
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)สารคดี เดินทางสร้างชาติ

06.25
06.00

มอร์นิ่งทปิส์(สาระยามเช้า) นักส ารวจ , กรมสรรพากร 06.50
06.55

07.20

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 ์

11.00
10.30

12.00 ละครธรรมน ำชีวติ
12.05

12.15

13.15 แฟลชนิวส์
13.00

13.40 บำงกอกกระซิบ โว้ว 13.55
13.45 แฟลช นิวส ์

แฟลชนิวส์ 14.00

14.15 แฟลช นิวส ์ แฟลซ นิวส ์
แฟลชนิวส์ 14.45

3 มคี. 14.45

15.25
15.30 120,000.- 14มคี. 150,000.- 150,000.- 120,000.-

 แฟลช นิวส์ the unseen football 16.15
ทมีนีพ้ี่รัก ปี 3

15.55 16.45

220,000.-                                 17.00 17.10
THE VOICE  KIDS season 4/

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

5 มคี
15 มคี 2 มคี

22.50 23.00 22.45

23.20 23.30

280,000.-                    8 มีค.00.20
100,000.-                                    00.15 00.30 00.15

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

00.45
01.00

01.15

01.45
02.15

03.30 03.30
04.00 04.00

 

STAR KING/

ยุทธการสะท้านตับ

วมิำนเมขลำ/(11มีค)
วยัแสบสำแหรกขำด

ชีวติดีด๊ีวงล้อ...ลุ้นรัก

พศุตม์ บานแย้ม , ณัฐรัฐ โมริสเลอกรอง, รินลณี ศรีเพ็ญ

ข่าว 3 มิติ โดย กติติ สิงหาปัด

สารคดี รู้คา่พลงังาน ,ชรัูก ชรูส

ภ.เกำหลี ลิขติรัก ตะวนัและจันทรำ(The Moon Embraces The sun) เก้ง กวำง บ่ำง ชะนี
โต๊ะจีน

เ ที่ ย ง วั น ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์
200,000.-             ตะลยุกองถา่ยJoker Variety

เร่ืองเลา่เสาร์-อาทิตย์

ศกึจ้าวมวยไทย

น าแสดงโดย ธีรเดช เมธาวรายุทธ , จิตตาภา แจ่มปฐม

เซย์ไฮ
ของฝากนักกอล์ฟ

168 ช่ัวโมง

ข่าววันใหม่ ซีอีโอ ซี้ปึ๊ก

ข่าว 3 มิติ โดย กติติ สิงหาปัดข่าว 3 มิติ

ครอบครัวข่าวเชา้

ภ.จีน พ่ีชายสุดฮอต
ภ.จีน พ่ีชายสดุฮอต

(Mo Mo Love),

ละครหลวงตามหาชนครอบครัวข่าวเชา้ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์

คืนส ำคัญ

ทีพีแอล อนิไซค์

 สปอร์ต กรูู 

the superstar ดาวท้าดวล,
ตีท้ายครัว

THE LOVE MACHINE

ข่าววันใหม่

กบัน้องสาวสุดเลฟิ กับน้องสาวสุดเลิฟ

100,000.-                                    01.30

ภ.เกาหลี ต านานกษัตริย์พิชิตบัลลังก์ , ก่อนบ่ายคลายเครียด , บางกอกกระซิบ โว้ว มายา

ละคร  ก าไลมาศ / ชำติพยคัฆ์ ละคร เจ้าบ้าน เจ้าเรือน

ของฝากนักกอล์ฟ

       ข่าววันใหม่    ข่าววันใหม่

เพชรรามา
พระรำม 4 คำเฟ่

สัปดาห์กีฬาโลก

น าแสดงโดย จรณ โสรัตน์ , นิษฐา จิรย่ังยืน น าแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี , ศรีริต้า เจนเซ่น
กมลเนตร เรืองศรี , ณัฐวิญญ์ วัฒนกิตติพัฒน์

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

ละคร ท่านชายก ามะลอ

คืนความสุขให้คนในชาติ
 ละคร วยัแสบสาแหรกขาด

ดนัดาราKidzaaa
ละคร วยัแสบสำแหรกขำด

แฟลชนิวส์

ขา่ว ,แฟลช นิวส ์30 วินาที

ละคร สำวน้อยร้อยล้ำน / ท่ำนชำยก ำมะลอ(2มีค)

ภ.จีน     เปำบุ้นจิน้ Season 1 (20 มีค)

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

the superstar ดำวท้ำดวล

ภ.จีนเปำบุ้นจิน้  Award

I love Thailandอิงลิช ออน ทวัร์ @ 1' KPNกำร์ตูน DREAMWORK เดินหน้าประเทศไทย

แกงค์รักเด็ก สตาร์ คดิส์ สมรภูมิไอเดีย

3แซ่บ

ครัวคุณต๋อย 
ตีท้ายครัว

ละคร  แอบรักออนไลน์ / ลมซ่อนรัก

อมย้ิม /การ์ตูน เณรน้อยเจ้าปัญญา

เทค ม ีเอาท์ ไทยแลนด์

ศกึ 12 ราศี

แฟลชนิวส์

กอ่นบ่ายคลายเครียด ท้าพิสูจน(์รีเทิร์น) เด็กอัจฉริยะ ท้าประลอง

ตีสิบเดย์ TODAY
SHOW

เดอะ ลิสท ์อัศจรรย์ความรู้ (3') เพ่ือนคู่คิด(3')

มาสเตอร์คย์ี เวทีแจ้งเกดิ ละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์

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

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

 ละครหลวงตามหาชน
วิกนี้สีชมพู

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

กำร์ตูน DREAMWORK

ราชนิีโต๊ะกลม  กำร์ตูนม้ำน้อยโพนี่

ชวิีตชวีา
ยกโขยง 6 โมงเชา้

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

    ผงัรายการช่อง           

ประจ าเดอืน มีนาคม 2559

120,000.-                  เชา้วันใหม่

ค  ร  อ  บ  ค  ร ั ว  ข่  า  ว  เ  ช้  า
75,000.-                                   ชวิีตไมส่ิ้นหวัง
100,000   ธรรมในใจ 120,0   ระเบียงบุญ
120,000.-              โลกยามเชา้สุดสัปดาห์

 ครอบครัวข่าวเด็ก


