
วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ วนั เสาร์ อาทิตย์

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

0500 เกษตรแผน่ดินธรรม สอ่งโลกเกษตร เกษตรท่องเท่ียวแดนธรรม มสุลิมไทม์ ธรรมะด๊ีดี (25) 0500 (25)

0650 (10)

ชอ๊ตเด็ดกีฬามนัส์ (25)

0725      ภาษาองักฤษติดลอ้ (5)

0730 (5)

0905 (5)

1050             ภมิูสมดลุ           (10)

1120 (5)

1145 (15)

1210 (10)

1220 สปอรต์เอ็กซตรีม (15)

1245 โฮปประกายแสงแห่งความหวงั(5)

1250 ภมิูสมดลุออนมนัเดย ์ (10)

1300 (5) 1300 (5)

1330 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ (5)

1355 มองรอบดา้น สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา อาสาหาเรือ่งน่าร ู้ (5)

1400 (5) 1400 (5)

1405 ผ ูห้ญิงนะคะ เฮริปส ์แฮปป้ี คลบั ตวัโนต๊ออกเดิน สขุและสวย ดินเปลี่ยนชีวิต (25) 1405 เปิดโลกชีวิตใหม่ เด็ดคดีโดน (25)

1430 คาร ์ออน ทีวี ท่องเท่ียวไทย 1 ในโลก (25)

1455 (5)

1500 (5) 1500 (5)

1505 สเปเชียลติงส์ สเตชัน่ ไฟว์ อีซ่ี เวนสเดย์ สขุ สดุ สดุ ประเทศไทย เยสทีวีเรโทรโชว์ (25) 1505 คนไทยหวัใจเดียวกนั ฅ.คนรกัรถ (25)

1530 ไฮไลท ์ไทยแลนด์ มืออาชีพ บีบี แมกกาซีน แฮปป้ีโซไซต้ี ติดตลาด (25)

1555 (5)

1600 (5) 1600 (5)

1605 (5)

1750 (5)

1755 (5) 1755 (5)

1800 สารคดีคัน่เวลา (15) 1800 (15)

1815 (5)

1840        เอ็กซต์รีม คลบั (10)

1850  รอ้ยแปดพนัเกา้กบัออมสิน (5)

1845 (5) 1855 (5)

(20) 2000 (20)

2020 คนเปลี่ยนโลก ผจญภยัไรพ้รมแดน

2050 (10)

2110 (10)

2205 เกตเวย ์ท ูอาเซียน  (15)

2250 

    ขา่วปริศนาทา้หลอน (30)

2345    สารคดีคัน่เวลา       (5)

2405     สารคดีคัน่เวลา (10)

0015 (30)

0050 ออโตไ้ลคที์วี

0320 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา (45) 0320 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา (45)

0405 (25) 0405 อินโนเวชัน่ อินโนเวชัน่ (25)

0430 ขมุทรพัยใ์ตแ้ผน่ดิน (30) 0430 ธรรมะค ู่บญุ เปิดขา่วเชา้ (30)

0500

หนนุ  29 ธ.ค.57

(70)

                                                                                     เดินหนา้ประเทศไทย                                                                                  (20)

ทนัข่าว 1300 - 1305

0140สารคดีคัน่เวลา (25)

(30)

มี ชอ้ปป้ิง

ขา่วในพระราชส านกั 2000 - 2020

ละครซีรี ่ศีล 5

(คนกลา้ทา้อธรรม)

(30)

สารคดีคัน่เวลา

0015

เมน้ทแ์อนดเ์มา้ท์

ข่าวราชการ

2015 

     คืนความสขุใหค้นในชาติ (35)

1900

มอเตอร ์แชนแนล เปิดเกมส์

ซีรี่ยเ์กาหลี "คิมจงุ วีรบรุษุก ูแ้ผน่ดิน"

จบัประเด็นขา่วรอ้น   2155 - 2220 (25)

ข่าวภาคค ่า 1900 - 2000

อินโนเวชัน่ (25)

ฮลัโหล โฟรเ์อส (50)

(25)
ลกูท ุ่งเฮฮา

สารคดีคัน่เวลา

(60)

(40)

0115

0205

0255 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา (25)

(25) 0230 อินโนเวชัน่อินโนเวชัน่

สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา

  เปิดสถานี/แจง้รายการ

สารคดีคัน่เวลา (25) 0255 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา

อินโนเวชัน่

เปิดขา่วเชา้

อินโนเวชัน่ อินโนเวชัน่ อินโนเวชัน่

0205

0140 สารคดีคัน่เวลา

0230 อินโนเวชัน่

0115 บนัทึกพงไพร    (25)สารคดีคัน่เวลา (25)มายเซคเกน้โฮมวิธเดเนียล รี

รนั (50)

พดูจาประสาลกูท ุ่ง(55)

สารคดีคัน่เวลา

0045 ท างานท าเงิน อยากร ูอ้ยากเห็น  (30)

สปอตโซไซต้ี

(25)

(30)

จากใจไทยลกูท ุ่ง  (55)

หลอนทะลจุอ

   ไทยแลนด ์โฮโรสโคป 

พยากรณเ์ปลี่ยนชีวิต (55)

เท่ียวไทยสไตลล์กูท ุ่ง

สวยสดุสยาม

บกุถ่ินไทย (30)

ขา่วเด่นภาคดึก 0015 - 0045

แอนดร ูโชว ์(55)
2320

2350

ฮวงจ ุย้เบญจธาต ุ (25)

สวยสัง่ได ้หลอ่เลือกได้

ท ูบี โปรเฟสชัน่แนลมี วาไรต้ี

(50)

2100 เดินหนา้ปฏิรปู
เดอะ แฟมิลี่ บิซิเนส เปิด

ความคิด ธรุกิจครอบครวั
นาทีฉกุเฉิน (55)

2120

2000

สมดุโคจร

แอทไนท ์วาไรต้ี

(60)

(25)

1820 ฮารด์คอรข์่าว   1820 - 1845 (25)

สารคดีราชการ

1850 ข่าวภาคค ่า 1850 - 2000

1815
    ซปูเปอรไ์ฟวเ์กียร ์

(40)

ออโตเ้วิลด์

1700 ปนดัดาก าลงัสอง (25)

2155

2220

2220

ขา่วในพระราชส านกั 2000 - 2020

บิวต้ี เอ็กซเ์ปิรท์

ตลาดสดสนามเป้า

เดินหนา้ประเทศไทย

สารคดีคัน่เวลา

(10)สารคดีราชการ

ฟ้าห่มดิน ทนัขา่ว 1755 - 1800

มองรอบทิศกระชบัมิตรชมุชน ติงก้ิง อะเฮด คิดไปขา้งหนา้

ธรุกิจติดดาว (25)
(25)ขา่ว 5 จี เวทีคนเกง่ หนอูยากร ู ้แฟมิลี่ คยุขา่วเศรษฐกิจ

(25)
จดุประกายความสขุ เริ่ด หา้ ชาวนายคุใหม่ กลา้คิดกลา้ท า

1720 มอเตอรไ์ทมแ์อทไฟท์

1635 สารคดีคัน่เวลา มยรุาครบสตูร เฮลทมี์ ถึงพริกถึงขิง อร่อยช่อง 5

1725

1745

(50)1610 ผ ูห้ญิงดอทคอม แอทไฟว์ เดอะเทอรมิ์นอล วีลแชร์ แฮปป้ี ลิฟว่ิง กรูสูปอต (25)

1630    อนัซีน อาเซียน  (25)

1605 สโมสรสีขาว  (25)

ชมุชนช่างคิด

(25)

1655           ฟอลโลว่ ์มี     อินเทรนด์

1530
สปอต ออน ไฟว ์บีฟอร ์ เดอะ

เกมส์
คนไทยไม่ใสด่ตัจริต (30)

รอ้ยใจไทย

ทนัข่าว 1600 - 1605 ทนัข่าว 1600 - 1605

1430 (30)

เดอะ คลสัเตอร์ (25)

เรื่องเล่าชาวบา้น

แรงบนัดาลใจแห่งความหวงั
(25)1330 ครบเครื่องหญิง แฮปป้ีซีซัน่ เซียนเกษตร

1305

1335  คมคิด เข็มทิศท่องเท่ียวไทย

(35)

ศรทัธาปาฏิหาริย์

ท าไป ธรรมมา รวยห ุน้ เป็นไปได้

กรีนไลฟ์ โซไซต้ี อิเล็คตะลอน ชีวิตมีไฟ
(25)

ไทยแลนดวี์คลี่มีดีไทยแลนด์เมืองไทยใช่เลย

ทนัข่าว 1300 - 1305

(25)

สารคดีคัน่เวลา1235

ปันฝัน ปันย้ิม

ซิทคอม 

(เหงาตรงไหนใครช่วยที)

ครวัอินด้ี
1200 เชฟมือทอง (20)

ครวัคิดเลน่
บนัทึกเมืองไทย

1220

รชักบัด ุก๊ทวัรซี์รีย่ ์

สขุแบบไทยใจพอเพียง (15)

คยุข่าวสิบโมง (สด) (40)

1030

1100

ช่อง 5 ข่าวเท่ียง 1125 - 1210 (45)

0935

1125

อ็อตไลนไ์ทยแลนด์

ส ารองเวลาราชการ

0915 ยอดเชฟไทย
หมนุตามโลก ร ูเ้รื่องเมืองไทย

แซดทีวี

สารคดีราชการ

0830 5 เชา้ ข่าวใหญ่ (35)

0850 คนไทยหวัใจไม่ทอ้

เวทีขา่วสดุสปัดาห ์1100 - 1145

ละครรีรนั เรือ่ง "อนิลทิตา"

0950

0910 (25)

(45)

คลบัมนัตรา

(40)
(50)

(40)

1020    ไซเบอรซิ์ต้ี      (30)
คยุยกบา้น

โมเดิรน์มมั

เสนาปริทรรศน(์เสารส์ดุทา้ย)
ส ารวจธรรมชาติ ออนเดอะเวิลด์ (25)

ไลทเ์ฮา้ส ์แฟมิลี่

ก ูด๊เดย์ เลิฟ แอนด ์แคร์ ความร ูค้ ู่แฟชัน่

(25)0830

สารคดีราชการ

ครอบจกัรวาล (25)

0825 

         ต๋ีอว้นชวนหิว

(25)

(15)

0940

แฮปป้ี มอรน่ิ์ง (20)

(25)

108 ลิฟว่ิง

ก ูด๊ มอรน่ิ์ง

0700 ข่าว 5 หนา้ 1 (สด) (90)

0700 ฟู๊ ด มอรน่ิ์ง

0800 เดินหนา้ประเทศไทย (30)

ก ูด๊มอรน่ิ์ง

0735

(50) 0615 คยุขา่วเชา้วนัหยดุ 0615 - 0645 (30)

0645 สมารท์เชฟ ไฮวีคเอ็นบายกบ (15)

(25)

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

0600 สนามเป้าเมา้ทข์่าว

ศึกมวยไทยลมุพินีเกริกไกร

(90)

(55)

ผงัรายการสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกประจ าเดือน กนัยายน 2558

สจัจะชีวิต

0525 ร ูร้กัษแ์ผน่ดิน (20) 0525 สอ่งธรรม แผน่ดินธรรม

(25)

2020

(25)

(45)

(25)

จบัประเด็นขา่วรอ้น  (15)

บนัทึกท่องเท่ียว

(25)

2255 จบัประเด็นขา่วรอ้น

2230      สโุกย้ เจแปน

ขา่วเด่นภาคดึก 0015 - 0050 (35)

2320      

     เอ็กซค์ซีูฟ ท่ีสดุของโลก

โลก 360 องศา

ทีวีพลูไลฟ์

ทีวีพลูไลฟ์

(60)สปอต ออน ไฟว์

2235

หมายจบักบับรรจง  (30)

สารคดีคัน่เวลา (25)

ทนัข่าว 1400 - 1405

แอทไทยแลนด์

ทนัขา่ว 1500 - 1505 ทนัข่าว 1500 - 1505

(25)

1305

สารคดีคัน่เวลา

ทนัข่าว 1400 - 1405


