ผังรายการ Yateem TV
วันเวลา
นาที
05.00-05.30 น. 30 นาที

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

05.30-06.30 น. 60 นาที

ซ่ อบาฮุ้ลกุรอ่าน อ.มัรฟู กลิน่ มาลัย

06.30-07.00 น. 30 นาที

กุรอ่านทางนาชีวติ อ.ชุโก๊ร ดาณีสมัน

07.00-08.00 น. 60 นาที
อ.อาลี สมบูรณ์
08.00-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.

30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที

ศุกร์

บทความ

ยาตีมรับอรุ ณ
อ.อบูบักร ฉิมวิเศษ (พิธีกร)
อ.อับดุลลาตีฟ ตาราเรี ยง
อ.อาลี สมบูรณ์ อ.ชุโก๊ร ดาณี สมัน
มาเข้าใจอิสลามกันเถอะ อ.อาบีดนี ฮัดซัน
บทความ

โรงเรียนศรัทธาชน

11.00-11.30 น.
11.30-12.00 น.
12.00-12.30 น.
12.30-13.00 น.
13.00-13.30 น.
13.30-14.00 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.
15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.
16.00-16.30 น.

30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
15 นาที
15 นาที
30 นาที

16.30-18.00 น. 90 นาที
18.00-18.30 น 30 นาที
18.30-18.45 น. 15 นาที
18.45-19.00 น. 15 นาที
19.00-19.30 น. 30 นาที
19.30-20.00 น. 30 นาที
20.00-20.30 น. 30 นาที
20.30-22.00 น. 90 นาที
22.00-22.30 น. 30 นาที
22.30-23.00 น. 30 นาที
23.00-23.30 น. 30 นาที
23.30-00.00 น. 30 นาที
00.00-00.30 น. 30 นาที
00.30-01.00 น. 30 นาที
01.00-01.30 น. 30 นาที
01.30-02.00 น. 30 นาที
02.00-02.30 น. 30 นาที
02.30-03.00 น. 30 นาที
03.00-03.30 น. 30 นาที
03.30-05.00 น. 90 นาที

วิชา ประวัติศาสตร์
อ.อีซา ยูเต๊ะ

วิชาฟิ กฮ์
อ.อับดุลลาตีฟ ตาราเรี ยง

อาทิตย์

บ้ านนีม้ ีคนห่ วงใย
บทความ

วันเวลา
05.00-05.30 น.
05.30-06.00 น.
06.00-06.30 น.

ศรัทธาชนสั มพันธ์

06.30-07.30 น.

ฮาฟิ สกุรอ่าน
หุ้ลวะตุ้ลกุรอาน
อ.อับดุลฮามิด ครู ฟารี ดา วรรณะ
07.30-09.00 น.
ดาราฉาย ครู การี ม แสงทองคา
บทความ
Rerun อยู่ดี มีสุข อ.อับดุลอาซีซ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.

บทความ
วิชา อะกีดะห์
อ.ชุโกร ดาณี สมัน
บทความ
เพิ่มบุญ ลดบาป อ.อับดุลลาตีฟ
บทความ
ครอบครัวอบอุ่น
บทความ

10.00-10.30 น.

คุ้ยข่ าวเล่ าความ

10.00-11.00 น. 60 นาที

เสาร์

10.30-11.00 น.
11.00-11.30 น.
บรรยายนอกสถานที่
11.30-12.00 น.
บทเรียนอันทรงคุณค่า อ.อาลี สมบูรณ์
บทความ
12.00-12.30 น.
บทความ
คุตบะห์ สุเหร่ าขาว ประตูสู่ความเมตตา อ.อับดุลอาซีซ
12.30-13.00 น.
บรรยายนอกสถานที่
บทความ
บทความ
Talk หลังเทีย่ ง
13.00-13.30 น.
Rerun
บทเรี
ย
นอั
น
ทรงคุ
ณ
ค่
า
อ.อาลี
สมบู
ร
ณ์
Talk หลังเทีย่ ง
อ.อาบีดีน
Talk หลังเทีย่ ง
บทความ
13.30-14.00 น.
ห้ องสมุดพูดได้ อ.ยะห์ ยา
อ.ชุโก๊ร
อับดุลลอฮ์ อาดา อ.อับดุลลาตีฟ
Talk หลังเทีย่ ง
14.00-14.30 น.
บรรยายนอกสถานที่
Rerun บทความพิเศษ อ.รร.ศรัทธาชน 14.30-15.00 น.
อ.อบูบกั ร
บทความ
อับดุลฆอนี
อ.อบูบกั ร
บทความพิเศษ อ.รร.ศรัทธาชน
อยู่ดี มีสุข อ.อับดุลอาซีซ
อิสลามสามัญประจาบ้ าน อ.อีซา 15.00-15.30 น.
บทความ
ก่ อนอัศริ ยาตีมสั มพันธ์ (อับดุลลอฮ์ อาดา พิธีกร)
บทความ
15.30-15.45 น.
บทความ
15.45-16.00 น.
Rerun มาเข้าใจอิสลามกันเถอะ อ.อาบีดนี ฮัดซัน
16.00-16.30 น.
ความแตก
ศาสนาคือการตักเตือน 16.30-17.00 น.
คุยยันเย็น อับดุลลอฮ์ อาดา (พิธีกร)
บรรยายนอกสถานที่
อ.อับดุลอาซีซ/อ.รับเชิญ 17.00-18.00 น.
รร.ศรัทธาชน อ.ชุโก๊ร อ.ยะห์ ยา/อ.อับดุลอาซีซ ทนาย/คอลิด
อ.อับดุลอาซี ซ มูลนิ ธิศรัทธาชนฯ
บทความ
บทความ
ศรัทธาชนสัมพันธ์
18.00-18.30 น
ก่ อนมักริบ ยาตีมสั มพันธ์ (อับดุลลอฮ์ อาดา พิธีกร)
บทความ
18.30-18.45 น.
บทความ
18.45-19.00 น.
Rerun คุตบะห์ ฯ
Rerun ความแตก
บทความ
บ้ านนีม้ ีคนห่ วงใย Rerun ห้ องสมุดพูดได้ อ.ยะห์ ยา 19.00-19.30 น.
Rerun กุรอ่านทางนาชีวติ อ.ชุโก๊ร ดาณีสมัน
Rerun เพิ่มบุญ ลดบาป อ.อับดุลลาตีฟ 19.30-20.00 น.
20.00-20.30 น.
บ้ านนีม้ ีคนห่ วงใย
เงินทองของต้ องรู้
ญาลันนันอิสลาม ถามจังตอบจริง อิสลามมีทางออก
มีดมี าโชว์
สายใยแห่ งความอาทร
YATEEM
อ.อับดุลลอฮฺ
อ.อามีน
อ.อีซา/อ.อบูบกั ร สหกรณ์อิสลาม บรรยายนอกสถานที่ คุยให้ เคลียร์ 20.30-22.00 น.
ศรัทราชน
อ.ญะฟัร/อ.ฮาบีบุล้ ลอฮ์
นราธิวาส
อ.รอมฎอน
นาอีม
อ.ศอฟวาน
Rerun ประตูสู่ ความเมตตา อ.อับดุลอาซีซ 22.00-22.30 น.
Rerun โรงเรียนศรัทธาชน
Rerun อิสลามสามัญประจาบ้ าน อ.อีซา 22.30-23.00 น.
Rerun
Rerun
บทความ
23.00-23.30 น.
Rerun คุย้ ข่าวเล่าความ
ฮาฟิ สกุรอ่าน ครอบครัวอบอุ่น
บทความ
23.30-00.00 น.
Rerun
บ้
า
นนี
ม
ี
ค
นห่
ว
งใย
้
บทความ
00.00-00.30 น.
Rerun บ้ านนีม้ คี นห่ วงใย
00.30-01.00 น.
Rerun คุยยันเย็น
Rerun
บทความ
01.00-01.30 น.
ยาตีมรับอรุ ณ
บทความ
01.30-02.00 น.
Rerun บ้ านนีม้ คี นห่ วงใย
Rerun
Rerun
บทความ
02.00-02.30 น.
Talk หลังเที่ยง
หุ้ลวะตุล้ กุรอ่าน
Rerun
Rerun
02.30-03.00 น.
ยาตีมรับอรุ ณ
ยาตีมรับอรุ ณ
บทความ
03.00-03.30 น.
Rerun
Rerun
Rerun
Rerun
Rerun
Rerun
Rerun
สายใยแห่ งความอาทร ศาสนาคือการตักเตือน ญาลันนันอิสลาม ถามจัง ตอบจริง อิสลามมีทางออก
มีดมี าโชว์
ยาตีมรับอรุ ณ 03.30-05.00 น.
คุยให้เคลียร์
บทความ

Yateem TV ทีวศี รัทธาชน
รายการสด

รายการเทป

รายการ Rerun

