
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย
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

05.35 3,17,31)สารคดี สุดหลาฟาเขียว 06.00
10,24)ารคดี เดินทางสรางชาติ

06.25
06.00

มอรนิงทิปส(สาระยามเชา) นักสํารวจ , กรมสรรพากร 06.50
06.55

07.25

07.50

09.30 08.15
09.35

08.40
08.45

10.00 อรอยเลิศกับคุณหรีด 
10.05 09.15
10.10

แฟลช นิวส์ แฟลช นิวส์ 09.30
10.35 แฟลช นิวส 

11.00
11.05 10.30

12.15

13.15 แฟลชนิวส
13.00

13.30 บางกอกกระซิบ โวว มายา
13.40 13.55

แฟลช นิวส 
แฟลชนิวส์ 14.00

14.10 แฟลช นิวส 
แฟลซ นิวส แฟลชนิวส

240 000                               14 45 14.45

แฟลช นิวส 
15.30

15.25 แฟลชนิวส อาวุธไอเดีย  แฟนคลับชอง 3
15.30

15.55 16.30

16.55

17.25

17.30

18.00 เดินหนาประเทศไทย
18.20

แฟลชนิวส
18.50 แฟลชนิวส์ 18.30 แฟลชนิวส

แฟลช นิวส์ 

400,000.-                                         19.15 19.00
19.30

ขาวในพระราชสํานัก,
19.50 สีสันบันเทิง , แฟลชนิวส 

20.00
20.20 20.15-20.45 น. 20.15

12 ตค 7 ตค

22.50 23.00 22.45

23.20 23.30

00.20                                              '00.15
180,000.- 00.15

7,21)    ชอทเด็ด คนดัง 00.15
00.50 14,28)    เปิดเลนส์ส่องโลก

ของฝากนักกอลฟ 00.45

01.00
ของฝากนักกอลฟ 01.15

01.30

01.45

02.15

03.30 03.30
04.00 04.00

 

ภ.จีน  แกลงจุบใหรูวารัก

พระราม 4 คาเฟ(31คต)
320000     จุดนัดภพ /

the face thailand
season 2(17ตค.)

 การ์ตูน  เชลล์ดอน ปี 6

เพชรรามา  สปอร์ต กูรู วีคลีย์

นําแสดงโดย  จรณ  โสรัตน , จรินทรพร จุนเกียรติ
นวินดา  เบอรตอตติ , ประภัทรพงศ ประสิทธิพงศ

บางกอกกระซิบ โวว มายา สตารสเตจ,
ตีทายครัว

ละครหลวงตามหาชน
ครอบครัวขาวเชา นองใหมรายบริสุทธิ์ ครอบครัวขาวเชา

ภ.จีน
ภ.จีน

แกลงจุบใหรูวารัก
ภ.จีน มารส ลุนรักนักบิด , กอนบายคลายเครียด , บางกอกกระซิบ โวว มายา แกลงจุบใหรูวารัก

กอนบายคลายเครียด

 ซีอีโอ ซี้ปก

ขาววันใหม

ของฝากนักกอลฟ

เซย์ไฮ

       ขาววันใหม   ขาววันใหม  ขาววันใหม

รายการพิเศษ รายการพิเศษ
สารคดี รูคาพลังงาน ,ชูรัก ชูรส 168 ชั�วโมง ทีพีแอล อินไซค์

ข่าว 3 มิติ โดย กิตติ สิงหาปัด ข่าว 3 มิติ โดย กิตติ สิงหาปัดข่าว 3 มิติ
THE LOVE MACHINE

รักจัดเต็ม บันทึกกรรม Gossip Girl Thailandวงล้อ...ลุ้นรัก

นําแสดงโดย  ธนวรรธน วรรธนะภูติ,พิจักขณา วงศารัตนศิลป นําแสดงโดย มาริโอ เมาเรอ , ชาลิดา  วิจิตรวงศทอง
ธีรเดช เมธาวรายุทธ , ณัฏฐณิขา ดังวัธนาวณิชย ปรมะ อิมอโนทัย , สาวิตรี สุทธิชานนท

ขาว ,แฟลช นิวส 30 วินาที

คืนความสุขให้คนในชาติ

 ละคร ห้องหุ่นละคร เพื�อนรักเพื�อนริษยา/สะใภ้จ้าว ละคร นางร้ายที�รัก /สองหัวใจนี�...เพื�อเธอ

ละคร  บ้านนี�ผีไม่ปออบ

ละคร    บ้านนี�ผีไม่ปอบ
ดันดาราKidzaaa

ห้องหุ่น

ขาวในพระราชสํานัก,ขาวนอกลู, สีสันบันเทิง, แฟลช นิวส@30วินาที ละคร หองหุน

ภ.จีนเปาบุ้นจิ�น
ภ.จีน     เปาบุ้นจิน Season 4

เ   รื�   อ   ง   เ   ด่   น   เ   ย็   น   นี� เรื�องเด่นเย็นนี� เสาร-์อาทิตย์

เรื�องเด่นเย็นนี� เสาร-์อาทิตย์

THE VOICEอิงลิช ออน ทัวร @ 1' Dance Your Fat Off/
ชวนชื�นแฟมิลี�โชว์ เดินหนาประเทศไทย

SHOW
อมยิ้ม ชุมชนนิมนตยิ้ม:รายลับในลับแล แกงครักเด็ก สตาร คิดส สมรภูมิไอเดีย ตีสิบเดย์

3แซบ

ครัวคุณตอย 
ตีทายครัวเทค มี เอาท ไทยแลนด

ละคร    ดาวเรือง สตารสเตจ

TODAY

เรื่องเลาเสาร-อาทิตย

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

ตะลุยกองถ่าย

กอนบายคลายเครียด ทาพิสูจน(รีเทิรน) เด็กอัจฉริยะ ทาประลอง
โตะจีน 150,000.-                                      ละครธรรมนําชีวิต

เดอะ ลิสท อัศจรรยความรู (3') เพือนคูคิด(3')

มาสเตอรคีย เวทีแจงเกิด ละครนองใหมรายบริสุทธิ์

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

ทีเด็ดลูกหนี้ happy life กับคุณหรีด เปรี้ยวปาก เช็คอิน
250 000                               เสน่ห์กีฬา

 ละครหลวงตามหาชน
วิกนี�สีชมพู

เ    รื่    อ    ง    เ    ล    า    เ    ช    า    นี้
ขาว...เชาวันหยุด

การ์ตูน เจ้าหญิงพิกุลทอง

ราชินีโตะกลม

100,00   ชีวิตชีวา
180,000.-  ยกโขยง 6 โมงเชา

ครอบครัวข่าวเด็ก (10')  Did You Know?(คุณรู้หรือไม)่ (5')   มองโลกแบบวิกรม (5')    HEALTH ME  PLEASE(3')
100,0   ทุงแสงตะวัน 100,000 เที่ยวละไมไทยแลนดเวิลด

    ผังรายการชอง           

ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

120,000.-                  เชาวันใหม

ค  ร  อ  บ  ค  รั  ว  ข  า  ว  เ  ช  า
75,000.-                                   ชีวิตไมสิ้นหวัง

100,000.-     ธรรมในใจ 120,000    ระเบียงบุญ

120,000.-              โลกยามเชาสุดสัปดาห
120,000.- ครอบครัวขาวเด็ก


	CH 3

