ผังรายการหลัก FM 100.5 MHz ประจาปี 2561 ปรับเพิม่ เติม 14 พฤษภาคม 2561
เวลา
05.00-06.00 น.
06.00-07.30 น.
07.30-08.00 น.
08.00-08.01 น.
08.01-09.00 น.

09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-12.30 น.
12.30-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-18.20 น.
18.20-19.00 น.
19.00-20.00 น.
20.00-20.03 น.
20.03-21.00 น.
21.00-22.00 น.
22.00-23.00 น.
23.00-24.00 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.
หมายเหตุ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ข่ าวหน้ าหนึ่ง (ท) (01) โดย กิ่งแก้ว เภตรา / กษมา ผลพิบูลย์ / ศักดินา รักอุดมการณ์ / รัชนี วรรณ ดวงแก้ว
Good Morning ASEAN (ท) (01) (07.00-07.30 น. เครื อข่าย 55 สถานี (FM 54 สถานี + AM 1143 Khz)
โดย ภิญญาภัชญ์/อิสรี ย/์ ดร.เจษฎา/มนต์ชยั /วิรัช/ภูเบศ/ผศ.วีรวรรณ/อ.เกษมสันต์/ดร.อัทธ์/ดร.นิ ติภูมิธณัฐ/อ.ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
**ก้ าวทันข่าว (ท)(01) เครื อข่าย 55 สถานี (FM 54 สถานี + AM 1143 KHz) โดย พรพิลาศ/วันเพ็ญ/กฤติยา/ณรงค์/เยมิณ/ดารากาญจน์

เคารพธงชาติ
**เจาะลึกประเด็นร้ อน (ท)(01)

รี รัน ศาสตร์ พระราชาฯ

**เจาะลึกประเด็นร้ อน

โดย ไพศาล มังกรไชยา / ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ / ลือฤทธิ์ ลือกิจนา

**ลับลวงพราง (ท)(01)

สุ ดสัปดาห์ (ท)(01)

เจาะลึกเศรษฐกิจ ช่ วงที่ 2 (ท) (01)

โดย ชนิ กานต์ กาญจนสาลี
วาสนา นาน่ วม
คนในข่ าว (ท)(01)

โดย อภิชน/พัสพงศ์
ติดดินกินได้ (ท)(04)
โดย ถวัลย์/อ.บ้วน
เที่ยวทั่วไทย(ท)(01)

โดย นงวดี ถนิ มมาลย์ /ภุสพงศ์ ฉายประเสริ ฐ / สุ เชษฐ์ สุ ขแท้- ช.โชติงวศ์

โดย บุษยา อุย้ เจริ ญ

โดย ยุดากร / สุทน

เจาะลึกเศรษฐกิจ ช่ วงที่ 1 /Smart Thailand 4.0 (ท) (01)
โดย ไพศาล มังกรไชยา / นงวดี ถนิ มมาลย์ / อ.มนูญ ศิริวรรณ / ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั

จอมยุทธการตลาด : จอมยุทธอาเซี ยน / Smart Start Up /Smart Thailand 4.0 (ท)(01)

บุษกร อังคณิ ต

ช่วยกันคิดทิศทางข่าว (ท)(01)

โดย ลักขณา จาปา / อ.สรรค์ชยั เตียวประเสริ ฐกุล / อ.วิทวัส ชัยปาณี / ธันยมัย /สุ ทิวสั

จตุพร / สกนธ์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

*เที่ยงวันทันข่ าว (ท)(01) เครื อข่าย 60 สถานี (FM53+5 สถานี+AM 2 สถานี) โดย ศศิธร/ณรงค์/กฤติยา/ดารากาญจน์/เยมิณ/เอกชัย
เกษตร - สุขภาพ - ท่ องเที่ยว (ท)(04)
ข่าวดังข้ ามเวลา (ท)(01)
โดย อ.บ้วน (ผศ.อดิศกั ดิ์ บ้วนกียาพันธ์) (จันทร์ -พฤหัสบดี) / หัสยา / ยุดากร / ชนิ กานต์ / ชิตณรงค์ คุณกฤดาธิการ (ศุกร์ -เสาร์ )
รู้ ทันสื่ อ (ท)(01)
ทันข่าว ทันกฎหมาย (ท)(01)
โดย สันติวิธี / จามร
โดย ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์/ดร.ปวีณ นราเมธกุล / ศิวพร ญาณวิทยากุล
สภาการหนังสื อพิมพ์ฯ
อรวรรณ / พรสินี
แชร์ เล่ าข่ าวเด็ด (ท)(01)
โดย ลลิตา มัง่ สูงเนิ น / สวิตต์ ลีละพงศ์วฒั นา / ชุติภพ เหงากุล / ถวัลย์ ไชยรัตน์ /ณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์
**สน.100.5 (ท)(01)
**ชั่วโมงข่ าว Exclusive / สดจากโต๊ะข่าวสานักข่าวไทย (ท)(01)
โดย ไพศาล มังกรไชยา /นพดล ก่อนิ ธิ / สุ เทพ คงเปี่ ยม / จุฬารัตน์ ประพฤติดี

โดย สมศักดิ์ อยูป่ ระพัฒน์

**คุยโขมงยามเย็น/ลับเล็ก ๆ กับเล็ก (วาสนา นาน่ วม) (ท)(01) โดย สุ วิช สุทธิประภา / ภรภัทร์ นี ลพัธน์
ธวัลกร/เอกชัย
เคารพธงชาติ / รายการ คสช. เดินหน้ าประเทศไทย (ยกเว้นศุกร์ )

**Digital Update (ท)(01)

โดย สุระ เกนทนะศิล
รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรี กลุ

ครบเครื่ องเรื่ องข่าว (ท)(01) เครื อข่าย 55 สถานี (FM 54 สถานี + AM 1143 KHz) (เฉพาะวันศุกร์ 18.01-19.00 น)
โดย ศศิธร / ณรงค์ / กฤติยา / ดารากาญจน์ / เยมิณ / บุษยา / เอกชัย
ทั่วไทย-อาเซี ยน (ท)(01)
ทิศทางข่าว (ท)(01)
สองมุมข่ าว (ท)(01) (19.00-19.30 น.) เครื อข่าย 55 สถานี (FM 54สถานี+AM1143KHz)
จุฬารัตน์ ประพฤติดี / กมลเนตร นวลจันทร์ / เอกชัย ผดุงเกียรติ /สุ ทิวสั หงส์พนู พิพฒั น์/ธันยมัย อนันตกรณี วฒั น์

โดย ยุดากร/สาธิ ณี/อ.ทรงฤทธิ์

***ข่ าวในพระราชสานัก (ท)(01) (เฉพาะวันศุกร์ 20.15-21.00 น. ถ่ายทอดรายการ ศาสตร์ พระราชาฯ)
ทั่วไทย-อาเซี ยน (ท)(01)
สองมุมข่ าว (ท)(01) (19.00-19.30 น.) เครื อข่าย 55 สถานี (FM 54สถานี+AM1143KHz)
จุฬารัตน์ ประพฤติดี / กมลเนตร นวลจันทร์ / เอกชัย ผดุงเกียรติ /สุ ทิวสั หงส์พนู พิพฒั น์ / ธันยมัย อนันตกรณี วฒั น์

In On At (ท)(01)
อรรถพล เลิศล้ า/พีรพล อนุ ตรโสตถ์/ชุษณะ ตันตยานนท์/พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์/ปรี ยาพร ทรัพย์แสนยากร
ถ่ายทอดจากช่อง 9 MCOT HD รายการ คับข่ าวครบประเด็น (ท)(01)
เรื่ องดีที่อยากเล่ า โดย ทัตชญา อัญภัทรดิลก / ดวงรัตน์ วิเศษผลิตผล (ท)(04)

โดย ยุดากร/สาธิ ณี/อ.ทรงฤทธิ์

โดย หัสยา / สุเทพ/อาทิตย์
ทิศทางข่าว (ท)(01)
โดย หัสยา / สุเทพ/อาทิตย์

ชัยชนะแห่ งการพัฒนา (ท)(04)
โดย สายชล เกียรติกงั วาฬไกล/ ถวัลย์ ไชยรัตน์
เรื่ องดีที่อยากเล่า (ท)(04)
โดย ทัตชญา อัญภัทรดิลก / ดวงรัตน์ วิเศษผลิตผล

100.5 วาไรตี้ (ท)(01) โดย ทีมผลิตรายการ
ลานาสยามร่ วมสมัย (ท)(04) โดย ดุษฎี เค้ามูลคดี
เจริญธรรม (ท)(04) โดย วัดปทุมวนาราม
สวนอักษร (ท)(04) โดย วรรณลักษณ์ / ดรุ ณี / กฤติยา / เยมิณ / ดารากาญจน์ / ณรงค์ / ปั ญชลีย ์
รีรัน แชร์ เล่าข่าวเด็ด (ท)(01)
1. ข่าวต้นชัว่ โมง โดย สานักข่าวไทย วันละ 13 ช่วง (08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 20.00 21.00 22.00 23.00 อาทิตย์ 08.30 น.)
2. เกาะติดข่าว/คืบหน้าอาเซี ยน (กลางชัว่ โมง) วันละ 8 ครั้ ง (เสาร์ -อาทิตย์ 9 ครั้ ง) 08.30 09.30 10.30 11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 (เสาร์ -อาทิตย์ เพิม่ 17.30)

3. ข่าวคืบหน้าจราจร วันละ 4 ช่วง 08.30 09.30 16.30 17.30 น. (จันทร์ -ศุกร์ )
4. *(ท) รายการที่เหมาะสาหรับผูฟ้ ังทุกวัย ทุกประเภท ยกเว้นผูพ้ ิการทางหู ** สร้างสรรค์สงั คม *** ข่าวในพระราชสานัก

