3 สิ งหาคม 2561
เรียน : บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการข่ าวบันเทิง
เรื่ อง : ขอเชิญร่ วมงานกิจกรรม “วิก 3 ยามบ่ าย”
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3, ช่ อง 33, ช่ อง 28, ช่ อง 13 จัดงาน “วิก 3 ยามบ่ าย” เป็ นการเปิ ดโผรายการ
เด็ด ช่ วงครึ่ งปี หลัง 2562 ให้กบั พี่ๆ น้องๆ เอเจนซี่ ได้ชมกัน ในบรรยากาศสบายๆ เหมือนมาจิบน้ าชายามบ่ายกับคน
คุน้ เคย โดยรายการดีที่ตบเท้ามาเสริ์ ฟ ไม่วา่ จะเป็ น รายการข่ าว เรื่ องเล่าหน้ าหนึ่ง (พิธีกร ไก่ - ภาษิต) และ เทีย่ งวันทัน
เหตุการณ์ (พิธีกร หนุ่ม – กรรชัย) รายการวาไรตี้ ภาพรวมซี รียส์ ุ ดฮิตจากทัว่ โลก ทางช่อง 13 / ละครฮิตที่ยงั คงฮอตอยู่
เสมอ ละครรี รันช่อง 28 และ ซี รีส์ไทยที่ผลิตไปเพื่อออกอากาศทั้งทางช่อง 28 และ ประเทศจีน อย่าง Meo Me & You
แมวของเขาและรักของเรา และ Beauty Boy ผูช้ ายขายสวย / วาไรตี้เกมโชว์ที่จะมาเรี ยกรอยยิม้ จากทุกคนในครอบครัว
กับ Hollywood Game Night Thailand และ คู่ไหนใช่เลย ทางช่อง 33 ด้าน “EVENT” อีเว้นท์พิเศษจากรายการสุ ดฮิต
ทางช่อง 13 และ 28 ที่จะเป็ นมหกรรมอาหารกลางห้างที่คดั สรรมาจากแขกรับเชิ ญที่เคยออกรายการ ผูห้ ญิงถึงผูห้ ญิง
และ แจ๋ ว แถมยังมีการออกร้านของเซเลปดาราด้วย กับกิจกรรม “ผู้หญิง ยกกาลัง แจ๋ ว ช้ อป ชิ ม ชิ ว แฟร์ ” และงานนี้ทุก
ท่านจะได้พบกับทีมนักแสดงจากละคร 4 เรื่ องด้วยกัน อาทิ ละคร “ดวงใจในไฟหนาว” นาโดย ผูจ้ ดั และผูก้ ากับ พีค่ ิง –
สมจริง, พีบ่ ๊ วย นันทวรรณ บทประพันธ์และโทรทัศน์, เจมส์ มาร์ และ จีน่า ญีนา / ละคร “ด้ วยแรงอธิษฐาน” นาโดย ผู ้
จัดสาวสวย คุณดาว พอฤทัย พร้อมด้วยนางเอกสาวสวย มิว นิษฐา / ละคร “ปี่ แก้ วนางหงส์ ” นาโดย ผูจ้ ดั คนเก่ง พี่นก
จริยา, พี่แมน เมธี ผูก้ ากับ พร้ อมด้ วย เกรท วรินทร, เบลล่ า ราณี, อเล็กซ์ เรนเดลล์ , เก้ า สุ ภัสรา / และละครเรื่ อง “ชาติ
เสื อพันธุ์มังกร” อาปิ่ น ณัฏฐนันท์ , เจมส์ มาร์ , เดียร์ น่า ฟลีโป และ สายไหม มณีรัตน์ ในวันอังคารที่ 7 สิ งหาคม 2561
เวลา 12.30 น. เป็ นต้ นไป ณ โรงแรมสยามอินเตอร์ คอนติเนทัล

ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านร่ วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
วรวรรณ ติณสู ลานนท์ (พีก่ กิ๊ ) 081-658-1878
จิราภรณ์ โชติกวี (แอน) 089-344-8999
นันทวรรณ เนียมวีระ (นัน) 086-881-2537

วัลลภา สังข์ สอน (พีต่ ๋ มุ ) 089-692-0971
อัจฉรา สอาดเอีย่ ม (แต้ ว) 087-158-5373
อภิสรา อิงทรนุ่น (พีป่ ิ๊ ก) 086-081-4135

หมายเหตุ สื่ อกรุ ณาเตรี ยมช่างภาพ + ช่างวีดีโอ +นักข่าว จานวน 2 ทีม เนื่องจากช่วงงานบนเวที และช่วง
ผูจ้ ดั ฯ นักแสดง ให้สัมภาษณ์อยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกัน
กาหนดการกิจกรรม “วิก 3 ยามบ่ าย” (ทีมข่ าว1)
วันอังคารที่ 7 สิ งหาคม 2561
สถานที่ : สั มภาษณ์ในห้ อง Ball Room2 โรงแรมสยามอินเตอร์ คอนติเนทัล

12.30 น.

ลงทะเบียนสื่ อมวลชน (ไม่ มีอาหารรับรองสื่ อ)

13.00 น.

สั มภาษณ์ ละคร “ดวงใจในไฟหนาว”
(พี่คิง สมจริ ง ผูจ้ ดั และผูก้ ากับฯ, พี่บว๊ ย นันทวรรณ บทประพันธ์และโทรทัศน์, เจมส์ มาร์, จีน่า ญีนา)
สั มภาษณ์ ละคร “ด้ วยแรงอธิษฐาน”
(คุณดาว พอฤทัย ผูจ้ ดั ฯ, มิว นิษฐา)
สั มภาษณ์ ละคร “ปี่ แก้วนางหงส์ ”
(พี่นก จริ ยา ผูจ้ ดั , พี่แมน เมธี ผูก้ ากับฯ, เกรท วริ นทร, เบลล่า ราณี , อเล็กซ์ เรนเดลล์, เก้า สุ ภสั รา)

14.50 น.

สั มภาษณ์ ละคร “ชาติเสื อพันธุ์มังกร”
(ปิ่ น ณัฏฐนันท์ ผูจ้ ดั ฯ, เจมส์ มาร์ , เดียร์ น่า ฟลีโป และ สายไหม มณี รัตน์)
** เจมส์เปลี่ยนชุดจากละคร

นักแสดงร่วมงานเพิ่มเติม : (หากนักแสดงไม่ตดิ อะไรสามารถสัมภาษณ์ได้ เลย)
ละคร “ดัง่ พรหมลิขิตรัก” นาโดย บอมบ์ ธนิน และ ไอซ์ อมีนา
ละคร “ตราบาปสีชมพู”
นาโดย ภณ ณวัสน์

** ทั้งนี้ปรับเปลี่ยนคิวสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม**
กรุ ณาดูหมายที่ 2 หน้ าถัดไป

หมายเหตุ สื่ อกรุ ณาเตรี ยมช่างภาพ + ช่างวีดีโอ +นักข่าว จานวน 2 ทีม เนื่องจากช่วงงานบนเวที และช่วง
ผูจ้ ดั ฯ นักแสดง ให้สัมภาษณ์อยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกัน
กาหนดการกิจกรรม “วิก 3 ยามบ่ าย” (ทีมข่ าว2)
วันอังคารที่ 7 สิ งหาคม 2561
สถานที่ : ห้ องแกรนด์ บอลรู ม โรงแรมสยามอินเตอร์ คอนติเนทัล

13.30 น.

ลงทะเบียนสื่ อมวลชน (ไม่ มีอาหารรับรองสื่ อ)

14.00 น.

งานบนเวทีเริ่ ม

16.0 น.

-

คุณประชุมกล่าวเปิ ดงาน

-

Present รายการข่าว และพูดคุยกับตัวแทน คุณไก่ ภาษิต จาก รายการ เรื่ องเล่าหน้าหนึ่ ง / คุณ
หนุ่มกรรชัย จาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

-

Present รายการวาไรตี้ / ซี รีส์ ต่างประเทศ

-

Present Event พิเศษของช่อง

-

Present ละคร ชมตัวอย่างละครครึ่ งปี หลัง 2561 สลับกับการ ร่ วมพูดคุยกับทีมนักแสดงและผู ้
จัดจากละคร ดวงใจในไฟหนาว , ด้วยแรงอธิ ษฐาน , ปี่ แก้วนางหงส์ และ ชาติเสื อพันธุ์มงั กร

-

ถ่ายภาพร่ วมกัน

จบงาน
นักแสดงร่วมงานเพิ่มเติม : (หากนักแสดงไม่ตดิ อะไรสามารถสัมภาษณ์ได้ เลย)
ละคร “ดัง่ พรหมลิขิตรัก” นาโดย บอมบ์ ธนิน และ ไอซ์ อมีนา
ละคร “ตราบาปสีชมพู”
นาโดย ภณ ณวัสน์

** ทั้งนี้ปรับเปลี่ยนคิวสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม**

