
ชว่งเวลา จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร ์ ชว่งเวลา เสาร ์ อาทติย์

06.00-06.30 ธรรมะรว่มสมยั ธรรมภบิาล

06.30-07.30

08.00-08.30 เปิดโลก TPI ภาษาองักฤษตดิลอ้ เปิดโลก TPI ภาษาองักฤษตดิลอ้ เปิดโลก TPI 07.30-08.00 เปิดโลก TPI เปิดโลก TPI

08.30-09.30 08.00-09.00 เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R.วนัจนัทร)์ เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R. วนัพฤหสัฯ)

09.00-10.00 พระเครือ่งสวุรรณภมู ิ(R.วนัจนัทร)์ พระเครือ่งสวุรรณภมู ิ(R.วนัพธุ)

10.00-10.30

10.30-11.00

11.30-12.30

อา่นขา่ว เลา่ธรรม อา่นขา่ว เลา่ธรรม ธรรมภบิาล

ดร. อ านวย สวุรรณครี ี ดร. อ านวย สวุรรณครี ี WISDOM

16.00-17.00

16.00-16.30 เทีย่วไทยไมต่กยคุ ธรรมะรว่มสมยั

16.30-17.00 ภาษาองักฤษตดิลอ้ (R. วนัองัคาร) ภาษาองักฤษตดิลอ้ (R. วนัพฤหสัฯ)

19.00-20.00 วนันีป้ระเทศไทย (เทป) เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R. วนัองัคาร)

20.00-21.00 ทีน่ ี.่.สวุรรณภมู ิ วนันีป้ระเทศไทย (R.)

21.00-22.00 Advance AR - ID (R.วนัพธุ) ผลติภณัฑท์พีไีอกา้วไกลครบวงจร

วนันีป้ระเทศไทย /

คณุไชยนรินัดร ์พยอมแยม้

23.00-24.00 มติโิลก World Vision / ดร.รตันาภรณ์ คลปิเป็นขา่ว / คณุปิยฉตัร 23.00-00.00 คลปิเป็นขา่ว (R.) ทีน่ ี.่.สุวรรณภมู ิ(R.)

01.00-02.00

02.00-03.00

02.00-03.00 ธรรมะยามเย็น/พระอาจารยธ์มฺมทโีป มหศัจรรยแ์หง่ปญัญา/WISDOM (R.)

03.00-04.00 เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R.วนัจนัทร)์ เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R. วนัพฤหสัฯ)

04.00-05.00 04.00-05.00

05.00-05.30 WISDOM (R.) มหศัจรรยแ์หง่ปญัญา (R.) WISDOM (R.) มหศัจรรยแ์หง่ปญัญา (R.) WISDOM (R.) 

05.30-06.00

                                ผูอ้นุมัต ิ ........................................................................

เจาะโลกเศรษฐกจิ  (เทป) คณุอรชุน รนิทรวฑิรูย ์

จบัขา่วคยุ  (สด)  พธีกีร - คณุธรรมศกัด ิ ์ลมยัพนัธุ ์

พระเครือ่งสวุรรณภมู ิ(R.) 

อาสาตามหาคนดี

00.00-01.00

01.00-02.00 หอ้งแพทยส์วุรรณภมู ิ(R.) 

มติโิลก World Vision (R.) 

ผูจั้ดท ำ .....................................................

05.00-06.00

เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R. วนัพธุ)

จากแสงธรรม สูแ่สงทอง พธิกีร - อ.สมาน

เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R.) 

แผน่ดนิธรรม แผน่ดนิทอง

เกษตรสวุรรณภมู ิ (R.) 

มองเทศ มองไทย (R.) 

จบัขา่วคยุ (R.)

00.00-01.00

Business Line & Life  (R.)

03.00-04.00

เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R. วนัศกุร)์

ชอ่ง สวุรรณภมู ิ
ผงัรายการ  ประจ าวนั จนัทร ์- อาทติย ์  (3 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562)

18.00-19.00 สอ่งหุน้ (สด)  คณุเอกพทิยา เอ ีย่มคงเอก

19.00-20.00

Business Line & Life (สด)  คณุณฐักานต ์ บญุสอน

17.00-18.00
ตรงประเด็น

อ.นดิาวรรณ เพราะสุนทร, อ.วนัชยั สอนศริ,ิ อ.สมชาย พหลุรตัน์

มองเทศ มองไทย (สด) อ.สดุาทพิย ์อนิทร

14.00-15.00

วเิคราะหเ์ศรษฐกจิโลก (สด) / อ.พเิชยีร อ านาจวรประเสรฐิ

หอ้งแพทยส์วุรรณภมู ิ

เกษตรสวุรรณภมู ิ(R. วนัพฤหสับด)ี

20.00-21.00

Advance AR - IDธรรมอารมณด์ ี/ วดัยานนาวา พทุธศาสดา

พระเครือ่งสวุรรณภมู ิ พระเครือ่งสวุรรณภมู ิ

ม.ปลายสายเกง่ ธรรมอารมณด์ ี/ วดัยานนาวา Advance AR - ID

06.00-08.00
คยุเฟ่ืองเร ือ่งดวงดาว (เทป)/ อ.ภญิโญ

คยุขา่วเชา้นี ้(สด) คณุสพุตัรา, คณุธรรมศกัด ิ์

ขา่วเทีย่งสวุรรณภมู ิ(สด) คณุธรรมศกัด ิ์

10.30-11.30

09.30-10.30 บอกขา่ว เลา่สบิ / คณุอญัชลพีร กสุมุภ ์

เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (เทป) / คณุพชรพล เพิม่ทองค า

12.30-14.00

เกษตรอารมณข์นั กบัม ัน่ คารมศลิป์ 

เปิดโลก TPI

ธรรมะเพือ่ความสามคัคี

11.00- 12.00

จบัขา่วคยุ (R. วนัองัคาร) จบัขา่วคยุ (R.วนัพธุ)

เกษตรสวุรรณภมู ิ(R. วนัจนัทร)์ เกษตรสวุรรณภมู ิ(R.วนัพธุ))

12.00-13.00

ธรรมะยามเย็นเกษตรสวุรรณภมู ิ (R. วนัองัคาร)

เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R. วนัองัคาร)15.00-16.00

มติโิลก World Vision (R.)

เกษตรอนิทรยีช์ีช้อ่งรวย (R.วนัพธุ)

18.00-19.00

17.00-18.00

13.00-14.00 เกษตรอารมณข์นั กบัม ัน่ คารมศลิป์  (R. วนัจนัทร)์

22.00-23.00 How to build กบัผลติภณัฑท์พีไีอ(R. วนัพฤหสัฯ)22.00-23.00

How to build กบัผลติภณัฑท์พีไีอ (R.วนัศกุร)์14.00-15.00

Advance AR - ID (R.) How to build กบัผลติภณัฑท์พีไีอ Advance AR - ID (R.วนัศกุร)์How to build กบัผลติภณัฑท์พีไีอ

 เกษตรสวุรรณภมู ิ (สด)  อ.กลา้พนัธุ ์เหงากลุ

15.00-16.00

21.00-22.00
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