
เวลา จนัทร ์2,9,16,23,30 องัคาร 3,10,17,24,31 พธุ 4,11,18,25 พฤหสับด ี 5,12,19,26 ศุกร ์6,13,20,27 เวลา
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05:30

06:00

06:03

07:00 06:50

07:25

07:35

07:57

08:00 08:00

09:00

09:30

10:00

12:30

14:00 14:00

15:00 15:00

15:45

16:00 16:00

17:00 17:00

18:00                                                                                                                                                            เพลงชาตไิทย 18.00 น. 18:00

18:02 18:02

19:00

20:27

(งดรายการ We Vote 
ร่วมดว้ยชว่ยโหวต)

 

(งดรายการ 
แพะ เดอะซรีสี)์

21:10

(งดรายการ นโยบาย 
By ประชาชน

2,9,16,23 ต.ค. 60)
ออกอากาศอกีครั 0ง 

30 ต.ค. 60

(งดรายการ รเีวดดิ0ง 
3,10,17,24 ต.ค.6)
ออกอากาศอกีครั 0ง

 31 ต.ค.60

(งดรายการ 
DRIVE 2 คูห่นัูกปรุง)

(งดรายการ 
พื0นที<ชวีติ ชดุ วชิาชวีติ)

21:40

22:00

22:40

23:00 23:00

00:00 00:00

00:30

01:00

01:30

ทวีชีมุชน  ® ก(ล)างเมอืง  ® ที<นี<บา้นเรา  ® Talk to Film หนังเลา่
เรื<อง  ®

Backpack Journalist  ®
01:30

หมายเหตุ : 

ละคร อําแดงเหมอืน
กับนายรดิ ® 

จบ 14 ต.ค. 60

(สรก.) แสงจากพอ่ 
ชดุ ในประเทศ ® 
21 , 28 ต.ค. 60

Thai เธยีเตอร ์
7 ,21,28 ต.ค. 60

 รายการพเิศษ 
"รอ้ยใจดนตรไีทย

นอ้มรําลกึ
องคอ์ัครศลิปิน" 

14 ต.ค.60 14:05

18:20

ทนัขา่ว 17.00 น. 

ชวีติจรงิยิ<งกวา่ละคร ®

นักผจญเพลง

22:00

16:30

Heart Work ® 

 ครอบครัวคดิสส์นุก

เปิดบา้น Thai PBS

 สถานีประชาชน ชว่งที< 2

18:20

ทอ่งโลกกวา้ง Wonderful Planet

20:15

17:30

(สรก.) ละครโทรทัศน ์ซรีสี ์ชดุ แสงจาก
พ่อ  

® 7 - 28 ต.ค. 60  (4 เรื<อง)
(งดรายการ ซรีสีนั์กลา่ไขปรศินารุ่นเยาว)์

ดใูหรู้ ้

17:05

แสงจากพ่อ สูค่วามยั<งยนื (Filler) จบ 19 ต.ค. 60

20.30 -21.00 น.The Story เรื<องของพอ่...ที<รอทกุคนเลา่ เริ<ม 2-19 ต.ค.60 (12 ตอน)

 Food Work 

ขบวนการ FUN นํ0านม

13:00

ทา้ใหอ้่าน

 ภมูภิาค 3.0

 สสีนัทันโลก

ขา่วเที<ยง

07:00

08:02

16:05

กนิ อยู ่คอื

Sunday inspiration sport
(เทปบันทกึภาพรายการกฬีา)

16:30

เปิดโลกสตัวห์รรษา Animals Atlas
08:30

09:00

11:00

11:30

การต์นูผจญภัยไปกับไซอิgว Tales from Journey to The West จบ 7 ต.ค. 60  
(52 ตอน ออกอากาศวันละ 2 ตอน = 26 ตอน) /การต์นูดอรา่..ผจญภัยในเมอืงใหญ่ 

Dora and Friends : Into The City S.1  เริ<ม 8 ต.ค. -16 ธ.ค. 60 (20 ตอน)

(สรก.) แสงจากพอ่ ชดุ ในประเทศ ® 
(งดรายการ สดุสปัดาหก์ฬีามันส)์

ทนัขา่ว15.00 น.

ลยุไมรู่โ้รยคนสูโ้รค

ทกุทศิทั<วไทย

 สถานีประชาชน ชว่งที< 1

ทนัขา่ว 10.00 น.  (3 นาท)ี

(สรก.) แสงจากพ่อ ชดุ ตา่งประเทศ ®  (9 ตอน) 
(งดรายการ ซรีสีญ์ี<ปุ่ น วยัใส...หัวใจมติรภาพ)

ทนัขา่ว 09.00 น. (5 นาท)ี

ผงัรายการสถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส 

ทางนําชวีติ ศาสนาพุทธ ชดุ กาย ใจ จติ จบ 1 ต.ค. 60 (20 ตอน) / คนสูโ้รค ®  เริ<ม 7 ต.ค.
 60

อาทติย ์ 1,8,15,22,29

เกา๋ยกก๊วน

15:30

วันใหม ่ไทยพบีเีอส

                     เดอืนตลุาคม 2560

เสาร ์ 7,14,21,28

 ลยุไมรู่โ้รย ®

05:00

ทนัขา่ว 06.00 น.  (3 นาท)ี

หมอ้ขา้วหมอ้แกง

Animals Speak 

รูเ้ทา่ รูท้ัน

การต์นู กระตา่ยนอ้ยโมแลง Molang

 ภมูภิาค 3.0 ®08:30

08:02

09:05

10:00

บา้นนักวทิยาศาสตรน์อ้ย

การต์ูนบัpบเบิ0ล กัปปี0 ...เงอืกนอ้ยหรรษา Bubble Guppies S.1 เริ<ม 12 ส.ค -15 ต.ค. 60 (20 ตอน)
 ,

 S.2 เริ<ม 21 ต.ค. -24 ธ.ค. 60 (20 ตอน) , S.3 เริ<ม 30 ธ.ค. 60 - 25 ม.ีค. 61

สอนศลิป์

นารกีระจ่าง

เพลงชาตไิทย 08.00 น.

The Senior
 รุ่นใหญ่หัวใจไรข้ดีจํากัด

 ®

คดิสค์ลบั

10:03

(สรก.)แสงจากพ่อ 
ชดุ ในประเทศ ® 

21,28 ต.ค. 60

ไทยบันเทงิ

ก(ล)างเมอืง

ทนัขา่ว14.00 น.

Kids Ranger ปฏบัิตกิารเด็กชา่งคดิ

จับตาสถานการณ์ 
(สรก.) แสงจากพอ่ 

ชดุ ในประเทศ
 ® 15,22,29 ต.ค. 60

12:00

บา่ยโมงตรงประเด็น

Start UP 7,14 ต.ค.
 60

หัวใจของแผ่นดนิ ®
 จบ 14 ต.ค. 60

ทนัขา่ว14.00 น.

ที<นี<บา้นเรา Talk to Film 
หนังเลา่เรื<อง

Backpack Journalistทวีชีมุชน

หลงกรุง ® ดใูหรู้ ้ ®

ตอบโจทย์

Food Work  ®

ขา่วดกึ

ทกุทศิทั<วไทย ®

สารคด ีพภิพมหัศจรรย ์
PLANET EARTH  ®

จบ 29 ต.ค. 60 (6 ตอน)

20.30 -22.00 น. ละครโทรทัศน์ ซรีสี ์ชดุ แสงจากพอ่  ®  23,24, ต.ค.60  
(ออกอากาศวันละ 2 เรื<อง)

รายการพเิศษ คสช.
ศาสตรพ์ระราชา 

สูก่ารพัฒนาอย่างยั<งยนื

ขา่วคํ6า 
"มติใิหมท่ ั6ว

ไทย"

(สรก.) แสงจากพอ่ ชดุ ตา่งประเทศ ® (9 ตอน) 

(งดรายการ ซรีสีญ์ี<ปุ่ น ยอดหญงิ...ยอดเชฟ)

00:30

  มนัีดกับณัฎฐา ®  ภูมภิาค 3.0 ®

   ทนัขา่ว 22.00 น.
22:05

ที<นี< Thai PBS

สารคด ี โลกหลากมติิ

ขา่วเจาะยอ่โลก

14:05

20.50 - 21.20 น.
หัวใจของแผน่ดนิ 

จบ 13 ต.ค. 60 (13 ตอน)
 /รายการพเิศษ

 "รายอ กตีอ ราชนัผูย้ ิ<งใหญ่
ในใจไทยมสุลมิ" 20 ต.ค. 60

20:30

21.00 - 22.00 น. แสงจากพอ่สูค่วามยั<งยนื  จบ 19 ต.ค. 60

(งดรายการ 
เปิดปม 2,9,16,23 ต.ค 

60)

ออกอากาศอกีครั0ง
 30 ต.ค. 60

21.20 - 22.00 น.
Heart Work 

จบ 13 ต.ค. 60 
(13 ตอน) / 

20 , 27 ต.ค.60

17:05

(งดรายการ 
ชวีติจรงิยิ<งกวา่ละคร  
3,10,17,24 ต.ค. 60)
ออกอากาศอกีครั0ง

 31 ต.ค.60

ทนัขา่ว 16.00 น. 

สารคด ีววิฒันาการเศรษฐกจิไทย
ในยุคโลกาภวิตัน ์จบ 7 ต.ค. 60 (5 ตอน)

 / 
สารคดศีาสตรพ์ระราชา ตําราสรา้งชวีติ 

เริ<ม 14 ต.ค. -6 ธ.ค. 60 (9 ตอน)

นับ ๑ ใหถ้งึพ่อ
(งดรายการทั<วถิ<นแดนไทย

 ®)

ภัตตาคารบา้นทุง่ 7-21 ต.ค. 60 /
 แสงจากพ่อ ชดุ ในประเทศ  ® 28 ต.ค. 60

นับ ๑ ใหถ้งึพอ่
(งดรายการ ทั<วถิ<นแดนไทย)

13:00

21:00

13:30

รายการพเิศษ คสช.เดนิหนา้ประเทศไทย  

16:05

15:05

กนิอยูค่อื ®

Sprit of Asia วถิเีอเชยี 
 ®

Spirit of Asia วถิเีอเชยี

ขา่วคํ6า "มติใิหมท่ ั6วไทย"

Food Work  ®

ดใูหรู้ ้  ®

รายการพเิศษ คสช.เดนิหนา้ประเทศไทย  

ขา่วคํ6า "มติใิหมท่ ั6วไทย"

สารคด ี30 นาท ีกับเจมี<
 โอลเิวอร ์Jamie's 
Minute Meals Ep 

1-20 ® 
จบ 8 ต.ค. 60

(ออกอากาศวันละ 2 
ตอน)

ภัตตาคารบา้นทุง่ ® 2-23 
ต.ค.

/ แสงจากพอ่ชดุในประเทศ
 ®

เสยีงบรรยายแทนภาพ Audio Description 

(AD)

คําบรรยายแทนเสยีง Closed Captions  (CC) ลา่มภาษามอื Sign Language Interpreter

® 


