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

04:30 ทุกทศิท ัว่ไทย ® สารพนัล ัน่ทุง่ (บางเขน) ® ภตัตาคารบา้นทุง่ ® มหาอ านาจบา้นนา ® ทีน่ ีบ่า้นเรา ®

05:00

05:30

05:55

06:00

06:25

06:30

06:50

07:00

07:10

07:20

08:00 08:00

08:50

10:55

14:00 14:00

14:05

15:00

16:00

17:00

17:25

17:30

ดใูหรู้ ้ ® ยนิดที ีไ่ดรู้จ้กั ® Food Work ® ภตัตาคารบา้นทุง่ ® ผูพ้ทิกัษร์กั โฮง่เหมยีว

17:30

18:00                                                                                                                                                            เพลงชาตไิทย 18.00 น. 18:00

20:30

21:30

22:00

22:55

23:30

00:00 นกัขา่วพลเมอืง 

C-Site  ®
ซรีสีว์ถิคีน ® ทีน่ ีบ่า้นเรา ®

00:00

00:30
ก(ล)างเมอืง  ®

Come Home บา้นที่

กลบัมา  ®

Backpack 

Journalist ®

00:30

หมายเหต ุ: 

ปิดสถานเีวลา 01.00 น.

สะเทอืนไทย
 Come Home 

บา้นทีก่ลบัมา

ถนน คน ชวีติ

 A Life on the Road

สามญัชนคนไทย 

ดใูหรู้ ้

17:05

18:02

ฟังเสยีงประเทศไทย

22:05

20:15

เดอืนมนีาคม 2563

สารคดไีทยพบีเีอส 

ชุด ASEAN Checkpoint

วถิอีาเซยีน พนัธสญัญาอษุาคเนย์

เร ิม่ 7 ม.ีค. 63

 คนสูโ้รค ®

13:30

ทอ่งโลกสดุสปัดาห์

09:00

11:30

10:00

11:00

07:40

ทีน่ ีบ่า้นเรา

ข.ขยบั X

ทนัขา่ว15.00 น.

ทุกทศิท ัว่ไทย

ทนัขา่ว 16.00 น.

Backpack Journalist

ขา่วเทีย่ง

Food Work 

เสาร ์และ อาทติย ์เปิดสถานทีีเ่วลา 05.00 น. 

12:00

08:25

ชวีตินอกกรงุ 

Localist ®

ชวีติจรงิย ิง่กวา่ละคร ®

การต์นูลติเตลิ มอนสเตอร ์Little Monster การต์นู 4 จิว๋นกักอ่สรา้ง The Fork lifter

 สถานปีระชาชน

วนัใหมไ่ทยพบีเีอสคดิส ์

ตาตา ตตี ี ้โตโต ้ไดโนจอมป่วน

วนัใหมไ่ทยพบีเีอส

 รูสู้ภ้ยั Don't Panic

Chris Jobs  

คดิสส์นกุ สุดสปัดาห์

05:00

10:00

10:30

ขา่ว 9 โมง

ขบวนการ FUN น า้นม

คนสูโ้รค ®

คดิส.ิ..ตอ้งรอด

สารคด ีมหศัจรรยแ์ดนมงักร
(จบ 15 ม.ีค. 63) /

สารคด ีMado Japan (เร ิม่ 22 ม.ีค. 63)

ทา้ใหอ้า่น

วนัใหมว่าไรตี้

ซรีสีเ์ด็กนานาชาต ิ
Children From Somewhere จบ 28 ม.ีค. 63

แมลงจิว๋ผจญภยั Insectible
จบ 8 ม.ีค. 63 /

 เจ็ต..เพือ่นรกัจากตา่งดาว Ready Jet Go ®
เร ิม่ 15 ม.ีค. 63

การต์นูสาวนอ้ยคูแ่ฝด
ชมิเมอรแ์ละไชน ์

Shimmer and Shine S.2

ซรีสี ์ขบวนการนกัสบืรุน่จ ิว๋ ODD SQUAD 

(จบ 7 ม.ีค. 63 *เปลีย่นวนัและเวลาออกอากาศจากเดมิวนัพฤหสับด ีเวลา 17.30 - 17.55 น.*)

06:30

08:02

บา่ยโมงตรงประเด็น

14:05

ทนัขา่ว14.00 น.

บา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย

07:30

เปิดบา้น Thai PBS
ก(ล)างเมอืง

สอนศลิป์

15:05

13:00

สถานหีุน่หรรษา

ไทยบนัเทงิ

จบัตาสถานการณ์

16:00

คนสูโ้รค

15:30

13:30

นกัขา่วพลเมอืง 

C-Site

16:05

 มหาอ านาจบา้นนา

 Sunday Inspiration Sport

16:30

Spirit of Asia วถิเีอเชยี

15:00

ทนัขา่ว 16.00 น. 

ภตัตาคารบา้นทุง่

ผงัรายการสถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส

อาทติย ์1,8,15,22,29เสาร ์7,14,21,28

ทนัขา่ว 06.00 น. 

เพลงชาตไิทย 08.00 น.

วนัใหมไ่ทยพบีเีอส

06:05

  ข.ขยบั X

23:00

ดใูหรู้ ้®

ตอบโจทย์

สารคดไีทยพบีเีอส ®

Kids Ranger ปฏบิตักิารเด็กชา่งคดิ หมอ้ขา้วหมอ้แกง

 ลยุไมรู่โ้รย ®

สดุสปัดาหก์ฬีามนัส ์

เปิดปม ® ความจรงิไมต่าย ®

โลกหลากมติ ิ

 ทีน่ ี ่Thai PBS

สามญัชนคนไทย   ®

ตามรอยพระพทุธเจา้ 2 ®

ขา่วดกึ

Chris Jobs ® 

ชวีติจรงิย ิง่กวา่

ละคร
ความจรงิไมต่าย

23:00

ยนิดที ีไ่ดรู้จ้กั ®

   ทนัขา่ว 22.00 น.

ขา่วค า่ "มติใิหมท่ ัว่ไทย"/ ขา่วในพระราชส านกั
ทอ่งโลกกวา้ง

22:15

18:02

 ซรีสีญ์ ีปุ่่ น หญงิแกรง่แหง่ปญัญาชน Burning Flower

เปิดปม

18:50

ตอบโจทย์
(วนัศกุร ์จบ 21.30

 น.)

ขา่วค า่ "มติใิหมท่ ัว่ไทย" / ขา่วในพระราชส านกั

13:00

ชวีตินอกกรงุ Localist

ทนัขา่ว 17.00 น. 

ยนิดที ีไ่ดรู้จ้กั

ซรีสีว์ถิคีน ®

สารพนัล ัน่ทุง่ (บางเขน)

สสีนัทนัโลก

08:02

16:30

 คดิสส์นกุ

21:00

21:45

ชุมชนคนมหศัจรรย์

โปเกมอน SUN & MOON เร ิม่ 8 ม.ีค. 63

ละคร "บญุผอ่ง" ® 

21:10

BIG STORY 

เร ือ่งใหญ ่Thai PBS

เสยีงบรรยายภาพ Audio Description (AD) ค าบรรยายแทนเสยีง Closed Captions  
(CC)

ลา่มภาษามอื Sign Language Interpreter (SL)

ข

ท่ั

ระบบเสยีงหลายภาษา 


