
ผังรายการวิทยุ  ชุมชนพีเอ็มไลฟ์สปอต FM.101.25 MHz. 
 ท่ีตั้งสถานี เลขที่ 65 หมู่ท่ี 13 ต.คันไร่ อ.สรินธร จ.อุบลราชธานี 

ตารางเวลาออกอากาศ จันทร์ – ศุกร์ 
เมษายน 2560 

เวลาออกอากาศ รายการ ด าเนินรายการโดย หมายเหตุ 

05.00 น. – 06.00 น. รายการกฏแห่งกรรม พณา เจือเพ็ชร์  

06.00  น. - 07.00  น. รายการข่าวเช้านี้ อ.ทวีป ขวัญบุรี  

07.00  น. - 08.00  น. ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์  

08.00  น. - 09.00  น. รายการคนคุ้นเคย อ.ทวีป ขวัญบุรี  

09.00  น. - 10.00  น. เพลินเพลงกับธรรม ดีเจศรุตยา  

10.00  น. - 11.00  น. ลูกทุ่งโคเน่ ดีเจน้้าฝน ชลลดา  
11.00  น. - 12.00  น. ปุ๋ยTorch พาราไดซ์ เปิดแผ่น  

12.00  น. – 13.00  น. อ.ยอด อ.ยอด จันทร์(สภ.คันไร่ 
พบประชาชน) 

13.00  น. – 14.00  น. ไออาปาเช่กบ-ยุทธนา เปิดแผ่น  

14.00  น. – 15.00  น. รายการฟลอร่า+กาโน่ ดีเจพมิจันทร์               “-----------“ 

15.00  น. - 16.00  น. 
   

ว่าง 
อังคาร+ศุกร์(หน่วยงาน
ราชการพบประชาชน) 

16.00  น. – 17.00  น. รายการฟลอร่า+กาโน่ ดีเจสาวย้อ  

17.00  น. - 18.00  น. เพ่ือชีวิต ฮิตโดนใจ ดีเจพี ภัสภูมิ  

18.00 น. – 19.00 น. ลูกทุ่งฮิต “------“  

19.00  น. - 19.30  น. ถ่ายทอดข่าวภาคค้่า ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์  

19.30  น. - 20.30  น. รายการกฎแห่งกรรม อ.พณา  

20.30  น. - 22.00  น. ดีเจศรุตยา   

22.00  น .- 23.00  น. รายการโคเน่ ดีเจน้้าฝน ปิดสถานี 

 

หมายเหตุ   ดีเจท่านใด ที่ไม่สามารถมาจัดรายการ ได้ตามเวลาของตนเองได้  

                   กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้ากับ เจ้าหน้าที่สถานีค่ะ  086-8779371 

 
 
 



ผังรายการวิทยุ  ชุมชนพีเอ็มไลฟ์สปอต FM.101.25 MHz. 
 ท่ีตั้งสถานี เลขที่ 65 หมู่ท่ี 13 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 

ตารางเวลาออกอากาศ เสาร์ – อาทิตย์ 
เมษายน 2560 

เวลาออกอากาศ รายการ ด าเนินรายการโดย หมายเหตุ 

05.00 น. – 06.00 น. รายการกฏแห่งกรรม อ.พณา  

06.00  น. - 07.00  น. รายการข่าวเช้านี้ อ.ทวีป ขวัญบุรี  

07.00  น. - 08.00  น. ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์  

08.00  น. - 09.00  น. รายการภาษาระยอง อ.ทวีป ขวัญบุรี-ลุงคิด-ลุง
นาย 

 

09.00  น. - 10.00  น. เพลงฮิตสะกิดใจ ดีเจป๊อบ  

10.00  น. - 11.00  น. รายการเพลงกับปุ๋ยแคลฟอส ดีเจพี ภัสภูมิ  
11.00  น. - 12.00  น. “--------------“ “--------“  

12.00  น. – 13.00  น. คนไทยหัวใจลูกทุ่ง ดีเจไก่  

13.00  น. – 14.00  น.  ดีเจโชคชาย  

14.00  น. – 15.00  น.  “………..”  

15.00  น. - 16.00  น.  “……….”  

16.00  น. – 17.00  น. ลูกทุ่งSEAเอฟเอ็ม ดีเจแท๊กซี่  

17.00  น. - 18.00  น. “……….” “………”  

18.00 น. – 19.00  น. “----------“ “---------“  
19.00  น. - 19.30  น. ถ่ายทอดข่าวภาคค้่า กรมประชาสัมพันธ์  
19.30  น. - 20.00  น. วรเชฐ เงาแสงจันทร์ ยุทธการลูกทุ่ง  

20.00  น. - 22.00  น. “----------------“ “-----------“  

22.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี  
 

หมายเหตุ   ดีเจท่านใด ที่ไม่สามารถมาจัดรายการ ได้ตามเวลาของตนเองได้  

                   กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สถานีค่ะ  086-8779371 


