
วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ วนั เสาร์ อาทิตย์

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

0500 (25)

0645        เกษตรเกรดเอ      (15)

0755 (5)

ครอบจกัรวาล (25)

0825       สดุยอดธรุกิจไทย (5)

0830 (5)

0855 (5)

0945 พลงันกัศึกษา (3มิ.ย.) (10)

0955 (5)

เท่ียวตามใจ เดอะ ไฟว ์เฟฟ (15)

1205 บนัทึกเมืองไทย (12มี.ค-21พ.ค.) (10)

1215 (15)

1300 สบาย สบาย ไทยแลนด์ คนดีสงัคมดี สารคดีคัน่เวลา มองมมุใหม่ อาสาหาเรื่องน่าร ู้ (5)

เช็คอิน เมืองไทย (10)

สขุแบบไทยใจพอเพียง(15)

1400 (5) 1400 (5)

1405 (10)

เท่ียวทัว่ไทย  (2)

1455 สารคดีราชการ เอ็กซต์รีม คลบั (5)

1500 (5)

1600 (5)

1700 (5)

1745        ธรุกิจพารวย        (10)

1755 มองรอบทิศกระชบัมิตรชมุชน (5) 1755 ฟตุ สเต็ป บาย มาสดา้ (5)

1800 คืนคณุใหแ้ผ่นดิน (20) 1800 (20)

1820 (5)

1845   สารคดีคัน่เวลา (10)

1855  เลา่เรื่องชมุชน (25)

ข่าวในพระราชส านกั 2000 - 2015 (15)

จารึกหทยัสยาม  (1)

2115 ไทย บิช ทเูดย์ สนามเป้า เดลิเวอรร์ี่ (5)

2150 2205         ทีวีพลูไลฟ์ (5)

2155

2305 ค ู่หทู่องเท่ียว (15)

2320  เจา้สวัพาชิม (15)

0155    สารคดีคัน่เวลา (5)

0225    สารคดีคัน่เวลา (5)

0430 (25) สารคดีคัน่เวลา

0500 เปิดสถานี/แจง้รายการ (5)
หนนุ  31 ธ.ค.59 หมายเหตุ อศัจรรยแ์ห่งรกั (เสารเ์วน้เสาร)์

1020 เรือ่งแบบน้ีมีดว้ยเหรอ (35)

1120 ก ูด๊เดย ์   (30)

1055

2045  

      ร ูแ้ลว้รวย สตารท์ อพั

(70)

1920

สารคดีคัน่เวลา

2400 ข่าวเด่นภาคดึก 2400 - 0030     (สด)

สารคดีคัน่เวลา

(30)

(60)

สบายสบายดีพงุแตก (25)

(75)

ข่าวภาคค ่าสดุสปัดาห ์1920 - 2000

(10)

(60)

(30)

(60)

สารคดีคัน่เวลา
สารคดีกรมทรพัยากรทางน ้า  (3) 

(จ านวน 14 ครัง้ 4พ.ค.-3ส.ค.)

สารคดีคัน่เวลา (25)

0200

(25)

(60)

สารคดีคัน่เวลา (30)

สารคดีคัน่เวลา

สารคดีคัน่เวลา0130 สารคดีคัน่เวลา

0130

0230

นิวดีไลท ์     (25)

0230 สารคดีคัน่เวลา

สารคดีคัน่เวลา

0455 เปิดสถานี/แจง้รายการ (5)

(30)

0255 สารคดีคัน่เวลา 0255 สารคดีคัน่เวลา(75)

0330 รอมฎอนการมี ปี 60 (ตัง้แต่ 27 พ.ค.- 24 มิ.ย.)

(30)

เปิดสถานี/แจง้รายการ

(60) 0330 รอมฎอนการมี ปี 60 (ตัง้แต่ 27 พ.ค.- 24 มิ.ย.)

ทีวี ไดเร็ค โชวเ์คส ขมุทรพัยใ์ตแ้ผน่ดิน (30) 0430

สารคดีคัน่เวลา

ออโตไ้ลคที์วี  (30)
0030

อีทเอา้ท ์ (25)
คิดไม่ออกบอกหลวงพ่ีน ้าฝน(30)

(ยกเลิก 4 พ.ค.)
0030พดูจาประสาลกูท ุ่ง

ทีวี ไดเร็ค โชวเ์คส  (25)

สารคดีคัน่เวลา

ทีวี ไดเร็ค โชวเ์คส  (25)

สารคดีคัน่เวลา 0055  สารคดีคัน่เวลา (35) 0100 สารคดีคัน่เวลา

0030

2330 กีฬาดี   (30) ยกทพัเชียรไ์ทย (สด) (30)    สารคดีคัน่เวลา    (30) 2330 สารคดีคัน่เวลา

2400 ข่าวเด่นภาคดึก 2400 - 0030     (สด) (30)

จบัประเด็นข่าวรอ้นสดุสปัดาห ์2230 -2300 2235 จบัประเด็นข่าวรอ้น (30)

2300

       เจอรน่ี์ ออฟ เดอะ โซล (60)

2300 มายเลิฟ มายคาร์ (30)

2335  76 จงัหวดัตามหาคนดี (25)

สปอรต์ เจอรน่ี์ (60) สายเลือดบอลไทย (สด)

(90)

สปอต ออน ไฟว ์ (60)
2235 สารคดีคัน่เวลา (25) 2230

2200                                                      จบัประเด็นข่าวรอ้น   2200 - 2230                                                       (30) 2210    จอยเดย์ (25)จบัประเด็นข่าวรอ้น   2215 - 2235 (20)
2215 เลด้ี ทริป   (15)

2230 เปิดเกมส ์สด (60)

(55)

2120 โลก 360 องศา   (30)
บนัทึกท่องเท่ียว (25)

ทีวีพลูไลฟ์  (5)

2150 ผจญภยัไรพ้รมแดน (25)

2120 เลา่เรื่องรอบจาน (30) 2120   ออโตว้าไรต้ี  (30)

2100 เดินหนา้ปฏิรปู (50)
2120   คนแบกเป้  (30)

เรือ่งเลา่เม่ือเขา้เกณฑ์

(25เม.ย..-23พ.ค.)

ว ุ่นว ุ่นของวยัร ุ่นมีฝัน 

(30พ.ค.-22ส.ค.)

(60)

ละครซีรี่ย ์"วยัฝัน รา้ยเดียงสา" 

(19เม.ย.)(60)

ซเูปอร ์มารเ์ก็ต

(50)

2135     มอเตอร ์แชลแนล

                    ขบัรถปลอดภยั

2020 คยุหมดเปลือก

2000                                                   ข่าวในพระราชส านกั 2000 - 2020                                                      (20)
2000 ข่าวในพระราชส านกั 2000 - 2020 (20)

2015 

          คืนความสขุใหค้นในชาติ

                                                               จารึกหทยัสยาม                                                                    (1)

2020 คนเปลี่ยนโลก  (40)
ภาพยนตร ์"เจา้ตาก 250ปี 

เสน้ทางส ู่สายอิสรภาพ" 

(6เม.ย.-30ก.ย.)(60)

(15)

1825 ฮารด์คอรข์า่ว   1825 - 1850 (25)

1835 สดุยอดครวัไทย  (45) (45)

1850 ข่าวภาคค ่า 1850 - 2000
(40)

(25)

ท่องเท่ียวไทยไม่ไปไม่ร ู้

                                                                                     เดินหนา้ประเทศไทย                                                                                 เดินหนา้ประเทศไทย

ฟ้าห่มดิน
1820 เพ่ือประชาชน  (15)

เพ่ือประชาชน  (25)

1730 จดุประกายความสขุ เวทีคนเก่ง หนอูยากร ู ้แฟมิลี่ ถอดรหสัความคิด วีลแชร์

(115)

1630    ถามหมอสิคะ      (25)

1655
เอ็ม เอ็ม เอ็ม แมกกาซีน ออน แอร ์       

                   (25)

ทนัข่าว 1700 - 1705

แอทไฟว ์ไดอารี่ แฮปป้ีโซไซต้ี ธรรมดี ไดดี้ อีซ่ีไลฟ์ ลิเกรวมดาวดารา

1615 เก๋าไม่แก่ (45)

1605   เพอรเ์พค ไลฟ์     (25)

ศึกมวยไทย ททบ.5

 (สด)
1705 (25)

1720      เฮลต้ี ฮิวแมน     (25)

(30)

1550 สขุอย่างเสรี แฮปป้ี ลิฟว่ิง มนษุยป้์าพาเท่ียว ถึงพรกิถึงขิง คยุเรือ่งกิน กินแลว้คยุ(19พ.ค.) (25)
ทนัข่าว 1600 - 1605

1505 คนไทยหวัใจเดียวกนั คนไทยหวัใจเดียวกนั (25)
1535 ขา่ว 5 ทัว่ไทย (สด) (15)

1530
สปอรต์ ออน ไฟว ์

บี ฟอร ์เดอะ เกมส์
คนไทยไม่ใส่ดดัจริต

1430 คาร ์ออน ทีวี
ท่องเท่ียวไทย ๑ ในโลก (ระงบั

ตัง้แต่ 7 พ.ค.-25 มิ.ย.)
(25)1440 (10)

1450 เรือ่งเลา่ชาวบา้น (สด) (45)
ทนัข่าว 1500 - 1505

(25)
1415 เฮโล สาระ พาลยุ สารคดีคัน่เวลา ตามพ่อท่ีพอเพียง ดินเปลี่ยนชีวิต (25)

สดใสไปกบัปุ๋ ยร ุ่งอรณุ

ทนัข่าว 1400 - 1405 ทนัข่าว 1400 - 1405

1405 มอเตอรไ์ทม ์แอท ไฟว์ ออโตเ้วิลด์

(30)

ฅ.คนรกัรถ (25)

สารคดีคัน่เวลา
ประกวดหนงัสัน้

"ศาสตรพ์ระราชา ศาสตรแ์ห่งแผน่ดิน"

ช่อง 5 ข่าวเท่ียง 1200 - 1300

มองมมุใหม่ ชายแดนใต้

(25)

1305 ปันฝัน ปันย้ิม งดงาม สมนามเมืองไทย(11เม.ย.) สารคดีคัน่เวลา

ภมิูสมดลุ ออน เวนสเดย์สขุอยา่งเสรีสารคดีคัน่เวลา

1355                                                                              อยากบอกพ่อว่า....(จ านวน 90 ตอน ตัง้แต่ 6 ก.พ.)                                                (3) (5)
1350

สขุสดุสดุประเทศไทย

1325

(25)

1330 สารคดีคัน่เวลา

รอ้ยอาชีพพลิกฝัน
(25)

โฮปประกายแสงแห่งความหวงั

1300

ท่องเท่ียวไทย ๑ ในโลก (25)

ละคร ครอบครวัหรรษา

1040

อรอ่ยช่อง 5 (25)

1125 ก่อนเท่ียงบนัเทิง 5 (สด) (35)
ฟู๊ ดมอรน่ิ์ง เมนจูานเด็ด  (25)

1150

1200

1055

1020   

             คยุยกบา้น

1000 (40)

1100 ผ ูห้ญิงดอทคอมแอทไฟว์ สารคดีคัน่เวลา ส าเร็จ เคล็ดไม่ลบั เอสเอ็มอี ธรุกิจไทย สเตชัน่ไฟว์

ทนัข่าว 1055 - 1100 (5)

0955 อีซ่ี วีคเอนด ์  (25)

มืออาชีพ แฮปป้ีซีซัน่ ฤดแูห่งความสขุ (15)ทัว่ฟ้าคมนาคมไทย

เทคโนโพลิส โปรเจค (25)

(25)

 (25)

ทนัข่าว 0955 - 1000

0955  แฮปป้ี มอรน่ิ์ง (25)

0920 ยอดเชฟไทย  (25)

คยุข่าวสิบโมง (สด)

0930          108 ลิฟว่ิง

 (40)เขา้ท่า

0930 ฮ๊อตไลนไ์ทยแลนด์ (25)

0905 หมนุตามโลก 5 กะรตั เลิฟ แอนด ์แคร์ ความร ูค้ ู่แฟชัน่สบาย สไตล ์มยรุา

(25)

0835 5 เชา้ เมา้ทใ์หญ่ (สด) (30) 108 พนัไมลส์ายใยส ู่ชมุชน

0900
ไลทเ์ฮา้ส ์แฟมิลี่ (30)

0800 ยกลอ้บนัเทิง 5 (สด) (30) 0800 คืนความสขุรรีนั (30)

ถนนข่าวฟอลโลว่อพั 4.0
0830 สมารท์เชฟ

(30)

0730 คนไทยหวัใจไม่ทอ้ เท่ียววิถีไทย/เสนาปริทรรศน์ (25)

สารคดี กทม.

0700 เชา้น้ีประเทศไทย (สด) (60)

0700 สนามส ู่ฝัน เพ่ือนรกันกัชิม

(25)

0615 คยุข่าวเชา้วนัหยดุ (สด)
คยุข่าวเชา้วนัหยดุ (สด) (30)

(45)
0630 วงจรกีฬา (สด) (30)

0530 สนามเป้าเลา่ข่าว (สด)

ผงัรายการสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกประจ าเดือน พฤษภาคม 2560

0500 ธรรมะค ู่บญุ สารคดีคัน่เวลา คิดดีแลนด์ มสุลิมไทม์ (30) สจัจะชีวิต

0525 ส่องธรรม แผน่ดินธรรม

(30)

(60)

สรา้งฝันเพ่ือสนัติสขุ   (20)
(25)

ต๋ีอว้นชวนหิว

(60)
แซดทีวี

1230 เวทีข่าว สดุสปัดาห ์1230 - 1300

สารคดีคัน่เวลา  (5) 2210       สารคดีคัน่เวลา (5)

2145  ประชารฐัพฒันาสนัติสขุ (25)

พบกนัท่ีป้อมรามญั

(25)

0550 เกษตรอาสา เกษตร สนามเป้า


