
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24 4,11,28,25 5,12,19,26 6,13,20,27
04.00 04.00

04.30
04.45
05.10
05.35
05.55

05.35 5,19)สารคดี สุดหลาฟาเขียว 06.00
12,26) สารคดี เดินทางสรางชาติ

06.25
06.00

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

07.25
แองกรีเบิรดตูน นกซาจอมแซบ 07.30

5,19) แวรเรฟเวอร

12,26)  ลิฟวิง อิน เชป
07.50

09.30 08.15
09.35 (4)เลดีแม็กกาซีน

(11,25)พริง
(18)สบายดีคลีนิก 08.40

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

เริม 11 เมย 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
17.45

17.45

18.30 แฟลชนิวส 18.45
แฟลช นิวส 

เริม 13 เมย
แฟลช นิวส 

ก.เชลลดอน5 19.15
19.45 19.45

20.00
แฟลช นิวส 30 วินาที ขาว ,แฟลช นิวส 30 วินาที แฟลช นิวส 30 วินาที

20.15 20.15
12 เมย

15 เมย 3 เมย

22.45 22.45

23.15 23.30
(5) 23.15-01.15ภ.ฝรัง 2 fast 2 furiou

    180,000.-          สปอรตกูรู
                                             '00.15

00.15 00.20                 180,000.- 00.30
2,16,30)    ชอทเด็ด คนดัง

00.45 9,23)    เปดเลนสสองโลก เซยไฮ
00.50 ของฝากนักกอลฟ

0100
1.15

01.30
01.45

02.00
02.15

03.30 03.30
04.00 04.00

 

รอยแคนรอยรัก
รอยแคน

(12,19,26) จุดนัดภพ

เตนเปลี่ยนชีวิต ซีซั่น 2

รายการ

บันทึกกรรม

ศึกจาวมวยไทย

เรื่องเลาเสาร-อาทิตย

โตะจีน

THE  WINNER   IS

แจว

UNSEEN FOOTBALL

ศึก 12 ราศี

สตารสเตจ

เทค มี เอาท ไทยแลนด

อิงลิช ออน ทัวร @ 1' 

อมยิ้ม

250,000.-                              เสนหกีฬา

SUNSHINE DAY

เ รื่ อ ง เ ด น เ ย็ น นี้ 

ละคร    หนุมบานไร หวานใจไฮโซ /  รักนี้หัวใจมีครีบ

ขบวนการ 3ชา 

ภ.จีน

ละคร รักจัดเต็ม 

Road to Brasil
ขาววันใหม

(13,27) ซีอีโอซี้ปก

สมรภูมิไอเดีย

ขาว , ขาวนอกลู  ,   สีสันบันเทิง  ,   แฟลช นิวส@30วินาที

ละคร ธิดาแดนซ

เ   รื่   อ   ง   เ   ด   น   เ   ย็   น   นี้

 ครอบครัวขํา

ขาว 3 มิติ โดย กิตติ สิงหาปด

ขบวนการตูบนอยนักสู

ตีทายครัว

ทีมนี้พ่ีรัก

ชิงรอยชิงลาน
เหล่ียมโจร

ครัวคุณตอย 

The Family Gang

150,000.-                                      ละครธรรมนําชีวิต

สุขภาพแจว (2'),เพ่ือนคูคิด(3')
ละครนองใหมรายบริสุทธิ์

แฟลช นิวส 
มาสเตอรคีย เวทีแจงเกิด

สตอรเบอรรี่ครับเคก

กอนบายคลายเครียด

แผนผังรายการไทยทีวีสีชอง           ประจําเดือน  เมษายน  2557

75,000.-                                   ชีวิตไมส้ินหวัง
120,000.-                  เชาวันใหม

100,000.-     ธรรมในใจ 120,000 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
120,000.-              โลกยามเชาสุดสัปดาห

เร่ืองเลา ขาวดี

ยกโขยง 6 โมงเชา

ผูหญิงถึงผูหญิง
happy life กับคุณหรีด

100,000.ชีวิตชีวา

เ    ร่ื    อ    ง    เ    ล    า    เ    ช    า    นี้

 เท่ียวละไมไทยแลนดเวิลดทุงแสงตะวัน

120,000.- ครอบครัวขาวเด็ก

ตัวนิด พิชิตลาน
เดอะ เกสต เฮาส

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

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

ละคร    คูปรับสลับราง

ขาว 3  มิติ        โดย กิตติ  สิงหาปด

นําแสดงโดย สมารท กฤษดา, แยม มทิรา, โอต วรวุฒิ, โบท ธารา
ธีรเดช เมธาวรายุทธ ,  รินลณี ศรีเพ็ญ

นําแสดงโดย ทฤษฎี สหวงษ , สุนิสา เจทท , วิทยา วสไุกรไพศาล , พรชิตา ณ สงขลา

168 ช่ัวโมง

ตี 10 (AT TEN)ทูไนทโชว

ขาว 3 มิติ โดย กิตติ สิงหาปด

นําแสดงโดย เจษฎาภรณ ผลดี , แอน ทองประสม

ละคร   ลูกทาส / ไฟรักเพลิงแคน

ของฝากนักกอลฟ

ละคร สามีตีตรา / อยาลืมฉัน
สหรัถ สังคปรีชา , ศรีริตา เจนแซน

 คิวบิก / กวนคานทองกับแกงพอปลาไหล
คณิน ชอบประดิถ , วันสิริ ผองอําไพ

ภ.จีน รอยรักรอยแคน

ครอบครัวขาวเชาครอบครัวขาวเชา

ภ.จีน
รอยรัก

       ขาววันใหม   

สารคดี รูคาพลังงาน ,ชูรัก ชูรส

เพชรรามาสามแซบ
180,000.-                              สปอรตกูรู

ละคร เฮง เฮง เฮง ละคร ผกองเจาเสนห

เสาร-อาทิตย

 ขาววันใหม

เรืองเดนเย็นน ี
เสาร-อาทิตย

180,000.-                              สปอรตกูรู

สตาร คิดส

ขาว สีสันบันเทิง ขาว สีสันบันเทิง

ดาราการตูน 

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


