ผังรายการ Active Radio คลื่ นเมื องไทยแข็ งแรง F.M. 99 MHz ( กันยายน 2565 )
เวลา
06.00-07.00 น.

จันทร์

อังคาร

พุ ธ

พฤหัสบดี

ศุ กร์

Healthy Time (ท)(07)** กับ หมอปั ญญา ไข่ มุก โดย ที มงาน FM99

เสาร์

อาทิ ตย ์

(Rerun) Healthy Time (ท)(07)**

กับ หมอปั ญญา ไข่ มุก โดย ที มงาน FM99
Morning Talk Weekend (ท)(01)**

07.00-07.30 น.

เสิ รฟ
์ ข่ าวยามเช้า โดย โสภัฒน์ นาสวัสดิ ์ และ จันทร์แรม สัมพันธ ์วิ วฒ
ั น์

โดย ปวี ณ / พรรษิ ษฐ ์ /
อํานวยวิ ทย ์ / พชร
โดย ปวี ณ / พรรษิ ษฐ ์ /

โดย ยุ ทธพงศ ์ / สุ เทพ และ ถิ รชัย วุ ฒิธรรม

08.00-08.01 น.
09.00-10.00 น.

Morning Talk Weekend (ท)(01)**

Morning Talk (ท)(01)**

07.30-09.00 น.

อํานวยวิ ทย ์ / พชร

ถ่ ายทอดเพลงชาติ ไทย
Golf Trick (ท)(08)** โดย ยุ ทธพงศ/์ ตรี รฐ
ั /วันปี ย/์ วิ นท/์ เฉลิ มวงศ/์ พงศกร

สภาพสุ ขสุ ขภาพ (ท)(07)**
โดย สง่ า/เปรมพลอย/อัจฉรา

Racket Zone
10.00-11.00 น.

โดย สุ จิตรา

Active Entertain (ท)(09)** โดย สุ ภจรรยา / ศิ ขริ นธาร / กี รติ / พัทธ ์ /

แฟนพันธุ ์แท้กีฬามวย (ท)(08)**

เอกมงคลไพศาล

ณัฐษิ กรณ์

โดย เล็ ก มวยตู ้ และที มงาน

และที มงาน
11.00-12.00 น.
12.00-12.30 น.
12.30-13.00 น.
13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-17.30 น.
17.30-18.00 น.

MSM Action (ท)(09)**

บ้านเขาเมื องเราสุ ดสัปดาห์ (ท)(04)**

โดย กิ่ งแก้ว / นันทขว้าง / นพฤทธิ ์ / มนตช
์ ย
ั

โดย ดร.จิ ตรเกษม และ ดร.เอกริ นทร์

ถ่ ายทอดข่ าวจากสํานักข่ าวไทย (ท)(01)**
เกาะกระแสกี ฬาไทย (ท)(08)** โดย อัจฉราและที มงาน F.M.99MHz
Motor In trend (ท)(11)** โดย สมบู รณ์ / ณัฐ / แคทรี ยา / น้าเบด และเอล ดู เก้

19.00-20.00 น.
20.00-20.10 น.
20.10-21.30 น.
21.30-22.00 น.
22.00-23.00 น.
23.00-00.00 น.
00.00-01.00 น.
01.00-02.00 น.
02.00-03.00 น.
03.00-04.00 น.
04.00-05.00 น.
05.00-06.00 น.

Variety Travel (ท)(09)**

(09)**

โดย ที มงาน

โดย กิ่ งแก้ว,ฐิ ตา

Variety Travel

ภา
Color Of Life (ท)(09)**
โดย สันติ เศวตวิ มล / สมเกี ยรติ คุ ณานิ ธิ พงศ ์ / ส้ม ชนากานต ์

คุ ยกับเชฟมงลงฯ
(ท)(17)**
โดย ชนากานต/์ กิ่ ง
แก้ว

Crossword Game
(ท)(05)**

โดย สมาคมคอร์ส
เวิ รด
์ ฯ

เกาะเบาะอี -สปอร์ต (ท)(08)**

Techno for Life (ท)(05)** โดย ดร.ภู ดิส และที มงาน

โดย เปรมพงศ ์ และที มงาน

เจาะสนามบอลไทย (ท)(08)**

Sport Guide (ท)(08)** โดย ท.พ.พิ ชย
ั และ จิ รายุ

โดย ที มงานเจาะสนามบอลไทย

Ninety Nine Guru (ท)(08)** โดย ที มงาน F.M.99MHz

โดย ฤทธิ กร และ เจษฏา

18.01-18.20 น.
18.20-19.00 น.

กิ นเที่ ยวช็ อป (ท)

Sport Guide (ท)(08)**

ถ่ ายทอดเพลงชาติ ไทย
Ninety Nine Guru (ท)(08)** โดย ที มงาน F.M.99MHz
รายการ นิ นทากี ฬาโลก (ท)(08)** โดย จิ รบู รณ์ / สยามพงษ์ / วิ โรจน์
ข่ าวพระราชสํานัก

รายการ นิ นทากี ฬา
โลก (ท)(08)

ช่ วง Sport Excusive

เจาะสนามบอลไทย (ท)(08)** โดย ที มงานเจาะสนามบอลไทย
(ออกอากาศพร้อมกับสถานี วิ ทยุ ฯเครื อข่ าย 41 สถานี )
Sport Relax (ท)(09)** โดย กพล / สุ วินย
ั / บ่ าววี / นิ หน่ า / ยุ ย
้ ชไมพร / พิ ชชี่ และที มงาน
(ออกอากาศพร้อมกับสถานี วิ ทยุ ฯเครื อข่ าย 41 สถานี )
Sport Relax (ท)(09)** โดย กพล / สุ วินย
ั / บ่ าววี / นิ หน่ า / ยุ ย
้ ชไมพร / พิ ชชี่ และที มงาน
Influencer Talk โดย เพจคิ ดไซดโ์ ค้ง, จอน, ดู บอลกับแนท, ฟลุ ก
๊ แฟมมิ ลี่,

Soccer Live Report (ท)(08)**
โดย ยุ ทธชัย / ชิ ตพล / เอก ฮิ มสกุ ล /นพดล /
จารุ วฒ
ั น์ / โภควัฒน์ /
เพนกวิ นทร์ และ
ที มงาน F.M99 MHz
( 20.00-22.00 น. ออกอากาศพร้อมกับ
สถานี วิ ทยุ ฯเครื อข่ าย 41 สถานี )

ฟุ ตบอลจี เนี ยส, จานบี ปีศาจแดง, เสพติ ดบอลสเปน, Antihero, arsenal siam
Ninety Nine Community (ท)(08)** (ท)(08)** โดย ที มงาน FM 99 MHz
ฟุ ตบอล Online (ท)(08)** ที มงาน F.M99 MHz

รอบโลกกี ฬา (ท)(08)** โดย ทรงศักดิ ์ / ศี ลพงษ์ / กานต ์ / ศุ ภโชค / ประพนธ ์

หมายเหตุ : - ทุ กต้นชั่ วโมงมี ข่าวจากสํานักข่ าวไทย ความยาว 5 นาที (เริ่ ม 08.00-23.00 น.) วันละ 13 ช่ วง
- ทุ กต้นชั่ วโมงหลังข่ าวสํานักข่ าวไทยต่ อด้วย ข่ าวกี ฬาโดยคลื่ นเมื องไทยแข็ งแรง F.M.99 ความยาว 3 นาที (เริ่ ม 06.00-17.00 น.) วันละ 10 ช่ วง

- ความหมายตัวย่ อ : การจัดประเภทรายการ (01) รายการข่ าวสาร , (02) รายการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย , (04) รายการให้ความรู เ้ ศรษฐกิ จ สังคมฯ

อื่ นๆ

(05) รายการเด็ กและเยาวชน , (07) รายการวิ ทยาศาสตร์และสุ ขภาพ , (08) รายการกี ฬา , (09) รายการข่ าวสารและบันเทิ ง , (11) รายการพิ เศษ , (17)
้ หารายการสําหรับผู ฟ
(ท) เนื อ
้ ั งทั่ วไป ทุ กประเภท ยกเว้นผู พ
้ ิ การทางหู

สร้างสรรคส
์ งั คม

้ หารายการสําหรับผู ฟ
(ท)** เนื อ
้ ั งทั่ วไป ทุ กประเภท ยกเว้นผู พ
้ ิ การทางหู และ

