SD วาไรตี้ ช่อง 28

ประจาเดือน กันยายน 2560
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

03.30

ค ร อ บ ค รั ว ข่ า ว เ ช้ า
05.30
05.40

80,000.80,000.-

ข่ าวชาวบ้ าน

07.00

08.00

11 สค

LIFE'S A PITCH

เฮฮาบ้ากอล์ฟ

กับข้าวบ้าน

GREEN TIME

80,000.- มากกว่าเที่ยว

ซีอีโอ ซี้ปึ๊ก

ไทยฟาร์ม

ละคร ลิขิตกามเทพ / ร่ายริษยา (5 กย.)
09.45

ข่ าว 28

10 สค.

11.45

08.15
08.45
09.00
09.30

11.45

ภ.เกาหลี บัณฑิตหน้าใส หัวในว้าวุ่น(19สค)

100,000.-

ข่าว28

ข่าว 28

12.45

ครอบครัวดนตรี

ภ.เกาหลี รักวุ่นๆ เจ้ าหญิงจอมจุ้น (Princess Hours)

13.45

ข่าว 28

ภ.เรื่องยาว

เลดี้กน้ ครัว

8 สค
100,000.-

15.00

ข่ าว 28

ติดขอบบอลไทย

GENERATION WILD

1430
15.00

ตู้ ปณ. ข่าว 3

คนเฝ้าข่าว เสาร์-อาทิตย์

คนเฝ้ าข่ าว

บ้านข่าวบันเทิง

16.00
17.00

ภ.เกาหลี GOOD DAUGHTER HANA

18.00
18.20

ข่าว 28

เดินหน้าประเทศไทย

20.10
20.15
20.30

ละคร หมอเทวดา

ข่าวนอกลู่

20.15-20.45
ศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวในพระราชสานัก

ข่ าวในพระราชสานัก

โหนกระแส

The High path

LUXE WEEKEND
กินเที่ยว

around the world

บันทึกกรรม

ข่าว 28

ละคร

คุณสามี(กามะลอ)ที่รัก / รักต้ องอุ้ม

FOOTMBALL REVIEW

FOOTBALL REVIEW

SPORTS MAFIA

20.15
20.30

ข่าวในพระราชสานัก

ภ.เรือ่ งยาว

21.30

จ้ าวสังเวียนมวยปลา้
น้ าติง Return
22.45

TOTAL COMBAT

17.00
17.30
18.00
18.20

เดนหน้าประเทศไทย

ลีลา มี

สู งแค่ ไหนไปให้ ถงึ
23.30

20.00

หนังดังวันศุ กร์

22.00

The Spy Man Show

BNK 48 SHOW

16.30

ยุทธการสะท้ านตับ

ภ.จีน จอมโจรเจ้าเสน่ห์

นา้ ผึง้ พระจันทร์

สมุดโคจร on the way

ลมซ่ อนรัก / ห้ องหุ่น

ละคร หมอเทวดา

21.00

หลงรักยิม้

100,000.-

ละคร ลมซ่ อนรั ก / ห้ องหุ่น (14 กย.)

16.00

America"s funniest home videos

ละคร

19.10

24.00

07.50

10.30

ภ.จีน พลิกฟ้ายุทธจักรจอมทรนง /

ละคร หงส์ สะบัดลาย (22สค)

ภ.จีน ฤทธิ์มีดสั้น

07.25

ละคร แรงปรารถนา

ละคร กิ่งแก้วกาฝาก / เพลิงพราย (12 กย.)

14.00

ตัวจริง Project T

07.00

Waku Waku Japan Hours

ข่าว 28

13.00

100,000.- ปากว่ามือถึง
E.Journey

สมรภูมไิ อเดีย

โต๊ะข่าวบันเทิง

10.30

06.25

World Wide Weekend รอบโลกสุดสัปดาห์
(วันที่5 )ละคร ชุดค่าของแผ่นดิน

ฅ อารมณ์ ดี

08.30

06.00

การ์ตนู ชุด เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ระเบียงบุญ

MONEY MORNING
มองโลกมองเรา

07.30

23.00

04.30
04.45

ชีวิตไม่สิ้นหวัง

ตะวันส่องธรรม

ข่าวชาวบ้าน

22.30

04.00

เช้าวันใหม่

22.30

MOVIE GURU
23.00

เดสทิเนชั่ น ออฟ สปี ด

ทันข่าว 28

00.30

ลิเวอร์ พูล

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ทีวี

ทีวี

ทีวี

01.45

02.00

หมายเหตุ.- กรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯในพระราชพิธใี ด ทรท.จะดาเนินการถ่ายทอดสดเป็ นกรณีพเิ ศษ(สถานีทุกช่ องรับสัญญาณ)

