
ล าดับ ช่ือหน่วยงาน ช่ือสถานี ระบบ คลื่นความถ่ี จังหวัด
1 กรมการพลังงานทหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร AM 792 kHz. กรุงเทพมหานคร
2 กรมการพลังงานทหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร AM 711 kHz. เชียงใหม่
3 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดกรุงเทพมหานคร AM 819 kHz. กรุงเทพมหานคร
4 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดกรุงเทพมหานคร AM 918 kHz. กรุงเทพมหานคร
5 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดกรุงเทพมหานคร AM 837 kHz. กรุงเทพมหานคร
6 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดกรุงเทพมหานคร AM 891 kHz. กรุงเทพมหานคร
7 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเพือ่การศึกษาจงัหวัดกรุงเทพมหานคร AM 1467 kHz. กรุงเทพมหานคร
8 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดขอนแกน่ AM 648 kHz. ขอนแกน่
9 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดหนองคาย AM 810 kHz. หนองคาย
10 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดบงึกาฬ AM 927 kHz. บงึกาฬ
11 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดมหาสารคาม AM 531 kHz. มหาสารคาม
12 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดเลย AM 1341 kHz. เลย
13 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยอ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย AM 909 kHz. เลย
14 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดนครราชสีมา AM 729 kHz. นครราชสีมา
15 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเพือ่การศึกษาจงัหวัดขอนแกน่ AM 621 kHz. ขอนแกน่
16 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดอบุลราชธานี AM 1341 kHz. อบุลราชธานี
17 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดนครพนม AM 981 kHz. นครพนม
18 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดสุรินทร์ AM 909 kHz. สุรินทร์
19 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดมุกดาหาร AM 549 kHz. มุกดาหาร
20 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดศรีสะเกษ AM 864 kHz. ศรีสะเกษ
21 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดบรีุรัมย์ AM 1368 kHz. บรีุรัมย์
22 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดอ านาจเจริญ AM 1422 kHz. อ านาจเจริญ
23 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเพือ่การศึกษาจงัหวัดอบุลราชธานี AM 711 kHz. อบุลราชธานี
24 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ AM 639 kHz. เชียงใหม่
25 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ AM 1476 kHz. เชียงใหม่
26 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดล าปาง AM 1134 kHz. ล าปาง
27 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดน่าน AM 1368 kHz. น่าน
28 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดเชียงราย AM 1260 kHz. เชียงราย
29 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดแม่ฮ่องสอน AM 981 kHz. แม่ฮ่องสอน
30 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเพือ่การศึกษาจงัหวัดล าปาง AM 549 kHz. ล าปาง
31 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดพษิณุโลก AM 1026 kHz. พษิณุโลก
32 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดตาก AM 864 kHz. ตาก
33 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยอ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก AM 1098 kHz. ตาก
34 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดเพชรบรูณ์ AM 846 kHz. เพชรบรูณ์
35 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเพือ่การศึกษาจงัหวัดนครสวรรค์ AM 936 kHz. นครสวรรค์
36 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดสุราษฏร์ธานี AM 1215 kHz. สุราษฏร์ธานี
37 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดภูเกต็ AM 1062 kHz. ภูเกต็
38 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดนครศรีธรรมราช AM 639 kHz. นครศรีธรรมราช
39 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดกระบี่ AM 720 kHz. กระบี่
40 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดชุมพร AM 1377 kHz. ชุมพร
41 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดพงังา AM 1341 kHz. พงังา
42 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยอ าเภอตะกัว่ปา่ จงัหวัดพงังา AM 1116 kHz. พงังา
43 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดระนอง AM 783 kHz. ระนอง
44 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเพือ่การศึกษาจงัหวัดสุราษฎร์ธานี AM 1242 kHz. สุราษฏร์ธานี
45 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเพือ่การศึกษาจงัหวัดกระบี่ AM 963 kHz. กระบี่
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46 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดสงขลา AM 1404 kHz. สงขลา
47 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดตรัง AM 810 kHz. ตรัง
48 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดยะลา AM 981 kHz. ยะลา
49 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเบตง จงัหวัดยะลา AM 1026 kHz. ยะลา
50 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดสตูล AM 1206 kHz. สตูล
51 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดพทัลุง AM 864 kHz. พทัลุง
52 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดปตัตานี AM 1296 kHz. ปตัตานี
53 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย เพือ่การศึกษาจงัหวัดสงขลา AM 558 kHz. สงขลา
54 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดจนัทบรีุ AM 1125 kHz. จนัทบรีุ
55 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดตราด AM 1557 kHz. ตราด
56 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย เพือ่การศึกษาจงัหวัดจนัทบรีุ AM 927 kHz. จนัทบรีุ
57 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดกาญจนบรีุ AM 558 kHz. กาญจนบรีุ
58 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยสังขละบรีุ จงัหวัดกาญจนบรีุ AM 810 kHz. กาญจนบรีุ
59 กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยจงัหวัดราชบรีุ AM 1593 kHz. ราชบรีุ
60 กรมส่งเสริมการเกษตร สถานีวิทยุกระจายเสียงเพือ่การเกษตร AM 1386 kHz. กรุงเทพมหานคร
61 กรมอตุุนิยมวิทยา สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอตุุนิยมวิทยา AM 1287 kHz. กรุงเทพมหานคร
62 กระทรวงการต่างประเทศ สถานีวิทยุสราญรมย์ร่วมกบัสถานีวิทยุ VOA (อยุธยา) AM 1575 kHz. พระนครศรีอยุธยา
63 กระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุศึกษา AM 1161 kHz. กรุงเทพมหานคร
64 กรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร AM 873 kHz. กรุงเทพมหานคร
65 กองทัพบก ทภ.1 จนัทบรีุ AM 1530 kHz. จนัทบรีุ
66 กองทัพบก ทภ.1 อ.ปราณบรีุ AM 1206 kHz. ประจวบคีรีขนัธ์
67 กองทัพบก ทภ.1 สุพรรณบรีุ AM 1404 kHz. สุพรรณบรีุ
68 กองทัพบก ทภ.1 สระแกว้ AM 1188 kHz. สระแกว้
69 กองทัพบก พล.1 รอ. AM 999 kHz. กรุงเทพมหานคร
70 กองทัพบก พล.1 รอ. AM 1350 kHz. กรุงเทพมหานคร
71 กองทัพบก พล.1 รอ. AM 1422 kHz. กรุงเทพมหานคร
72 กองทัพบก พล.ร.9 AM 1539 kHz. กาญจนบรีุ
73 กองทัพบก จทบ.ลพบรีุ AM 1197 kHz. ลพ
74 กองทัพบก มทบ.11 สวนมิสกวัน AM 630 kHz. กรุงเทพมหานคร
75 กองทัพบก มทบ.11 สวนมิสกวัน AM 1053 kHz. กรุงเทพมหานคร
76 กองทัพบก เสียงจากค่ายจกัรพงษ์ AM 855 kHz. ปราจนีบรีุ
77 กองทัพบก ทภ.2 กาฬสินธ์ุ AM 945 kHz. กาฬสินธ์ุ
78 กองทัพบก ทภ.2 เอ เอม็ ขอนแกน่ AM 1107 kHz. ขอนแกน่
79 กองทัพบก ทภ.2 นครพนม AM 1440 kHz. นครพนม
80 กองทัพบก ทภ.2 นครราชสีมา AM 1134 kHz. นครราชสีมา
81 กองทัพบก ทภ.2 สกลนคร AM 1359 kHz. สกลนคร
82 กองทัพบก ทภ.2 สุรินทร์ AM 666 kHz. สุรินทร์
83 กองทัพบก ทภ.2 อดุรธานี AM 747 kHz. อดุรธานี
84 กองทัพบก ทภ.2 อบุลราชธานี AM 1215 kHz. อบุลราชธานี
85 กองทัพบก ทภ.3 สน.ก าแพงเพชร AM 738 kHz. ก าแพงเพชร
86 กองทัพบก ทภ.3 สน.เชียงราย AM 999 kHz. เชียงราย
87 กองทัพบก ทภ.3 สน.ตาก AM 666 kHz. ตาก
88 กองทัพบก ทภ.3 สน.พจิติร AM 1449 kHz. พจิติร
89 กองทัพบก ทภ.3 สน.เพชรบรูณ์ AM 1242 kHz. เพชรบรูณ์
90 กองทัพบก ทภ.3 สน.แพร่ AM 585 kHz. แพร่
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91 กองทัพบก ทภ.3 พษิณุโลก AM 1188 kHz. พษิณุโลก
92 กองทัพบก ทภ.3 สน.พษิณุโลก (เมืองสองแคว) AM 1116 kHz. พษิณุโลก
93 กองทัพบก ทภ.3 สน.สุโขทัย AM 828 kHz. สุโขทัย
94 กองทัพบก ทภ.3 สน.อตุรดิตถ์ AM 1287 kHz. อตุรดิตถ์
95 กองทัพบก พล.ร.4 AM 1377 kHz. พษิณุโลก
96 กองทัพบก เสียงจากค่ายจริประวัติ AM 801 kHz. นครสวรรค์
97 กองทัพบก มทบ.32 ล าปาง AM 1053 kHz. ล าปาง
98 กองทัพบก เสียงจากค่ายสุรศักด์ิมนตรี มทบ .32 AM 1350 kHz. ล าปาง
99 กองทัพบก ทภ.4 A.M. นครศรีธรรมราช AM 684 kHz. นครศรีธรรมราช
100 กองทัพบก ทภ.4 A.M. นครศรีธรรมราช AM 1044 kHz. นครศรีธรรมราช
101 กองทัพบก ทภ.4 A.M. ปตัตานี AM 936 kHz. ปตัตานี
102 กองทัพบก ทภ.4 A.M. พทัลุง AM 1584 kHz. พทัลุง
103 กองทัพบก จส.1 AM 657 kHz. กรุงเทพมหานคร
104 กองทัพบก จส.2. AM 1503 kHz. สุราษฏร์ธานี
105 กองทัพบก จส.3 AM 1251 kHz. ร้อยเอด็
106 กองทัพบก จส.4 AM 1404 kHz. ยโสธร
107 กองทัพบก จส.5 AM 567 kHz. ชัยภูมิ
108 กองทัพบก จส.6 AM 1458 kHz. ศรีสะเกษ
109 กองทัพบก วปถ.2 AM 738 kHz. เชียงใหม่
110 กองทัพบก วปถ.3 AM 1008 kHz. นครราชสีมา
111 กองทัพบก วปถ.4 AM 828 kHz. นครศรีธรรมราช
112 กองทัพบก วปถ.5 AM 738 kHz. สงขลา
113 กองทัพบก วปถ.6 AM 1287 kHz. อบุลราชธานี
114 กองทัพบก วปถ.7 AM 1233 kHz. อดุรธานี
115 กองทัพบก วปถ.9 AM 1080 kHz. นครสวรรค์
116 กองทัพบก วปถ.10 AM 1080 kHz. เชียงราย
117 กองทัพบก วปถ.12 AM 603 kHz. ขอนแกน่
118 กองทัพบก วปถ.14 AM 1530 kHz. อตุรดิตถ์
119 กองทัพบก วปถ.15 AM 585 kHz. ชุมพร
120 กองทัพบก วปถ.16 AM 1080 kHz. ยะลา
121 กองทัพบก วปถ.17 AM 1350 kHz. ตรัง
122 กองทัพบก กวส.1 AM 756 kHz. สุรินทร์
123 กองทัพบก กวส.2 AM 1215 kHz. แพร่
124 กองทัพบก กวส.3 AM 1188 kHz. สกลนคร
125 กองทัพบก กวส.4 AM 1512 kHz. พะเยา
126 กองทัพบก กวส.5 AM 1044 kHz. ขอนแกน่
127 กองทัพบก วปถ.8 AM 1440 kHz. สมุทรสาคร
128 กองทัพบก รด.A.M. AM 747 kHz. กรุงเทพมหานคร
129 กองทัพบก รด.ขอนแกน่ AM 1152 kHz. ขอนแกน่
130 กองทัพบก รด.เชียงใหม่ AM 1152 kHz. เชียงใหม่
131 กองทัพบก พล.ปตอ. AM 594 kHz. กรุงเทพมหานคร
132 กองทัพบก พล.ม.2 รอ. AM 963 kHz. กรุงเทพมหานคร
133 กองทัพบก พล.ม.2 รอ. AM 774 kHz. ระยอง
134 กองทัพบก ยานเกราะ A.M. AM 540 kHz. กรุงเทพมหานคร
135 กองทัพบก ยานเกราะ A.M. AM 1305 kHz. สระบรีุ
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136 กองทัพบก ยานเกราะ A.M. AM 693 kHz. สระบรีุ
137 กองทัพบก ยานเกราะ A.M. AM 684 kHz. อดุรธานี
138 กองทัพบก ยานเกราะ A.M. AM 1557 kHz. เพชรบรูณ์
139 กองทัพบก วศป.612 AM 612 kHz. ลพบรีุ
140 กองทัพบก วศป.711 AM 711 kHz. ลพบรีุ
141 กองทัพบก วศป.1449 AM 1449 kHz. ชุมพร
142 กองทัพบก สถาวิทยุกระจายเสียง กองทัพบก ขส .ทบ. AM 1269 kHz. กรุงเทพมหานคร
143 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.01 ดอนเมือง AM 1233 kHz. กรุงเทพมหานคร
144 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.01 มีนบรีุ AM 945 kHz. กรุงเทพมหานคร
145 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.02 ลพบรีุ AM 765 kHz. ลพบรีุ
146 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.03 นครราชสีมา AM 1431 kHz. นครราชสีมา
147 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.04 ตาคลี AM 1224 kHz. นครสวรรค์
148 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.05 ประจวบคีรีขนัธ์ AM 1017 kHz. ประจวบคีรีขนัธ์
149 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.06 กรุงเทพ AM 1251 kHz. กรุงเทพมหานคร
150 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.07 สุราษฎร์ธานี AM 1323 kHz. สุราษฏร์ธานี
151 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.08 อบุลราชธานี AM 801 kHz. อบุลราชธานี
152 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.09 อดุรธานี AM 1062 kHz. อดุรธานี
153 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.010 พษิณุโลก AM 954 kHz. พษิณุโลก
154 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.011 หาดใหญ่ AM 1512 kHz. สงขลา
155 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.012 ก าแพงแสน AM 1368 kHz. นครปฐม
156 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.013 เชียงใหม่ AM 1323 kHz. เชียงใหม่
157 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.014 มหาสารคาม AM 1332 kHz. มหาสารคาม
158 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.015 เชียงราย AM 801 kHz. เชียงราย
159 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.015 เชียงราย AM 1224 kHz. เชียงราย
160 กองทัพอากาศ สนว.กจ.ทอ.016 จนัทบรีุ AM 954 kHz. จนัทบรีุ
161 กองทัพเรือ ส.ทร.2 บางนา AM 675 kHz. กรุงเทพมหานคร
162 กองทัพเรือ ส.ทร.4 จนัทบรีุ AM 1170 kHz. จนัทบรีุ
163 กองทัพเรือ ส.ทร.3 ภูเกต็ AM 1458 kHz. ภูเกต็
164 กองทัพเรือ ส.ทร.5 สัตหบี AM 720 kHz. ชลบรีุ
165 กองทัพเรือ ส.ทร.8 พษิณุโลก AM 1170 kHz. พษิณุโลก
166 กองทัพเรือ ส.ทร.9 อบุลราชธานี AM 1161 kHz. อบุลราชธานี
167 กองทัพเรือ ส.ทร.6 สงขลา AM 1431 kHz. สงขลา
168 กองบญัชาการ กองทัพไทย วส.๙๐๙ นทพ. AM 837 kHz. สกลนคร
169 กองบญัชาการ กองทัพไทย วส.๙๑๒ นทพ. AM 756 kHz. นราธิวาส
170 กองบญัชาการ กองทัพไทย วส.๙๑๔ นทพ. AM 1179 kHz. เชียงราย
171 กองบญัชาการ กองทัพไทย วส.๙๑๔ นทพ. AM 1395 kHz. เชียงราย
172 กองบญัชาการ กองทัพไทย วส.๙๑๙ นทพ. AM 1521 kHz. กรุงเทพมหานคร
173 กองบญัชาการ กองทัพไทย วส.๙๒๑ นทพ. AM 972 kHz. เพชรบรูณ์
174 กองบญัชาการ กองทัพไทย วส.๙๓๔ นทพ. AM 1512 kHz. อทุัยธานี
175 บริษทั อสมท จ ากดั มหาชน สถานีวิทยุ บมจ.อสมท เอ.เอม็.1143 KHz AM 1143 kHz. กรุงเทพมหานคร
176 บริษทั อสมท จ ากดั มหาชน สถานีวิทยุ บมจ.อสมท เอ.เอม็. 1494 KHz AM 1494 kHz. กรุงเทพมหานคร
177 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM 981 kHz. กรุงเทพมหานคร
178 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (HSUA) AM 1107 kHz. กรุงเทพมหานคร
179 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (HSUB) AM 612 kHz. เชียงใหม่
180 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแกน่ (HSUC) AM 1314 kHz. ขอนแกน่
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181 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงขลา (HSUD) AM 1269 kHz. สงขลา
182 ส านักงาน กสทช. สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. 765 kHz (ล าปาง) AM 765 kHz. ล าปาง
183 ส านักงาน กสทช. สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. 1089 kHz (อดุรธานี) AM 1089 kHz. อดุรธานี
184 ส านักงาน กสทช. สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. 1035 kHz (หลักส่ี) AM 1035 kHz. กรุงเทพมหานคร
185 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงพทิักษสั์นติราษฎร์ นครราชสีมา AM 990 kHz. นครราชสีมา
186 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงพทิักษสันติราษฎร์ เชียงใหม่ AM 918 kHz. เชียงใหม่
187 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงพทิักษสันติราษฎร์ พษิณุโลก AM 1422 kHz. พษิณุโลก
188 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงพทิักษสั์นติราษฎร์ สงขลา AM 1098 kHz. สงขลา
189 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจตระเวนชายแดน 576 กรุงเทพมหานคร AM 576 kHz. กรุงเทพมหานคร
190 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด กรุงเทพมหานคร AM 1179 kHz. กรุงเทพมหานคร
191 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด อดุรธานี AM 774 kHz. อดุรธานี
192 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา AM 1071 kHz. กรุงเทพมหานคร
193 ส านักพระราชวัง สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต AM 1332 kHz. กรุงเทพมหานคร


