
จันทร์ อังคาร พธุ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

1,8,15,22,29 2,9,16,23 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28
04.00 04.00

04.30
04.45
05.10
05.35

05.35 6,20)สารคดี สุดหลา้ฟ้าเขียว 06.00
13,27)สารคดี เดินทางสร้างชาติ

06.25
06.00

มอร์นิ่งทิปส์(สาระยามเชา้) 55,000.-นกัส ารวจ , กรมสรรพากร 06.50
06.55

07.25

07.50
200,000.-                               07.50

09.30 08.15
09.35

08.40
08.45

10.00 อร่อยเลศิกบัคุณหรีด 
10.05 09.15
10.10

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

12.15

13.15 แฟลชนวิส์
13.00

13.30 บางกอกกระซิบ โว้ว มายา
13.40 13.55

แฟลช นวิส์ 
แฟลชนวิส์ 14.00

14.10 แฟลช นวิส์ แฟลซ นวิส์ 
แฟลชนวิส์ 14.45

14.45

15.25 แฟลชนวิส์ อาวธุไอเดยี  แฟนคลับชอ่ง 3
15.30

 แฟลช นวิส์ 16.15
15.55

220,000.-                                 17.00 17.10
17.25

17.30
18.00 เดินหนา้ประเทศไทย
18.20

แฟลชนวิส์
18.45                            แฟลชนิวส์

1905 แฟลช นิวส์ 
400,000.-                                         19.15 19.00

19.30
 ข่าวในพระราชส านกั,

19.50 สีสันบนัเทงิ , แฟลชนวิส์ 

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

3,17)    ชอทเดด็ คนดงั 00.15
00.50 10,24)    เปิดเลนส์ส่องโลก

ของฝากนักกอล์ฟ 00.45

01.00
ของฝากนกักอลฟ์ 01.15

01.30
01.45

02.15

03.30 03.30
04.00 04.00

 

    ผังรายการช่อง           

ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2559

120,000.-                  เช้าวันใหม่

ค  ร  อ  บ  ค  รั  ว  ข่  า  ว  เ  ช้  า
75,000.-                                   ชวิีตไม่สิ้นหวัง
100,000.-     ธรรมในใจ 120,000    ระเบียงบุญ
120,000.-              โลกยามเช้าสุดสัปดาห์
120,000.- ครอบครัวขา่วเดก็ 100,000.-   ชีวิตชีวา

180,000.-  ยกโขยง 6 โมงเชา้
ครอบครัวข่าวเดก็ (10')  Did You Know?(คุณรู้หรือไม่) (5')    มองโลกแบบวกิรม (5')    HEALTH ME  PLEASE(3') ทุ่งแสงตะวัน 100,000 เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์

เ    ร่ื    อ    ง    เ    ล ่   า    เ    ช้    า    นี้
ข่าว...เช้าวันหยุด
การ์ตูน พระรถเมรี

ราชนิีโต๊ะกลม  การ์ตูนม้าน้อยโพนี่
The Poll เข้าใจความต่าง...อย่างมีสไตล ์(4')  ,  ศพัท์สอนรวย (1')  ครัวคริตจานด่วน (5')

ทีเด็ดลกูหนี้ happy life กับคุณหรีด เปร้ียวปาก เช็คอิน
250,000.-                              เสน่ห์กฬีา

350,000.- ละครหลวงตามหาชน
วิกนี้สีชมพูเดอะ ลิสท ์อัศจรรย์ความรู้ (3') เพ่ือนคู่คิด(3')

มาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ละครนอ้งใหมร้่ายบริสทุธิ์

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

เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย์

ศึกจ้าวมวยไทย ศึก 12 ราศี
เ  ที่  ย  ง  วั  น  ทั  น  เ  ห  ตุ  ก  า  ร  ณ์

ตะลุยกองถ่าย

อมย้ิม อมยิม้ แกงค์รักเด็ก สตาร์ คิดส์ สมรภูมไิอเดยี

3แซ่บ

ครัวคณุต๋อย 
ตีท้ายครัว

ละคร  แอบรักออนไลน์

THE VOICE  KIDSอิงลชิ ออน ทัวร์ @ 1' KPN JOKER VALIETY เดินหนา้ประเทศไทย

ภ.จีน     เปาบุ้นจิน้ Season 4

เ   ร่ื   อ   ง   เ   ด่   น   เ   ย็   น   นี้ เร่ืองเด่นเยน็นี ้เสาร์-อาทติย์
เร่ืองเด่นเยน็นี ้เสาร์-อาทติย์

the superstar ดาวท้าดวล

 ภ.จนีเปาบุ้นจิน้

ขา่วในพระราชส านกั,ขา่วนอกลู,่ สสีนับนัเทงิ, แฟลช นวิส@์30วินาที

ละคร  สาวน้อยร้อยล้าน

ดนัดาราKidzaaaละคร     สาวน้อยร้อยล้าน
ละคร วิมานเมขลา

แฟลชนวิส์

ข่าว ,แฟลช นวิส์ 30 วินาที

คนืความสุขให้คนในชาติ
 ละคร  วมิานเมขลาละคร  ก าไลมาศ ละคร  ปดวิรัดา วมิานเมขลา

น าแสดงโดย พงศกร เมตตาริกานนท์,เจนี่  เทียมโพธิ์สุวรรณ์ น าแสดงโดย จิรายุ ต้ังศรีสุข , ราณี แคมเปน
วรัทยา  นลิคหูา , รฐา  โพธิ์งาม

สัปดาหก์ีฬาโลก สารคดี รู้ค่าพลังงาน ,ชรัูก ชรูส 168 ช่ัวโมง

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

       ข่าววันใหม่   ข่าววันใหม่  ขา่ววันใหม่

เพชรรามา

ณัฐวรา วงศ์วาสนา , พิมพ์ทอง  วชริาคง

ภ.ฝร่ัง  ผีหวัขาดลา่หวัคน
STAR KING ชีวติดี๊ดีวงล้อ...ลุ้นรัก

ของฝากนักกอล์ฟ
เซย์ไฮ

สตาร์สเตจ,
ตีทา้ยครัว

 ซีอีโอ ซี้ปึก๊
ข่าววันใหม่

กับน้องสาวสุดเลฟิ กบันอ้งสาวสดุเลฟิภ.เกาหล ีต านานกษัตริย์พิชติบลัลงัก์ , กอ่นบา่ยคลายเครียด , บางกอกกระซบิ โว้ว มายา

พระราม 4 คาเฟ่

ทีพแีอล อนิไซค์

 สปอร์ต กรูู 

ละครหลวงตามหาชนครอบครัวขา่วเชา้ นอ้งใหมร้่ายบริสทุธิ์ ครอบครัวข่าวเชา้

ภ.จีน พ่ีชายสดุฮอต
ภ.จีน พ่ีชายสุดฮอต

เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์

ตีสิบเดย์

 Award

TODAY
SHOW

น าแสดงโดย แอนดริว เกร้กสัน , ราณี แคมแปน


