
วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ วนั เสาร์ อาทิตย์

เวลา 6  13  20  27 7  14  21  28 1  8  15  22  29 2  9  16  23  30 3  10  17  24  31 นาที เวลา 4  11  18  25 5  12  19  26 นาที

0500 เกษตรอินทรียช้ี์ช่องรวย สอ่งโลกเกษตร รอ้ยเรื่องเมืองสยาม มสุลิมไทม์ วิถีธรรมวิถีไทย (25) 0500 (25)

ช็อตเด็ดกีฬามนัส์ (25)

0725    สารคดีคัน่เวลา (5)

0730 (5)

โมเดิรน์มมั

เสนาปริทรรศน ์(เสารส์ดุทา้ย)

0945 5

1145 (15)

1210 (10)
1220 (5)

1300     สารคดีคัน่เวลา       (5)

1305 (5)

แฮปป้ีเนส แฮปเพ็น (17ก.ย.57)

สารคดี ชดุ รอยน ูเ้รือ่งสงัคม (2)

สารคดี ชดุ ทนัสถานการณ ์(3)

1330 (5)

1400 (5) 1400 (5)

1405 ผ ูห้ญิงนะคะ ผ ูห้ญิงดอทคอม แอทไฟว์ แปะแอนนา ไลเ้หลีย่ว ไทยแอทไฟว์ ดินเปลีย่นชีวิต (25)

1435 สปอรต์เอ็กซตรีม  (15)

1455 สเปเชียลติงส์ ผจญภยัไรพ้รมแดน อีซ่ีเวนสเดย์ สขุ สดุ สดุ ประเทศไทย สยามยลระยอง (25) 1455

1545 (5)

1550 (5)

1555 (5)

1600 (5) 1600 (5)

1605 76 จงัหวดัตามหาคนดี ทีนเทอรมิ์นอล แฮปป้ี โซไซต้ี ตัก๊โชว ์(16 ต.ค.) เมืองไทยไดอารี่ (25)

1720 (10)

1755 (5)

1755 สารคดีคัน่เวลา ทนัข่าว (5)

1855 โฟกสั อินโฟ บาย กสทช.(11 ต.ค.) ไอเดีย ทเูดย์ (5)

1955 (15)

แรกมี..ท่ีสยาม (1)

2115 เมค อะเวค         (15)

2125

2140

2205

สารคดีคัน่เวลา (10)

0015  (10)

0025

แอบโซลทู เมน

0215 จากใจไทยลกูท ุ่ง ลายไทวาไรต้ี สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา มีดีประเทศไทย (25)

0315     อินโนเวชัน่ (95)

0455

หนนุ  27 ธ.ค.56

ประชาสมัพนัธ์
ไทยแลนด ์วีคลี ่(12ก.ย.)(20)

อินโนเวชัน่ (100)

ลกูท ุ่งอินเตอรอ์อนทวัร ์(25)

0155

สารคดีคัน่เวลา

อินโนเวชัน่

รอ้ยใจไทย

จบัประเด็นข่าวรอ้น   2150 - 2220

คนอวดผี (100)

สารคดีคัน่เวลา

                                                                                                          แรกมี ..ท่ีสยาม                                                                                (1)

สารคดีคัน่เวลา

1720

ข่าวในพระราชส านกั 1955 - 2010

อิเล็ก ตะลอน ชีวิต มีไฟ

1745

1800

(30)

1900

1335

(25)

0305

อินโนเวชัน่0240

อินโนเวชัน่ อินโนเวชัน่

คิดไม่ออกบอกหลวงพ่ีน ้าฝน

0055

ทีเด็ดเมืองไทย

(25)

เท่ียวไทยสไตลล์กูท ุ่ง (25)

0310

0250      ไทมเ์อา้ท์

0200      สารคดีคัน่เวลา

ยอดรกั 8 โชว ์(25)0220

0245(25)อินโนเวชัน่

1225

0150

จดุประกายความสขุ (6ต.ค.) โชวพ์าว

0120 สารคดีคัน่เวลา (30)

(55)

คนไทยไม่ใสด่ดัจริต

1320

ธรุกิจติดดาว

1040

จดุประกายผ ูห้ญิง

วีลโก ตาถึงยกก าลงั 5 (5)

ภาษาองักฤษติดลอ้ (15) รวยห ุน้  (15)

ท าดีไดง่้ายนิดเดียว

1200

มองรอบดา้น

เมน้ทแ์อนดเ์มา้ท ์ข่าวทัว่โลก (20)

2110

       คริสดีลิเวอรี่

                  (40)

ตลก 6 ฉาก  (70)

แซดทีวี

ฮารด์คอรข์า่ว   1800 - 1830

ปันฝันปันย้ิม

อร่อยช่อง 5

(25)

1405

(50)

(50)

ทนัข่าว 1400 - 1405

รถโรงเรียน เกรียน ดี

1325 (5)เมืองไทยสวยงาม

สเตชัน่ ไฟว์

ทนัข่าว 1400 - 1405

เฮลทมี์

ระเบิดเท่ียงแถวตรง

1100 เวทีข่าวสดุสปัดาห ์1100 - 1145 (45)

แฟ้มลบั แฟนเก่า (35)

โมเดิรน์ไลฟ์   (25)

(50)

1235

(85)

(25)พาเท่ียวทัว่ไทย

ปากว่ามือถึง   (25)

1250

ไซเบอรซิ์ต้ี  (30)1010

(40)

ผงัรายการสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกประจ าเดือน ตลุาคม 2557

สจัจะชีวิต

0525 ร ูร้กัษแ์ผน่ดิน (20) 0525 สอ่งธรรม แผน่ดินธรรม (25)

0545 วงจรกีฬา 0545 - 0600 (15)
0550 เฮลทอ์พั อาหารกายอาหารใจ (25)

คยุข่าวเชา้วนัหยดุ 0615 - 0645 (30)

0645 สมารท์ เชฟ ไฮวีคเอนบายกบ (15)

ก ูด๊ ไลฟ์

0735 ส ารวจธรรมชาติ ออน เดอะเวิลด์ (25)

0800 แฮปป้ีมอรน่ิ์ง ครอบจกัรวาล (25)

เชฟมือทอง ต๋ีอว้นชวนหิว (25)
0835 5 เชา้ ขา่วใหญ่ (35)

0850 คนไทยหวัใจไม่ทอ้ ไลทเ์ฮาสแ์ฟมิลี่

0600

หมนุตามโลก ร ูเ้รื่องเมืองไทย ก ูด๊เดย์ เลิฟ แอนด ์แคร์ ความร ูค้ ู่แฟชัน่

0825

ขา่ว 5 หนา้ 1  (สด) (155)

0615

0700

(25)

(25)
0915 ไอทีนคลบั

(40)คลบัมนัตรา  (40)
0940

(25)

0935 ฮอ๊ตไลนไ์ทยแลนด์ (10)

0950

1020

           

           คยุยกบา้น

คยุข่าวสิบโมง (สด) (40)

108 ลิฟว่ิง

ครวัอินด้ี  (30)

0910

1030

1250

กอ๊สสิป มมั   (25)

1245   รวยห ุน้   (20)

ของดีเมืองไทย  (20)

1120 ช่อง 5 ข่าวเท่ียง 1120 - 1210

รชักบัด ุก๊ทวัรซี์รี

ละคร เรื่อง "อธิษฐานรกั"

1225

สารคดีคัน่เวลา (30)

(15)

บนัทึกเมืองไทย

แรงบนัดาลใจแห่งความหวงั

หมายจบั กบับรรจง (35)

อาสา..หาเรื่อง น่าร ู้

แส ่สาระ (25) แอดเฟรนด์ (25)

ตวัโน๊ตออกเดิน

สานรกัคนเก่งหวัใจแกรง่

1535 เดอะเฮฟเว่นไทยแลนด ์ (25)
1550        เอ็กซตรีม คลบั

1520 ไฮไลท ์ไทยแลนด์ มืออาชีพ
1450

1430

ฟ้าห่มดิน

กฎหมายสบาย สไตลธ์นา ปนดัดาก าลงัสอง (25) กลมก๊ิก

เวคคลบั

(45)แอทไฟว ์แมกกาซีน

(5)

(25)

(25)
ฟอลโลว่ ์มี (25)

ทนัข่าว 1600 - 1605 ทนัข่าว 1600 - 1605

ซิสเตอรเ์ดย์

อินเทรนด ์ (25)(25)

(25)

(30)

1630 หา้สดุยอด มยรุาครบสตูร ถึงพริกถึงขิง ยอดเชฟไทย

ละครภาคค ่า "เซน..ส่ือรกั

ส่ือวิญญาณ"

(60)

ขา่วภาคค ่า 1830 - 1955

1730

2010

สารคดีคัน่เวลา  (25)

1655

ในหลวงในดวงใจ     (10)

1700 อาทิตยป์ริทศัน ์(5ต.ค.)

(60)

สารคดีคัน่เวลา

ไปไหนไปกนั(ต)์ (60)

(4 พ.ย.57)

1725   สโุกย้เจแปน

จบัประเด็นข่าวรอ้น

2020

1655 สารคดีคัน่เวลาหนอูยากร ู ้ก ูโ้ลก กลา้คิดกลา้ท า

1800

ละครภาคค ่า "ลิเก ๊ลิเก"(2 ต.ค.) 

(พ.-พฤ.) (75)

1830

0110

0025 ข่าวเด่นภาคดึก 0025 - 0055

2220

2150

                                                                                                          นาทีฉกุเฉิน                                                                                  (10)

2350

คนเลน่ของ  (30)

เจาะใจ  (60)

(40)

  เปิดสถานี/แจง้รายการ

ออโตไ้ลค ์ทีวี (25)

0140      ขา่วเด่นภาคดึก 
0135

0020

สปอตโซไซต้ี สารคดีคัน่เวลา

พดูจาประสาลกูท ุ่ง

อินโนเวชัน่

คืนวนัเสาร ์(25)

เดอะเฟริ์ส หนนูอ้ยก ูอี้จ ู้

1750   สารคดีคัน่เวลา

ขา่วภาคค ่า 1900 - 2000

2115     สมดุโคจร

ตลาดสดสนามเป้า
ละครซีรี่ย ์ศีล 5 

(คนกลา้ทา้อธรรม)
(55)

สารคดีคัน่เวลา  (50)

0015    ซนัเดยอ์าย

2310     สารคดีคัน่เวลา

2335

   ไบเกอร ์ออนเดอะเวย์

โลก 360 องศา  (25)

(30)

2230

      ฅ.คนรกัรถ (5ต.ค.)เสน่หแ์ห่งสยาม(4ต.ค.)    (30)

(55)

2000

(55)

(25)

(25)

(25)

บนัทึกท่องเท่ียว

(20)

2140

        จบัประเด็นข่าวรอ้น

ขา่วในพระราชส านกั 2000 - 2020

(60)

0330

แซ่บซ่า (10 ก.ย.)

0120 เลด้ี วอลคเ์กอร ์ไทยแลนด์

 (30)

(85)

ละครภาคค ่า "บ่วงรกั"(จ.-อ.)

(90)

0000

      สวยสดุสยาม (25)

2320

แฟนพนัธ ุแ์ท ้(90)

ครวัเงิน ครวัทอง

สารคดีเท่ียงคืน

อินโนเวชัน่

2200

น ้าผ้ึงพระจนัทร ์ (60) (60)

โฟโตส้ตรอรี่ชีซ  (25)

แอทไนท ์วาไรต้ี (30) (30)

สตาร ์แชลเลนจ ์บาย 

บ๊ิกสปอรต์

สารคดีคัน่เวลา

สารคดีคัน่เวลา

(30)

ขา่วเด่นภาคดึก (20)

0055  สารคดีคัน่เวลา

ศึกมวยไทย

ลมุพินีเกริกไกร

(30)

(25)

(25)

0005     สารคดีคัน่เวลา (10)

(30)

2130

0225   สารคดีคัน่เวลา

(25)

(10)

2300 ร ูร้อบโลก (16ส.ค.) (25)

(20)

(30)

0125       สารคดีคัน่เวลา (15)

(10)

(55)

(25)

สารคดีคัน่เวลา

2325

สารคดีเท่ียงคืน

             วา้วดารา                           (15)

(25)

2345  

         สารคดีคัน่เวลา (30)

(85)

สารคดึคัน่เวลา

2230

(55)

กา้วทนัโรค กบั ชีวโมเลกลุ

สารคดีคัน่เวลา

สารคดีคัน่เวลา

ขา่ว 5 ทัว่ไทย

1605    สตารซ์คัเซส(4ต.ค.) (50)

สารคดีคัน่เวลา

0450 


