Press Release:
อสมท เขย่ าผัง MCOT FAMILY ช่ อง 14 อัดรายการใหม่ เต็มจอ
MCOT Family ช่อง 14 อัดคอนเทนท์ใหม่ดงึ ผู้ชมนัง่ เฝ้าหน้ าจอ ด้ วยการยกขบวนพิธีกรดัง พร้ อม
รายการใหม่ลงจอ จัดเต็มสาระบันเทิง ดูสนุกทังครอบครั
้
ว
MCOT FAMILY ช่อง 14 ปรับผังรายการใหม่ให้ ผ้ ูชมได้ เลือกรับชมอย่างจุ ใจ โดยแบ่งสัดส่วน
รายการออกเป็ น ประเภทสาระความรู้ 22.48% สาระบันเทิง 18.15% บันเทิง 30.29% ข่าว 12.01% และ
สาธารณประโยชน์ 16.97% พร้ อมยกขบวนพิธีกรชื่อดัง อาทิ กูรูความงาม โมเม – นภัสสร บุรณศิริ พิธีกร
สาวเหนือ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, คุณแม่ลกู แฝด นานา ไรบีนา, คูข่ วัญคูข่ ่าว กาภู ภูริภูวดล รัชนี สุทธิธรรม,
คูร่ ักคนบันเทิง อุ๋ย – ทัศริ นทร์ และ ต๊ อก – ศุภกรณ์ กิจสุวรณ, ทีน – ศราวุฒิ พุ่มทอง, เน็ตไอดอลชื่อดัง
แมลงเมี่ยง, คุณแม่ผ้ ปู ระกาศข่าวคนดัง แอม – ชลธิชา อัศวาณิชย์, ผู้ประกาศหนุ่มสายสุขภาพ ตัว่ – สุทิวสั
หงส์พนู พิพฒ
ั น์ ร่วมสร้ างสีสนั
สาหรับรายการใหม่ ๆ ที่มาเสริมทัพสร้ างสาระบันเทิงให้ กบั MCOT Family ช่อง 14 ได้ แก่
รายการสวยศาสตร์ ศาสตร์ แห่ง ความสวยที่ จ ะช่วยให้ คุณ “สวย” ได้ อย่างมี “สติ” และ
“ปลอดภัย” กับ พิธีกร โมเม – นภัสสร บุรณศิริ กูรูด้านความสวยความงามแถวหน้ าของเมืองไทย ร่ วม
เจาะลึก ถึ ง ข้ อสงสัย ผ่า นค าแนะน าที่ ถูก ต้ อ งจากคุณ หมอผู้เ ชี่ ย วชาญ รวมทัง้ น าเสนอวิ ธี ก ารพัฒ นา
รูปลักษณ์ที่สามารถทาได้ ด้วยตัวเอง ติดตามได้ ทกุ วันอาทิตย์ เวลา12.00 – 12.30 น.
รายการ Happy Parenting แนะวิธีเลี ้ยงลูกให้ ถกู วิธี โดย นานา ไร บีนา คุณแม่ลกู แฝด น้ องบีน่า
& น้ องบรู๊คลิน ที่จะมาบอกเล่าเรื่ องราวการเลี ้ยงลูกอย่างมีความสุขด้ วยแนวทาง Positive Parenting และ
กิจกรรมที่เสริมสร้ างทักษะชีวิตเพื่อลูกเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ติดตามได้ ทกุ วันเสาร์ เวลา 12.00 – 12.30 น.
รายการสี่บ้านลั่นทุ่ง TALK Variety ขยี ้ใจ ร่วมเปิ ดประเด็นสร้ างสรรค์ พร้ อมให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีแห่งความเป็ นไทย กับพิธีกรสุดฮา ตัวแทน 4 ภาค
พี่หนวด สะตอ วิภาค อุไรโรจน์ พิธีกรหนุม่ ลันลา
้ สาเนียงใต้ , อรอนงค์ ปั ญญาวงศ์ พิธีกรสาวเหนือ สาเนียง
เมือง, ดีเจอ้ ายป๊ อบ ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์ พิธีกรอารมณ์ ขัน สาเนียงหนุ่มอี สาน และหนึ่ง – ณีรชา หลิม
สมบูรณ์ สาวสวย รวยอารมณ์ชนั ตัวแทนภาคกลาง ติดตามได้ ทกุ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.30 – 15.00 น.
รายการ Knock Out ภารกิจพิชิตบ้ าน เผยเคล็ดลับและไม่ลบั จัดการกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้
อยู่หมัด “กับปั ญหา...ในบ้ านและครอบครัว ” กับ 4 พิธีกรคุณภาพเพื่อครอบครัวตัวจริ ง อุ๋ย – ทัศริ นทร์ ,
ต๊ อก – ศุภกรณ์, ทีน – ศราวุธ และ แมลงเมี่ยง ติดตามได้ ทกุ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 11.00 น.
รายการคู่ข่าวเล่ าทุกเรื่ อง โดย 2 พิธีกรคูข่ วัญคูข่ ่าว กาภู ภูริภูวดล และ รัชนี สุทธิธรรม ลงพื ้นที่
พบพี่น้องเกษตรกร ติดตามปัญหาทุกข์ร้อนของชุมชน รับชมสีสนั ข่าวทัว่ ไทย เรื่ อง UNSEEN แปลกใหม่ ทัว่
ไทยและทัว่ โลก ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 – 12.00 น.

รายการ KIDS DE DO DEE (คิดส์ -ดี-ดู-ดี) รายการข่าวและสาระดีๆสาหรับทุกคนในครอบครัว
โดย ตัว่ – สุทธิวสั หงส์พูนพิพฒ
ั น์, แอม – ชลธิชา อัศวาณิชย์, เก้ า – วรเกียรติ นิ่มมาก และ อันนา เชื ้อ
ประมง ที่มาร่ วมแชร์ ประสบการณ์เปิ ดโลกกว้ าง เล่าเรื่ องการศึกษา เรี ยนอย่างไรให้ สนุก เติมเต็มความ
บันเทิงกับดนตรี งานอดิเรก ส่งสริ มความผูกพันพ่อแม่ลูก ติดตามได้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 –
08.00 น.
รายการอยู่อย่ าง STRONG by สโมสรสุขภาพ รายการที่จะมายกระดับความ Strong ในตัว
คุณ ชวนบริ หารร่ างกายด้ วยการขยับ อย่าง Strong พร้ อมพาไปปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ
ตอบปัญหาสุขภาพแบบสด ๆ ในรายการ ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 14.00 – 14.30 น.
รายการพยัคฆ์ ร้า ยวั ยทอง รายการวาไรตีแ้ สนสนุกส าหรั บรุ่ นเก๋า พบกับภารกิ จ แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ กับพยัคฆ์ ร้ายร่ วมรุ่ น และสาระความรู้ เพื่อดูแลสุขภาพ เพื่ อค้ นหาและท้ าทายความเป็ น
พยัคฆ์ร้ายที่ซ่อนอยู่ในตัวของผู้สูงวัย กับพิธีกร 2 วัย รุ่ นเล็ก ปะทะ รุ่ นใหญ่ ติดตามได้ ทุกวันศุกร์ เวลา
15.30 – 16.00 น.
รายการอุ่นใจใกล้ หมอ พบกับนานาสาระด้ านการแพทย์ การออกกาลังกาย ฟั งง่ายตามสไตล์
พ่อลูกอารมณ์ดี โดย รศ.นพ.ปั ญญา ไข่มกุ และอาจารย์ภาคภูมิ ไข่มกุ ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 20.15
– 20.30 น.
รายการ Pet Society เปิ ดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี ้ยงในแบบที่คณ
ุ ไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อน
โดยเฉพาะสัตว์เลี ้ยงที่สร้ างมูลค่าทางด้ านการตลาดสูงถึงหลักล้ าน รวมถึงเรื่ องราวของชีวิตดาราสัตว์ เจ้ า
บทบาท และเรี ยนรู้การดูแลสัตว์เลี ้ยงแสนรักของคุณ ติดตามทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30 – 12.30 น.
MCOT Family ช่อง 14 ยังคงอัดแน่นด้ วยรายการคุณภาพที่ให้ ทงสาระและความสนุ
ั้
ก ดูเพลิน ทัง้
ครอบครัว ติดตามรายการดี ๆ ได้ ทาง MCOT Family ช่อง 14 สนุก สร้ างสรรค์ สร้ างอนาคต
*****************************************

