
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

6,13,20,27 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
04.00 04.00

04.30
04.45
05.10
05.35
05.55

05.35 4,18) สารคดี สุดหลาฟาเขียว 06.00
11,25) สารคดี เดินทางสรางชาติ

06.25
06.00

มอรนิงทิปส(สาระยามเชา) 55,000.-นักสํารวจ , กรมสรรพากร 06.50
150,000.- 150,000.- 06.55

07.25
แองกรีเบิรดตูน นกซาจอมแซบ 07.30

4,18)  แวรเรฟเวอร

11,25)  ลิฟวิง อิน เชป
07.50

09.30 08.15
09.35 (3)สบายดีคลีนิค

(10)พริง
(17,31) เลดีแม็กกาซีน 08.40
(24)ผูหญิงรอบรู 08.45

10.00 อรอยเลิศกับคุณหรีด 
10.05 09.15
10.10

10.35 แฟลช นิวส 09.45
11.00
11.05 10.30

12.15

แฟลชนิวสื
13.00

13.30 บางกอกกระซิบ โวว มายา
13.40

แฟลช นิวส แฟลชนิวสื 13.45
410,000.-                               14.00

14.10 แฟลช นิวส 14.30
แฟลซ นิวส แฟลชนิวสื

300,000.-                                14.45

แฟลชนิวสื
แฟลช นิวส 15.00

15.30
15.25 แฟลชนิวส อาวุธไอเดีย  แฟนคลับชอง 3
15.30

16.15
15.55

17.00

17.30
4)ภ.ไทย พยัคฆรายสายหนา 17.45

17.45 11)ภ.ไทย กอด
18)ภ.ไทย โยมผีพอ 5)ภ.ไทย แสบสนิทศิษยสายหนา
25)ภ.ไทย ฮะเกา 12)ภ.ไทย บุญชู 10

18.30 แฟลชนิวส 19)ภ.ไทย มะหมา 2 18.45
แฟลช นิวส 26) ภ.ไทย รักสุดทายปายหนา

แฟลช นิวส 
360,000.-   การตูนชุมชนนิมนตยิ้ม ๕ 19.30

19.45 19.45
20.00

แฟลช นิวส 30 วินาที ขาว ,แฟลช นิวส 30 วินาที แฟลช นิวส 30 วินาที
20.15 20.15

( 5มค.)
(13 มค.) (15 มค.)

22.45 22.45

23.15 23.30

    180,000.-          สปอรตกูรู
0.05                                              '00.15

00.15 00.20                 180,000.- 00.30
1,15,29)    ชอทเด็ด คนดัง

00.45 8,22)    เปดเลนสสองโลก
00.50 ของฝากนักกอลฟ

01.00
1.15

12,26) เวลา(01.30 - 02.00 น.) 01.30

01.45 02.00

02.15

03.30 03.30
04.00 04.00

 

ศึกจาวมวยไทย

เรื่องเลาเสาร-อาทิตย

โตะจีน

250,000.-                              เสนหกีฬา

ครอบครัวขาวเด็ก

ตัวนิด พิชิตลาน

สตารสเตจ

เทค มี เอาท ไทยแลนด

อิงลิช ออน ทัวร @ 1' 

The Poll เขาใจความตาง...อยางมีสไตล (4')  ,  ศัพทสอนรวย (1')  ครัวแลวแตคริต (5')

ผูหญิงถึงผูหญิงแจว

UNSEEN FOOTBALL

ศึก 12 ราศี

ทุบสถิติ
SUNSHINE DAY

ละคร รักจัดเต็ม 

เปรมมณัช สุวรรณานนท , ภัทรินทร เจียรสุข
นําแสดงโดย ปกรณ ฉัตรบริรักษ , ราศี บาเล็นซิเอกา , ดนัย จารุจินดา

ตีทายครัว

ทีมนี้พ่ีรัก

ชิงรอยชิงลาน
เหล่ียมโจร

บันทึกกรรม

กอลฟ กูรู

ภ.จีน

 ซีอีโอ ซี้ปก

ภ.จีน

ละคร  มาเฟยตาหวาน / คุณชายรักเร (29มค.)

เ   รื่   อ   ง   เ   ด   น   เ   ย็   น   นี้

 ครอบครัวขํา

สมรภูมิไอเดีย

ขาว 3 มิติ โดย กิตติ สิงหาปด

จุดนัดภพ

The Family Gang

ขาววันใหม

Road to Brasil

ดาราการตูน 

เ  ท่ี  ย  ง  วั  น  ทั  น  เ  ห  ตุ  ก  า  ร  ณ

กอนบายคลายเครียด

ปงปอนดกับกวนชวนสงสัย

ละคร    สามหนุมเนื้อทอง 

อมยิ้ม

ครัวคุณตอย 

ละครธรรมนําชีวิต

สุขภาพแจว (2'),เพ่ือนคูคิด(3')

ละครนองใหมรายบริสุทธิ์
แฟลช นิวส 

มาสเตอรคีย เวทีแจงเกิด
สตอรเบอรรี่ครับเคก

แผนผังรายการไทยทีวีสีชอง           ประจําเดือน  มกราคม  2557

 ชีวิตไมส้ินหวัง
120,000.-                  เชาวันใหม

ธรรมในใจ ระเบียงบุญ

เปร้ียวปาก เช็คอิน

ครอบครัวขาวเด็ก (10')  Did You Know?(คุณรูหรือไม) (5')    มองโลกแบบวิกรม (5')    HEALTH ME  PLEASE(3')

กวนขาวเชาวันหยุด

ค  ร  อ  บ  ค  รั  ว  ข  า  ว  เ  ช  า
โลกยามเชาสุดสัปดาห

เร่ืองเลา ขาวดี

ยกโขยง 6 โมงเชา

happy life กับคุณหรีด

ชีวิตชีวา

เ    ร่ื    อ    ง    เ    ล    า    เ    ช    า    นี้

เท่ียวละไมไทยแลนดเวิลดทุงแสงตะวัน

เดอะ เกสต เฮาส

สุขภาพแจว (2')  , เดอะ ลิสท อัศจรรยความรู (3')

ละครหลวงตามหาชน

รักสุดฤทธิ์ / ในสวนขวัญ
มนัสนันท เลิศพันธวงศสกุล , ภัทรากร ตังสุขกุล , โฟกัส จิระกุล

ละคร    ลูกไมของพอ

ขาว 3  มิติ        โดย กิตติ  สิงหาปด

กฤษฎา พรเวโรจน , ณฐพร เตมีรักษ , จรณ โสรัตน

ขาว , ขาวนอกลู  ,   สีสันบันเทิง  ,   แฟลช นิวส@30วินาที

168 ช่ัวโมง

ตี 10 (AT TEN)ทูไนทโชว

ของฝากนักกอลฟ

นําแสดงโดย อธิชาติ ชุมนานนท , ภีรนีย คงไทย

ละคร  มาดามดัน / เวียงรอยดาว

ขาว 3 มิติ โดย กิตติ สิงหาปด

ละคร  สามี / ไฟในวายุ
นัฐฐพนธ ลียะวณิช , แจ็คกี ชาเคอลีน , จินตหรา สุขพัฒน

เพชรรามาสามแซบ

ภ.จีน รอยรักแรงแคน

ครอบครัวขาวเชาครอบครัวขาวเชา

180,000.-                              สปอรตกูรู

ละคร เฮง เฮง เฮง ละคร ผกองเจาเสนห

เสาร-อาทิตย

 ขาววันใหม

เรืองเดนเย็นน ี
เสาร-อาทิตย

180,000.-                              สปอรตกูรู

ขาว สีสันบันเทิง ขาว สีสันบันเทิง

รอยรักแรงแคน
รอยรักแรงแคน

เ รื่ อ ง เ ด น เ ย็ น นี้ 

สตาร คิดส

       ขาววันใหม   

เซยไฮสารคดี รูคาพลังงาน ,ชูรัก ชูรส


