เวลา

วัน

สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่ งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
AM 1467 KHz.
เดือน มีนาคม 2560
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

05.00 - 06.00

รายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง

06.00 - 06.30
06.30 - 07.00
08.00 - 08.30

รายการการศึกษาจาก มสธ.

08.30 - 09.00

09.30 - 10.00
10.30 - 11.00

คุณธรรมนาชีวติ **

ทางหลวงชนบท

เกิดมาต้ องตอบแทน

เพื่อประชาชน**

บุญคุณแผ่นดิน

เก็บตกข่าวสาร*

ใฝ่ ร้ ู รักเรียน

ศาสตร์ พระราชา

ปาฐกถาธรรม

สู่การพัฒนาอย่ างยั่งยืน

กศน.ภาคกลาง

ร่วมสร้ างประเทศไทย

60 นาทีกบั มสธ.

สือ่ กลางสภาไทย**

สุ จิ ปุ ลิ**

หมอทาง**

เทีย่ วไปกับเพลง*

สะมาริตนั ส์
ชวนฟั ง**

มุมอาเซียน*

13.00 - 13.03
ฟังสบายบ่ายวันจันทร์ *

13.45 - 14.00

เกาะกระแสจีน**

14.00 - 15.00
15.00 - 15.30

ร่วมใจใส่ใจสุขภาพ**

15.30 - 16.00

ธรรมะ*

ถ่ายทอดข่าว สวท.

12.00 - 13.00

13.30 - 13.45

เพลงหวานวันวาน*

รายการวิทยุโรงเรี ยน / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

10.00 - 10.30

13.03 - 13.30

อรุณสวัสดิม์ สุ ลิม**

ข่าว 09.00 น.* / ละครสัน*
้

09.00 - 09.05
09.05 - 09.30

11.30 - 12.00

อาทิตย์

ถ่ายทอดข่าว สวท.

07.00 - 08.00

11.00 - 11.30

เสาร์

ทีน่ ี่ ราชภัฏธนบุรี**

สนุกคิด สนุกวิทย์

มนุษยศาสตร์ ปริทรรศน์**
สภาพัฒนาการเมืองพบ ปชช.**

สารพันสาระ

สารพันสรรมาเล่า

กับ วว.**

สารพันสรรมาเล่า

ร่วมใจใส่ใจสุขภาพ**

สุขภาพดี 4 มิต*ิ *

ร่วมใจใส่ใจสุขภาพ**

กับศรีสภุ า*

เพลงสือ่ สัมพันธ์ *

รายการการศึกษาจาก มสธ.

รายการการศึกษาจาก มสธ.

16.00 - 17.00
17.00 - 17.05

ข่าว 17.00 น.*

17.05 - 17.30

ละครวิทยุจาก สวศ.* / แจ้ งรายการ*

17.30 - 18.00

คุยเฟื่ องเรื่ องเกษตร** โลกสวยด้ วยพลังงาน* คุยเฟื่ องเรื่ องเกษตร**

18.20 - 18.30

เดินหน้ าประเทศไทย
สาระกับเสียงเพลง* เฉลิมพระเกียรติ*

18.30 - 19.00

CRI เชื่อมไทย-จีน** ห้ องสนทนาจีนไทย**

18.00 - 18.20

เพลงเพื่อคุณ

19.00 - 19.30
20.00 - 20.15
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
21.30 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 24.00
24.00
หมายเหตุ

ภาษาวัฒนธรรมขงจื๊อ**
ฉันรักเพลงจีน**

นานาสาระ**

เพื่อนสุขภาพ**

สวัสดีอาเซียน*

สายด่วน 1669**

เดินหน้ าประเทศไทย
เพลินเพลงอมตะ*

กฎหมายชาวบ้ าน**

ถ่ายทอดข่าว สวท.
รายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง

19.30 - 20.00
20.15 - 20.30

สาระกับเสียงเพลง* คุยเฟื่ องเรื่ องเกษตร**

รักษ์ สขุ ภาพ*

ถ่ายทอดข่าว สวท.
ถ่ายทอดข่าว สวท.

ศาสตร์ พระราชา

ถ่ายทอดข่าว สวท.

สู่การพัฒนาอย่ างยั่งยืน

รายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายการการศึกษาจาก มสธ.
รายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปิ ดสถานี

52%
รายการเพื่อการศึกษาตามข้ อตกลงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
20%
รายการข่าวภาคบังคับถ่ายทอดจาก สวท.
10%
รายการภาคความรู้
รายการสาระบันเทิง
10%
รายการบริการสาธารณะ
8%
* รายการทีผ่ ลิตเอง โดยบุคลากรของ สวศ.สานักงานกลาง และ สวศ.กรุงเทพฯ (รังสิต)
** รายการทีห่ น่วยงานภายนอกผลิต ยกเว้ นรายการเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้จดั ทาผัง .................................................................หัวหน้ าฝ่ ายรายการ..................................................................ผู้อนุมตั .ิ ......................................................................

