FM 97.0 Mhz Quality News Station Schedule
ผังรายการ เดือนมิถุนายน 2565

เวลา
05.00-05.30
05.30-06.00
06.00-06.07
06.07-06.30
06.30-07.00
07.00-08.00
08.00-08.30

จันทร์

14.30-15.00
15.00-15.07
15.07-15.30

จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน (สด)
สุภาพ คลี่ขจาย / นราพงษ์ ไวยวรรณ์
เก็บข่าวมาเล่า (สด)
ศิรินทร์รตั น์ จันทะมาต / วรรณกิจ ตันติฉันทวงศ์
เก็บข่าวมาเล่า (สด)
ศิรินทร์รตั น์ จันทะมาต / วรรณกิจ ตันติฉันทวงศ์
ทุบโต๊ะโหร (สด)
ชยุตม์ วันเกิด และโหรรับเชิญ
มองรอบทิศ คิดทันข่าว (สด)
ศิริพร วิลยั รักษ์

อาทิตย์

โลกสีนา้ เงินกับป๋ าแหงม (สด)
ศักดินา รักษ์อดุ มการณ์

NEWS

ช่างรู ค้ บู่ า้ น (สด)

รายการธรรมะ

รายการเพลง

สัญชัย ขนาน / สุวิชา พารักษา
NEWS

เสาร์เช้า เล่าข่าวลึก (สด)
ภาณุมาศและทีมงาน

NEWS

NEWS

ทีเล่น ทีจริง (สด)
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล/พ.ต.สุธี สุขสากล

ด็อกเตอร์คาร์ (เทป)

เคลียชัดกฎหมาย (สด)

ธีรเมศร์ ธีระชวัลพงศ์

อารีวรรณ จตุทองและทีมทนาย

รวยด้วยข่าว (เทป)
เพ็ญรุ ง่ ใยสามเสน

NEWS

กลับให้ได้ ไปให้ถึง (สด)
ธัญญลักษณ์-ธเนศ เสนีวงศ์ ณ.อยุธยา

NEWS

คุยเฟื่ องเรื่องพระ (สด)
วันชัย สุพรรณ

เซียนเศรษฐกิจ (สด)
พิชาภา ศักดิ์มงั กร/รัฐกร อัสดรธี รยุทธ์

Make Money / ธณพงษ์ มีทอง (สด)

เซียนเศรษฐกิจ (สด)
พิชาภา ศักดิ์มงั กร/รัฐกร อัสดรธี รยุทธ์

NEWS

NEWS

ส่องเศรษฐกิจ (สด)
ยศศิริ มิตรไพบูลย์

คุยเฟื่ องเรื่องพระ (สด)
วันชัย สุพรรณ

NEWS

จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน (สด)
สุภาพ คลี่ขจาย / นราพงษ์ ไวยวรรณ
รอบทิศเศรษฐกิจไทย (สด)
ชมภูนชุ วัฒนขจี และทีมงาน

18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-21.07
21.07-21.30

24.00-24.30

เสาร์

Focus Thailand (สด)
ราเมศ เชือ้ เมืองพาน / ธรรญธรณ์ อุเทนพันธ์ / สมาพร ชูกิจ / กนกวรรณ กนกวนาวงศ์

17.30-18.00

23.30-24.00

ศุกร์

รายการเพลง

เช้าข่าวชัด (สด)
นราพงษ์ ไวยวรรณ์

16.30-17.00
17.00-17.07
17.07-17.09
17.09-17.30

22.30-23.00
23.00-23.07
23.07-23.30

พฤหัส
NEWS

15.30-16.00
16.00-16.07
16.07-16.30

21.30-22.00
22.00-22.07
22.07-22.30

พุธ
รายการเพลง

08.30-09.00
09.00-09.07
09.07-09.30
09.30-10.00
10.00-10.07
10.07-10.30
10.30-11.00
11.00-11.07
11.07-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.07
14.07-14.30

อังคาร

สะกิดข่าวกับพญาไม้ (เทป)

รายการ ถึงข่าวถึงคน the room 44 radio (สด)
สน.ฟุตบอลไทย

กีฬาพารวย

น้าติงมาแล้ว

สัญชัย ขนาน / สุวิชา พารักษา
สารคดีเทิดพระเกียรติ

Motor Report (เทป)
เผด็จ ภูรีปติภาน
อมร วรมาลี
โลกสีนา้ เงินกับป๋ าแหงม (เทป)
ศักดินา รักษ์อดุ มการณ์

NEWS

OK English อรอุมา เกษตรพืชผล / แอนดรูว ์ บิค๊ ส์ (เทป)
รายการ ถึงข่าวถึงคน the room 44 radio (สด)

ช่างรู ค้ ่บู า้ น (สด)

Smart Life วัยเกษียณ (เทป) โดย เพ็ญศิริ ปั นยารชุน

NEWS

เรื่องของดังตฤณ

NEWS

ล็อคเกอร์รูม

ห้องข่าวผีแดง

ฟอร์โล่เดอะเกมส์ (สด)

เรื่องของดังตฤณ
ฟอร์โล่เดอะเกมส์ (สด)
ฟอร์โล่เดอะเกมส์ (สด)

NEWS
ธัชทร ฉัตรตระกูลชัย
ศรัณย์พงศ์ น้อยสาลี
มนัส มะสะอะ
(สด)

วิชชา วัชรานันท์
ณัฐชา เสนาบุตร
พฤทธิคณ
ุ สุนทรนนท์
ศรัณย์พงศ์ น้อยสาลี
(สด)

สุวฒ
ั น์ กลิ่นเกษร
ประสิทธิ์ โพธิ์ดว้ ง
ภูริภทั ร วงศ์รตั นเพชร
ศรัณย์พงศ์ น้อยสาลี
(สด)

ฐิ ติ เย็นไชยกุล
มิกกี ้ ลอร์
ศรัณย์พงศ์ น้อยสาลี
ณัฐพงษ์ คงขาว
(สด)

ยูโรลีกโฟกัส
(สด)

สแลมดัง้
(สด)

รายการกีฬา

ฟอร์โล่เดอะเกมส์ (สด)

ช้างฟุตบอลโมเม้น

ฟอร์โล่เดอะเกมส์
(สด)

NEWS

(สด)

24.30-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00

เวลา
05.00-05.30
05.30-06.00
06.00-06.07
06.07-06.30
06.30-07.00
07.00-08.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.07
09.07-09.30
09.30-10.00
10.00-10.07
10.07-10.30
10.30-11.00
11.00-11.07
11.07-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.07
14.07-14.30
14.30-15.00
15.00-15.07
15.07-15.30
15.30-16.00
16.00-16.07
16.07-16.30
16.30-17.00
17.00-17.07
17.07-17.09
17.09-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-21.07
21.07-21.30
21.30-22.00
22.00-22.07
22.07-22.30
22.30-23.00
23.00-23.07
23.07-23.30
23.30-24.00
24.00-24.30
24.30-01.00

รายการเพลง
ธรรมะรุง่ อรุณ
ทุบโต๊ะโหร (เทป)
เอ.ซี.เรคคอร์ดส์ ผลิต

รายการเพลง
ธรรมะรุ ง่ อรุณ
คุยเฟื่ องเรื่องพระ (เทป)
ช่างรู ค้ ่บู า้ น (เทป)
สวท. ผลิต

01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00

