
วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ วนั เสาร์ อาทิตย์

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

0940 รายการสารคดี   (20)

1000 (5)

1030 (10)

1045 สนกุ มหศัจรรย ์ท่ีพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร(์พ.ค.)(10)

1055 รายการสารคดี  (5)

1100 (5) 1100 (5)

ซิมเปิลทริป บาย อีซซู ุ (1)

1245 (15)

1300 รายการสารคดี คนดีสงัคมดี มองมมุใหม่ ไฟว ์โฟกสั (5)

1310  เช็คอิน เมืองไทย (10)

1500 (5) 1500 (5)

(2)

1535 (10)

1545 (5)

1550 (10)

1600 (5) 1600 (5)

1605 (15)

1620 (10)

พลงัพิทกัษโ์ลก

ขา่วในพระราชส านกั 2000 - 2015 (15)

จารึกความเป็นไทย (1)

2145        รายการสารคดี (5)

2210   (5)

ค ู่หทู่องเท่ียว  (15)

2315 เจา้สวัพาอ่ิม (15)

0400  อศัจรรยแ์ห่งรกั (15)

0415   รายการสารคดี (15)

หนนุ 22 ธ.ค.61 

(15)

คนของประชาชน 

เดอะพีเพิลโชว์
(55)

1700

     รายการสารคดี

(60)

1750 ลอนดรี้ทเูดย ์(1มิ.ย)  (10)

(30)

(25)

(25)

ผงัรายการสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกประจ าเดือน มิถนุายน 2562

0500 รายการสารคดี มสุลิมไทม์ แอท ไทม์ (30) 0500 คิดดีแลนด์ ธรรมดีไดดี้ ฟอลโล่วมี (30)

0530 สนามเป้าเลา่ข่าว (สด) (60)
0530 ส่องธรรม แผน่ดินธรรม (30)

0600 คยุข่าวเชา้วนัหยดุ (สด)
คยุข่าวเชา้วนัหยดุ (สด) (55)

0630 วงจรกีฬา (สด) (30)

0655       ธรรมะอาสา (20)

(20)

(60)

0700  กา้วไกลกบักรมวิชาการเกษตร   (30)

0715 คณุภาพชีวิตกบัไฟฟ้า

(25)

0800 เชา้น้ี มีแต่เรื่องด๊ีดี (สด) (30)

0730  เกษตรสนามเป้า
0735   เท่ียววิถีไทย

0700 เชา้น้ีประเทศไทย (สด)

0800

   ศาสตรพ์ระราชา 

     ส ู่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

(รีรนั) (30)

รายการสารคดี

(30)

(30)

(30)

ครอบจกัรวาล

0830 5 เชา้ เมา้ทใ์หญ่ (สด) (40) 0830 สรา้งฝันเพ่ือสนัติสขุ ซนัเดย ์ชิล เดย์

0900 คนไทยหวัใจไม่ทอ้  (30)

สขุแบบไทยใจพอเพียง

ต๋ีอว้นชวนหิว (30)
(25)

(25)

0930         ซคัเซส           (10)

0910 หมนุตามโลก เก็ทไอเดียไทยแลนด ์4.0 สบาย สไตล ์มยรุา เลิฟ แอนด ์แคร์ ความร ูค้ ู่แฟชัน่

(40)

0935 ฮ็อตไลนไ์ทยแลนด์ ฮอตนิวส ์ไทม ์(มิ.ย.) ท างานท าเงิน วีลแชร์

ทนัข่าว 1000 - 1005

1005 ก ูด๊เดย์ คยุยกบา้น

เอ็กซต์รีม คลบั(20)เขา้ท่า อีดไูกค ์4.0 มืออาชีพ อินโนไลฟ์ แฮปป้ีซีซัน่ ฤดแูห่งความสขุ

ทนัข่าว 1100 - 1105 ทนัข่าว 1100 - 1105

1105 ช่อง 5 วาไรต้ี เอนเนอรย่ี์ 5 วีลโก รายการสารคดี

1040

(30) 1135 รายการสารคดี
ไดอารี่ช่อง 5

สเตชัน่ไฟว์ (25) 1105 อเมซ่ิงไทยฟู๊ ดเจอรน่ี์ อร่อยก่อนเท่ียง

1200 ช่อง 5 ข่าวเท่ียง 1200 - 1300 (60)
1200 เวทีข่าวสดุสปัดาห ์1200 - 1245 (45)

แซดทีวี

1130 รามาแชลแนล

อาสาหาเรื่องน่าร ู ้ (10)

1300 มอเตอร ์แชลแนล
ฅ.คนรกัรถ

1305 ปันฝันปันย้ิม รายการสารคดี เปิดฟ้า (25)

1320  งดงาม สมนามเมืองไทย   (20)
1325  ไทยใจหน่ึงเดียว (30)

1330 ออโตไ้ลคที์วี พ่อมดรถยนต์ ฟารม์ ทเูดย์ กรูคู ู่อรอ่ย

1405

(30)
1330 รอ้ยอาชีพพลิกฝัน

1340 ศกุร ์สนามเป้า (20)

1355 รายการสารคดี

(25)

รายการสารคดี (10)
1400 ทนัข่าว 1400 - 1405 (5)

1405 หนา้ต่างความร ู ้ ออโตเ้วิลด์ (30)

ทนัข่าว 1500 - 1505 ทนัข่าว 1500 - 1505

(30)
เปิดโลกกวา้งกบั ททบ.5

(11มี.ค.-7มิ.ย.)

ภาพยนตรซี์รี่สอิ์นเดีย เรื่อง "นนัทินี ม่านรกั ม่านประเพณี (4มิ.ย.) (55)

1435 คาร ์ออน ทีวี ท่องเท่ียวไทย ๑ ในโลก

มองมมุบวก

ซอย 5 ฮาเฮ

1535 สืบสานพระปณิธานแดนใตร้ม่เย็น คนไทยใตร้ม่ราชนั (25)

ร ู ้หรือ ยงั 

รายการสารคดี

ทนัข่าว 1600 - 1605 ทนัข่าว 1600 - 1605

ชอ้ปชาแนล
1605  ผจญภยัไรพ้รมแดน (25)

1655 เลิกบหุรี่ดีต่อใจ  (30)

(30)
1630

เอ็มเอ็มเอ็ม แมกกาซีน ออน 

แอร ์(25)

รายการสารคดี

1630 คือ...หตัถา (มิ.ย.) นัน่ไงใช่เลย  ละคร บา้นนามหานคร
เกา๋ไม่แก่ 

(60)

1700 ธรรมดี ไดดี้ อีซ่ีไลฟ์ แฮปป้ีโซไซต้ี แอทไฟว ์ไดอารี่ (30)

1725 รายการสารคดี  (25)

หนนูอ้ยสภุาษิต บนัทึกเมืองไทย1730 จดุประกายความสขุ คนส ูชี้วิต (6มิ.ย.) สปอต ทอลค์ เดอะฮีโร่ (30)

1800                                                                ศาสตรพ์ระราชา ส ูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน                                                                คืนคณุใหแ้ผ่นดิน (20) 1800 ศาสตรพ์ระราชา ส ูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน (20)

1820 ฮารด์คอรข์่าว   1820 - 1850 (30)
1820 เพ่ือประชาชน เพ่ือประชาชน (40)

1850 ข่าวภาคค ่า 1850 - 2000 (70)
1900 ขา่วภาคค ่าสดุสปัดาห ์1900 - 2000 (60)

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

2015 

           ศาสตรพ์ระราชา 

           ส ู่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน (30)

จารึกความเป็นไทย

2020 คนเปลี่ยนโลก  (40)
2020 ภาพยนตรซี์รี่ยต่์างประเทศ (50)

2045

ภาพยนตรซี์รี่ยต่์างประเทศ

     (มวยก่อเกียรติ วนัเดอร์

ฟลูไนท ์5 ก.ค.)

(60)

จอยเดย ์

      ถนนแห่งการเดินทาง
(30)

      ทีวีพลู ทไูนท์

2100 เดินหนา้ปฏิรปู (50)
2110  คิดสเ์ปลี่ยนโลก บนัทึกท่องเท่ียว (30)

2120   รายการสารคดี    (30) 2120 ส ารวจธรรมชาติ(30)

ศึก พ.ภทัร

(100)

รายการสารคดี

2150       ทีวีพลู ทไูนท์ (10)
2140 นานาน่าร ู้

2200  (30)
ทนัข่าว 2210

2215 พดูตรงประเด็น (16มี.ค.)

2230

ออโตว้าไรต้ี (30)

(60)

เปิดเกมส ์(30)

ภาพยนตรซี์รี่ยจี์น เรื่อง เจงกิสข่าน และ กบุไลข่าน
2300

กีฬาดี รายการสารคดี ริมเสน้ รายการสารคดี รายการสารคดี

 (45)

มอเตอรร์นัน่ิง (30)

จบัประเด็นข่าวรอ้น   2200 - 2230

2330 รายการสารคดี รายการสารคดี (30)

2400 สรปุข่าวเด่นภาคดึก 2400 - 0030 (30) 2400 สรปุข่าวเด่นภาคดึก 2400 - 0030

2330

(30)

ดร.โญ มีเรื่องเลา่ (60)

ซปุเปอร ์ฟาสท์ (30) 0030

0100 เลา่ข า ย าเพลง รายการสารคดี (30)

(30)

(30)

(5)

0400

ลกูท ุ่งกอ่นร ุง่เชา้   (60)
(30)

0400 ลกูท ุ่งกอ่นร ุง่เชา้   (60)

0100

รายการสารคดี

(60)

0200 ชอ้ปชาแนล

รายการสารคดี  (30)

0455 เปิดสถานี/แจง้รายการ (5) 0455 เปิดสถานี/แจง้รายการ

ออโต ้โมบิล เรซซ่ิง คาร์ ทวัรล์กูท ุ่ง

สรา้งฝันเพ่ือสนัติสขุ
บงัเกอร ์วาไรต้ี

0430 ขมุทรพัยใ์ตแ้ผน่ดิน (25)

(30)

(120)

0130 ชอ้ปชาแนล (90)

0300 เดือนรอมฎอน (7พ.ค.-5มิ.ย.)

0130

(30)

ช่วยโลก ช่วยเรา (18 เม.ย. – 19 ก.ย.) 45 ตอน

1505
เปิดโลกกวา้งกบั ททบ.5

(11มี.ค.-7มิ.ย.)
บงัเกอร ์วาไรต้ี

เปิดโลกกวา้งกบั ททบ.5

(11มี.ค.-7มิ.ย.)

1505

1000 คยุข่าวสิบโมง (สด) (30)

รายการสารคดี

0300 เดือนรอมฎอน (7พ.ค.-5มิ.ย.) (60)

0030 5 แยก อินด้ี (22 เม.ย. - 23 ต.ค.)

(30)


