
 
ผงัรายการ Active Radio คล่ืนเมืองไทยแข็งแรง F.M. 99 MHz ( กนัยายน 2565 ) 

 
 เวลา จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์

06.00-07.00 น. Healthy Time (ท)(07)** กบั หมอปัญญา ไข่มุก โดย ทีมงาน FM99 (Rerun) Healthy Time (ท)(07)** 
กบั หมอปัญญา ไข่มุก โดย ทีมงาน FM99 

07.00-07.30 น. เสิรฟ์ข่าวยามเชา้ โดย โสภฒัน ์นาสวสัดิ ์และ จนัทรแ์รม สมัพนัธวิ์วฒัน ์

Morning Talk Weekend (ท)(01)** 

โดย ปวีณ / พรรษิษฐ ์/  

อํานวยวิทย ์/ พชร  

07.30-09.00 น. Morning Talk (ท)(01)** 

 โดย ยุทธพงศ ์/ สุเทพ  และ ถิรชยั วุฒิธรรม 

Morning Talk Weekend (ท)(01)** 

โดย ปวีณ / พรรษิษฐ ์/  

อํานวยวิทย ์/ พชร  

08.00-08.01 น. ถ่ายทอดเพลงชาติไทย  

09.00-10.00 น. Golf  Trick (ท)(08)** โดย ยุทธพงศ/์ตรีรฐั/วนัปีย/์วินท/์เฉลิมวงศ/์พงศกร 
สภาพสุขสุขภาพ (ท)(07)** 

โดย สง่า/เปรมพลอย/อจัฉรา 

10.00-11.00 น. 

Racket Zone 

โดย สุจิตรา  

เอกมงคลไพศาล 

และทีมงาน 

Active Entertain (ท)(09)** โดย สุภจรรยา / ศิขรินธาร / กีรติ / พทัธ ์/ 

ณฐัษิกรณ ์

แฟนพนัธุแ์ทกี้ฬามวย (ท)(08)** 

โดย เล็ก มวยตู ้และทีมงาน 

11.00-12.00 น. 
MSM Action (ท)(09)** 

  โดย ก่ิงแกว้ / นนัทขวา้ง / นพฤทธิ ์/ มนตช์ยั 

บา้นเขาเมืองเราสุดสปัดาห ์(ท)(04)**  

โดย  ดร.จิตรเกษม และ ดร.เอกรินทร ์

12.00-12.30 น. ถ่ายทอดข่าวจากสํานกัข่าวไทย (ท)(01)** 
12.30-13.00 น. เกาะกระแสกีฬาไทย (ท)(08)**  โดย อจัฉราและทีมงาน F.M.99MHz กินเท่ียวช็อป (ท)

(09)** 

 โดย ก่ิงแกว้,ฐิตา

ภา 

Variety Travel (ท)(09)** 

โดย ทีมงาน  

Variety Travel 13.00-14.00 น. Motor In trend (ท)(11)** โดย สมบูรณ ์/ ณฐั / แคทรียา / นา้เบด และเอล ดูเก ้

14.00-15.00 น. 
Color Of Life (ท)(09)**  

โดย สนัติ เศวตวิมล / สมเกียรติ คุณานิธิพงศ ์/ สม้ ชนากานต ์

คุยกบัเชฟมงลงฯ 
(ท)(17)** 

โดย ชนากานต/์ก่ิง
แกว้ 

Crossword Game 
(ท)(05)**  

โดย สมาคมคอรส์
เวิรด์ฯ 

15.00-16.00 น. Techno for Life (ท)(05)** โดย ดร.ภูดิส และทีมงาน 
เกาะเบาะอี-สปอรต์ (ท)(08)**  

โดย เปรมพงศ ์และทีมงาน 

16.00-17.00 น. 
Sport  Guide (ท)(08)** โดย ท.พ.พิชยั และ จิรายุ 

เจาะสนามบอลไทย (ท)(08)** 
โดย ทีมงานเจาะสนามบอลไทย 

17.00-17.30 น. Sport Guide (ท)(08)** 
 โดย ฤทธิกร และ เจษฏา 17.30-18.00 น. Ninety Nine Guru (ท)(08)** โดย ทีมงาน F.M.99MHz 

18.01-18.20 น. ถ่ายทอดเพลงชาติไทย  

18.20-19.00 น. Ninety Nine Guru (ท)(08)** โดย ทีมงาน F.M.99MHz 

Soccer Live Report (ท)(08)** 
โดย ยุทธชยั / ชิตพล / เอก ฮิมสกุล /นพดล / 

จารุวฒัน ์/ โภควฒัน ์/ 
เพนกวินทร ์และ 

ทีมงาน F.M99 MHz 
( 20.00-22.00 น. ออกอากาศพรอ้มกบั 

สถานีวิทยุฯเครือข่าย 41 สถานี ) 

19.00-20.00 น. รายการ นินทากีฬาโลก (ท)(08)** โดย จิรบูรณ ์/ สยามพงษ ์/ วิโรจน ์
รายการ นินทากีฬา

โลก (ท)(08) 
ช่วง Sport Excusive 

20.00-20.10 น. ข่าวพระราชสํานกั 

20.10-21.30 น. เจาะสนามบอลไทย (ท)(08)** โดย ทีมงานเจาะสนามบอลไทย 
(ออกอากาศพรอ้มกบัสถานีวิทยุฯเครือข่าย 41 สถานี) 

21.30-22.00 น. 
Sport Relax (ท)(09)** โดย กพล / สุวินยั / บ่าววี / นิหน่า / ยุย้ ชไมพร / พิชช่ี และทีมงาน 

(ออกอากาศพรอ้มกบัสถานีวิทยุฯเครือข่าย 41 สถานี ) 

22.00-23.00 น. Sport Relax (ท)(09)** โดย กพล / สุวินยั / บ่าววี / นิหน่า / ยุย้ ชไมพร / พิชช่ี และทีมงาน 

23.00-00.00 น. Influencer Talk  โดย  เพจคิดไซดโ์คง้, จอน, ดูบอลกบัแนท, ฟลุก๊แฟมมิล่ี,  
ฟุตบอลจีเนียส, จานบีปีศาจแดง, เสพติดบอลสเปน, Antihero, arsenal siam 

00.00-01.00 น. 
Ninety Nine Community (ท)(08)** (ท)(08)** โดย ทีมงาน FM 99 MHz 01.00-02.00 น. 

02.00-03.00 น. 
ฟุตบอล Online (ท)(08)**  ทีมงาน F.M99 MHz 

03.00-04.00 น. 

04.00-05.00 น. 
รอบโลกกีฬา (ท)(08)** โดย ทรงศกัดิ ์/ ศีลพงษ ์/ กานต ์/ ศุภโชค / ประพนธ ์05.00-06.00 น. 

 
 



 
หมายเหตุ :  - ทุกตน้ชั่วโมงมีข่าวจากสํานกัข่าวไทย ความยาว 5 นาที (เร่ิม 08.00-23.00 น.) วนัละ 13 ช่วง     
  
  - ทุกตน้ชั่วโมงหลงัข่าวสํานกัข่าวไทยต่อดว้ย ข่าวกีฬาโดยคล่ืนเมืองไทยแข็งแรง F.M.99 ความยาว 3 นาที  (เร่ิม 06.00-17.00 น.) วนัละ 10 ช่วง 
  - ความหมายตวัย่อ : การจดัประเภทรายการ (01) รายการข่าวสาร , (02) รายการส่งเสริมประชาธิปไตย , (04) รายการใหค้วามรูเ้ศรษฐกิจ สงัคมฯ 

            (05) รายการเด็กและเยาวชน , (07) รายการวิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ , (08) รายการกีฬา , (09) รายการข่าวสารและบนัเทิง , (11) รายการพิเศษ , (17) 
อ่ืนๆ  
            (ท) เนือ้หารายการสําหรบัผูฟั้งทั่วไป ทุกประเภท ยกเวน้ผูพิ้การทางหู    (ท)** เนือ้หารายการสําหรบัผูฟั้งทั่วไป ทุกประเภท ยกเวน้ผูพิ้การทางหู และ
สรา้งสรรคส์งัคม  


