
ผังรายการแบบเต็ม 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน (F.M.103 MHz) 

เริ่ม 1 ธันวาคม  2563 

เวลา             วันจันทร – วันศุกร  วันเสาร - วันอาทิตย 

05.55- 06.00 น. ประกาศเขารายการ จันทร-ศุกร ประกาศเขารายการ เสาร-อาทิตย 

06.00 - 06.05 น. สปอตบริการ 1 

06.05 - 06.30 น. เพลงดังขางศาล – สุธน  สอนคําแกว 

จ./อ./พุธ เริ่ม 1 ก.ค.63 

**รอบรูโลกโลจิสติก 

วนค.** 

พฤ./ศุกร  

เคเคยู วาไรต้ี 

06.30 - 06.35 น. สปอตบริการ 2 

06.30 - 07.00 น. ขาวสดสายตรงจากวอชิงตัน (VOA) 

เริ่มเวลาใหมอังคารท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

ขาวสดสายตรงจากวอชิงตัน/        

มิวสิคมิกซ อา. 

07.00 - 07.30 น. ถายทอดขาวจากสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 1 

07.30 - 07.35 น. เคเคยูแฮปปมอ มข.สรางสุข 

07.35 - 08.00 น. เสียงจากสภาพนักงาน 

มข. 

จันทร  เร่ิม 1 ก.ค.63 

Love KKU Library 

อ/พฤ 

เมืองของเรา  

พ./ศ. 

VOA Learning English 

08.00 - 08.03 น. เคารพธงชาติ 

08.03 - 08.10 น.  (For The Good Health+สปอตบริการ 3) KKU NEWS+Scoop+สปอต 

08.10 - 09.00 น. สาระนารูเร่ืองนํ้า – เฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร แฮบปเรดิโอ – พงษพจน 

09.00 - 09.05 น. ขาวสถาบัน 1 

09.05 - 09.10 น. สปอตบริการ 4 

09.10 – 09.35 น. ฟนดีมีสุขคุยสนกุกับหมอฟน 

บานแสนรัก – นิราภร 
09.35 – 10.00 น. 

ดอกศิลป-ศิลปกรรม 

จ./อ. 

สุขภาพดี สรางไดดวยตัว

เรา 

รพ.ศรี/คณะแพทยฯ 

ชีวิตปลอดภยักับกองปองกันฯ  

พฤ/ศ  

10.00 - 10.05 น. ขาวสั้นตนชั่วโมง สวท.กรมปชส. 1 

10.05 - 10.10 น. สปอตบริการ 5 

10.10- 11.00 น. สายตรงจากสถาบัน 

จ / พ /ศ 

รอบร้ัว มข. 

อ / พฤ 

เวิลด วาย เวฟ 

กับขอนแกนวิเทศศึกษา 

11.00- 11.05 น. ขาวสั้นตนชั่วโมง สวท.กรมปชส. 2 

11.05- 11.10 น. สปอตบริการ 6 

11.10- 12.00 น. จิตอาสาชีวาศิลป 
จันทร / พธุ 

เปลี่ยนชีวติดวยการ

วางแผน 

อังคาร / พฤหัส 

Science For Life-คณะวิทย 

 

ฮักเรดิโอ – ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ 

12.00-12.10 น. สปอตบริการ 7 

12.00 - 13.00 น. เครือขายสายตรงวิทยุสถาบัน แซท แอนด ซัน – อ.บุปผา  

13.00- 13.05 น. ขาวสถาบัน 2 

13.05- 13.10 น. สปอตบริการ 8 

13.10- 13.35 น. 103 เพ่ือนใจเรดิโอ - บรรจง  เศษวิสัย   จ.-ศ. สโมสรหนอนหนังสือ                    

สุมาลี สุวรรณกร  

14.00- 14.05 น. ขาวสั้นตนชั่วโมง สวท.กรมปชส. 3 

14.05- 14.10 น. สปอตบริการ 9 



 

 

 

เวลา วันจันทร - วันศุกร วันเสาร - วันอาทิตย 

14.10 - 15.00 น. รวมใจสยาม  

นิมิต  ตราชู 

มิวสิคเมาท  

ระพีพรรณ เอ็ม 
เคเคยู วาไรต้ี 

15.00- 15.05 น. ขาวสั้นตนชั่วโมง สวท.กรมปชส. 4 

15.05- 15.10 น. สปอตบริการ 10 

15.10- 16.00 น. 

 

Vet Variety  

เพ่ือนรักสัตวเลี้ยง  
จ. คณะสัตวแพทย 

มหาวิทยาลัยเพ่ือ

ชุมชน 

อ/พฤ 

เงินทองตองรู            

สหกรณฯ พ./ศ. 

เสียงจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน 

16.00 - 16.05 น. ขาวสถาบัน 3 

16.05 - 16.10 น. สปอตบริการ 11 

16.10 - 16.35 น. WE ARE COLA 

จ/อ 

Chat & Chill  

ฝายการตางประเทศ 
กฎหมายใกลตัว 

กองกฎหมาย  พฤ/ศ 
   รอบรูเรื่องเศรษฐกิจ – หอการคา

จังหวัดขอนแกน   เร่ิม ส. 19 พ.ค. 61 

16.35 – 17.00 น. Hearth Story เร่ืองหัวใจใคร ๆ ก็อยากรู 

17.00 - 17.05 น. ขาวสถาบัน 4 

17.05 - 17.10 น. สปอตบริการ 12 

17.10 - 17.35 น. Give Blood Give Life ใหเลือดใหชีวิต รายการรอบดานงานบุคคล เร่ิมส.2 มิ.ย.61 

โดย ชมรมการจัดการงานบุคคล จ. ขอนแกน 17.35 – 18.00 น. เพลงชีวิต 

18.00 - 18.03 น. เคารพธงชาติ 

18.03 - 18.10 น.     สปอตบริการ 13 

18.10 - 19.00 น.   * เมาส มอร * 

กองพัฒนานศ.                                    
*สารสาระ

กับ      ส.

ศิษยเกา 

มข. 

วัฒนธรรมนําไทย 

ศูนยวัฒนธรรม มข. วันพุธ – ศุกร 

Smart City ขอนแกนเมืองอัจฉริยะนา

อยู 

ศูนยปฏิบตัิการเมืองอัจฉริยะขอนแกน 

SCOPC Smart City Operation 

Center 

19.00 -19.30  น. ถายทอดขาวจากสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 2 

19.30 - 20.00 น. Radio Japan - NHK World  

20.00- 20.20 น. ถายทอดขาวพระราชสํานัก จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสมัพันธ 3 

ปดสถานีฯ 

กํากับผังรายการโดย เบญจมาภรณ  มามุข 

16 พฤศจิกายน 2563 

หมายเหตุ   เดือนธันวาคม2563 มีรายการเพ่ิมใหม  5 รายการ 

   1. สุขภาพดี สรางไดดวยตัวเรา เวลา 09.35 – 10.00 น. พุธ รพ.ศรี/คณะแพทยฯ-รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเกา 

       2. Chat & Chill เวลา 16.10 – 16.35 น. พุธ – ฝายการตางประเทศ 

       3. กฎหมายใกลตัว เวลา  16.10 – 16.35 น. วันพฤหัส-ศุกร - กองกฎหมาย   

       4. วัฒนธรรมนําไทย เวลา  18.10 – 19.00 น. วันพุธ - ศุกร - ศูนยวัฒนธรรม 

       5. Smart City ขอนแกนเมืองอัจฉริยะนาอยู เวลา 18.10 – 19.00 น. วันเสาร - อาทิตย – รศ.ดร.รวี  หาญเผชิญ 

 และศูนยปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะขอนแกน  (SCOPC Smart City Operation Center) 


