วัดทุ่งไก่ดัก ตราด
51 บริการชุมชน 13520297 มุสลิมแม่สอด กลุ่มคนอัล-อิสลาม ตาก
52 บริการชุมชน 13540075 แสงธรรมส่องใจ กลุ่มคนบ้านสะพานสอง ตาก
53 บริการชุมชน 13540037 พุทธธรรมน าสุข กลุ่มคนวัด ชุมชนบ้านเนินมะคึก ตาก
54 บริการชุมชน 13540033 สมานสามัคคี เรดิโอ กลุ่มคนสมานสามัคคีแม่ระมาด ตาก
55 บริการชุมชน 06520381 ชาวธาตุพนม กลุ่มคนวิสาหกิจชุมชนบ้านชาติพัฒนาชาติไทย นครพนม
56 บริการชุมชน 06520396 วิทยุชุมชนฝึกฝนตนเอง กล้าคิด กล้าท า น าความรู้ให้เกิดขึ นในชุมชน คน

ต าบลเหล่าพัฒนา
กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนฝึกฝนตนเองฯ นครพนม

57 บริการชุมชน 06520380 จุดทวนสัญญาณวัดพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม
58 บริการชุมชน 05520155 พระพุทธศาสนา วัดบ้านหาญ นครราชสีมา
59 บริการชุมชน 05520050 วิทยุชุมชนคนพิมาย กลุ่มคนคนพิมาย นครราชสีมา
60 บริการชุมชน 05520049 ชุมชนคนพระทองค า กลุ่มคนพระทองค า นครราชสีมา
61 บริการชุมชน 05540090 พุทธธรรม กลุ่มคนพุทธธรรม นครราชสีมา
62 บริการชุมชน 05540075 ยอดคน กลุ่มคนรักษ์ครอบครัว นครราชสีมาสํา

นัก
งาน

 กส
ทช

.



ผู้ทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช . เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555

ล ำดับ ประเภท รหัสสถำนี ช่ือสถำนี ช่ือผู้ได้รับใบอนุญำต จังหวัด
63 บริการชุมชน 05550030 หลวงพ่อฉันท์ กลุ่มคนลูกศิษย์หลวงพ่อฉันท์ นครราชสีมา
64 บริการชุมชน 05520064 วิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ นครราชสีมา
65 บริการชุมชน 05520132 นิวไลฟ์ เรดิโอ โคราช กลุ่มคนนิวไลฟ์ เรดิโอ โคราช นครราชสีมา
66 บริการชุมชน 09540027 ชัยชุมพลพัฒนา กลุ่มคนชัยชุมพลพัฒนา นครศรีธรรมราช
67 บริการชุมชน 13520023 เกษตรพอเพียง กลุ่มคนเกษตรพอเพียง นครสวรรค์
68 บริการชุมชน 13520024 เก้าเลี ยว กลุ่มคนคนรักเก้าเลี ยว นครสวรรค์
69 บริการชุมชน 13520034 คนรักแผ่นดินเมืองตาคลี กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนรักแผ่นดินเมืองตาคลี นครสวรรค์
70 บริการชุมชน 13520058 วิทยุชุมชนต าบลเขาทอง กลุ่มคนวิทยุชุมชนต าบลเขาทอง นครสวรรค์
71 บริการชุมชน 13520130 วิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี กลุ่มคนวิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี นครสวรรค์
72 บริการชุมชน 02520469 วิทยุอัซซิซกรอสัมพันธ์บางบัวทอง กลุ่มคนมุสลิมสัมพันธ์บางบัวทอง นนทบุรี
73 บริการชุมชน 02520428 วิทยุชุมชนชาวนนทบุรี กลุ่มสตรีบ าเพ็ญประโยชน์ นนทบุรี
74 บริการชุมชน 02520454 ประชาชนคนเมืองนนท์ กลุ่มคนส่ือจิตอาสา นนทบุรี
75 บริการชุมชน 02520484 สันติภาพ ท่าอิฐ มูลนิธิธรรมมิสลาม นนทบุรี
76 บริการชุมชน 11540033 อัตตัรเรดิโอ วิทยุเพ่ือการศึกษาของชาวนราธิวาส มูลนิธิอิสลามเพ่ือการศึกษา นราธิวาส
77 บริการชุมชน 11520305 ทรูเลิฟ โก-ลก เรดิโอ กลุ่มคนคริสตจักรสัมพันธ์ สุไหงโกลก นราธิวาส
78 บริการชุมชน 06520263 ส่ือสีขาวชาวเซกา กลุ่มคนท าดีได้ดี บึงกาฬ
79 บริการชุมชน 06540046 ชุมชนคนรักถ่ิน กลุ่มคนชุมชนคนรักถ่ิน บึงกาฬ
80 บริการชุมชน 05520299 วิทยุชุมชนคนรักวัด กลุ่มคนคนรักวัด บุรีรัมย์
81 บริการชุมชน 05520364 ไลฟ์ เรดิโอ กลุ่มคนคริสตจักรประโคนชัย บุรีรัมย์
82 บริการชุมชน 02520546 เพ่ือผู้ด้อยโอกาสไทย สมาคมรวมใจคนพิการไทย ปทุมธานี
83 บริการชุมชน 08540015 เสียงพระพุทธศาสนา วัดห้วยมงคล วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์
84 บริการชุมชน 08520016 วิทยุชุมชนคนบางสะพาน กลุ่มคนอนุรักษ์แม่ร าพึง ประจวบคีรีขันธ์
85 บริการชุมชน 11520270 อัลกุรอานดารุสสลาม กลุ่มคนดารุสสลาม ปาลัส ปัตตานี
86 บริการชุมชน 02520623 คนลาดชะโด กลุ่มคนคนลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
87 บริการชุมชน 02520625 คนเอเซีย กลุ่มคนวิทยุกระจายเสียงชุมชน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
88 บริการชุมชน 14540119 ภูซาง เรดิโอ กลุ่มคนรักษ์ภูซาง พะเยา
89 บริการชุมชน 11520209 ชุมชนคนสมหวัง กลุ่มคนคนสมหวัง พัทลุง
90 บริการชุมชน 11520211 เครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองลุง กลุ่มคนเครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง
91 บริการชุมชน 11520236 วิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนป่าห้วยพูด กลุ่มคนวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนป่าห้วยพูด พัทลุง
92 บริการชุมชน 13520513 คนพิจิตร กลุ่มคนเครือข่ายกลุ่มแสงตะวันจังหวัดพิจิตร พิจิตร
93 บริการชุมชน 13520552 พระคุณแม่ที Child&Lady Radio กลุ่มคนวิทยุเพ่ือสตรีเด็กเยาวชนและวัฒธรรม พิจิตร
94 บริการชุมชน 13540026 วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา กลุ่มคนวิทยุชุมชนธรรมะ วัดบ้านบุ่งปลาฝา พิษณุโลกสํา
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ล ำดับ ประเภท รหัสสถำนี ช่ือสถำนี ช่ือผู้ได้รับใบอนุญำต จังหวัด
95 บริการชุมชน 13540024 พลังแห่งรัก กลุ่มคนคริสเตียนต าบลท่าข้าม เพชรบูรณ์
96 บริการชุมชน 13540091 วิทยุชุมชนคนรากหญ้า กลุ่มคนเรารักนาสนุ่น เพชรบูรณ์
97 บริการชุมชน 13520655 วิทยุชุมชนอ.วิเชียรบุรี สมาคมประชาชนคนพุเตย เพชรบูรณ์
98 บริการชุมชน 14540003 วิทยุชุมชนคนรักษ์สุขภาพ กลุ่มคนชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนมูล แพร่
99 บริการชุมชน 14520170 วิทยุพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ กลุ่มคนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ แพร่
100 บริการชุมชน 04540004 สถานีวิทยุชุมชนอุทัยทิศ กลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนอุทัยทิศ มหาสารคาม
101 บริการชุมชน 04520419 โสโพธิ เรดิโอ กลุ่มคนโสโพธิ เรดิโอ มหาสารคาม
102 บริการชุมชน 04520391 แดนน  าถ่ินปลา กลุ่มคนกลุ่มอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น  าและส่ิงแวดล้อมบ้านท่าตูม มหาสารคาม
103 บริการชุมชน 04520384 คล่ืนสัมพันธ์ เสียงมณีวรรณ 1 วัดติกขมณีวรรณ มหาสารคาม
104 บริการชุมชน 07520761 โฮป เรดิโอ กลุ่มคนคริสตชนรักมุกดาหาร มุกดาหาร
105 บริการชุมชน 07520720 วิทยุชุมชนค าหอย กลุ่มคนวิทยุชุมชน มุกดาหาร
106 บริการชุมชน 07520470 เครือข่ายภูมิปัญญาไท กลุ่มคนส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม เครือข่ายภูมิปัญญาไทยยโสธร
107 บริการชุมชน 07540138 เพ่ือพระพุทธศาสนา ชุมชนวัดห้วยกอย กลุ่มคนวิทยุชุมชน ยโสธร
108 บริการชุมชน 07540031 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM.102.25 MHz.ร้อยเอ็ด
109 บริการชุมชน 07540175 คนเมืองเกษ กลุ่มคนคนเมืองเกษ ร้อยเอ็ด
110 บริการชุมชน 07540021 พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ชมรมคนมีบุญ กลุ่มคนชมรมคนมีบุญ ร้อยเอ็ด
111 บริการชุมชน 07520637 โนนชัยศรี กลุ่มคนชมรมวิทยุ CB 245 โนนชัยศรี ร้อยเอ็ด
112 บริการชุมชน 07540033 วัดศรีบุญเรือง กลุ่มคนเพ่ือความม่ันคงต าบลนาอุดม ร้อยเอ็ด
113 บริการชุมชน 07520660 เพ่ือสุขภาพประชาชน กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ ร้อยเอ็ด
114 บริการชุมชน 07540027 พระพุทธศาสนา วัดพรหมจริยาราม กลุ่มคนวัดพรหมจริยาราม ร้อยเอ็ด
115 บริการชุมชน 07550020 พระพุทธศาสนาวัดบ้านปลาคูณ กลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดบ้านปลาคูณ ร้อยเอ็ด
116 บริการชุมชน 07540037 สถานีวิทยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา กลุ่มคนสถานีวิทยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา ร้อยเอ็ด
117 บริการชุมชน 07540123 อสม.สัมพันธ์ต าบลโคกล่าม กลุ่มคนอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลโคกล่าม ร้อยเอ็ด
118 บริการชุมชน 07520685 ศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
119 บริการชุมชน 01520295 พระพุทธศาสนา อ าเภอแกลง กลุ่มคนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระยอง
120 บริการชุมชน 01540058 สถานีวิทยุชุมชน "เพ่ือคนท้องถ่ิน" เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน กลุ่มคน 11 ชุมชน เพ่ือคนท้องถ่ิน ระยอง
121 บริการชุมชน 01520257 คนกะเฉด กลุ่มคนกะเฉด ระยอง
122 บริการชุมชน 01520255 คณะสงฆ์บ้านค่าย กลุ่มคนคณะสงฆ์บ้านค่าย ระยอง
123 บริการชุมชน 01540071 วิทยุ 104 เสียงจากเมืองแกลง กลุ่มคนจิตอาสาคนเมืองแกลง ระยอง
124 บริการชุมชน 01520264 คนหนองโพรง กลุ่มคนรักษ์หนองโพรงเช่ือมโยงเทคโนโลยีและการส่ือสาร ระยอง
125 บริการชุมชน 01540037 ชุมชนช้างชนธรรมะสัมพันธ์ กลุ่มคนวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ระยอง
126 บริการชุมชน 01540033 วิทยุชุมชนเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดพลงไสว ระยองสํา
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ล ำดับ ประเภท รหัสสถำนี ช่ือสถำนี ช่ือผู้ได้รับใบอนุญำต จังหวัด
127 บริการชุมชน 02521129 เพชรเมืองราช กลุ่มคนเพชรเมืองราช ราชบุรี
128 บริการชุมชน 02521106 คล่ืนความรักและการพัฒนา มิสซังโรมันคาทอลิกราชบุรี ราชบุรี
129 บริการชุมชน 02520721 HOT FM. กลุ่มคนสโมสรไลออนส์โคกส าโรง ลพบุรี
130 บริการชุมชน 02520779 เสียงชุมชนชอนสมบูรณ์ วัดศรีรัตนาราม ลพบุรี
131 บริการชุมชน 02520775 วิทยุชุมชนสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี สมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี ลพบุรี
132 บริการชุมชน 14520055 วิทยุเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา กลุ่มคนรักษ์เมืองเถิน ล าปาง
133 บริการชุมชน 14520077 วัดสันฐาน กลุ่มคนวัดสันฐาน ล าปาง
134 บริการชุมชน 12520322 กลุ่มคนพลเมืองลี กลุ่มคนพลเมืองลี ล าพูน
135 บริการชุมชน 12520276 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน วัดสันป่ายางหลวง กลุ่มคนกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดสันป่ายางหลวง ล าพูน
136 บริการชุมชน 12520285 วิทยุชุมชนคนเมืองลี สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี ล าพูน
137 บริการชุมชน 04520280 วิทยุชุมชนคนด่านซ้าย กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนด่านซ้าย เลย
138 บริการชุมชน 04520291 ชุมชนคนภูหลวง กลุ่มคนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองคัน เลย
139 บริการชุมชน 04520322 ภาษาธรรม กลุ่มคนบ้านพรประเสริฐ-พรสว่าง เลย
140 บริการชุมชน 04520339 ส่ือสีขาวชาวเมืองเลย กลุ่มคนส่ือสีขาวชาวเมืองเลย เลย
141 บริการชุมชน 04520290 วิทยุชุมชนคนภูเรือ กลุ่มคนกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองเสือครางเพ่ือการพัฒนา เลย
142 บริการชุมชน 07540182 ส่ือสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม กลุ่มคนเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนโนนใหญ่ ศรีสะเกษ
143 บริการชุมชน 07550006 คนเอื ออาทร กลุ่มคนเอื ออาทร ศรีสะเกษ
144 บริการชุมชน 06520275 กุดเรือค าสัมพันธ์ กลุ่มคนกุดเรือค าสัมพันธ์ สกลนคร
145 บริการชุมชน 06520281 ชุมชนคนไทโส้ กลุ่มคนอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินกุสุมาลย์ สกลนคร
146 บริการชุมชน 06520344 เสียงธรรมพุทธสมาคม พุทธสมาคมอ าเภอพังโคน สกลนคร
147 บริการชุมชน 11550006 Good Radio กลุ่มคนคริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่ สงขลา
148 บริการชุมชน 11520063 พระพุทธศาสนาเพ่ือชุมชนอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กลุ่มคนชุมชนคนรักข์ธัมม์ สงขลา
149 บริการชุมชน 11520066 วิทยุชุมชนเพ่ือการศึกษาเทศบาล ต าบลปริก กลุ่มคนคณะกรรมการชุมชน เทศบาลต าบลปริก สงขลา
150 บริการชุมชน 11520036 ชุมชนต าบลท่าข้าม กลุ่มคนชุมชนต าบลท่าข้าม สงขลา
151 บริการชุมชน 11520030 โชคสมาน กลุ่มคนโชคสมาน สงขลา
152 บริการชุมชน 11520037 วิทยุชุมชนต าบลน  าขาว กลุ่มคนวิทยุชุมชนต าบลน  าขาว สงขลา
153 บริการชุมชน 02521453 คริสเตียนมหาชัย กลุ่มคนคริสเตียนมหาชัย สมุทรสาคร
154 บริการชุมชน 02521471 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนหลักส่ี กลุ่มคนจ.ว.ช. หลักส่ี สมุทรสาคร
155 บริการชุมชน 02521462 วิทยุชุมชนปฐมสาคร กลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนปฐมสาคร สมุทรสาคร
156 บริการชุมชน 02540095 ชุมชนคนลูกทุ่ง กลุ่มคนคนลูกทุ่ง สระบุรี
157 บริการชุมชน 02520923 คนวิหารแดง กลุ่มคนวิหารแดงร่วมใจ สระบุรี
158 บริการชุมชน 02520865 How Radio กลุ่มคนส่ืออาสาพัฒนาชุมชน How Radio สระบุรีสํา
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ล ำดับ ประเภท รหัสสถำนี ช่ือสถำนี ช่ือผู้ได้รับใบอนุญำต จังหวัด
159 บริการชุมชน 02520873 คนท าอ้อย กลุ่มคนสมาคมชาวไร่อ้อยเข่ือนป่าสักสระบุรี สระบุรี
160 บริการชุมชน 13550003 เอเดน เรดิโอ กลุ่มคนสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย สุโขทัย
161 บริการชุมชน 13520370 ศึกษา จังหวัดสุโขทัย กลุ่มคนศึกษาจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย
162 บริการชุมชน 13520355 วิทยุชุมชนเพ่ือสาธารณะคนเมืองเก่า กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือสาธารณะคนเมืองเก่า สุโขทัย
163 บริการชุมชน 02521270 วิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ กลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
164 บริการชุมชน 02540007 วิทยุชุมชนเพ่ือพระพุทธศาสนาคนใฝ่ธรรม กลุ่มคนส่งเสริมพระพุทธศาสนาคนใฝ่ธรรม สุพรรณบุรี
165 บริการชุมชน 09550006 L4U วิทยุเพ่ือคุณ กลุ่มคนรักเพ่ือนบ้าน สุราษฎร์ธานี
166 บริการชุมชน 09520176 พระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
167 บริการชุมชน 09540003 วิทยุชุมชนคนกาญจนดิษฐ์ กลุ่มคนพลังชุมชน คนกาญจนดิษฐ์ FM 100.00 MHz สุราษฎร์ธานี
168 บริการชุมชน 09520217 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเครดิตยูเน่ียนภาคใต้ กลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เครดิตยูเน่ียนภาคใต้ สุราษฎร์ธานี
169 บริการชุมชน 07520005 Home Radio กลุ่มคนคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สุรินทร์ สุรินทร์
170 บริการชุมชน 07550021 โพธ์ิศรีธาตุ วัดโพธ์ิศรีธาตุ สุรินทร์
171 บริการชุมชน 07520061 นิวไลฟ์ เรดิโอ สุรินทร์ กลุ่มคนนิวไลฟ์ เรดิโอ สุรินทร์ สุรินทร์
172 บริการชุมชน 07520074 พระพุทธศาสนาวัดพันษี วัดพันษี สุรินทร์
173 บริการชุมชน 02520693 อ่างทอง SMILE RADIO กลุ่มคนรักอ่างทอง smile radio อ่างทอง
174 บริการชุมชน 02520703 เพ่ือการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีอ่างทอง อ่างทอง
175 บริการชุมชน 07520571 เสมาพันปี กลุ่มคนวิทยุชุมชนเสมาพันปี อ านาจเจริญ
176 บริการชุมชน 07520541 วิทยุชุมชนต าบลนาผือ กลุ่มคนกองบุญสวัสดิการประชาชนต าบลนาผือ อ านาจเจริญ
177 บริการชุมชน 06520077 ชุมชนบ้านดุง-ทุ่งฝน กลุ่มคนธรรมรัฐชุมชนอ าเภอดุง อุดรธานี
178 บริการชุมชน 07540156 วิทยุชุมชนอุบลคนเหล่าเสือฮักแพง กลุ่มคนวิทยุชุมชนอุบลคนเหล่าเสือฮักแพง อุบลราชธานี
179 บริการชุมชน 07520272 วิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO กลุ่มคนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO อุบลราชธานี
180 บริการชุมชน 07520449 อารยะธรรมล าน  าโดม กลุ่มคนอารยธรรมล าน  าโดม อุบลราชธานี
181 บริการชุมชน 07520361 พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม กลุ่มคนอุดมธรรมน าสุข อุบลราชธานี
182 บริการชุมชน 04550017 เพ่ือพิทักษ์พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม กลุ่มคนกลุ่มพิทักษ์พระพุทธศาสนาวัดถ  าผาใหญ่ เลย
183 บริการชุมชน 07540129 วิทยุชุมชนเพ่ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพ่ือเด็กและเยาวชน (ธรรมะศึกษา) กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนา อุบลราชธานี

184 บริการชุมชน 14520346 วิทยุคริสเตียนเพ่ือชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มคนวิทยุคริสเตียนเพ่ือชุมชนสัมพันธ์ เชียงราย
185 บริการชุมชน 13520466 สถานีวิทยุเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาสวนป่าแดนธรรม กลุ่มคนแดนธรรม พิษณุโลก
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