
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25 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) นักสํารวจ , กรมสรรพากร 06.50
06.55

07.25
แองกรีเบิรดตูน นกซาจอมแซบ 07.30

(5,19)            แวรเรฟเวอร

(12,26)         ลิฟวิง อิน เชป
07 50ตัวนิด พชิิตล้าน

 เท่ียวละไมไทยแลนดเวิลดทุงแสงตะวัน

คดิเช่นเห็นต่าง

ครอบครัวขาวเด็ก

ครอบครัวข่าวเดก็   Did You Know?(คุณรู้หรือไม่)   มองโลกแบบวกิรม    HEALTH ME  PLEASE

เ    รื่    อ    ง    เ    ล    า    เ    ช    า    น้ี

ยกโขยง 6 โมงเชา

แผนผังรายการไทยทีวีสีชอง           ประจําเดือน  กรกฎาคม  2557

ชีวิตไมสิ้นหวัง
เชาวันใหม

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

ชีวิตชีวา

07.50

09.30 08.15
09.35

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 13.55

แฟลช นิวส 
แฟลชนิวสื 14.00

             

เปร้ียวปาก เช็คอิน
ละครหลวงตามหาชน

The Poll เขาใจความตาง...อยางมีสไตล ,  ศัพทสอนรวย ครัวแล้วแต่คริต

สมาคมเมียจา เสน่ห์กฬีา

ตวนด พชตลาน
เดอะ เกสต เฮาส

happy life กับคุณหรีด

ละครนองใหมรายบริสุทธิ์
แฟลช นิวส์ 

มาสเตอรคีย เวทีแจงเกิด
สตอรเบอรร่ีครับเคก

กอนบายคลายเครียด

สุขภาพแจว , เดอะ ลิสท อัศจรรยความรู

ละคร เฮง เฮง เฮง ละคร ผกองเจาเสนห

สุขภาพแจว, เพือนคูคิด

โตะจีน

ศึก 12 ราศี
เ  ท่ี  ย  ง  วั  น  ทั  น  เ  ห  ตุ  ก  า  ร  ณ

เร่ืองเลาเสาร-อาทิตย

ละครธรรมนําชีวิต

3แซ่บ

ี  ไ 

ศึกจาวมวยไทย

ครัวคุณต๋อย 
ตีทายครัว

14.10 แฟลช นิวส 
แฟลซ นิวส 14.30

14 กค 14.45

แฟลชนิวสื
แฟลช นิวส 15.00

15.30
15.25 แฟลชนิวส อาวุธไอเดีย  แฟนคลับชอง 3
15.30 การตูน 

15.55
17.00

17.30
17.45

18.30 แฟลชนิวส์

19.00

19.45

แฟลช นิวส 30 วินาที 20.00
20.15 20.15

18 กค

THE ANGEL
นางฟาติดปก

เร่ืองเด่นเยน็นี ้เสาร์-อาทติย์

ชิงร้อยชิงล้าน

ทาเลนต์ ซีซัน 4

สตาร คิดส

ขาว สีสันบันเทิง

ดาราการตูน 

อิงลิช ออน ทัวร @ 

อมยิ้ม ขบวนการตูบนอยนักสู ทไวไลทโชว

The Family Gang
ละคร    ลูกสาวพ่อมด

สมรภูมิไอเดีย

ขาว , ขาวนอกลู  ,   สีสันบันเทิง  ,   แฟลช นิวส@30วินาที

เกาะแก้วพศิดาร
แฟลช นิวส์ 

ไทยแลนด์ก๊อต

ละคร      ส่ือรักสัมผัสหัวใจ / ปญญาชนกนครัว

เทค ม เอาท ไทยแลนด

ดนัดารา

เปดกองวิก  3สตารสเตจ

เ   ร่ื   อ   ง   เ   ด่   น   เ   ย ็  น   นี้

ตทายครว

ขาว ,แฟลช นิวส 30 วินาที
18 กค

8 กค 16 กค

22.45 22.45

23.15 23.30
(5) 23.30-01.30 ภ.ฝรัง FAST FIVE

สปอร์ตกูรู
                                    '00.15

00.15 00.20 00.15
(2,16,30)    ชอทเดด็ คนดงั

00.45 (9,23)    เปิดเลนส์ส่องโลก เซยไฮ (13,20,27) ซีอีโอ ซีปก
00.50 ของฝากนักกอลฟ 00.45

01.30

02.15

 สปอร์ต กรูู วคีลย์ี

นําแสดงโดย ภูภูมิ พงศภาณุ , พิจักขณา วงศารัตนศิลป ,ฐกฤต ตวันพงศ , จรินทรพร จุนเกียรติ ,ธัญญาเรศ เฮงตระกูล

ตี 10 (AT TEN)
สารคดี รูคาพลังงาน ,ชูรัก ชูรส

นําแสดงโดย พิรัชต นิธิไพศาลกุล , ราศี บาเลนซิเอกา ,เอกพงศ จงเกษกรณ

      ขาววันใหม   

ข่าว 3 มิต ิโดย กติต ิสิงหาปัด

ละคร  รักนีเ้จ้จัดให้ / ดาวเคียงเดือน

ของฝากนักกอลฟ

(9,23) ละคร รักจดัเต็มทูไนท์โชว์
สปอร์ตกูรู

ละคร เรือนริษยา/ รากบุญ2  รอยรัก แรงมาร ละคร เสน่หาสัญญาแค้น /รอยรักหักเหลีย่มตะวนั
สุริยนต อรุณวัฒนกูล , ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ

ภ.จีน ชะตารักกําหนดเลิฟ /

(12,19,26)    168 ช่ัวโมง

(2,16,30) บันทึกกรรม

แจคกี ชาเคอลีน , วิริฒิพา ภักดีประสงค , ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท
นําแสดงโดย มาริโอ เมาเรอ , ณฐพร เตมีรักษ , ณปภา ตนตระกูล

(12,19,26) จุดนัดภพ
ข่าว 3 มิต ิโดย กติต ิสิงหาปัด

ภ.จีน ลิขิตรัก แรงปรารถนา , กอนบายคลายเครียด , บางกอกกระซิบ โวว มายา

สปอร์ตกูรู

เพชรรามา

ขาววันใหม

สมรภูมิพรมแดง

ภ.จีน ชะตารักกําหนดเลิฟ /

ตีทายครัว

HUI ZHOU WOMAN(12กค)
HUI ZHOU WOMAN ( 6 กค)สตารสเตจ,

(6) 00.15-01.15 เจ็ตสกี

03.30 03.30
04.00 04.00

 
ครอบครัวขาวเชาครอบครัวขาวเชา

ตทายครว
นองใหมรายบริสุทธิ์ ละครหลวงตามหาชน


