
วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ วนั อาทิตย์

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

0500 (25)

0655

0730

0735 0735  เท่ียววิถีไทย/เสนาปริทรรศน์ (25)

0855 (5)

0950 (5) 0950 (5)

0955 (5)

1045

1055 (5)

ซิมเปิล ทริป บาย อีซซู ุ (1)

1150        สถานีท่ี 5 (10)

1245 (15)

สารคดีคัน่เวลา (5) มองมมุใหม่ ไฟว ์โฟกสั อาสาหาเรื่องน่าร ู้ (5)

1315  งดงาม สมนามเมืองไทย   (15)

1355  สารคดีคัน่เวลา 1355  สารคดีคัน่เวลา 1355  สารคดีคัน่เวลา 

1400 (5) 1400 (5)

อรอ่ย ซอย แตก (10)

พา ก ุ ๊มา วาย  (15)

1440

1455 (5)

1500 (5)

(10)

1555

1600 (5)

1625 สารคดีคัน่เวลา สารคดีคัน่เวลา (5)

งดงามสมนามเมืองไทย(รีรนั)  (15)

1700 (5)

พลงัพิทกัษโ์ลก (2)

1755 108 พนัไมลส์ายใยส ู่ชมุชน(รีรนั) ไทยบิซทเูดย ์(รีรนั) 1755

ขา่วในพระราชส านกั 2000 - 2015 (15)

2020 (10)

        สถานีท่ี 5              (5)

แรกมีท่ีสยาม ปี 2  (1)

2125       ไทยบิซทเูดย์ (5)

2145   สารคดีคัน่เวลา (5)

2155 ทนัข่าว 2155 - 2200 (5)

ทนัข่าว 2230-2237 (7) 2230   สารคดีคัน่เวลา (5)

ค ู่หทู่องเท่ียว  (15)

2315  เจา้สวัพาอ่ิม  (10)

2325 2325มองมมุใหม่ไฟวโ์ฟกสั(รีรนั)(5)

0230

0340 อาชีพไทย 5.0 (รีรนั) หมนุตามโลก (รีรนั) เนค สเตชัน่ สถานีความสขุ(รีรนั) สเตชัน่ไฟว ์(รีรนั) สขุแบบไทยใจพอเพียง(รีรนั)(20) (25) 0340 ร ูแ้ลว้รวย สตารท์อพั (รีรนั) (25)

0400  อศัจรรยแ์ห่งรกั (15)

0415   อินโนไลฟ์ (รีรนั) (15)

0430 ผจญภยัไรพ้รมแดน (รีรนั) วีลแชร ์(รีรนั) ท่องเท่ียวไทย 1 ในโลก (รีรนั) จอยเดย ์(รีรนั) ขมุทรพัยใ์ตแ้ผ่นดิน (30) (25) 0430 แผ่นดินธรรม (รีรนั) (25)

หมายเหต ุ ออกอากาศการถ่ายทอดสด การออกสลากกนิแบ่งรฐับาลทกุวันที่ 1 และ 16 ของทกุเดือน ระหว่างเวลา 1430 - 1600 อศัจรรยแ์ห่งรกั( เสารเ์วน้เสาร)์

ตวัอกัษร สีด า หมายถึง  รายการตามอนมุตัิผงัรายการ    สีแดง  หมายถึง รายการใหม ่ สีเขยีว  หมายถึง  รายการรีรนั   พี้นสีแสด  หมายถึง รายการของ คสช.

นัน่ไง ใช่เลย (รีรนั) พทุธศิลป์ (รีรนั)

กีฬาดี ทริปเปิลเอส ซี ซอว ์ซีน 2330

(25)

(30)

(30) 2400

คยุยกบา้น (รีรนั)(60)

2130 ส ารวจธรรมชาติ ออน เดอะ 

เวิลด ์       (20)

ประชารฐัพฒันาสนัติสขุ                                                                                    (10)

(30)

                                                              แรกมีท่ีสยาม ปี 2                                                                  (1)

1745

1720

0800 0800

0830

นาที นาที

  ศาสตรพ์ระราชา 

  ศาสตรแ์ห่งความยัง่ยืน 

(รีรนั) (30)

0700 เชา้น้ีประเทศไทย (สด) (60)

2330

หนอูยากร ู ้แฟมิลี่ (25)

0830 5 เชา้ เมา้ทใ์หญ่ (สด) (30)

เปิดเกมส์

1645    สารคดีคัน่เวลา (15)

นายรอ้ยสอยดาว เวอรช์ัน่ สอยดาวมารอ้ยบ่า

(9พ.ค.)

(60)

นัน่ไง ใช่เลย (30)

(30)

2400 สรปุข่าวเด่นภาคดึก 2400 - 0030

เก๋าไม่แก่ (ต่อ)

คนไทยใตร้ม่ราชญั (รีรนั) เดบิวท ์(28มี.ค-13มิ.ย)(30)

1450

2100

คืนคณุใหแ้ผ่นดิน

1705 แอทไฟว ์ไดอารี่

1405 สดใสไปกบัปุ๋ ยร ุ่งอรณุ

(25)

(25)

คนเปลี่ยนโลก  (40)

2000                            ข่าวในพระราชส านกั 2000 - 2020                                                      (20)

เกา๋ไม่แก่

1800                                                                                     เดินหนา้ประเทศไทย                                                                                 

1820

2120      นานาน่าร ู ้    (30)
2120  ออโตว้าไรต้ี   (25)

0100

(30) 0030

ริมเสน้

2200

2000

(70)

2300   ละครซิทคอม

         "พลงัใส ใจยัง่ยืน"

2020

1820

อรอ่ยซอยแตก,พา ก ุ ๊มา วาย (รีรนั) อรอ่ยซอยแตก,พา ก ุ ๊มา วาย (รีรนั)

เพ่ือประชาชน (รีรนั)(60)

อรอ่ยซอยแตก,พา ก ุ ๊มา วาย (รีรนั)

กีฬาดี (รีรนั)

เปิดเกมส ์(รีรนั)

(60)

แฮปป้ี เบิรด์เดย ์(21มิ.ย.)

(60)

ซปุเปอร ์ฟาสท์

(30)

อรอ่ยซอยแตก,พา ก ุ ๊มา วาย (รีรนั)

แอทไฟว ์ไดอารี่ (รีรนั)

(30)อรอ่ยซอยแตก,พา ก ุ ๊มา วาย (รีรนั)

ริมเสน้ (รีรนั) (30)

(5)

ออโตเ้วิลด ์(รีรนั) (25) 0250 คนไทยใตร้่มราชญั (รีรนั) จดุประกายความสขุ (รีรนั)

ความร ูค้ ู่แฟชัน่ (รีรนั) คนไทยหวัใจเดียวกนั (รีรนั) คนไทยหวัใจเดียวกนั (รีรนั)

(25)

0455 เปิดสถานี/แจง้รายการ

0405

(5) 0455 เปิดสถานี/แจง้รายการ

0405(25) ไลทเ์ฮา้ส ์แฟมิลี่ (รีรนั)หนอูยากร ู ้แฟมิลี่ (รีรนั)

ส่องธรรม (รีรนั)

0250

(25)ผ ูห้ญิงดอทคอมแอทไฟว(์รีรนั) ส าเร็จเคล็ดไม่ลบั (รีรนั) สบาย สไตล ์มยรุา (รีรนั) เลิฟ แอนด ์แคร ์(รีรนั)

รอ้ยอาชีพพลิกฝัน (รีรนั)

คิดดีแลนด ์(รีรนั) เปิดฟ้า (รีรนั)

0030

มอเตอร ์แชลแนล (รีรนั) (25)

อรอ่ยซอยแตก,พา ก ุ ๊มา วาย (รีรนั)

(25)

(25)

ออโตว้าไรต้ี (รีรนั) (20)อเมซ่ิงไทยฟู๊ ด เจอรน่ี์(รีรนั) มอเตอรร์นัน่ิง (รีรนั)ตลาดช่อง 5 (รีรนั)สมารท์เชฟ (รีรนั)

0315

กรูคู ู่อร่อย (รีรนั) ฟู๊ ดมอรน่ิ์ง (รีรนั)

(25) 0315

0130

(25)

0130

ออโตไ้ลค ์ทีวี (รีรนั) คาร ์ออน ทีวี (รีรนั) เซฟต้ี ออนเดอะโรด้ แอท ไฟว ์(รีรนั)

สารคดีคัน่เวลา   (60)

(30)

(30)

(30)

อรอ่ยซอยแตก,พา ก ุ ๊มา วาย (รีรนั)

ต๋ีอว้นชวนหิว (รีรนั)

เพ่ือประชาชน (รีรนั)(60)

0200 ครอบจกัรวาล (รีรนั) ปันฝันปันย้ิม (รีรนั) สบาย สไตล ์มยรุา (รีรนั)

0225

2030

2200 จบัประเด็นข่าวรอ้น   2200 - 2230 (30)

2230

ทวัรล์กูท ุ่ง (30)

(30)

มอเตอรร์นัน่ิง (25)

(30)

ออโต ้โมบิล เรซซ่ิง คาร์

สรปุข่าวเด่นภาคดึก 2400 - 0030 (30)

จบัประเด็นข่าวใหญ่กบั ตะ๊ 

นารากร

(25)ประชารฐั พฒันาสนัติสขุ (25ตอน)

เดินหนา้ปฏิรปู (50)

2150

      คิดสเ์ปลี่ยนโลก  (30)

ละคร "วีรชนคนกลา้"

ชดุ จอมนางจามเทวี 

(60)

2130

บนัทึกท่องเท่ียว

2205 จบัประเด็นข่าวใหญ่กบั 

ตะ๊ นารากร (30)

2235อเมซ่ิงไทยฟู๊ ดเจอรน่ี์ (รีรนั)

(25)

(30)

2100

จอยเดย ์

      ถนนแห่งการเดินทาง

ทนัข่าว 2200 - 2205 (5)

เลท โก เท่ียวไทย ไปไหนไปกนั (รีรนั)

1730

ประชารฐัพฒันาสนัติสขุ

2015 

           ศาสตรพ์ระราชา 

           ส ู่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน

(40)

1850

(30)(30)

2120   สารดคีคัน่เวลา (10)

ถา้ไดม้า  (30)

(75)

1630

สดุยอดธรุกิจไทย  (10)

(20)1800(20)

(25)

 ไทยแลนด ์4.0 (รีรนั)

(20)

ขา่วภาคค ่าสดุสปัดาห ์1900 - 2000

ข่าวในพระราชส านกั 2000 - 2020

1415

1500

1600

จดุประกายความสขุ (30)

ส ารวจธรรมชาติ ออน เดอะเวิลด์

 (รีรนั) (20)

(60)

ฮารด์คอรข์่าว   1820 - 1850

(30)

ข่าวภาคค ่า 1850 - 2000 1900

ทนัขา่ว 1400 - 1405

1405

แฮปป้ีโซไซต้ี

1530

ธรรมดี ไดดี้ อีซ่ีไลฟ์

(25)

(30)

1525 คยุชดั พฒันาไทย (รีรนั)

สรา้งฝันเพ่ือสนัติสขุ

ทนัขา่ว 1600 - 1605

อะเมซ่ิง เบตง

จอยเดย ์ (รีรนั) (35)

1350

ชิลลโ์รด้

เซฟต้ี ออนเดอะโรด้ แอท ไฟว์ ออโตเ้วิลด์

ก ูด๊เดย ์(รีรนั)

(35)

ซีรี่ยภ์าพยนตร ์"เจา้พ่อเซ่ียงไฮ"้ (รีรนั)

(10)

1330 แฮปป้ีโซไซต้ี (รีรนั) กรูคู ู่อรอ่ย

คาร ์ออน ทีวี

กอ.รมน.เพ่ือประชาชน

(5)

ทนัข่าว 1400 - 1405

ปันฝันปันย้ิม
1305    เปิดฟ้า     (25)

เช็คอิน เมืองไทย (10)

1325

1305  แฮปป้ี วิถีเกษตร (30)

1335 ออโตไ้ลคที์วี

(60)ช่อง 5 ข่าวเท่ียง 1200 - 1300

1300
ปฏิบติัการคน้หาสดุยอด

เด็กไทยหวัใจเกษตรปี9 (30)
1310

  เอ็กซต์รีม คลบั (รีรนั)(10)

พ่อมดรถยนต์

1200

1105 ผ ูห้ญิงดอทคอมแอทไฟว์ ตลาดช่อง 5 ก่อนเท่ียงบนัเทิง 5

 อินโนไลฟ์เขา้ท่า อีดไูกค ์4.0

G to G

ฅ.คนรกัรถ

ร ูแ้ลว้รวย สตารท์อพั 

(25)

โฮปประกายแสงแห่งความหวงั เอ็กซต์รีม คลบั (10)

รอ้ยอาชีพพลิกฝัน

(25)1125 ฟู๊ ดมอรน่ิ์ง เมนจูานเด็ด

ศีล 5 คนกลา้ทา้อธรรม

สเตชัน่ไฟว์ส าเร็จ เคล็ดไม่ลบั

(25)
ทนัข่าว 1100 - 1105 (5)

(45)

(25)

(25)

1130 (30)

1055  ก ูด๊เดย ์(40)

คยุยกบา้นมืออาชีพ

1100

1040

ทนัข่าว 0950 - 0955 ทนัข่าว 0950 - 0955

G to G
0955 เดอะ บล็อคเกอร ์ทริป อเมซ่ีง เบตง (รีรนั)

1000 คยุข่าวสิบโมง (สด)

0925 อาชีพไทย 5.0 คยุชดั พฒันาไทย ท างานท าเงิน วีลแชร์ เปียโน ทราเวลเลอร์สขุแบบไทยใจพอเพียง 0925

0900 หมนุตามโลก เก็ทไอเดียไทยแลนด ์4.0 สบาย สไตล ์มยรุา เลิฟ แอนด ์แคร์

(25)

(40)

1020

ต๋ีอว้นชวนหิว (25)

0715   เกษตรเกรดเอ

ครอบจกัรวาลเชา้น้ี มีแต่เรื่อง (สด)

วงจรกีฬา (สด)

0700

0600

สนามเป้าเลา่ข่าว (สด)
สอ่งธรรม  (35)

(30)

สรา้งฝันเพ่ือสนัติสขุ

(30)

ผงัรายการสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 
เสาร์

7  14  21  28

0500 ธรรมดีไดดี้ ฟอลโล่วมี(รีรนั)

(60)0530

(55)

0630

คิดดีแลนด์ แฮปป้ี วิถีเกษตร (รีรนั) (30) ธรรมดีไดดี้ ฟอลโลว่มีเกษตรอาสา (รีรนั) แอท ไทม์

แผ่นดินธรรม
0525

(25)

(30)

(25)

(20)

เกษตรอาสา (30)

เกษตรสนามเป้า (20)

ทหารช่วยได้

สมารท์เชฟ

0900

(25)

(10)

สารคดีคัน่เวลา

คยุขา่วเชา้วนัหยดุ (สด)

0550 โฮปประกายแสง(รีรนั)

 (40)

 (25)

  สนกุ มหศัจรรย ์ท่ีพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร(์10)

สารคดีคัน่เวลา     (5)

กา้วไกลกบักรมวิชาการเกษตร(25)

ความร ูค้ ู่แฟชัน่

พ่อมดรถยนต ์(รีรนั) (25)

แฮปป้ีซีซัน่ ฤดแูห่งความสขุ

    ทะเลไทย ท่ีคนไทยไม่ร ูจ้กั (25)

(10)

1300 มอเตอร ์แชลแนล

(25)

(25) คนไทยหวัใจไม่ทอ้

กรูคู ู่อร่อย (รีรนั)

1100  ไลทเ์ฮา้ส ์แฟมิลี่

1200

แซดทีวี

เวทีข่าวสดุสปัดาห ์1200 - 1245

(25)

1135 อเมซ่ิงไทยฟู๊ ดเจอรน่ี์

(15)

ละคร จอมยทุธนอ้ย (25)

(115)

ฟตุ สเต็ป บาย มาสดา้ (5)

เอ็มเอ็มเอ็ม แมกกาซีน ออน 

แอร ์(25)

1630

สารคดีคัน่เวลา

1655

1605

อาหารจีนอรอ่ยจริงๆ   (25)

  ผจญภยัไรพ้รมแดน (25)

เลท โก เท่ียวไทย ไปไหนไปกนั (25)

(25)

1530

         G to G              (5)

1430

(25)

สถานีท่ี 5 (รีรนั) (10)
สารคดีคัน่เวลา

ท่องเท่ียวไทย ๑ ในโลก

ตามรอยปณิธาน(ก.ค.)

 (องัคารสดุทา้ย) (10

1525     สายตรง กกต.  (20)

คนไทยใตร้่มราชญั

ทนัขา่ว 1500 - 1505

เรื่องเล่าชาวบา้น (สด) (30)

(60)

1550    เจา้สวัพาอ่ิม (รีรนั)

ท่องเท่ียวไทย ๑ ในโลก(รีรนั)

เพ่ือประชาชน เพ่ือประชาชน

เอริสตา้ คลบั เพ่ือเยาวชนและครอบครวั

76 จงัหวดัตามหาคนดี

1545 สดุยอดธรุกิจไทย(รีรนั)(15)

ละคร "อเลเซีย แม่มดสหายผีสิง"

(30)

ทนัข่าว 1700 - 1705
ศึกมวยไทย ททบ.5

ฟตุ สเต็ป บาย มาสดา้(รีรนั) (5)

2300

เจอรน่ี์ ออฟ เดอะ โซล

เซฟต้ี ออนเดอะโรด้ แอท ไฟว์

(รีรนั)

เดินหนา้ประเทศไทย

1515                      บอกข่าวชาวท ุ่ง 1505

2045

      ศึกนงนชุพทัยามวย

ไทย ซปุเปอรไ์ฟท์

              (105)

ออโตเ้วิลด ์(รีรนั)

ผจญภยัไรพ้รมแดน (รีรนั)

(รีรนั) 

(สด) 

(สด) 

(สด) 

(2045) 

(Rerun) 

(สด) 


