
จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์

5,12,19,26 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
04.00 04.00

04.30
04.45
05.10
05.35
05.55

05.35 3,17,31)สารคดี สุดหลา้ฟ้าเขียว 06.00
10,24)สารคดี เดินทางสร้างชาติ

06.25
06.00

มอร์น่ิงทิปส์(สาระยามเชา้) นกัสาํรวจ , กรมสรรพากร 06.50
06.55

07.25
แองกรีเบิร์ดตูน นกซ่าจอมแซบ 07.30

3,17,31) แวร์เรฟเวอร์

10,24) ลิฟวิง อิน เชป
07 50

ครอบครัวข่าวเดก็

ตัวนิด พชิิตล้าน

ก๊วนข่าวเชา้วนัหยดุ

ค  ร  อ  บ  ค  ร ั ว  ข่  า  ว  เ  ช ้ า
120,000.-              โลกยามเชา้สุดสัปดาห์

เร่ืองเล่า ข่าวดี

ยกโขยง 6 โมงเชา้

แผนผงัรายการไทยทวีสีชีอ่ง           ประจําเดอืน  พฤษภาคม  2557

75,000.-                                   ชีวิตไม่ส้ินหวงั
120,000.-                  เชา้วนัใหม่

100,000.-     ธรรมในใจ  ระเบียงบุญ

ชีวิตชีวา

เ    ร่ื    อ    ง    เ    ล่    า    เ    ช ้   า    น้ี

 เท่ียวละไมไทยแลนดเ์วิลด์ทุ่งแสงตะวนัครอบครัวข่าวเดก็ (10') Did You Know?(คุณรู้หรือไม่) (5')   มองโลกแบบวกิรม (5')    HEALTH ME  PLEASE(3')

07.50

09.30 08.15
09.35 (2)เลดีแมก็กาซีน

(16,30)พริง
(23)สบายดีคลีนิก 08.40

08.45
10.00 อร่อยเลิศกบัคุณหรีด 
10.05 09.15
10.10

10.35 แฟลช นิวส์ 09.45
11.00
11.05 10.30

12.15

แฟลชนิวสื
13.00

13.30 บางกอกกระซิบ โวว้ มายา
13.40

แฟลช นิวส์ แฟลชนิวสื 13.45
410,000.-                               14.00

250 000                               เสน่ห์กฬีา

ตวนด พชตลาน

ศึกจา้วมวยไทย

เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย์

โต๊ะจีน

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

แจ๋ว

ศึก 12 ราศี

สตาร์สเตจ

ครัวคุณต๋อย 
ี ้ ั

happy life กบัคุณหรีด

 ละครหลวงตามหาชน

150,000.-                                      ละครธรรมนาํชีวิต

สุขภาพแจ๋ว (2'),เพือนคู่คิด(3')
ละครนอ้งใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ

แฟลช นิวส์ 
มาสเตอร์คีย ์เวทีแจง้เกิด

สตอร์เบอร์ร่ีครับเคก้

ก่อนบ่ายคลายเครียด

ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง

เดอะ เกสต ์เฮา้ส์

สุขภาพแจ๋ว (2')  , เดอะ ลิสท ์อศัจรรยค์วามรู้ (3')

เปร้ียวปาก เชค็อิน

ละคร เฮง เฮง เฮง ละคร ผก้องเจา้เสน่ห์

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

14.10 แฟลช นิวส์ 14.30
แฟลซ นิวส์ แฟลชนิวสื

300 000                                 14 45

แฟลชนิวสื
แฟลช นิวส์ 15.00

15.30
15.25 แฟลชนิวส์ อาวธุไอเดีย  แฟนคลบัช่อง 3
15.30

16.15
15.55

17.00

17.30
17.45

17.45

18.30 แฟลชนิวส์ 18.45
แฟลช นิวส์ 

แฟลช นิวส์ 
ก.เชลล์ดอน5 19.15

19.45 19.45
20.00

แฟลช นิวส์ 30 วินาที ข่าว ,แฟลช นิวส์ 30 วินาที แฟลช นิวส์ 30 วินาที
20.15 20.15

เต้นเปลีย่นชีวติ ซีซ่ัน 2

บนัทึกกรรม
UNSEEN FOOTBALL

เทค มี เอาท ์ไทยแลนด์

อิงลิช ออน ทวัร์ @ 1' 

อมยิม้

The Family Gang

SUNSHINE DAY

เ ร่ื อ ง เ ด่ น เ ย ็น นี ้

ละคร      รักน้ีหวัใจมีครีบ

ขบวนการ 3ช่า 

THE  WINNER   IS

สมรภมิูไอเดีย

ข่าว , ข่าวนอกลู่  ,   สีสันบนัเทิง  ,   แฟลช นิวส์@30วินาที

ละคร ธิดาแดนซ์

เ   ร่ื   อ   ง   เ   ด่   น   เ   ย ็  น   นี้

ขบวนการตูบน้อยนักสู้

ตีทา้ยครัว

ทีมน้ีพ่ีรัก

ชิงร้อยชิงลา้น
เหล่ียมโจร

ละคร    กหุลาบซ่อนกลิน่

เสาร์-อาทติย์

เรืองเด่นเย็นนี 
เสาร์-อาทิตย์

สตาร์ คิดส์

ข่าว สีสนับนัเทิง  ข่าว สีสนับนัเทิง

ดาราการ์ตูน 

20.15 20.15

22.45 22.45

23.15 23.30
(3) 23.15-01.15ภ.ฝร่ัง THE FAST AND THE FU

    180 000           สปอร์ตกร AKA THE FAST AND THE FURIOUS4
                                             '00.15

00.15 0.2 00.30
7,21)    ชอทเดด็ คนดงั

00.45 14,28)    เปิดเลนส์ส่องโลก เซยไ์ฮ
00.50 ของฝากนกักอลฟ์

0100
1.15

01.30
01.45

02.00
02.15

15 พค

ภ.จีน ชะตารักกาํหนดเลิฟ
ลิขิตรักแคน้ฝังใจ /

ภ จีน ชะตารักกาํหนดเลิฟ

(10,24,31) จุดนัดภพ

รายการ

ธีรเดช เมธาวรายทุธ ,  รินลณี ศรีเพญ็
นาํแสดงโดย ทฤษฎี สหวงษ ์, สุนิสา เจทท ์, วทิยา วสุไกรไพศาล , พรชิตา ณ สงขลา

ภ.เกาหลี

ละคร รักจดัเต็ม 

Road to Brasil
ข่าววนัใหม่

(11,25) ซีอีโอซ้ีป้ึก

 ครอบครัวขํา

ข่าว 3 มติิ โดย กติติ สิงหาปัด

ละคร อย่าลมืฉัน
สหรัถ สงัคปรีชา , ศรีริตา้ เจนแซ่น

 ก๊วนคานทองกบัแก๊งพ่อปลาไหล

ข่าว 3  มติิ        โดย กติติ  สิงหาปัด

นาํแสดงโดย สมาร์ท กฤษฎา, แยม มทิรา นาํแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี , แอน ทองประสม

ละคร  ไฟรักเพลงิแค้น

168 ช่ัวโมง

ตี 10 (AT TEN)ทูไนท์โชว์

ข่าว 3 มติิ โดย กิตติ สิงหาปัด

ของฝากนกักอลฟ์

ภ.เกาหลี  ลิขิตรักแคน้ฝังใจ / ภ.จีน กหุลาบสีม่วง
ภ.เกาหลี

ลิขิตรักแคน้ฝังใจ /

       ข่าววนัใหม่   

สารคดี รู้ค่าพลงังาน ,ชูรัก ชูรส

เพชรรามาสามแซ่บ
180 000 -                              สปอร์ตกร

 ข่าววนัใหม่
180 000 -                              สปอร์ตกร

18 พค

03.30 17 พค 03.30
04.00 04.00

 

ภ.จน ชะตารกกาหนดเลฟ

ครอบครัวข่าวเชา้ครอบครัวข่าวเชา้


