
                                  เดอืนพฤษภาคม 2562

เวลา จนัทร ์6,13,20,27 องัคาร 7,14,21,28 พธุ 1,8,15,22,29 พฤหสับด ี 2,9,16,23,30 ศกุร ์3,10,17,24,30 เวลา
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18:02 รายการพเิศษ 
คสช. ศาสตรพ์ระราชา 
สูก่ารพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

มต ิครม. ฉบบัประชาชน 

18:02
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20:40

22:00

23:30

ดใูหรู้ ้® Spirit of Asia  ® ท ัว่ถ ิน่แดนไทย ® สะเทอืนไทย ® ทีน่ ีบ่า้นเรา ®

23:30

00:00 ยนิดที ีไ่ดรู้จ้กั 
®

00:00

00:30
ฟงัเสยีงประเทศไทย  ®

00:30

หมายเหต ุ: 

ปิดสถานเีวลา 01.00 น.

รายการพเิศษ คสช.ศาสตรพ์ระราชา 
สูก่ารพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

สดุสปัดาหก์ฬีามนัส ์

11:00

เปิดปม ®  ภมูภิาค 3.0 ® ความจรงิไมต่าย ® สามญัชนคนไทย   ® นโยบาย By ประชาชน  ® สารคดไีทยพบีเีอส ®

นกัขา่วพลเมอืง C-Site  ®

23:00

ก(ล)างเมอืง ®

ตอบโจทยเ์ลอืกต ัง้ 62

ซรีสีจ์นี วรีสตรนีกัสู ้กูแ้ผน่ดนิTHE PRINCESS WEIYOUNG   (54 ตอน)

ขา่วค า่ "มติใิหมท่ ัว่ไทย"/ ขา่วในพระราชส านกั

สารคดไีทยพบีเีอส 

ชุด เร ือ่งเลา่รตันโกสนิทร ์® จบ 4 พ.ค. 62

ชุด ศลิป์สะทอ้น เร ิม่ 11 พ.ค. - 1 ม.ิย.62 

(4 ตอน)

ตอบโจทย์

ขา่วค า่ 

"มติใิหมท่ ัว่ไทย"/

ขา่วในพระราชส านกั

ขา่วดกึ

21:30

22:10

18:20

รายการพเิศษ คสช.

ศาสตรพ์ระราชา 

สูก่ารพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื

 ซรีสีส์งิคโปร ์สูฝ่นัวนัย ิง่ใหญ ่ภาค 3 THE JOURNEY OUR HOMELAND
 (The Journey 3) (30 ตอน) จบ 4 พ.ค. 62       /

ซรีสีญ์ ีปุ่่ น ปัน้ฝนัใหเ้ป็นดาว Beauty and the Fellow 
เร ิม่ 11 พ.ค. - 20 ก.ค. 62  (20 ตอน)

20:15

ไทยบนัเทงิ

22:05

23:00

   ทนัขา่ว 22.00 น.

ฟงัเสยีงประเทศไทย

21:10

ขา่วค า่ "มติใิหมท่ ัว่ไทย"/ ขา่วในพระราชส านกั

รายการพเิศษ คสช.ศาสตรพ์ระราชา สูก่ารพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

18:20

17:30

 พืน้ทีช่วีติ

16:05

10:00

14:05

ทวีชุีมชน ®ทีน่ ีบ่า้นเรา Backpack Journalist
13:30

ก(ล)างเมอืง

บา่ยโมงตรงประเด็น
13:00

15:05

15:30

คนสูโ้รค

10:30

ศลิป์สโมสร

นกัขา่วพลเมอืง C-Site

ทนัขา่ว15.00 น.

ข.ขยบั
ท ัว่ถ ิน่แดนไทย

13:00

สสีนัทนัโลก

Spirit of Asia วถิเีอเชยี

ทนัขา่ว14.00 น.

ทนัขา่ว 16.00 น. 

08:02

คดิสส์นุก สดุสปัดาห์

กระจดิรดิ สนามเด็กคดิ

เพลงชาตไิทย 08.00 น.

ภตัตาคารบา้นทุง่

11:30
จบัตาสถานการณ์

Backpack Journalist ®

ทอ่งโลกสดุสปัดาห์

07:35

หมอ้ขา้วหมอ้แกงKids Ranger ปฏบิตักิารเด็กช่างคดิ

Animals Speak 

Food Work
17:05

ทนัขา่ว 17.00 น. 

ยนิดที ีไ่ดรู้จ้กั

 คดิสส์นกุ

ซรีสี ์จามลิา่ และอะลาดนิ

 Jamillah and Aladdin

 ภมูภิาค 3.0

ชวีติจรงิย ิง่กวา่ละคร ®

รูสู้ภ้ยั Don't Panic

09:00

16:05

กนิ อยู ่คอื

 Sunday Inspiration Sport

16:30

ตาตา้ ตตี ี ้โตโต ้ไดโนจอมป่วน

เปิดบา้น Thai PBS

15:00

สารพนัล ัน่ทุง่ (บางเขน)

การต์นู พเีจ มาสก.์..ฮโีรร่ตัตกิาล 
P J Masks

ผงัรายการสถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส ปี 2562

อาทติย ์ 5,12,19,26เสาร ์ 4,11,18,25

ทา้ใหอ้า่น

05:00

08:02

วนัใหมไ่ทยพบีเีอส

  ข.ขยบั

บา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย

ทอ่งโลกกวา้ง Wonderful Planet

ขา่ว 9 โมง

17:05

ทุกทศิท ัว่ไทย

 สถานปีระชาชน

คนสูโ้รค ®

ดใูหรู้ ้
(       เร ิม่ 26 พ.ค 62)

ขา่วเทีย่ง

ตุน่นอ้ยตืน่ตวั

10:00

 ลุยไมรู่โ้รย ®

12:00

มหศัจรรยว์นัเดอรเ์พ็ต Wonder Pets S.2 Ep 21-40 (201-220) จบ 25 พ.ค. 62

วนัใหมไ่ทยพบีเีอส

ขบวนการ FUN น า้นม

สอนศลิป์

การต์นูดอรา่..นกัส ารวจนอ้ย 
Dora the Explorer S.7 Ep.1-20 

 เร ิม่ 26 พ.ค.62

มหศัจรรยว์นัเดอรเ์พ็ต Wonder Pets S.3 

Ep.41-62 เร ิม่ 1 ม.ิย.  62

ทนัขา่ว 06.00 น. 

 โลกหลากมติ ิ 

(เดมิออกอากาศจนัทร ์- ศกุร ์เปลีย่นเป็น ออกอากาศวนัจนัทร ์- พฤหสับด)ี
นโยบาย 

By ประชาชน

สามญัชนคนไทย 
จบ 16 พ.ค. 62 (13 

ตอน) 
/ BIG STORY 

เร ือ่งใหญ ่ Thai PBS

ความจรงิไมต่ายชวีติจรงิย ิง่กวา่ละครเปิดปม

ทีน่ ี ่Thai PBS

เสยีงบรรยายภาพ Audio Description (AD) ค าบรรยายแทนเสยีง Closed Captions  (CC) ลา่มภาษามอื Sign Language Interpreter (SL)

® 


