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เดินหนา้ประเทศไทย

ภ.จีน     เปาบุ้นจิน้

ละคร  มือปราบสายเดี่ยว

ข่าว 3 มติิ โดย กติติ สิงหาปัด

ยูโร ไฮไลท์2016(13มิย)
 ยโูร แมก็กาซีน ยทุธการสะท้านตับ

วิริฒิพา ภกัดีประสงค ์, หยาดทิพย ์ราชปาล ์, รวีวรรณ บุญประชม

ขา่วในพระราชส านกั,ขา่วนอกลู่, สีสนับนัเทิง, แฟลช นิวส์@30วินาที

เสียงลบัจบัไมค ์ซีซนั 2

ละคร มอืปราบสายเดี่ยว

วรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธ์ิ

ข่าว 3 มติิ โดย กติติ สิงหาปัดข่าว 3 มติิ

ชีวติดี๊ดีวงล้อ...ลุ้นรัก

ฐากรู การทิพย ์, กมลเนตร เรืองศรี

สารคดี รู้ค่าพลงังาน ,ชูรัก ชูรส

THE LOVE MACHINE

ละคร   นางทาส ละคร  เพียงชายคนนีไ้ม่ใช่ผู้วเิศษ
น าแสดงโดย ณัฐวุฒิ สกิดใจ , มนทิรา ตนัติประสูต น าแสดงโดย เจมส์ มาร์ , คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ

ภ.เกาหลี จางอ๊กจอง ต านานรักคู่บัลลังค์(jang ok-jung) เก้ง กวาง บ่าง ชะนี
โต๊ะจนี

เ ท่ี ย ง ว ัน ท ัน เ ห ตุ ก า ร ณ์
             ตะลุยกองถ่ายJoker Variety

เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย์

ศึกจา้วมวยไทย

ตีทา้ยครัว
ละครหลวงตามหาชนครอบครัวขา่วเชา้ นอ้งใหมร้่ายบริสุทธ์ิ

the superstar ดาวทา้ดวล,ก่อนบา่ยคลายเครียด . บางกอกระซิบ โวว้

แผนร้าย เกมรัก แผนร้าย เกมรัก

1.3

ข่าววนัใหม่ ซีอีโอ ซ้ีป๊ึก

ภ.เกาหลี

ครอบครัวข่าวเชา้

ของฝากนกักอลฟ์

       ข่าววนัใหม่    ขา่ววนัใหม่

คนืความสุขให้คนในชาติ
 ละค พิรุณพร ่ารัก /  ทายาทอสูร

ทีพแีอล อนิไซค์

น าแสดงโดย พรชิตา ณ สงขลา , ณฐัรัฐ โมริส เลอกรอง

 สปอร์ต กรูู คนืส ำคญัเพชรรามา
พระราม 4 คาเฟ่

ดนัดาราร้องลั่นทุ่ง
ละคร พรุิณพร ่ารัก/ทายาทอสูร

ละคร พรุิณพร ่ารัก /

แฟลชนิวส์

ข่าว ,แฟลช นิวส์ 30 วินาที

Season 6(12มิย)

เร่ืองเด่นเยน็นี ้เสาร์-อาทติย์

the superstar ดาวท้าดวล

ภ.จนีเปาบุ้นจิน้

การ์ตูน เณรน้อยเจ้าปัญญา
อิงลิช ออน ทวัร์ @ 1' HIDDEN SINGERการ์ตูน DREAMWORK เดินหนา้ประเทศไทย

เ   ร่ื   อ   ง   เ   ด่   น   เ   ย็   น   นี้
พระราม 4 ซันเดย์ (5 มยิ)

ไทยแลนด์ก๊อตทาเลนด์

เร่ืองเด่นเยน็นี้

แก็งครั์กเด็ก สตาร์ คิดส์ สมรภูมิไอเดีย

3แซ่บ

ครัวคุณต๋อย 
ตีทา้ยครัว

ละคร   เลือดมงักร

การ์ตูน มา้นอ้ยโพน่ี(My little pony original)

เทค มี เอาท ์ไทยแลนด์

ศึก 12 ราศี

แฟลชนิวส์

    ก่อนบ่ายคลายเครียด ทา้พิสูจน(์รีเทิร์น) เร่ืองดีดีโดย บนัทึกรรม

ตีสิบเดย์ TODAY
SHOW

เดอะ ลิสท ์อศัจรรยค์วามรู้ (3') เพ่ือนคู่คิด(3')

มาสเตอร์คีย ์เวทีแจง้เกิด ละครนอ้งใหมร้่ายบริสุทธ์ิ

The Poll เขา้ใจความต่าง...อยา่งมีสไตล ์(4')  ,  ศพัทส์อนรวย (1')  ครัวคริตจานด่วน (5')

ทีเด็ดลูกหน้ี happy life กบัคุณหรีด เปร้ียวปาก เช็คอิน
                            เสน่ห์กฬีา

 ละครหลวงตามหาชน
ล้ินติดโปร

เ    ร่ื    อ    ง    เ    ล่    า    เ    ช ้   า    น้ี
ข่าว...เชา้วนัหยดุ

การ์ตูน DREAMWORK

การ์ตูน  ชินจงัจอมแก่นราชินีโตะ๊กลม

              โลกยามเชา้สุดสัปดาห์
 ครอบครัวขา่วเดก็       ชีวิตชีวา

ยกโขยง 6 โมงเชา้
ครอบครัวข่าวเดก็ (10')  120,000.-Did You Know?(คุณรู้หรือไม่) (5')   มองโลกแบบวกิรม (5')    HEALTH ME  PLEASE(3') ทุ่งแสงตะวนั  เท่ียวละไมไทยแลนดเ์วิลด์

 ก่อนบา่ยคลายเครียด , บางกอกกระซิบ โวว้

    ผงัรายการชอ่ง           

ประจ าเดอืน มถินุายน 2559

                เชา้วนัใหม่

ค  ร  อ  บ  ค  ร ั ว  ข ่ า  ว  เ  ช ้ า
                                 ชีวิตไม่ส้ินหวงั
   ธรรมในใจ

ทายาทอสูร

    ระเบียงบุญ

ของฝากนกักอลฟ์

168 ช่ัวโมง

ภ.เกาหลี  จางอก๊จอง ต  านานรักคู่บลัลงัก ์,

เซย์ไฮ

ภ.เกาหลี

ข่าววนัใหม่

ภ. จีน นางพญาผมขาว ,


