
เวลา จนัทร ์4,11,18,25 องัคาร  5,12,19,26 พุธ 6,13,20,27 พฤหสับด ี 7,14,21,28 ศกุร ์8,15,22,29 เวลา
04:00 04:00

04:30 ดใูหรู้ ้® (4, จบ 11 ก.ค.59) Food Work ®  (จบ 5 ก.ค. 59) กนิอยูค่อื ®  (จบ  6 ก.ค. 59) บรรเลงครัวทัวไทย ®  (จบ 7 ก.ค. 59) Spirit of Asia วถิเีอเชยี ® (จบ 8 ก.ค.59)
4:30

05:00

06:00

07:30

08:00 08:00
08:02
08:05
08:20

09:00

10:00 10:00
10:03

11:00
11:05
11:15

13:30 ทวีชีมุชน ก(ล)างเมอืง ทนีบีา้นเรา Talk to films หนังเลา่เรอืง
13:59
14:00 14:00

15:00

16:00 16:00

16:40

17:00 17:00

18:00 18:00
18:02

เปิดบา้น Thai PBS
18:02

20:15 รายการพเิศษ คสช.คนืความสขุใหป้ระชาชน

22:00

23:00

00:00 00:00

01:30 01:30
02:00 02:00

หมายเหตุ : 
ธมี สาระ..มันส ์วันจันทร ์- ศกุร ์เวลา 21.00 - 22.00 น. 
ธมี คดิสส์นุก วันเสาร ์- อาทติย ์เวลา 06.00 - 12.00 น. 

16:05

ผงึนอ้ยมหัศจรรย ์เรมิ 4 ก.ค. 59

สารพันเพลงลกูทุง่ ศลิป์สโมสร  เรมิ 9 ก.ค. 59
 (เปลยีนวันออกอากาศ

จากวนัอาทติย ์เวลา 22.30 - 23.00 น.)
Thai เธยีเตอร์(เปลยีนวนัออกอากาศจากเดมิวันเสาร์เป็นวันอาทติย ์เรมิ 10 ก.ค. 59)

ทันโลก เรมิ 9 ก.ค. 59 (เปลยีนวันออกอากาศจากวนัอาทติย ์เวลา 22.05 - 22.35 น.)
โลกหลากมติิ(เปลยีนวนัออกอากาศจากเดมิวนัอาทติย์เป็นวนัเสาร ์เรมิ 9 ก.ค. 59)

15:30

                                                                                                                                                           เพลงชาตไิทย 18.00 น.

เปิดโลกสตัวห์รรษา Animal Atlas

พลเมอืงขา่วBy Backpack Journalist

นารกีระจา่ง (เรมิ 4 ก.ค. 59)

เสยีงประชาชนเปลยีนประเทศไทย 
(เปลยีนวันและเวลาจากเดมิ พฤหัส 
22.30 - 23.30 น.เรมิ 6 ก.ค. 59 )

ไทยบันเทงิ (เปลยีนเวลาออกอากาศจาก 11.05 - 12.00 น.)

ทนัขา่ว 10.00 น. (เรมิ 4 ก.ค. 59)

คดิสค์ลับ

ทา้ใหอ้า่น

คดิวทิย์

05:30

ทนัขา่ว 06.00 น.   (3 นาท ี- เรมิ 9 ก.ค. 59)

08:02 ทนัขา่ว 08.00 น. (3 นาท ี- เรมิ 9 ก.ค. 59)

วา้ว ! มหัศจรรรยว์นัทดลองGte the Knack

06:03

ครัวเชฟนอ้ย

 นารกีระจา่งเรมิ 4 ก.ค. 59
 Good Morning 

ก(ล)างเมอืง  ®

ทางนําชวีติ ชดุ กายใจจติ  ®

ขบวนการ Fun นํานม

สอนศลิป์
Animals Speak หมอ้ขา้วหมอ้แกง

เพลงชาตไิทย 08.00 น.

วนัใหม ่ไทยพบีเีอสเรมิ 4 ก.ค. 59

วนัใหม ่ไทยพบีเีอสเรมิ 4 ก.ค. 59

การต์นูเพอืนซ.ี..ดดูา้กับดาดา้ Duda & Dada

ขา่วดกึ
 มติโิลกหลังเทยีงคนื 

ทกุทศิทวัไทย

นกัผจญเพลง
(เปลยีนวันและเวลาออกอากาศ 

จากวันอาทติย ์22.05 - 23.30 น. 
เป็นวันศกุร ์เวลา 21.10 -22.00 น.)

รายการพเิศษ คสช.เดนิหนา้ประเทศไทย  

 กนิอยูค่อื
ทนัขา่ว 16.00 น. เรมิ 4 ก.ค. 59

  Food Work  

ทกุทศิทัวไทย ®

ขา่วคํา "มติใิหม ่ทวัไทย"

17:05

22:40

ไอเฮยีย ูฟังอยู ่รูย้ัง?เรมิ 4 ก.ค. 59

22:00

ท่องโลกกวา้ง (Wonderful Planet)  (เปลยีนเวลาออกอากาศ จากเดมิ 20.15 - 21.10 น. เป็นเวลาใหม ่17.05 - 18.00 น. เรมิ 4 ก.ค. 59)

ตอบโจทย ์(เปลยีนเวลาออกอากาศจากเดมิ 22.00 - 22.30 น. เป็น 22.40 - 23.00 น. เรมิ 4 ก.ค. 59)

ดใูหรู้ ้

ทนีบีา้นเรา ®
ปิดสถาน ี02:00 น

14:05

15:00

19:00

ซรีสีญ์ปีุ่ น อามะจัง..สาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเล Ama -chan เรมิอาทติย ์12 ม.ิย - อาทติย ์23 ต.ค. 59 ( ความยาวตอนละ 15 นาท ี156 ตอน ออกอากาศวนัละ 4 ตอน (15 x 4) ตามเวลาในผงั รวมเท่ากบั 39 ตอนใหญ่)

เรอืงเล็กเขย่าโลก

22:05

17:30

คนละดาวเดยีวกัน
เรมิ 7 ก.ค. 59 

 (เปลยีนวันออกอากาศ
จากวนัศกุร ์เป็นวนัพฤหัส)

บรรเลงครัวทัวไทย 16:05

คดิสเ์ป็นขา่ว

ละครเด็ก วัยใสยกกําลัง 10 เรอืง "พยัญชนะของฉัน" จบ 23 ก.ค. 59 (4 ตอน) / เรอืง "ปังบอย"เรมิ 30 ก.ค. 59 - 20 ส.ค. 59 (4 ตอน)

ทนัขา่ว15.00 น. (เรมิ 9 ก.ค. 59)

ทนัขา่ว 09.00 น. (3 นาท)ี

11:30

12:00

10:30

13:00

09:03

ความสขุทเีราชมิได ้Happiness is on the plate (จบ 10 ก.ค. 59)

ทัวถนิแดนไทย

ลยุไมรู่โ้รย

09:30

ทนัขา่ว 11.00 น. (เรมิ 4 ก.ค. 59)
นารกีระจ่าง (เรมิ 4 ก.ค. 59)

ผงัรายการสถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส วนัท ี4 - 31 กรกฎาคม 2559

05:00

10:05

09:00

08:30

เสาร ์ 9,16,23,30
04.00 - 04.30 น.  ทางนําชวีติ อสิลาม  ชดุ สลามประเทศไทย”  จบเชา้ตรูวั่นจันทรท์ ี11 ก.ค. 59 (26 ตอน) ทางนําชวีติ ชดุ ชวีติคอืบททดสอบ ® (จบ 10 ก.ค. 59)

อาทติย ์10,17,24,31

00:30

   ทนัขา่ว 22.00 น.

ขา่วคํา "มติใิหม ่ทวัไทย"

22:30

วันเด็กแหง่ชาติเรมิ 4 ก.ค. 59

ทนัขา่ว 17.00 น.

ขา่วดกึ  (เปลยีนเวลาออกอากาศจากเดมิ 23.30 - 00.00 น. เป็น 00.00 - 00.30 น. เรมิ 4 ก.ค. 59)

21:10

 มติโิลกหลังเทยีงคนื  (เปลยีนเวลาออกอากาศจากเดมิ 00.00 - 01.00 น. เป็น  00.30 - 01.30 น. เรมิ 4 ก.ค. 59)

23:00

21:00
เปิดปม (เปลยีนวันและเวลาออกอากาศจากเดมิ
 วันจันทร ์22.30 - 23.30  น. เป็นวันอาทติย ์
เวลาใหม ่21.10 - 22.00 น. เรมิ 10 ก.ค. 59)

เชฟชนเชฟเรมิ 6 ก.ค. 59
ทนี ีThai PBS  (เปลยีนเวลาออกอากาศ จากเดมิ 21.10 - 22.00 น. เป็นเวลาใหม ่22.00 - 22.45 น. เรมิ 4 ก.ค. 59)

00:30

ขา่วบรกิารเพอืสาธารณะ

16:30

17:05

 ยุทธการลดสูแ้ลง้

สูเ้พอืฝัน..กันทังบา้นเรมิ 4 ก.ค. 59

18:20

20:10

รายการพเิศษ คสช.เดนิหนา้ประเทศไทย  

ร ีเวดดงิเรมิ 5 ก.ค. 59

ทนัขา่ว 17.00 น. เรมิ 4 ก.ค. 59

ชวีติจรงิยงิกวา่ละคร (เปลยีนวนัและเวลาออกอากาศจากเดมิ วันอาทติย ์21.10 -22.00 น.เป็นวนัเสาร ์เวลาใหม ่15.00 - 16.00 น. เรมิ 9 ก.ค. 59)

หนา้ทพีลเมอืง

 Sunday Inspiration Sport

18:20

15:05

รูสู้ภั้ยพบิัต ิ13:00

สถานปีระชาชน (ชว่งท ี2)

เวทสีาธารณะ

สถานปีระชาชน (ชว่งท ี1)

ไอซายฉ์ลาดยกกําลังสอง 08:45

ทนัขา่ว 10.00 น. (3 นาท ี- เรมิ 9 ก.ค. 59)

คนสูโ้รค  (เปลยีนจากเวลา 07.00 - 07.30 น.เรมิ 4 ก.ค. 59)
AEC BUSINESS CLASS รูทั้นเออซี ี(เปลยีนจากเวลา 10.30 - 11.00 น.เรมิ 4 ก.ค. 59)

ทนัขา่ว15.00 น.

ทนัขา่ว14.00 น.

แกะกลอ่งหนังไทย (เปลยีนเวลาออกอากาศ จากเดมิ 14.05 - 16.00 น. เป็นเวลาใหม ่13.00 - 15.00 น.เรมิ 9 ก.ค. 59)

ภูมภิาค 3.0(เรมิ 10 ก.ค. 59)

ขา่วเทยีง

11:30

The Workshop Itchy Feet  ภาษาองักฤษตดิเทยีว
11:00

ซรีสีม์ติรภาพตา่งวยัหัวใจผูกพัน about a BOY S.1 จบ อาทติย ์31 ก.ค. 59 (13 ตอน)

สองขา้งทาง Along Way Home

Spirit of Asia วถิเีอเชยี

ทนัขา่ว14.00 น.

คดิสส์นุก(เปลยีนเวลาออกอากาศ จากเดมิ 16.00 - 17.30 น. เป็นเวลาใหม ่16.05 - 16.40 น. เรมิ 4 ก.ค. 59)

12:00

เสยีงบรรยายภาพ Audio Description (AD) คําบรรยายแทนเสยีง Close Caption (CC) คําบรรยาย (Subtitle)


