
ผังรายการแบบเต็ม 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F.M.103 MHz)  

เร่ิมเดือน พฤษภาคม 2561 
เวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

05.55- 06.00 น. ประกาศเข้ารายการ จันทร์-ศุกร์ ประกาศเข้ารายการ เสาร์-อาทิตย ์

06.00 - 06.05 น. สปอตบริการ 1 
06.05 - 06.30 น. กฎหมายน่ารู้จาก                          

สภาทนายความ-จนัทร์ 
ประตู มข.สู่ชุมชน 

อ./พฤ. 
เคเคยูวาไรตี้ 

พุธ/ศุกร์ 
เคเคยู วาไรต้ี 

06.30 - 06.35 น. สปอตบริการ 2 
06.30 - 07.00 น. ข่าวสดสายตรงจากวอชิงตัน (VOA) 

เริ่มเวลาใหม่อังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

เคเคยู วาไรต้ี 

07.00 - 07.30 น. ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 1 
07.30 - 07.35 น. เคเคยูแฮปปี้มอ มข.สร้างสุข 
07.35 - 08.00 น. เคเคยูโฟกัส-จันทร์ Love KKU Library อ/พฤ เมืองของเรา พ./ศ. เคเคยู วาไรต้ี 
08.00 - 08.03 น. เคารพธงชาติ 

08.03 - 08.10 น. สปอตบริการ 3 
08.10 - 09.00 น. สาระน่ารู้เร่ืองน้้า – เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร แฮบป้ีเรดิโอ – พงษ์พจน ์

09.00 - 09.05 น. ข่าวสถาบัน 1 
09.05 - 09.10 น. สปอตบริการ 4 

09.10 – 09.35 น. ฟันดีมีสุขคุยสนกุกับหมอฟัน 
บ้านแสนรัก – นิราภร 

09.35 – 10.00 น. ดอกศิลป-์ศิลปกรรม จันทร์ / อังคาร เคเคยู วาไรต้ี  พุธ พฤหัส ศุกร ์

10.00 - 10.05 น. ข่าวสั้นต้นชั่วโมง สวท.กรมปชส. 1 
10.05 - 10.10 น. สปอตบริการ 5 
10.10- 11.00 น. สายตรงจากสถาบัน จ / พ /ศ รอบร้ัว มข. อ / พฤ เวิลด์ วาย เวฟ กับขอนแก่นวิเทศศึกษา 

11.00- 11.05 น. ข่าวสั้นต้นชั่วโมง สวท.กรมปชส. 2 
11.05- 11.10 น. สปอตบริการ 6 

11.10- 12.00 น. จิตอาสาชีวาศิลป์ 
จันทร์ / พุธ 

เปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน 
อังคาร / พฤหัส 

เคเคยู วาไรต้ี 
ศุกร์ 

ฮักเรดิโอ – ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ 

12.00-12.10 น. สปอตบริการ 7 
12.00 - 13.00 น. เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน แซท แอนด์ ซัน – อ.บุปผา  
13.00- 13.05 น. ข่าวสถาบัน 2 

13.05- 13.10 น. สปอตบริการ 8 
13.10- 13.35 น. รวมใจสยาม – นิมิต  ตราชู สโมสรหนอนหนังสือ-สุมาลี สุวรรณกร  
14.00- 14.05 น. ข่าวสั้นต้นชั่วโมง สวท.กรมปชส. 3 

14.05- 14.10 น. สปอตบริการ 9 
14.10 - 15.00 น. มิวสิคเม๊าท ์– ระพีพรรณ เอ็ม เคเคยู วาไรต้ี 

 



 
 
 
 

เวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

15.10- 16.00 น. เคเคยูโฟกัส-จันทร์ มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน อ/พฤ เงินทองต้องรู้ พ./ศ. เสียงจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 

15.00- 15.05 น. ข่าวสั้นต้นชั่วโมง สวท.กรมปชส. 4 

15.05- 15.10 น. สปอตบริการ 10 
16.00 - 16.05 น. ข่าวสั้นต้นชั่วโมง สวท.กรมปชส. 5 
16.05 - 16.10 น. สปอตบริการ 11 

16.10 - 16.35 น. WE ARE COLA     
เคเคยู วาไรต้ี 16.35 – 17.00 น. Hearth Story เร่ืองหัวใจใครๆก็อยากรู้ 

17.00 - 17.05 น. ข่าวสถาบัน 3 
17.05 - 17.10 น. สปอตบริการ 12 
17.10 - 17.35 น. Give Blood Give Live ให้เลือดให้ชีวิต หลังไมค์สนามข่าว  

TPBS 
หลบมุมอ่าน 

TPBS 17.35 – 18.00 น. เพลงชีวิต 

18.00 - 18.03 น. เคารพธงชาติ 
18.03 - 18.20 น. เดินหน้าประเทศไทย 

18.20 - 19.00 น. เคเคยู วาไรต้ี   จ/พ/ศ วัฒนธรรมน้าวิถี อ / พฤ ภาษาน่ารู้ - TPBS 
19.00 -19.30  น. ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ ์2 
19.30 - 20.00 น. Radio Japan - NHK World  
20.00- 20.15 น. ถ่ายทอดข่าวพระราชส้านัก จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพันธ์ 3 

ปิดสถานีฯ 

 
ก ากับผังรายการโดย เบญจมาภรณ์  มามุข 
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