ผ ังรายการไทยพีบเี อส (ThaiPBS)

15 - 31 มกราคม 2558

เวลา

จ ันทร์ 19,26

05:00

อ ังคาร 20,27

พุธ 21,28

คนสู ้โรค ®

05:30

พฤห ัสบดี 22,29

ศุกร์ 16,23,30

ลุยไม่รู ้ ®

อาทิตย์ 18,25

06:00

Thai PBS Kids Morning

Thai PBS Kids Weekend
(ขยายเวลาออกอากาศจาก
เวลาเดิม 06.00 - 07.30 น.
เริม
่ เสาร์ 17 ม.ค. 58 เป็ นต ้นไป)

06:30

วันใหม่ ไทยพีบเี อส
08:00

การ์ตน
ู ดอร่า..นักสารวจน ้อย Dora The Explorer

08:30

Animal Speaks
เริม
่ 17 ม.ค. -11 เม.ย. 58 (13 ตอน)

ทันข่าว ไทยพีบเี อส

หม ้อข ้าวหม ้อแกง

ไอซายน์ฉลาดยกกาลังสอง

สภาเสียงไร ้เดียงสา (® 17,18,24,25,31 ม.ค. 58)

คิดนอกจอ

10:00

ท ันข่าว 10.00 น.

วิทยาศาสตร์หลังบ ้าน Backyard Science series 3 (Re-License)
จบ 5 เม.ย. 58 (26 ตอน)

ชวั่ โมงทากิน

เพือ
่ นสัตว์หรรษา My Animal Friends เริม
่ 17 ม.ค.-28 ก.พ.58
(13'x26 O/A วันละ 2 ตอน) = 13 ตอน

ท ันข่าว 11.00 น.

11:00

ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
เริม
่ 18 ม.ค.-12 เม.ย. 58 (13 ตอน)

ท ้าให ้อ่าน

10:05

์ ป
ซีรส
ี ญ
ี่ น
ุ่
The Best way to End
a Life : Ending Planner
(จบ 17 ม.ค. 58)

11:05

ไทยบันเทิง

เคิรส
์ ตี.้ ..สนุกกับงานแฮนด์เมค
Kirstie's Handmade Britain #
1-7 /Kirstie's Fill Your
House for Free # 1-4
(เริม
่ 24 ม.ค.-4 เม.ย. 58
11 ตอน)

06:30

08:00

08:30

09:00

ท ันข่าว 09.00 น.

แอนดี.้ .ผจญภัยไปกับไดโนเสาร์ Andy's Dinosaur Adventure เริม
่ 17 มค.-22 มีค.58 (20 ตอน)

คิดวิทย์

09:30

เวลา
05:00

สาระ 1000 Like (® 17,18,24,25,31 ม.ค.,1 ก.พ 58)

ข.ขยับ (เริม
่ พฤหัสบดี 15 ม.ค.58)

06:00

เสาร์ 17,24,31

ทางนาชีวต
ิ ®

09:05
09:15

09:25

09:35

10:00

10:30

ทาเองได ้ สไตล์ Nalinna
เริม
่ 18 ม.ค.- 12 เม.ย. 58 (ตอน)

11:00

สุขต่างองศา
(เริม
่ 18 ม.ค. - 12 เม.ย. 58 (13 ตอน)

11:30

12:00

12:00

ข่าวเทีย
่ ง
13:00
13:03

13:30

13:00

เร็ว ๆ นีท
้ ไี่ ทยพีบเี อส

จิ๊ กซอว์ประเทศไทย

หน ้าทีพ
่ ลเมือง
ทีวช
ี ม
ุ ชน

กลางเมือง

ทีน
่ บ
ี่ ้านเรา

เวทีสาธารณะ

พลเมืองข่าว

14:00

่ อมะซอน David Backham - Into the Unknow เสาร์
เดวิด เบคแฮม...จากศึกลูกหนั งสูแ
์ ารกิจพิชต
ิ ฝั น Public Affairs Office in the Sky เเริม
17 , อาทิตย์ 18 ม.ค. 58 / ซีรส
ี ภ
่
เสาร์ 24 ม.ค. เสาร์ 28 ก.พ 58 (11 ตอน)

15:00

ท ันข่าว15.00 น.

15:05

สถานีประชาชน (ชว่ งที่ 2)

15:30

สารคดี ดร.ออซ
(เปลีย
่ นวัน-เวลาออกอากาศ
จากเดิมพฤหัส-ศุกร์ เวลา 22.30 -23.30 น
เริม
่ เสาร์ 17 มค.58)

ทุกทิศทั่วไทย
ท ันข่าว 16.00 น.

16:00
16:05

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

เด็กมีเรือ
่ ง®

ื่ ®
สองกาลังสอ

Thai PBS Kids Afternoon (เปลีย
่ นเวลาออกอากาศจาก 16.05 - 17.00 น.
เป็ นเวลา 16.30 - 17.00 น. เริม
่ วันพฤหัสที่ 15 ม.ค. 58 เป็ นต ้นไป)

16:30

เปิ ดบ ้านไทยพีบเี อส

16:55
17:00

14:30

Sunday Inspiration Sport

่ ั นคนวัยมันส์
(18 ม.ค. 58 ปั่ นสูฝ
สเปเชียล / 25 ม.ค.58 หนูน ้อยจ ้าวเวหา
่ ล ออกอากาศเป็ นเทปทัง้ 2 วัน)
สเปเชีย

กินอยูค
่ อ
ื (® 11,18,25 ตอน)

เจมี 15 นาที คูณ 2 !
Jamie's 15 Minute Meals
(17 ม.ค. - 17 ต.ค. 58 = 40 ตอน)

Spirit of Asia
(® 4,11,18, 25 ม.ค. 58)

ยาหมอบอก
เริม
่ 17 ม.ค.- 11 เม.ย 58
(13 ตอน)

16:30

17:00

Food Work (เปลีย
่ นเวลาออกอากาศจากเดิม
17.30 - 18.00 น.เริม
่ อาทิตย์ 18 ม.ค. 58)
ดูให ้รู ้ (เปลีย
่ นวันออกอากาศ จากเดิมวันเสาร์ เวลา
17.30 - 18.00 น. เริม
่ อาทิตย์ 18 ม.ค. 58)

18:00

17:05

17:30

18:00

Homeroom (เปลีย
่ นวัน-เวลาออกอากาศจากเดิม
จันทร์- ศุกร์ 17.10 - 18.00 น. เริม
่ เสาร์ 17 ม.ค. 58)

ท่องโลกกว ้าง (Wonderful Planet)

เร็ว ๆ นีท
้ ไี่ ทยพีบเี อส

18:57

19:00

19:00

ข่าวคา่

ข่าวคา่
21:15

20:15

20:30

เปิ ดปม

ชีวต
ิ จริงยิง่ กว่าละคร

เสียงประชาชน
เปลีย
่ นประเทศไทย

ดวลวาทะ The Arena Thailand
จบ 22 ม.ค. 58 /
เถียงให ้รู ้เรือ
่ ง เริม
่ 29 ม.ค. 58

ทันโลก

21:15

22:00

์ ป
ซีรส
ี ญ
ี่ น
ุ่ ยอดชายคาบูก ิ PINTOKONA 17,18,24,25 ม.ค 58 = 11 ตอน
์ ป
(เปลีย
่ นเวลาจากเดิม 21.00 - 22.00 น.) /ซีรส
ี ญ
ี่ น
ุ่ ฮีโร่ทะลุมต
ิ ิ Ando Roid
เริม
่ เสาร์ 31 ม.ค - เสาร์ 28 ก.พ. 58 (10 ตอน)
สารคดี ThaiPBS ชุด สามัญชนคนไทย
(เริม
่ 17 ม.ค-11 เม.ย.58 =13 ตอน) (เปลีย
่ นวันเวลาออกอากาศจากเดิม วันศุกร์ 20.20 - 21.15 น)

ทีน
่ ไี่ ทยพีบเี อส

สุดยอดสารคดีโลก

โลกหลากมิต ิ

เถียงให ้รู ้เรือ
่ ง 21 ม.ค. 58
เมืองดลใจ (เริม
่ 28 มค.13 พ.ค.58 16 ตอน)

22:00

หนังพาไป

เร็ว ๆ นีท
้ ไี่ ทยพีบเี อส

22:35

21:10

สาแดงศิลป์ ® ชุดที่ 3
เริม
่ 18 ม.ค. - 11 ก.พ. 58 (13ตอน)

ท ันข่าว 22.00 น.

ตอบโจทย์

22:30

สารคดีกระจายอานาจ เสียงร ้อง
จากท ้องถิน
่ 15 ม.ค. - 12 ก.พ.
58 (5 ตอน)

สารคดีมนุษย์พันธ์กล ้าฝ่ าองศาโลก
Ice Road Trucker
เริม
่ 16 มค - 1 พ.ค.58
(16 ตอน)

Thai เธียเตอร์
(1.55 ชม.)

สารคดีมหากาพย์...สงครามโลก
The World Wars ® (6 ตอน)
18 ม.ค. - 22 ก.พ.
จังหวะจะเดิน ®
เริม
่ อาทิตย์ 18 ม.ค.58

ข่าวดึก

00:00

22:05

22:30

23:30

00:00

ข่าวดึก

สารคดี มิตโิ ลกหลังเทีย
่ งคืน

00:30

สารคดี มิตโิ ลกหลังเทีย
่ งคืน

01:00

ไทยบันเทิง ®
02:00

15:30

16:00

ภัตตาคารบ ้านทุง่
(® 17,24,31 ม.ค. 58)

ท ันข่าว 17.00 น.

ข่าว 17.00 น.

23:30

15:00

์ ะครเด็กนานาชาติ Children from
ซีรส
ี ล
somewhere จบ 7 ก.พ. 58 (6 ตอน)

ข่าวบริการสาธารณะ (2 นาที)

15:58

14:05

ทั่วถิน
่ แดนไทย (เปลีย
่ นเวลาออกอากาศ
จากเดิม 09.35 - 10.00 น. เริม
่ เสาร์ 17 ม.ค. 58)

สถานีประชาชน (ชว่ งที่ 1)

13:30

14:00

ท ันข่าว14.00 น.

14:05

13:03

ทุกทิศทั่วไทย ®
ปิ ดสถานี 02:00 น.

01:30

02:00

