
จนัทร์ องัคาร 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 04.00

04.30
04.45
05.10
05.35

05.35 5,19) สารคดี สดุหล้าฟ้าเขียว 06.00
12,26)1 สารคดี เดินทางสร้างชาติ

06.25
06.00

มอร์นิ่งทปิส์(สาระยามเช้า) นักส ารวจ , กรมสรรพากร 06.50
06.55

07.25
13 ธค

07.50
200,000.-                               07.50

09.30 08.15
09.35

08.40
08.45

10.00 อร่อยเลิศกับคุณหรีด 
10.05 09.15
10.10

แฟลช นิวส์ แฟลช นิวส์ 09.30
10.35 แฟลช นิวส ์ 350,000.-                                09.45
11.00
11.05 10.30

12.15

13.15 แฟลชนิวส์
13.00

13.30 บางกอกกระซบิ โว้ว มายา
13.40 13.55

แฟลช นิวส ์
แฟลชนิวส์ 14.00

14.10 แฟลช นิวส ์
แฟลซ นิวส ์ แฟลชนิวส์

3 ธค 240,000.-                              14.45 14.45

แฟลช นิวส ์
15.30

15.25 แฟลชนิวส์ อาวธุไอเดยี  แฟนคลบัชอ่ง 3
15.30

15.55 16.30

220,000.-                                 17.00 16.55
17.25

17.30
18.00 เดินหน้าประเทศไทย
18.20

แฟลชนิวส์
18.45 แฟลชนิวส์

1905 แฟลช นิวส์ 
400,000.-                                         19.15 19.00

19.30
ขา่วในพระราชส านัก,

19.50 สสีนับนัเทงิ , แฟลชนิวส ์

20.00
20.20 20.15-20.45 น. 20.15

22.50 23.00 22.45

23.20 23.30

00.20                                              '00.15
00.15

2,16,30)    ชอทเดด็ คนดงั 00.15
00.50 9,23)    เปิดเลนส์ส่องโลก

ของฝากนักกอล์ฟ 00.45

01.00
ของฝากนักกอล์ฟ 01.15

01.30
01.45

02.15
4 ธค

03.30 03.30
04.00 04.00

 

    ผงัรายการช่อง           

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2558 

120,000.-                  เชา้วันใหม่

ค  ร  อ  บ  ค  ร ั ว  ข่  า  ว  เ  ช้  า
75,000.-                                   ชวิีตไมส่ิ้นหวัง

ธรรมในใจ ระเบียงบุญ
โลกยามเชา้สุดสัปดาห์

ครอบครัวข่าวเด็ก ชวิีตชวีา
ยกโขยง 6 โมงเชา้

ครอบครัวข่าวเดก็ (10')  Did You Know?(คุณรู้หรือไม่) (5')    มองโลกแบบวกิรม (5')    HEALTH ME  PLEASE(3') ทุ่งแสงตะวัน  เทีย่วละไมไทยแลนด์เวิลด์

เ    ร่ื    อ    ง    เ    ล่    า    เ    ช ้   า    นี้
ขา่ว...เชา้วันหยุด

การ์ตูน นางสิบสอง/ พระรถเมรี

ราชนิีโต๊ะกลม
The Poll เข้าใจความต่าง...อย่างมีสไตล์ (4')  ,  ศัพทส์อนรวย (1')  ครัวคริตจานด่วน (5')

ทเีด็ดลูกหนี้ happy life กบัคณุหรีด เปร้ียวปาก เชค็อิน
250,000.-                              เสน่ห์กฬีา

 ละครหลวงตามหาชน
วิกนี้สีชมพูเดอะ ลิสท ์อัศจรรย์ความรู้ (3') เพ่ือนคู่คิด(3')

มาสเตอร์คย์ี เวทีแจ้งเกดิ ละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์

กอ่นบ่ายคลายเครียด ท้าพิสูจน(์รีเทิร์น) เด็กอัจฉริยะ ท้าประลอง
โต๊ะจีน 150,000.-                                      ละครธรรมน าชวิีต

เร่ืองเลา่เสาร์-อาทิตย์

ศกึจ้าวมวยไทย ศกึ 12 ราศี
เ  ที่  ย  ง  วั  น  ทั  น  เ  ห  ตุ  ก  า  ร  ณ์

ตะลยุกองถา่ย
3แซ่บ

ครัวคุณต๋อย 
ตีท้ายครัวเทค ม ีเอาท์ ไทยแลนด์

ละคร  อย่าลืมฉนั /แรงปรารถนา สตาร์สเตจ
TODAY
SHOW

อมย้ิม ชมุชนนิมนต์ย้ิม:ร้ายลบัในลบัแล แกงค์รักเด็ก สตาร์ คดิส์ สมรภูมิไอเดีย ตีสิบเดย์

THE VOICEอิงลิช ออน ทวัร์ @ 1' the face thailandชวนชืน่แฟมิลีโ่ชว์ เดินหน้าประเทศไทย
ภ.จีนเปาบุ้นจิน้

ภ.จีน     เปาบุ้นจิน้ Season 4

เ   ร่ื   อ   ง   เ   ด่   น   เ   ย ็  น   นี้ เร่ืองเด่นเยน็นี ้เสาร์-อาทิตย์
เร่ืองเด่นเยน็นี ้เสาร์-อาทิตย์

season 2

ข่าวในพระราชส านัก,ข่าวนอกลู,่ สีสันบันเทิง, แฟลช นิวส@์30วินาที

ละคร  บ้านนีผ้ไีม่ปออบ/บุร าปรับปรา

ดนัดาราKidzaaa
ละคร     บุร าปรัมปรา

ละคร พลับพลึงสชีมพู

แฟลชนิวส์

คืนความสุขให้คนในชาติ
 ละคร   พลบัพลงึสีชมพูละคร  ตามรักคืนใจ ละคร ไฟล้างไฟ พลบัพลงึสีชมพู

น าแสดงโดย ณเดชน์ คูกิสมิยะ , นิษฐา  จิรย่ังยืน น าแสดงโดย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ , ภีรนีย์ คงไทย
เดียน่า ฟลีโป ้, ธัญญาเรศ  รามณรงค์ , ธนากร โปษยานนท์ สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล , ณัฐวรา วงศ์วาสนา

ภ.ฝร่ัง  ผีหัวขาดลา่หัวคน
STAR KING

สัปดาห์กีฬาโลก สารคดี รู้คา่พลงังาน ,ชรัูก ชรูส 168 ช่ัวโมง ทีพีแอล อนิไซค์

ข่าว 3 มิติ โดย กติติ สิงหาปัด ข่าว 3 มิติ โดย กติติ สิงหาปัดข่าว 3 มิติ
THE LOVE MACHINE

บันทึกกรรมวงล้อ...ลุ้นรัก

ของฝากนักกอล์ฟ
เซย์ไฮ

       ข่าววันใหม่   ขา่ววันใหม่  ข่าววันใหม่
ซอีีโอ ซี้ปึ๊ก

ข่าววันใหม่
ภ.จีน

ภ.จีนรักนี้ไม่มีวันลมื
ภ.จีน แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก2 / รักนี้ไม่มีวันลืม , ก่อนบ่ายคลายเครียด , บางกอกกระซิบ โว้ว มายา รักนี้ไม่มีวันลืม

สตาร์สเตจ,
ตีท้ายครัว

ละครหลวงตามหาชนครอบครัวข่าวเชา้ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ครอบครัวข่าวเชา้

พระราม 4 คาเฟ่

 การ์ตูน  เชลล์ดอน ปี 6

เพชรรามา  สปอร์ต กรูู 

น าแสดงโดย แอนดริว เกร้กสนั , อามีนา กูล
วริษฐ์ ทพิโกมุท , กนกฉัตร มรรยาทอ่อน, แคทลียา แมคอินทอช

ขา่ว ,แฟลช นิวส ์30 วินาที


