
เวลา จันทร์ -ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

05.00-06.00 น.     ลกูทุง่มหานคร LTM FM 95 ซปูเปอร์สเตชัน่ (ท) (01) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (01) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (01)

06.00-07.00 น. โดย  ก าภ ูภริูภวูดล+รัชนีย์ สทุธิธรรม โดย  แหมม่  บรีุรัตน์ โดย ป ู ยวุดี

07.00-07.30 น.

07.30-08.00 น.     ลกูทุง่มหานคร LTM FM 95 เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (12) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (12)

08.00-08.01 น.

08.01-08.30 น.     ลกูทุง่มหานคร LTM FM 95 (ท) (12) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ 

08.30-09.00 น. โดย วาส ุ  เลศิจรรยา ( เพลงลูกทุ่งยุคกลาง ) (เพลงลูกทุ่งอมตะ )

09.00-10.00 น. โดย ศริินทรา   นิยากร โดย จกัรพนัธุ์   ยมจินดา+วภิา  จนัทรกลู

10.00-11.00 น.     ลกูทุง่มหานคร LTM FM 95 (ท) (12) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (03)   เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (12)

11.00-12.00 น.   โดย  ปภาดาศริินทรา  นิยากร ( เพลงช้างเผอืก ) (เพลงลูกกรุง)

12.00-12.30 น.

12.30-13.00 น.     โดย  ปภาดาศริินทรา  นิยากร โดย  วาส ุ,ลงุเข้มและอ.ไมตรี นิยมแสง โดย หญิงหนุย่+หม ูอมต

13.00-14.00 น.     ลกูทุง่มหานคร LTM FM 95 (ท) (12) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (12) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (04) 

14.00-15.00 น. โดย คณัชชยั  สนุทรเสรีกลุ (เพลงสตริงย้อนยุค)

15.00-16.00 น. โดย รวติา / แอ๊ด คาราบาว

16.00-17.00 น.     ลกูทุง่มหานคร LTM FM 95 (ท) (12)

17.00 -18.00 น.  โดย   เนตภิมิู  นวรัตน์ เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (12) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (03)

18.00-18.01 น.

18.01-18.05 น.

18.06-18.10 น.     ลกูทุง่มหานคร LTM FM 95 ( เพลงอมตะ )

18.10 -19.00 น.  โดย   เนตภิมิู   นวรัตน์ โดย  มหานครทมี โดยชาย เมืองสงิห์+เลก็ ภาสกร/ผอ่งศรี วรนชุ

19.00-19.30 น.

    (7 to 7)  (ท) (12) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (04) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (07)

โดย เทห์่ อเุทน+อ้อย กะท้อน+โอ ๋จิรภา+รวติา

20.00-21.00 น. ปภาดาศริินทรา+ไกรสร+ถวยับ์ และมหานครทมี โดย      แหมม่ บรีุรัตน์ + ทนายวนิยั โดย ศวิลิยั  สมทรง+หมอนพพร

21.00-22.00 น.     ลกูทุง่มหานคร LTM FM 95 (ท) (12)

22.00-23.00 น. เพชร พุม่พวง+แคนดี ้รากแก่น และมหานครทมี     เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (12) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (03)

23.00-24.00 น. โดย มหานครทมี โดย อ.สริุนทร์ ภาคสริิ

00.00-01.00น.     ลกูทุง่มหานคร ซเูปอร์เตชัน่ (ท) (12)    เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (12) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (12)

โดย จุ๊บแจง ปัญชลย์ี โดย  มหานครทมี

02.00-03.00 น.     ลกูทุง่มหานคร ซเูปอร์เตชัน่ (ท) (03) เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (03)

03.00-04.00 น. โดย ป๊อบ โสภทัร+เอ ๋นพสร  (จนัททร์,พธุ เอ ๋นพสร)       เสาร์ อาทติย์ฮิตเป็นพิเศษ (ท) (15) ( เพลงลูกทุ่งยุคเก่า )

04.00-05.00 น. (องัคาร,พฤหสั อ้ายป๊อบ),(ศกุร์ เอ ๋นพสร+อ้ายปีอบ) โดย ละครวทิย ุคณะมหานครแฟมมิลี่ โดย   ประยงค์ ช่ืนเย็น

รายการที่มีเนือ้หาสร้างสรรค์สังคม / เหมาะส าหรับและเยาวชน

ข่าวในพระราชส านักอยู่ช่วง 18.01-18.06 น. หลงัเคารพธงชาติทุกวนั
หมายเหตุ         ถา่ยทอด 14 สถานี ทกุวนั จนัทร์-ศกุร์  เวลา 16.00-18.00 น. 

 ถา่ยทอด 24 สถานี ทกุวนั เสาร์  เวลา 08.00-12.00 น. 
 ถา่ยทอด 24 สถานี ทกุวนั อาทติย์  เวลา 08.30-12.00 น. 
 ถา่ยทอดทัว่ประเทศ 54  สถานี ทกุวนั รายการ  7 to 7   เวลา 19.00-07.00 น. 

*** ออกอากาศ โดยคล่ืน FM 95 แม่ข่าย ทุกวัน เวลา 19.30-21.00 น. และ เวลา 00.00-07.00 น.***

ข่าวในพระราชส านัก / พระบารมีปกเกล้า (ท)

มหานครนิวส์ 10 ข่าวเด่น โดย  ก าภู ภูริภูวดล+รัชนีย์ สุทธิธรรม และมหานครทีม

 โดย   อ้อย กะท้อน

หมายเหตุ       ข่าวต้นช่ัวโมงจากส านักข่าวไทย    มีทุกต้นช่ัวโมง  5  นาที

เนือ้หารายการเหมาะส าหรับผู้ฟังทุกประเภท ยกเว้น ผู้พิการทางหู และผู้ ด้อยโอกาส

19.30-20.00น.

01.00-02.00 น.

ผังรายการ สถานีวิทยุ อสมท  ลูกทุ่งมหานคร  FM 95 MHz เร่ิม 1 พฤศจิกายน 2560

wake up Thailand    โดย  ปู ยุวดี  (ท) ( 01)

ถ่ายทอดเพลงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ข่าวจากส านักข่าวไทย (ท)

โดย มหานครทีม

ถ่ายทอดเพลงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


