
 

ผังรายการ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง F.M. 99 MHz ปี 2566 
 เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

06.00-07.00 น. Healthy Time (ท)(07)**  
โดย นพ.ปัญญา ไข่มุก , อ.สง่า ดามาพงษ์ และ อัจฉรา  เชิดชู (Rerun) Healthy Time (ท)(07)** 

07.00-07.30 น. เสิร์ฟข่าวยามเช้า (ท)(01)** โดย โสภัทร  นาสวัสดิ์ และ จันทร์แรม  สัมพันธ์วิวัฒน์ 
Morning Talk Weekend (ท)(01)** 

โดย ปวีณ/พรรษิษฐ์/พชร  07.30-09.00 น. Morning Talk (ท)(01)** 
 โดย ยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ , สุเทพ คงเปี่ยม และ ถิรชัย วุฒิธรรม 

08.00-08.01 น. ถ่ายทอดเพลงชาติไทย  

09.00-10.00 น. Golf  Trick (ท)(08)** โดย ยุทธพงศ์/ตรีรัฐ/เฉลิมวงศ์/พงศกร/ปฐว/ีคุลิกา สภาพสุขสุขภาพ (ท)(07)** 
โดย สง่า/เปรมพลอย/อัจฉรา 

10.00-11.00 น. Racket Zone (ท)(8) 

โดย สุจิตราและทีมงาน 
Active Entertain (ท)(09)**  

โดย สภุจรรยา / ศิขรินธาร / กีรต ิ/ พัทธ์ / ณัฐษิกรณ ์
แฟนพันธุ์แท้กีฬามวย (ท)(08)** 

โดย เล็ก มวยตู้ และทีมงาน 

11.00-12.00 น. 
MSM Action (ท)(09)** 

  โดย กิ่งแก้ว / นันทขว้าง / นพฤทธิ์ / มนต์ชัย / อรากร 
บ้านเขาเมืองเราสุดสัปดาห์ (ท)(04)**  
โดย  ดร.จิตรเกษม และ ดร.เอกรนิทร์ 

12.00-12.30 น. ถ่ายทอดขา่วจากส านักข่าวไทย (ท)(01)** 
12.30-13.00 น. เกาะกระแสกฬีาไทย (ท)(08)**  โดย อัจฉรา / ทรงศักดิ์ / นนท์รัศมี กินเที่ยวช็อป (ท)(09)** 

 โดย กิ่งแกว้,ฐติาภา 
Variety Travel (ท)(09)** 

โดย พิพรรธ / ดร.ธรณ ์13.00-14.00 น. Motor In trend (ท)(11)** โดย สมบูรณ์/ณัฐ/แคทรียา/กิตติพัฒน์/ธันยเดช   

14.00-15.00 น. Color Of Life (ท)(09)**  
โดย สันติ เศวตวมิล / สมเกยีรติ คุณานิธิพงศ์ / ส้ม ชนากานต ์

คุยกับเชฟมงลงฯ 
(ท)(17)** 

โดย ชนากานต์/กิ่งแกว้ 

Crossword Game 
(ท)(05)**  

โดย สมาคมคอร์สเวิร์ดฯ 

15.00-16.00 น. Techno for Life (ท)(05)** โดย พิศาล / ดร.ภูดิส / ตู่ สยาม / สืบสกุล  เกาะเบาะอี-สปอร์ต (ท)(08)**  
โดย เปรมพงศ์ / จักรกฤษณ ์

16.00-17.00 น. Sport  Guide (ท)(08)** โดย ท.พ.พิชัย/จิรายุ/ชิตพล/พรรษิษฐ์ 
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 ยุทธชัย / ศรตุ / จารุวัฒน์ / อุดมศักดิ ์

18.01-18.10 น. ถ่ายทอดเพลงชาติไทย  

18.10-19.00 น. Ninety Nine Guru (ท)(08)** โดย ยุทธชัย / ศรตุ / จารุวัฒน์ / อุดมศักดิ ์

Soccer Live Report (ท)(08)** 

โดย ยุทธชัย / ชิตพล / เอก ฮิมสกุล /
นพดล / จารุวัฒน์ / โภควัฒน์ / 

เพนกวินทร์ และ 
ทีมงาน F.M99 MHz 

19.00-20.00 น. รายการ นินทากีฬาโลก (ท)(08)**  
โดย จิรบรูณ์ / สยามพงษ์ / วิโรจน์ 

20.00-20.10 น. ข่าวพระราชส านัก 

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

21.30-23.00 น. Sport Relax (ท)(09)** โดย ปอ๋ง กพล/แจ็คเล็ก สุวินัย/เพชร มาร์/มล มัมมี่/ เก่ง ยิ่งยศ ฯลฯ  

23.00-00.00 น. Influencer Talk (ท)(09) โดย  แนท ณรินทร์ภัทร / วรปัฐ / ณัฐดนย์ / ณัฐกิตต์ / ขจรยศ 
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 ทรงศักดิ์ / ศีลพงษ์ / กานต์ / ศภุโชค / ประพนธ ์

05.00-06.00 น. 

หมายเหตุ :  - ทุกตน้ชั่วโมงมีข่าวจากส านักข่าวไทย ความยาว 5 นาที (เริ่ม 08.00-23.00 น.) วันละ 13 ช่วง       
           - ทุกตน้ชั่วโมงหลังข่าวส านกัข่าวไทยต่อด้วย ข่าวกีฬาโดยคล่ืนเมืองไทยแข็งแรง F.M.99 ความยาว 3 นาที  (เริม่ 06.00-17.00 น.) วันละ 10 ช่วง 
           - ความหมายตัวย่อ : การจัดประเภทรายการ (01) รายการข่าวสาร , (02) รายการส่งเสริมประชาธิปไตย , (04) รายการให้ความรู้เศรษฐกิจ สังคมฯ 
                 (05) รายการเดก็และเยาวชน , (07) รายการวิทยาศาสตร์และสขุภาพ , (08) รายการกีฬา , (09) รายการข่าวสารและบันเทงิ , (11) รายการพเิศษ , (17) อื่นๆ  
                 (ท) เนื้อหารายการส าหรบัผู้ฟังทั่วไป ทกุประเภท ยกเว้นผู้พิการทางหู (ท)** เนื้อหารายการส าหรบัผู้ฟังทั่วไป ทุกประเภท ยกเว้นผู้พิการทางหู และสร้างสรรค์สังคม  


