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168 ช่ัวโมง

ภ.เกาหล ี จางอ๊กจอง ต านานรักคู่บัลลงัก์ ,

เซย์ไฮ

ภ.จีน

ข่าววันใหม่

ภ. จีน นางพญาผมขาว ,

แฟลชนวิส์

    ผังรายการช่อง           

ประจ าเดือน สิงหาคม 2559

120,000.-                  เช้าวันใหม่

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

ธรรมในใจ ระเบียงบุญ
โลกยามเช้าสุดสัปดาห์

ครอบครัวขา่วเดก็ ชวิีตชวีา
ยกโขยง 6 โมงเชา้

ครอบครัวข่าวเดก็ (10')     มองโลกแบบวกิรม (5')    HEALTH ME  PLEASE(3') ทุ่งแสงตะวัน  เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์

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

กำร์ตูน DREAMWORK

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

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

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

มาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ละครนอ้งใหมร้่ายบริสทุธิ์

ศึก 12 ราศี

ก่อนบ่ายคลายเครียด ท้าพิสูจน(์รีเทิร์น) เร่ืองดีดีโดย บันทึกรรม

ตีสิบเดย์ TODAY
SHOW

3แซ่บ

ครัวคณุต๋อย 
ตีท้ายครัว

ละคร   เลอืดมังกร

เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์

บำงกอกกระซิบ โว้ว  /    แฟลชนวิส์

อิงลชิ ออน ทัวร์ @ 1' ลำ แบนด์ดำการ์ตูน DREAMWORK เดินหนา้ประเทศไทย

พระราม 4 ซันเดย์

ไทยแลนด์ก๊อตทาเลนด์

เร่ืองเด่นเยน็นี้
เ   ร่ื   อ   ง   เ   ด่   น   เ   ย็   น   นี้

Season 6

เร่ืองเด่นเยน็นี ้เสาร์-อาทติย์

the superstar ดำวท้ำดวล

360,0ภ.จนีเปำบุ้นจิน้

สเตเดีย้ม 3 พระราม 4

ไทยแลนด์
เดินหนา้ประเทศไทย

ภ.จีน     เปำบุ้นจิน้

ดนัดาราร้องลั่นทุ่ง
ละคร สำยลบัรักป่วน

ละคร

ละคร บุษบาหน้าตลาด

ข่าวในพระราชส านกั ,แฟลช นวิส์ 30 วินาที

ของฝากนักกอล์ฟ

คนืความสุขให้คนในชาติ
 ละคร   สายลบัรักป่วน

ทีพแีอล อนิไซค์

น าแสดงโดย แอนดริว เกร็กสัน , เฌอมาลย์ บุญยศกัดิ์

 สปอร์ต กรูู คืนส ำคัญเพชรรามา

ของฝากนักกอล์ฟ

       ข่าววันใหม่    ขา่ววันใหม่

 กอ่นบา่ยคลายเครียด , บางกอกกระซบิ โว้ว

นางพญาผมขาว นางพญาผมขาว

100,000.-                                    01.30

ข่าววันใหม่ ซอีีโอ ซี้ปึ๊ก

ภ.จีน 

ศึกจ้าวมวยไทย

ตีทา้ยครัว
ละครหลวงตามหาชนครอบครัวขา่วเชา้ นอ้งใหมร้่ายบริสทุธิ์

the superstar ดาวทา้ดวล,กอ่นบา่ยคลายเครียด . บางกอกระซบิ โว้ว

ครอบครัวข่าวเชา้

แก็งเฟ้ียวเที่ยวทั่วไทยวงล้อ...ลุ้นรัก

ภ.เกำหลี จำงอ๊กจอง ต ำนำนรักคู่บัลลังค์(jang ok-jung) เก้ง กวำง บ่ำง ชะนี
โต๊ะจนี around the world

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

เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย์

ละคร บุษบำหน้ำตลำด

ข่าว 3 มติิ โดย กติติ สิงหาปัด

สารคดี รู้ค่าพลังงาน ,ชรัูก ชรูส

ละคร   คงกระพันนารี ละคร  แรงตะวนั / เพลงินรี
น าแสดงโดย ภูภูมิ พงษ์ภาณุ , ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชดั น าแสดงโดย เจษฎสภรณ์ ผลดี , ดาวิกา โฮร์เน่

รำยกำรพเิศษ

ยทุธการสะท้านตับ
THE LOVE MACHINE เจอร์นีย์ เดอะ ซีรีส์

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

วรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์

ข่าว 3 มติิ โดย กติติ สิงหาปัดข่าว 3 มติิ

สำยลบัรักป่วน

ชีวติดี๊ดี


