ผังรายการหลัก FM 100.5 MHz ประจาปี 2560 (เริ่ ม 1 มกราคม 2560)
เวลา
05.00-06.00 น.
06.00-07.30 น.
07.30-08.00 น.
08.00-08.01 น.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

ข่ าวหน้าหนึ่ง (ท) (01) โดย กิ่งแก้ว เภตรา / กษมา ผลพิบลู ย์ / ศักดินา รักอุดมการณ์ / รัชนีวรรณ ดวงแก้ว
Good Morning ASEAN (ท) (01) (07.00-07.30 น. เครือข่าย 55 สถานี (FM 54 สถานี + AM 1143 Khz)
โดย ภิญญาภัชญ์/อิสรีย์/เจษฎา/มนต์ชยั /กีรติกร/มุจลินทร์/ภูเบศ/ผศ.วีรวรรณ/อ.เกษมสันต์/ดร.อัทธ์/ดร.นิติภูมธิ ณัฐ/อ.ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
**ก้ าวทันข่ าว (ท)(01) เครือข่าย 55 สถานี (FM 54 สถานี + AM 1143 KHz) โดย พรพิลาศ/วันเพ็ญ/กฤติยา/ณรงค์/เยมิณ/ดารากาญจน์

เคารพธงชาติ
**เจาะลึกประเด็นร้ อน (ท)(01)

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.
19.00-19.03 น.
19.03-21.00 น.
21.00-22.00 น.
22.00-24.00 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

อาทิตย์

**เจาะลึกประเด็นร้ อน
รีรนั ศาสตร์ พระราชาฯ

สุดสัปดาห์ (ท)(01)

**ลับลวงพราง (ท)(01)

เจาะลึกเศรษฐกิจ ช่ วงที่ 2 (ท) (01)

โดย ชนิกานต์ กาญจนสาลี
วาสนา นาน่วม
คนในข่าว (ท)(01)

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

โดย นงวดี ถนิมมาลย์ /ภุสพงศ์ ฉายประเสริฐ / สุเชษฐ์ สุขแท้- ช.โชติงวศ์

โดย บุษยา อุ้ยเจริญ

ยุดากร / สุทน

โดย ไพศาล มังกรไชยา / ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ / ลือฤทธิ์ ลือกิจนา
เจาะลึกเศรษฐกิจ ช่ วงที่ 1 /Smart Thailand 4.0 (ท) (01)
โดย ไพศาล มังกรไชยา / นงวดี ถนิมมาลย์ / อ.มนูญ ศิริวรรณ / ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั

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

บุษกร อังคณิต

ช่ วยกันคิดทิศทางข่ าว (ท)(01)

โดย ลักขณา จาปา / อ.สรรค์ชยั เตียวประเสริฐกุล / อ.วิทวัส ชัยปาณี / ธันยมัย /สุทวิ ัส

จตุพร / สกนธ์

โดย สมาคมนักข่าว นสพ.

*เที่ยงวันทันข่ าว (ท)(01) เครือข่าย 60 สถานี (FM53+5 สถานี+AM 2 สถานี) โดย ศศิธร/ณรงค์/กฤติยา/ดารากาญจน์/เยมิณ/เอกชัย
เกษตร - สุขภาพ - ท่องเที่ยว (ท)(04)
ข่ าวดังข้ ามเวลา(ท)(01)
โดย อ.บ้วน (ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์) (จันทร์-พฤหัสบดี) / หัสยา / ยุดากร / ชนิกานต์ / ชิตณรงค์ คุณกฤดาธิการ (ศุกร์-เสาร์)
รู้ ทนั สื่อ (ท)(01)
สืบจากข่ าว (ท)(01)
โดย สันติวิธ/ี จามร/อรวรรณ
โดย สุวิทย์ บุตรพริ้ง / จตุพร สุวรรณรัตน์ / สันติวิธี พรหมบุตร
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ
กับข้าวกับข่าว (ท)(01)
แชร์ เล่ าข่าวเด็ด (ท)(01)
โดย เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร / ลลิตา มั่งสูงเนิน / สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา / ชุติภพ เหงากุล / พิมพ์ชนก จิตชู /ณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์ โดย อ.ยิ่งศักดิ์ / สวิตต์
**Digital Update (ท)(01)
**สน.100.5 (ท)(01)
**ชั่วโมงข่ าว Exclusive / สดจากโต๊ะข่าวสานักข่าวไทย (ท)(01)
โดย ไพศาล มังกรไชยา /นพดล ก่อนิธิ / สุเทพ คงเปี่ยม / จุฬารัตน์ ประพฤติดี

โดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

**คุยโขมงยามเย็น/ลับเล็ก ๆ กับเล็ก (วาสนา นาน่วม) (ท)(01) โดย สุวิช สุทธิประภา / ภรภัทร์ นีลพัธน์
เคารพธงชาติ / รายการ คสช. เดินหน้าประเทศไทย

ธวัลกร/เอกชัย

โดย สุระ เกนทนะศิล
รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกลุ

ครบเครื่ องเรื่ องข่าว (ท)(01) เครือข่าย 55 สถานี (FM 54 สถานี + AM 1143 KHz)
โดย ศศิธร / ณรงค์ / กฤติยา / ดารากาญจน์ / เยมิณ / บุษยา / เอกชัย
***ข่าวในพระราชสานัก / สารคดีส้ัน พระบารมีปกเกล้ า (ท)(01)
ทั่วไทย-อาเซียน(ท)(01)
สองมุมข่ าว (ท)(01) (19.00-19.30 น.) เครือข่าย 55 สถานี (FM 54สถานี+AM1143KHz)
(เฉพาะวันศุกร์ ศาสตร์พระราชาฯ 20.15 น.) โดย พีระพัฒน์/อภิรดี/กาญจนา/ณรงค์/อาทิตย์

โดย ยุดากร/สาธิณี/อ.ทรงฤทธิ์

In On At (ท)(01)
อรรถพล เลิศล้า/พีรพล อนุตรโสตถ์/ชุษณะ ตันตยานนท์/พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์/ปรียาพร ทรัพย์แสนยากร
๙ ตามพ่อ (ท)(04)
โดย ทัตชญา อัญภัทรดิลก / ดวงรัตน์ วิเศษผลิตผล
100.5 วาไรตี้ (ท)(01) กษมา/วันวิสาข์/ไพรัลยา/สุพิชญา/เปรมวดี/กนกวรรณ/พรเพ็ญ/วฤนดา

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

ชัยชนะแห่ งการพัฒนา (ท)(04)
โดย สายชล เกียรติกงั วาฬไกล/ ถวัลย์ ไชยรัตน์
สนทนาภาษาดนตรี (ท)(04)
โดย บวรพงศ์ ศุภโสภณ
100.5 วาไรตี้ (ท)(01)
โดย อาทิตย์ / ชนิกานต์ / ธนัญกรณ์ / ธีรวัฒน์/เปรมวดี

ลานาสยามร่ วมสมัย (ท)(04) โดย ดุษฎี เค้ามูลคดี
เจริญธรรม (ท)(04) โดย วัดปทุมวนาราม
สวนอักษร (ท)(04) โดย วรรณลักษณ์ / ดรุณี / กฤติยา / เยมิณ / ดารากาญจน์ / ณรงค์ / ปัญชลีย์
รีรัน แชร์ เล่าข่าวเด็ด / กับข้าวกับข่าว (จันทร์) (ท)(01)
1. ข่าวต้นชั่วโมง 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/คืบหน้าอาเซียน (กลางชั่วโมง) วันละ 8 ครั้ง (เสาร์-อาทิตย์ 9 ครั้ง) 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) รายการที่เหมาะสาหรับผู้ฟังทุกวัย ทุกประเภท ยกเว้นผู้พิการทางหู ** สร้างสรรค์สงั คม *** ข่าวในพระราชสานัก

