ผังรายการช่อง
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
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

04.00

ค ร อ บ ค รั ว ข่ า ว เ ช้ า

04.00

ชีวิตไม่สน
ิ้ หวัง

04.30

ธรรมในใจ

ระเบียงบุญ

INNOVATION NATION

ชีวิตชีวา

05.35

(5,19) 100,000.-สารคดี สุดหล้าฟ้าเขียว
(12,26)150,000.- สารคดี เดินทางสร้างชาติ

ยกโขยง 6 โมงเช้า

06.00

ทุง่ แสงตะวัน

เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์

06.25

มอร์นิ่งทิปส์(สาระยามเช้า)2'

นักสารวจ5 , กรมสรรพากร3

ข่าวเช้าวันหยุด

เ รื่ อ ง เ ล่ า เ ช้ า นี้
08.30

โหนกระแสแต่เช้า

ราชินีโต๊ะกลม

กอดรัด Field Trips

Happy Life กับคุณหรีด

เปรีย
้ วปาก เช็คอิน

250,000.-

350,000.- ละครหลวงตามหาชน

ทีเด็ดลูกหนี้

ละครน้องใหม่รา้ ยบริสุทธิ์
แฟลช นิวส์
350,000.09.45

09.55

มาสเตอร์คย
ี ์ เวทีแจ้งเกิด
ก่อนบ่ายคลายเครียด
แฟลชนิวส์

10.20

โต๊ะจีน (AROUND THE WORLD)
The poll เข้าใจความต่าง...อย่างมีสไตล์ , ศัพท์สอนรวย

The List อัศจรรย์ความรู้

06.50
06.55
07.20

คาราวาน สาราญใจซีชน
ั่ 2

ละครดังข้ามเวลา :สวรรค์เบี่ยง*
09.30

04.45
05.10

โลกยามเช้าสุดสัปดาห์

06.00

10.45
10.50
10.55
11.00
11.05

เช้าวันใหม่

เสน่ห์กีฬา

07.50
08.15
08.40
08.45

ลิน
้ ติดโปร

09.15

แฟลช นิวส์

09.30
09.45

อลหม่านจานใหม่

ท้าพิสูจน์(รีเทิร์น)

10.30
ละครธรรมนาชีวิต

อร่อยเลิศ กับคุณหรีด

ครัวคริตพ่อลูกอ่อน

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

เพือ
่ นคู่คิด

เ ที่ ย ง วั น ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์
คลิปข้างศาล

12.10
12.15

12.15

โกดัง มหาสนุก
บางกอกกระซิบ โว้ว /

12.40
12.45

ตะลุยกองถ่าย

แฟลชนิวส์

ภ.จีน มีดบินกรีดฟ้า (The Legend of Flying Daggers)/มังกรหยก (The Legend of the Condor Heores {2017}(23 พค.)

13.30

ครัวคุณต๋อย

14.00

แฟลช นิวส์

ศึก 12 ราศี

ศึกจ้าวมวยไทย

แฟลชนิวส์ 30 วินาที

เสือ สิงห์ กระทิง ซ่า
13.55
แฟลช นิวส์ 30 วินาที
14.00

3แซ่บ
แฟลชนิวส์ 30 วินาที

เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์

ละครกาไลมาศ*/ สายลับรักป่วน* (9 พค.)

16.45

140,000.-

แฟลช นิวส์ 30 วินาที
16.30
แฟลช นิวส์ 30 วินาที

ตลาดสดพระราม ๔

รีวิวบันเทิง ,อิงลิช ออน ทัวร์ @ 1'

17.00

เดินหน้าประเทศไทย

18.00
18.20

360,000.-

แฟลช นิวส์ 30 วินาที

ดันดารา
18.00
18.20

THe Face Thailand S.4/

18.45

Best of All (19 พค.)

19.45-20.00

สงครามปลายจวัก
( 18.20-19.50 น.)

ข่าวในพระราชสานัก,
สีสน
ั บันเทิง , แฟลชนิวส์ 30 วินาที

19.5

ละคร เสน่ห์รักนางซิน

ข่าวในพระราชสานัก, สีสันบันเทิง, แฟลช นิวส์@30วินาที

20.20

แฟลชนิวส์

ละคร มิสเตอร์เมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือก

ละคร มิสเตอร์เมอร์แมน แฟนฉันเป็นเงือก/
บุพเพสันนิวาส Director Cut (11 พค.)
20.05

17.00

เดินหน้าประเทศไทย

ภ.อินเดีย นาคิน

ภ.อินเดีย นาคิน
19.05

LITTLE BIG SHOTS

ดาวินชี เด็กถอดรหัส

The Eye มองตาก็รวู้ ่าใคร

16.00

ตัวเล็ก...โชว์ใหญ่ (8 เมย.)

แฟลช นิวส์ 30 วินาที
280,000.17.15

ดาวินชี เกมถอดรหัส

17.30

15.00

ทูเดย์ โชว์

ตีสิบเดย์

เ รื่ อ ง เ ด่ น เ ย็ น นี้

14.15

ตีทา้ ยครัว

แฟลช นิวส์ 30 วินาที

15.45

13.15

19.50

ข่าวในพระราชสานัก ,สีสน
ั บันเทิง , แฟลชนิวส์

20.15-20.45 น.

20.15

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ละคร คมแฝก / ลิขต
ิ รัก (14 พค.)

ละคร หนึ่งด้าวฟ้าเดียว

นาแสดงโดย ณเดชน์ คูกม
ิ ิยะ, อุรัสยา เสปอร์บน
ั ต์

นาแสดงโดย จิรายุ ตัง้ ศรีสุข, ณฐพร เตมีรก
ั ษ์

22.50
23.20

ข่าว 3 มิติ
ซีรส
ี่ ์ "โนทิฟิเคชัน
่ "

"เตือนนัก...รักซะเลย"/
LITTLE BIG SHOTS (28 พค.)

00.20
00.50

ภ.จีนเรือ
่ งยาว
1)The Fortune Code
8) The Outlaw Brothers

ทรี สปอร์ต แม็กกาซีน
ของฝากนักกอล์ฟ

22) First Option
29) 2000 A.D.

ข่ า ว วั น ใ ห ม่

ชีวิตดี๊...ดี

ละครเสน่ห์รักนางซิน
330,000.-

ข่าว 3 มิติ

23.50

ของฝากนักกอล์ฟ

ข่ า ว วั น ใ ห ม่

ข่ า ว วั น ใ ห ม่

03.30
04.00

ข่าว 3 มิติ
เสือ สิงห์ กระทิง แซ่บ

สปอร์ต กูรู
00.15

00.30

เซย์ไฮ!

168 ชั่วโมง
ของฝากนักกอล์ฟ

ข่ า ว วั น ใ ห ม่

ก่อนบ่ายคลายเครียด*, บางกอก กระซิบโว้ว*

เสือ สิงห์ กระทิง ซ่า* ,
ตะลุยกองถ่าย*,
บางกอกกระซิบ โว้ว*

ค ร อ บ ค รั ว ข่ า ว เ ช้ า

น้องใหม่รา้ ยบริสุทธิ์*

{2017}) (23 พค.)

22.45

23.30

02.15
ภ.จีน มีดบินกรีดฟ้า *(The Legend of Flying Daggers), มังกรหยก* (The Legend of the Condor Heroes

นาแสดงโดย ธีรเดช เมธาวรายุทธ , รณิดา เตชสิทธิ์

23.00

เพชรรามา

WHAT'S REALLY IN OUR FOOD?

(2,16,30) ชอทเด็ด คนดัง
สารคดี รูค
้ า่ พลังงาน ,ชูรก
ั ชูรส
(9,23) เปิดเลนส์ส่องโลก
ของฝากนักกอล์ฟ
100,000.01.00

15) Guns & Roses

01.05

Bangkok Ghost Stories

ละครเสน่ห์รก
ั นางซิน

ข่ า ว วั น ใ ห ม่
ภ.ญี่ปน
ุ่ ฮานาโกะ
นักแปลสาวหัวใจแกร่ง *

แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด
ทีวี (rr)

(Hanako and Anne) (5พค.)
ละคร หลวงตามหาชน*

03.15

ครอบครัวข่าวเช้า

04.00

