ผังรายการช่อง
ประจาเดือน กันยายน 2560
04.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

7,14,21,28

1,8,15,22,29

2,9,16,23,30

3,10,17,24,31

4,11,18,25

5,12,19,26

6,13,20,27
เช้าวันใหม่

ธรรมในใจ

การ์ตูน แอนิเมชัน่ ชุด
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร

ค ร อ บ ค รั ว ข่ า ว เ ช้ า

ระเบียงบุญ

โลกยามเช้าสุดสัปดาห์

รายการพิเศษ

05.35

ยกโขยง 6 โมงเช้ำ

ทุ่งแสงตะวัน

เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์

มอร์นิ่งทิปส์(สาระยามเช้า)

08.45

ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง

09.15
09.20
09.25
09.30

The Poll เข้าใจความต่าง...อย่างมีสไตล์ (4') , ศัพท์สอนรวย (1')

ครัวคริตจานด่ วน (5')

อร่อยเลิศกับคุณหรีด

เดอะ ลิสท์ อัศจรรย์ความรู้ (3')

เพื่อนคู่คิด(3')

ทีเด็ดลูกหนี้

09.55

แฟลช นิวส์

โต๊ะจีน Around the world

เ ที่ ย ง วั น ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์

joker variety

บางกอกกระซิบ โว้ว / แฟลชนิวส์

ภ.จีน บูเช็คเทียน (30 สค.)

ราชินีโต๊ะกลม

กอดรัดฟัดเหวี่ยง

happy life กับคุณหรีด

เปรีย้ วปาก เช็คอิน

แฟลช นิวส์

อลหม่ำนจำนใหม่

เก้ง กวำง บ่ำง ชะนี

แฟลชนิวส์

13.55

แฟลช นิวส์

แฟลชนิวส์

ทูเดย์ โชว์

เ รื่ อ ง เ ด่ น เ ย็ น นี้
,แฟลช นิวส์ 30 วินาที

20.05
20.20

ละครนาคี / เตียงนางไม้

นาแสดงโดย ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ , เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์,ราณี แคมเปน

22.50

ข่ าว 3 มิติ
รักจัดเต็ม

00.20
00.50 อาทิตย์ อุทัย เดอะ เจอร์ นีย์

ยุทธการสะท้ านตับ

ชีวติ ดี๊ดี

(1,8)รายการพิเศษ

(15,22,29)ทรี สปอร์ ต แม็กกาซีน 2,16,30) ชอทเด็ด คนดัง
9,23) เปิ ดเลนส์ ส่องโลก

23.00

ของฝากนักกอล์ฟ

รักหลงโรง

23.30

คืนสำคัญ
168 ชั่วโมง

ข่าววันใหม่

บำงกอกกระซิบ โว้ว

ค ร อ บ ค รั ว ข่ า ว เ ช้ า

เสือ สิงห์ กระทิง ซ่า
ภ.ญี่ปนุ่ สงครามชีวิตโอชิน
บางกอกกระซิบ โว้ว

00.15
00.45

ของฝำกนักกอล์ฟ

02.15
ภ.เกำหลี คำสำปรักลิขติ ดวงดำว,ภ.ญีป่ ุ่น สงครำมชีวติ โอชิน

สปอร์ ต กูรู
00.30

'00.15

เซย์ไฮ
01.00

22.45

ข่ าว 3 มิติ

เพชรรามา

สารคดี รู้ค่าพลังงาน ,ชูรัก ชูรส

19.50
20.15

ละคร รักหลงโรง

ข่ าว 3 มิติ

เจอร์ นีย์ เดอะ ซีรีส์
แก็งเฟี้ ยวเที่ยวทั่วไทย

ข่ า ว วั น ใ ห ม่

03.30 120,000.04.00

ซีซั่น 2
19.50
ข่ำวในพระรำชสำนัก ,สีสันบันเทิง , แฟลชนิวส์

ละคร

เพลิงบุญ

18.00
18.20

ซุปตาร์ บอยแบรนด์

THAILAND

ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ละคร รากนครา

ดันดารา

THE FACE MEN LABANDA THAILAND

'18.45

19.45-20.00
ข่ำวในพระรำชสำนัก,
สีสันบันเทิง , แฟลชนิวส์
ละคร คุณแม่ เลีย้ งเดีย่ วฯ
20.15-20.45 น.

ข่าวในพระราชสานัก, สีสนั บันเทิง, แฟลช นิวส์@30วินาที

17.00

'17.15
เดินหน้าประเทศไทย

ภ.จีน บูเช็คเทียน

ละคร นาคี (23 สค.) / เตียงนางไม้

เสี ยงนี.้ ..มีราคา

ดาวินชี เด็กถอดรหัส
แฟลชนิวส์

19.05

23.20

แฟลช นิวส์

อิงลิช ออน ทัวร์ @ 1'

16.00

The Singer Auction

ตลาดสดพระราม 4

ดาวินชี เกมถอดรหัส

18.00
18.20

แฟลช นิวส์

16.30

14.15
15.00

ตีสิบเดย์
แฟลช นิวส์

13.15

ตีท้ายครัว

แฟลช นิวส์

เดินหน้ำประเทศไทย

10.30

3แซ่บ

14.00

ละคร สำมีตีตรำ (28 สค.)

รีววิ บันเทิง

08.40
08.45
09.15
09.30

ศึก 12 ราศี

ศึกจ้าวมวยไทย

เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์

17.00
17.30

08.15

12.15

แฟลช นิวส์

15.45

07.50

เรือ่ งเล่าเสาร์-อาทิตย์

ตะลุยกองถ่ำย

ครัวคุณต๋อย

14.00

ลิน้ ติดโปร
แฟลช นิวส์

'09.45

ท้าพิสูจน์(รีเทิร์น)

เสือ สิงห์ กระทิง ซ่ำ

13.30

นิทานพืน้ บ้ าน ปลาบู่ ทอง

ละครน้องใหม่ร้ายบริสทุ ธิ์

ก่อนบ่ายคลายเครียด
ละครธรรมนำชีวิต
BTimes Business Moment by Bancha

07.20

คำรำวำน สำรำญใจ

เสน่ห์กฬ
ี า
ละครหลวงตามหาชน

มาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด

10.20
10.45
10.50
11.05

นักสารวจ , กรมสรรพากร

ข่ำว...เช้ำวันหยุด

เ รื่ อ ง เ ล่ า เ ช้ า นี้

12.15
12.40
12.45

6,20)
ชีวิตชีวา
13,27) ครอบครัวข่าวเด็ก

5,19)สารคดี สุดหล้าฟ้าเขียว
12,26) สารคดี เดินทางสร้างชาติ

HEALTH ME PLEASE (3') 120,000.-ครอบครัวข่ าวเด็ก (10') รายการพิเศษ (10')

06.00

ชีวิตไม่สิ้นหวัง

04.00
04.30
04.50
05.10
05.35
06.00
06.25
06.50
06.55

เก้งกวางบ่างชะนี ,
ภ.ญีป่ ุ่น สงครามชีวติ โอชิน
บำงกอกกระซิบ โว้ว

01.15

ข่าววันใหม่
'01.30

01.45

ภ.ญีป่ ุ่น สงครามชีวติ โอชิน
อลหม่านจานใหม่
ละคร หลวงตามหาชน

น้องใหม่ร้ายบริสทุ ธิ์
หมายเหตุ.- กรณีสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเสด็จฯในพระราชพิธใี ด ทรท.จะดาเนินการถ่ายทอดสดเป็ นกรณีพเิ ศษ(สถานีทุกช่ องรับสัญญาณ)

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีวี

ครอบครัวข่าวเช้า

04.00

