
วนั จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ วนั เสาร ์ อาทติย์
เวลา 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 นาที เวลา 6 13 20 27 7 14 21 28 นาที

1000 (5)

1055 เอ็กตรมีคลบั (5)
1100 (5)

ซมิเป้ิลทรปิบายอซูีซุ  (1)

1200 (5)

สารพนัพฒันา สารพนัพฒันา
1400 (5) 1400 สารคด ีราชการ

1430-1455

1500 (5) 1455-1530

1530-1725

1555 ชอ่ง 5 ทนัขา่ว 1555 - 1600
1600 (5)

1700 (5)

1725 ชอ่ง 5 ทนัขา่ว 1725 - 1730 (5)

(1)

สารคด ี(10)
0455 (5) 0455 (5)

แผน่ดนิธรรม (30)

0600
สอ่งธรรม แอทไทม์ (30)

ผงัรายการสถานวีทิยโุทรทศันก์องทพับก  ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์ 2564 รก.ทบบ.

0500

ช่อง 5 ขา่วเชา้ (สด) (90)

0500
คดิดแีลนด์ มลุลมิไทม์ (30)

0530
วถิธีรรมวถิไีทย

(30)

0700

เชา้นีป้ระเทศไทย (สด) (60)

0700
เปิดโลกเกษตรแนวใหม่

 โคก หนอง นา
คนไทยหวัใจเดยีวกนั (30)

0730

0630
วงจรกฬีา (สด) (30)

0630
เลกิบหุร ีด่ตีอ่ใจ ธรรมดไีดด้ ีอซีีไ่ลฟ์

เกษตรสนามเป้า วฒันธรรมสรา้งชาติ (30)

1030

5 เชา้ เลา่เร ือ่ง (30)

คนไทยหวัใจไมท่อ้ ต ีอ๋ว้นชวนหวิ (30)

ชอ่ง 5 ทนัขา่ว 1000-1005 1000

กูด๊เดย์

ลอ่งสราญ จานสงา่ (30)

1030
สบาย สไตลม์ยรุา (25)

0800

เมอืงไทยใหญอ่ดุม (120)

0800

ขา่วเชา้สดุสปัดาห ์(สด) (90)

0930

1005

ทรชูอ้ปป้ิง (25)

1100

เกษตรพฒันาชุมชน ทอ่งชุมชนคนเกษตร (30)

ชอ่ง 5 ทนัขา่ว 1100 - 1105

1105

อเมซิง่ไทยฟู๊ ดเจอรน์ ี่ วาไรตี ้4 ภาค (30)

(25)

1200

ช่อง 5 ขา่วเทีย่ง 1200 - 1330 (90)

ชอ่ง 5 ทนัขา่ว 1200 - 1205

1205 แซดทวีี (15)

1220
สนามเป้าเทีย่งวนั

1130

5 รบัแขก (30) 1135
สารคด ี(25) กรู ูคูอ่รอ่ย

1330
ปนัฝนัปนัย ิม้ รอ้ยเร ือ่งราว

ไดรฟ์ แอนด ์ไรค ์
ขบัขีไ่ปดว้ยกนั

อนิโนไลฟ์ 
เปิดความคดิสะกดิไอเดยี

ศกุรส์นามเป้า

ไดอารี ่ชอ่ง 5 (25)

1245
มองมมุบวก มองมมุบวก (25)

ระบอืลอืเร ือ่ง เค ฟารม์

(25) 1335
รอ้ยอาชพีพลกิฝนั

เอ็มเอ็มเอ็ม
แมกกาซนี ออน แอร์

(25)

ชอ่ง 5 ทนัขา่ว 1400-1405

ออโตเ้วลิด ์ (30)
(30)

1405

1310
คนไทยหวัใจเดยีวกนั คนไทยหวัใจเดยีวกนั (25)

คนไทยใตร้ม่ราชนั

ชอ่ง 5 ทนัขา่ว 1500-1505
(30)1505

5 อาสา เพือ่ประชาชน (55)

เดอะพเีพลิโชว์

1530

(115)สารคดี
(115)

สารคดี
(110)

1430

(25)1435
เปิดฟ้า เอนเนอรย์ ี ่5

แฮปป้ีซซี ัน่ 
ฤดแูหง่ความสขุ

ฮอ๊ตไลนไ์ทยแลนด์ สขุแบบไทยใจพอเพยีง (25)

1405
สารคด ี(25) ซุปตารค์ดิสต์ดิดาว เสน้ทางเศรษฐ ี

ชอ่ง 5 ทนัขา่ว 1600-1605 1600
มอเตอร ์แชลแนล
ขบัขีป่ลอดภยั (30)

1605 งดงามสมนาม
เมอืงไทย

กลัยายล เดอะไดอารี่ เกา๋สตรอง อาสาหาเร ือ่งนา่รู ้ (25)

1630
ทรชูอ้ปป้ิง (30)

1630

โทรแหลก แจกดะ่ 
(สด) (60)

ชอ่ง 5 ทนัขา่ว 1700-1705

1705

เกษตรบา้นทุง่ (25)

เพือ่ประชาชน (30)

1800

ช่อง 5 ขา่วค า่ 1800 - 2000 (120)

1800

ถา่ยทอดสดฟตุบอลไทยลกี 
2020

(120)

1730

We're  Soldiers สมารท์โซลเยอร ์ (30)
1730

เพือ่ประชาชน

2000

ขา่วในพระราชส านกั 2000-2030 (30)

2000

ขา่วในพระราชส านกั  2000 - 2030 (30)

รอ้ยเร ือ่งไทยแลนด์ 2030
เพือ่ชวีติทีด่กีวา่ (30)

2100
ทรชูอ้ปป้ิง (30)

2130

บนัทกึทอ่งเทีย่ว
จอยเดย์

ถนนแหง่การเดนิทาง
(30)

2030 คนเปลีย่นโลก (30)

OHLALA Prime Show (สด) (90)
(120)

2100

OHLALA Prime 

Show

 (สด) (90)
2200 2200

ประเด็นรอ้นท ัว่โลก 2200 - 2230   (30)สารคด ี/ ทรชูอ้ปป้ิง จบ 18 กพ 64

 (30)

2300
ออโตไ้ลคท์วี ี พอ่มดรถยนต์ แมกมอเตอร์ มอเตอร ์รนันิง่ สารคด ี(30) (30)

2300 นอนกลางดนิ
กนิกลางทาง

คูหู่ทอ่งเทีย่ว (30)

(30)
2330

ออโตม้อเตอร ์

2230
จบัประเด็นขา่วรอ้น  2230 - 2300 (30)

2230
เร ือ่งเดน่สดุสปัดาห์ ออโตว้าไรตี้

0030
สารคด ี(30)ทรชูอ้ปป้ิง

0200
(30)

0200

ฅ.คนรกัรถ (30)

2400
ทรชูอ้ปป้ิง (30)

2400
ทรชูอ้ปป้ิง (30)

(30)
0030

ทวัรล์กูทุง่ (30)

2330
คนืคณุใหแ้ผน่ดนิ สารคด ี(30) นดัพบคนดี หมนุตามโลก ซอีโีอ ซีป๊ึ้ก

เอนเนอรย์ ี ่5 รรีนั เค ฟารม์ รรีนั

เปิดโลกเกษตรแนวใหม ่
โคก หนอง นา รรีนั

เกษตรบา้นทุง่ รรีนั (30)

(30)

0130
(30)

0130 ลอ่งสราญ จานสงา่ 
รรีนั

(30)

ทรชูอ้ปป้ิง ทรชูอ้ปป้ิง

ตีอ๋ว้นชวนหวิ รรีนั

0100
(30)

0100

งดงามสมนาม
เมอืงไทย รรีนั

กลัยายล รรีนั เดอะไดอารี ่รรีนั เกา๋สตรอง รรีนั อาสาหาเร ือ่งนา่รู ้รรีนั

เปิดฟ้า รรีนั เอนเนอรย์ ี ่5 รรีนั

ทรชูอ้ปป้ิง (25)

เปิดสถาน/ีแจง้รายการ เปิดสถาน/ีแจง้รายการ
หมายเหต ุรายการวนัหยุดนกัขตัฤกต ์จ านวน 18 วนั เวลา 1030-1055 ความยาว 25 นาท ีร.เทีย่วตามใจ เดอไฟวเ์ฟฟส,์ 1330-1355 ความยาว 25 นาท ีร.ไฮไฟวส์ตอรี,่ 1435-1500 ความยาว 25 นาท ีร.โลกยานยนต ์และ1605-1630 ควายาว 25 นาท ีร.มอเตอรส์มารท์ 

0430
ทรชูอ้ปป้ิง อศัจรรยแ์หง่รกั (15) (25)

0430

แฮปป้ีซซี ัน่ 
ฤดแูหง่ความสขุ รรีนั

ฮอ๊ตไลนไ์ทยแลนด ์
รรีนั

สขุแบบไทยใจพอเพยีง
รรีนั

0330

CC ภาพยนตจ์นี (60)

0330

CC ภาพยนตจ์นี (60)

0300
AD สรา้งฝนัเพือ่สนัตสิขุ (30)

0300
AD สรา้งฝนัเพือ่สนัตสิขุ (30)

0230
(30)

0230
เกษตรสนามเป้า รรีนั เค ฟารม์ รรีนั (30)รอ้ยอาชพี รรีนั

เอ็มเอ็มเอ็ม
แมกกาซนี ออน แอร ์รรีนั

คนไทยใตร้ม่ราชนั รรีนั


