
วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ วนั เสาร์ อาทิตย์

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

0500 (25)

0705  เกษตรสนามเป้า  (25)

0755 ใจบนัดาลแรง สารคดี กทม. (5)

เฮลท ์ฟิต (15ก.ย.)(13ตอน) (25) ครอบจกัรวาล (25)

สารคดีคัน่เวลา (5) 0825       สดุยอดธรุกิจไทย (5)

0830 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา แกง๊เฟ้ียวเท่ียวนครศร(ี3พ.ย.)(8ตอน) (5)

0855 (5)

0945 สนกุมหศัจรรย ์ท่ีพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร ์(10)

0955 (5)

ซิมเปิล ทริป บาย อีซซู ุ    (1)

1150 เท่ียวตามใจ เดอะ ไฟว ์เฟฟ (15)

1205       บนัทึกเมืองไทย (10)

1215 (15)

1300  สารคดีคัน่เวลา คนดีสงัคมดี มองมมุใหม่ อาสาหาเรื่องน่าร ู้ (5)

เช็คอิน เมืองไทย (10)

1320  สารคดีคัน่เวลา (10)

1400 (5) 1400 (5)

1405 (10)

1455 อรอ่ย ซอย แตก เอ็กซต์รีม คลบั (5)

1500 (5)

1600 (5)

1700 (5)

1735          เจา้สวัพาอ่ิม        (10)

1745       สารคดีคัน่เวลา    (10)

1755 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา (5)

1800 (20)

1820 (5)

1845   พา ก ุ ๊มา วาย (5)

1850  สารคดีคัน่เวลา (5)

(5)

(5)

1850 สารคดีคัน่เวลา    (30) 1855 อรอ่ยปรี้ดแตก  (25) (25)

ข่าวในพระราชส านกั 2000 - 2015 (15)

จารึกหทยัสยาม  (1)

2050 สารคดีคัน่เวลา

2140    สารคดีคัน่เวลา (5)

2145   สารคดีคัน่เวลา     (5) 2140   สารคดีคัน่เวลา (10)

2150 สารคดีคัน่เวลา   (5)

2155 สารคดีคัน่เวลา     (5)

2325 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา (5)

0350 สารคดีคัน่เวลา (10) (15)

0400  อศัจรรยแ์ห่งรกั (15)

0415   สารคดีคัน่เวลา (15)

0430 (25) สารคดีคัน่เวลา (25)

0500 เปิดสถานี/แจง้รายการ (5)
หนนุ  21 ส.ค.60 หมายเหตุ อศัจรรยแ์ห่งรัก (เสาร์เวน้เสาร)์

งดงาม สมนามเมืองไทย(พ.ย.)(15)

2135      จอยเดย์ (25)

(30)

2300 มอเตอร ์รนัน่ิง  76 จงัหวดัตามหาคนดี (25)

2330 ฟตุบอลโฟกสั ไลฟ์ (สด) (30)

(30)

(30)

2200 จบัประเด็นข่าวรอ้น (30)

2230 ฟตุบอลโฟกสั ไลฟ์ (สด) (30)

2400 ข่าวเด่นภาคดึก 2400 - 0030     (สด)

ผจญภยัไรพ้รมแดน   (25)

(20)

โลก 360 องศา   (30)

สารคดีคัน่เวลา ขมุทรพัยใ์ตแ้ผน่ดิน (30) 0430 สารคดีคัน่เวลา

สารคดีคัน่เวลา

(30)

(25)

0455 เปิดสถานี/แจง้รายการ (5) เปิดสถานี/แจง้รายการ

0405 สารคดีคัน่เวลา (25) 0405 สารคดีคัน่เวลา

สารคดีคัน่เวลา (30)

0345 สารคดีคัน่เวลา (15)

0230 สารคดีคัน่เวลา (25)
0230 สารคดีคัน่เวลา (45)

0255 สารคดีคัน่เวลา (55) 0315

สารคดีคัน่เวลา (60)

0200 (30)

0130 (30)

สารคดีคัน่เวลา0130

(60)

0030 ออโตไ้ลคที์วี  (30)

0100 ฟตุบอลโฟกสั ไลฟ์ (สด)

สารคดีคัน่เวลา
0030 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลาสารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา

2400 ข่าวเด่นภาคดึก 2400 - 0030     (สด) (30)

2200

2330 กีฬาดี เปิดเกมส์ สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา

(60)

2020 คนเปลี่ยนโลก  (40)

เจอรน่ี์ ออฟ เดอะ โซล (30)

จบัประเด็นข่าวรอ้น   2215 - 2230 (15)

2230 ฟตุบอลโฟกสั

2100

2200

(30)

2115    เท่ียววิถีไทย

2045   ร ูแ้ลว้รวย สตารท์อพั

2020

2150

2120   ออโตว้าไรต้ี  (30) 2125

2145 มอเตอร ์แชลแนล

          ขบัรถปลอดภยั

2055

(25)

(30)

                                                     จบัประเด็นข่าวรอ้น   2200 - 2230                                                       (30)

2000
2015 

           ศาสตรพ์ระราชา 

           ศาสตรแ์ห่งความยัง่ยืน

(30)
                                                               จารึกหทยัสยาม                                                                    (1)

(30)

อี วอรร์ิเออร์

(60)

2120       สารคดีคัน่เวลา    (25)

ข่าวในพระราชส านกั 2000 - 2020

บนัทึกท่องเท่ียว

ฟตุบอลโฟกสั ไลฟ์ (สด)

1850

(20)

ฟ้าห่มดิน
1820 เพ่ือประชาชน  (15) เพ่ือประชาชน  (25)

ข่าวภาคค ่า 1850 - 2000 (70)

ข่าวภาคค ่าสดุสปัดาห ์1920 - 2000

                                                                                     เดินหนา้ประเทศไทย                                                                                 

แฮปป้ีโซไซต้ี ธรรมดี ไดดี้ อีซ่ีไลฟ์ ลิเกรวมดาวดารา

เดินหนา้ประเทศไทย

ละครซีรีย่ ์"วยัฝัน รา้ย

เดียงสา"(30)

แอทไฟว ์ไดอารี่

1920

1825 ฮารด์คอรข์่าว   1825 - 1850 (25)

1755

(25)

คืนคณุใหแ้ผน่ดิน

ถอดรหสัความคิด1730 จดุประกายความสขุ

ทนัข่าว 1500 - 1505

1505 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา (25)
1535 ข่าว 5 ทัว่ไทย (สด) (15)

1530
สปอรต์ ออน ไฟว ์

บี ฟอร ์เดอะ เกมส์

สารคดีคัน่เวลา บอกข่าวชาวท ุ่ง สารคดีคัน่เวลา (10)

1450 (45)สารคดีคัน่เวลา

(25)

1415 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา (25)

1430 คาร ์ออน ทีวี สารคดีคัน่เวลา (25)

ทนัข่าว 1400 - 1405

สดใสไปกบัปุ๋ ยร ุง่อรณุ

1405 ดอ๊กเตอรค์ารแ์อทไฟว์ ออโตเ้วิลด์

เปิดฟ้า
ฟตุบอลโฟกสั

1350 โฮปประกายแสงแห่งความหวงั สารคดีคัน่เวลา (10)
1355 สารคดีคัน่เวลา (5)

สขุอยา่งเสรีดว้ยภมิูสมดลุสารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา กรูคู ู่อรอ่ย สขุสดุสดุประเทศไทย (25)

(25)
สขุแบบไทยใจพอเพียง(15)

แซดทีวี

สารคดีคัน่เวลา (25)1325 รอ้ยอาชีพพลิกฝัน

(30)

ละคร ครอบครวัหรรษา ฅ.คนรกัรถ (25)

1230 เวทีข่าว สดุสปัดาห ์1230 - 1300

 (25)

1150 ท่องเท่ียวไทย ๑ ในโลก (25)

1200 ช่อง 5 ข่าวเท่ียง 1200 - 1300 (60)

เน็กสเตชัน่ สถานีความสขุ

(35)

1100 ผ ูห้ญิงดอทคอมแอทไฟว์

              คยุนอกกรอบ  (สด)                                    (25)1125

อรอ่ยช่อง 5 (25)

1120 ก ูด๊เดย ์  (30)

 (40)

(25)

1020   

             คยุยกบา้น

1055 สารคดีคัน่เวลา  (25)

ฟู๊ ดมอรน่ิ์ง เมนจูานเด็ด

1040 เขา้ท่า สารคดีคัน่เวลา มืออาชีพ แฮปป้ีซีซัน่ ฤดแูห่งความสขุ (15)

ฮอ๊ตไลนไ์ทยแลนด์ สารคดีคัน่เวลา

0955 อีซ่ี วีคเอนด ์  (25) 0955  แฮปป้ี มอรน่ิ์ง (25)

0920 ยอดเชฟไทย  (25)

(30)สบาย สไตล ์มยรุา ความร ูค้ ู่แฟชัน่เลิฟ แอนด ์แคร์

 (25)(25)

(25)

(30) 0800 คืนความสขุรรีนั (30)

0830 สมารท์เชฟ (25)

(30) สารคดีคัน่เวลา

0900 สารคดีคัน่เวลา   (20)

(30)

0730 คนไทยหวัใจไม่ทอ้ เท่ียววิถีไทย/เสนาปริทรรศน์ (25)
0700 เชา้น้ีประเทศไทย (สด) (60)

0700 สารคดีคัน่เวลา

(25)

0615 (45)

0525

0630 วงจรกีฬา (สด) (30)

(30) สจัจะชีวิต

สารคดีคัน่เวลา

คยุข่าวเชา้วนัหยดุ (สด) (30)

(60) 0550

ผงัรายการสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกประจ าเดือน ธนัวาคม 2560

0500 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา คิดดีแลนด์ มสุลิมไทม์ สารคดีคัน่เวลา

(25)

0530 สนามเป้าเลา่ข่าว (สด)

ต๋ีอว้นชวนหิว

0930          108 ลิฟว่ิง

ส่องธรรม แผน่ดินธรรม

เกษตรอาสา

คยุข่าวเชา้วนัหยดุ (สด)

0645  เกษตรเกรดเอ      (20)

ไลทเ์ฮา้ส ์แฟมิลี่

1020

เรือ่งเลา่ชาวบา้น (สด)

(40)

1630

1655ทนัข่าว 1700 - 1705

เก๋าไม่แก่

(5)ทนัข่าว 1055 - 1100

1300

เรือ่งแบบน้ีมีดว้ยเหรอ (35)

คยุข่าวสิบโมง (สด)

สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา (25)

ตลาดช่อง 5 ส าเร็จ เคล็ดไม่ลบั สเตชัน่ไฟว์

ทนัข่าว 1400 - 1405

คนไทยใตร้ม่ราชนั (30)

1605

(25)

1720

(40)

(115)

มหกรรมทางเรือนานาชาติ(8ตอน)   

สืบสานปณิธานแดนใตร้ม่เย็น     (25)

ทนัข่าว 1600 - 1605

(25)

(25)

1835 สารคดีคัน่เวลา  (15)

(20)

เอ็ม เอ็ม เอ็ม แมกกาซีน ออน แอร ์          

                (25)

(45)

          ค ู่หทู่องเท่ียว     (15)

ฟตุ สเต็ป บาย มาสดา้ (5)

           กรูคู ู่อรอ่ย        (25)

ศึกมวยไทย ททบ.5

 (สด)

0800

0930

สารคดีคัน่เวลา

(70)

สารคดีคัน่เวลา

หมนุตามโลก

0835 5 เชา้ เมา้ทใ์หญ่ (สด)

1440

0905 สารคดีคัน่เวลา

1615

ทนัข่าว 0955 - 1000

1330

                            สารคดีคัน่เวลา                                                        (10)

1550

ดินเปลี่ยนชีวิต

สารคดีคัน่เวลา

1305 ปันฝัน ปันย้ิม

ก่อนเท่ียงบนัเทิง 5 (สด)

สารคดีคัน่เวลา

สารคดีคัน่เวลา

วีลแชร์

เดินหนา้ปฏิรปู (50)
2115    เรือ่งเลา่รอบจาน

ทหารกลา้กรงุศรีอยธุยา (29 พ.ย.)(10 ตอน)

(60)

2120   คนแบกเป้         (20)

สารคดีคัน่เวลา

1000

1055

สารคดีคัน่เวลา               (10)

2000                                                   ข่าวในพระราชส านกั 2000 - 2020                                                      (20)

1800

สารคดีคัน่เวลา

หนอูยากร ู ้แฟมิลี่

1705


