
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) นักสํารวจ , กรมสรรพากร 06.50
06.55

07.25

4,18) แวรเรฟเวอร

11,25) ลิฟวิง อิน เชป 07.45
200 000                                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

14.10 แฟลช นิวส 
แฟลซ นิวส แฟลชนิวสื

240 000                               14 45 14.45

แฟลช นิวส 
15.30

15.25 แฟลชนิวส อาวุธไอเดีย  แฟนคลับชอง 3
15.30 การตูน 

15.55 16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.30 แฟลชนิวส์
10 กย

19.00

19.45

แฟลช นิวส 30 วินาที 20.00
20.15 20.15

2 ตค

22.45 22.45

23.15 23.30

(4) 23.30-01.30ภ.ฝรัง The Bourne
       สปอร์ตกูรู                   ultimatum

                                             '00.15
00.15 0.2 00.15

1,15,29)    ชอทเด็ด คนดัง
00.45 8,22)    เปิดเลนส์ส่องโลก เซยไฮ
00.50 ของฝากนักกอลฟ 00.45

01.15
01.30

01.45

02.15

03.30 03.30
04.00 04.00

 

ศึกจาวมวยไทย

คิดเช่นเห็นต่าง
คิดเช่นเห็นต่าง

ชิงร้อยชิงล้าน

 สปอร์ต กูรู วีคลีย์

THE FACE

THAILAND

เทค มี เอาท ไทยแลนด

ดันดารา

ตีทายครัว

YOU ARE MY DESTINY,

ขาว ,แฟลช นิวส 30 วินาที

นองใหมรายบริสุทธิ์

สตารสเตจ,

ละครหลวงตามหาชน

ข่าว 3 มิติ โดย กิตติ สิงหาปัด

ครัวคุณต๋อย 

เ   รื�   อ   ง   เ   ด่   น   เ   ย็   น   นี�

สมรภูมิพรมแดง

ตีทายครัว

เพชรรามา
ทูไนท์โชว์ ตี 10 (AT TEN)

นําแสดงโดย ยุกต สงไพศาล , แพทริเซีย กูด , ธัญญาเรศ เฮงตระกูล

3แซบ

สตารสเตจ

ภ.จีน 

ชะตารัก ลิขิตหัวใจ 

ขาววันใหม       ขาววันใหม   

(11,18,25) จุดนัดภพ

แฟลช นิวส์ 

THE VOICE

ละคร     รักประกาศิต

เรื่องเลาเสาร-อาทิตย

ข่าว 3 มิติ โดย กิตติ สิงหาปัด

นําแสดงโดย อธิชาติ ชุมนานนท , ราณี แคมเปน ,กลมเนตร เรืองศรี

โตะจีน

ศึก 12 ราศี

สมรภูมิไอเดีย

ขาว , ขาวนอกลู  ,   สีสันบันเทิง  ,   แฟลช นิวส@30วินาที

สตาร คิดส

150,000.-                                      ละครธรรมนําชีวิต

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

ขบวนการตูบนอยนักสู ทไวไลทโชว

The Family Gang

11,18,25)    168 ชั�วโมง

(1,15,29) บันทึกกรรม

เดนคุณ งามเนตร , คณิศ ปยะปภากรกูล , เบญจวรรณ อาคเนอร

100,        ชีวิตชีวา

ละครนองใหมรายบริสุทธิ์
แฟลช นิวส์ 

มาสเตอรคีย เวทีแจงเกิด
สตอรเบอรรี่ครับเคก

กอนบายคลายเครียด

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

ละคร เฮง เฮง เฮง ละคร ผกองเจาเสนห

สุขภาพแจว (2'),เพือนคูคิด(3')

แผนผังรายการไทยทีวีสีชอง           ประจําเดือน  ตุลาคม  2557

75,000.-                                   ชีวิตไมสิ้นหวัง
120,000.-                  เชาวันใหม

100,0    ธรรมในใจ 120,    ระเบียงบุญค  ร  อ  บ  ค  รั  ว  ข  า  ว  เ  ช  า
120,000.-              โลกยามเชาสุดสัปดาห

ป๊ะป๋าจําเป็น

100,000 เที่ยวละไมไทยแลนดเวิลด100,000.- ทุงแสงตะวัน

120,000.- ครอบครัวขาวเด็ก

120,000.-ครอบครัวข่าวเด็ก (10')  120,000.-Did You Know?(คุณรู้หรือไม่) (5')   120,000.- มองโลกแบบวิกรม (5')    HEALTH ME  PLEASE(3')

happy life กับคุณหรีด

เ    รื่    อ    ง    เ    ล    า    เ    ช    า    นี้

 ยกโขยง 6 โมงเชา

ภ.เกาหลี ชะตารัก ลิขิตหัวใจ , กอนบายคลายเครียด , บางกอกกระซิบ โวว มายา

350,000.- ละครหลวงตามหาชน

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

สมาคมเมียจา 250,000.-                              เสน่ห์กีฬา

เดอะ เกสต เฮาส

เปรี้ยวปาก เช็คอิน

เกาะแก้วพิศดาร

ครอบครัวขาวเชาครอบครัวขาวเชา

ภ.จีน 

ชะตารัก ลิขิตหัวใจ

ละคร   เสือ สิงห์ กระทิง บ๊องส์ /สามหัวใจเสริมใยเหล็ก ตอนเสื�อสีฝุ่น (14 ตค)

แกงค์รักเด็ก

อิงลิช ออน ทัวร @ 1' 

อมยิ้ม

180 000 -                              สปอร์ตกร

ละคร เพลิงฉิมพลี ละคร รอยฝันตะวันเดือด / มาลีเริงระบํา
เล็ก ไอศูรย , เมธัส ตรีรัตนวารีสิน , ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล

 ละคร  ร้ายรักพยัคฆ์กังฟู
นําแสดงโดย รัฐภูมิ โตคงทรัพย,สุษิรา แองจิลีนา , ธัญญาเรศ เองตระกูล , เรืองศักดิ ลอยชูศักดิ , นาคร ศิลาชัย,เกริก ซิลเลอร

 ขาว สีสันบันเทิง

ของฝากนักกอลฟ

(8,22) ละคร รักจัดเต็ม

สารคดี รูคาพลังงาน ,ชูรัก ชูรส

Don't Lose The Money (อย่าทําเงินหล่น)

180 000 -                              สปอร์ตกร

เรื�องเด่นเย็นนี� เสาร์-อาทิตย์

เรื�องเด่นเย็นนี� เสาร์-อาทิตย์

01.15-01.45 ซีอีโอ ซี้ปก

 ขาววันใหม

ไฮไลท พรีเมียร ลีก

SEASON 3
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