
สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 131
ช่องมัธยม 4 : มัธยมศึกษาปีท่ี 4 , อาชีวศึกษา , มทร. /18 - 24 พ.ค. 63

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
8:30 M: ภาษาไทย (23.31 นาที) M: ภาษาไทย (17.31 นาที) MON M: ภาษาไทย (23.31 นาที) THU M: ภาษาไทย  (17.31 นาที)
9:00 M: คณิตศาสตร์ (19.37 นาที) M: การงานอาชีพ (16.04 นาที) MON M: คณิตศาสตร์  (19.37 นาที) THU M: การงานอาชีพ  (16.04 นาที)
9:30 M: เทคโนโลยี (24.56 นาที) MON M: เทคโนโลยี (24.56 นาที)
10:00 M: คณิตศาสตร์ (37.42 นาที) M: สุขศึกษา (18.41 นาที)
10:30 M: ศิลปะ (14.05 นาที) M: สังคมศึกษา (31.35 นาที)
11:00 M: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (38.33 นาที)

12:00
12:30 R: ภาษาไทย (23.31 นาที) R: ภาษาไทย (17.31 นาที)
13:00 R: คณิตศาสตร์ (19.37 นาที) R: การงานอาชีพ (16.04 นาที)
13:30 R: เทคโนโลยี (24.56 นาที) R: สุขศึกษา (18.41 นาที)
14:00 R: สังคมศึกษา (31.35 นาที) FRI M: สุขศึกษา (18.41 นาที)
14:30 R: สังคมศึกษา (37.33 นาที) R: คณิตศาสตร์ (37.42 นาที) TUE M: สังคมศึกษา (37.33 นาที) FRI M: สังคมศึกษา  (31.35 นาที)
15:00 R: ศิลปะ (14.05 นาที)
15:30 R: เสริมสาระความรู้ (36.70 นาที)
15:31 R1: ภาษาไทย (23.31 นาที) R1: ภาษาไทย (17.31 นาที) แจ้งรายการ
16:00 R1: คณิตศาสตร์ (19.37 นาที) R1: การงานอาชีพ (16.04 นาที)
16:30 R1: เทคโนโลยี (24.56 นาที) R1: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.09นาที) R1: คณิตศาสตร์ (37.42 นาที) R1: สุขศึกษา (18.41 นาที) WED M: คณิตศาสตร์ (37.42 นาที)
17:00 R1: สังคมศึกษา (37.33 นาที) R1: ศิลปะ (14.05 นาที) R1: สังคมศึกษา (31.35 นาที) WED M: ศิลปะ (14.05 นาที)
17:30 R1: เสริมสาระความรู้ (48.27นาที) R1: เสริมสาระความรู้ (36.70 นาที) R1: เสริมสาระความรู้ (101.65 นาที) R1: เสริมสาระความรู้ (82.97 นาที)  WED M: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (38.33 นาที)
18:00
18:01
18:30
18:31 R2: ภาษาไทย (23.31 นาที) R2: ภาษาไทย (17.31 นาที)
19:00 R2: คณิตศาสตร์ (19.37 นาที) R2: การงานอาชีพ (16.04 นาที)
19:30 R2: เทคโนโลยี (24.56 นาที) R2: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.09นาที) R2: คณิตศาสตร์ (37.42 นาที) R2: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.00 นาที) R2: สุขศึกษา (18.41 นาที)
20:00
20:30 R2: เทคโนโลยี (24.56 นาที) ต่อ R2: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.09นาที) ต่อ R2: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.00 นาที) ต่อ R2: สุขศึกษา (18.41 นาที) ต่อ
20:31 R2: สังคมศึกษา (31.35 นาที)
21:00 R2: ศิลปะ (14.05 นาที)
21:30
22:00
22:30 แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:01 แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ

บางรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ◼R : ออกอากาศการเรียนการสอนซ้้าคร้ังท่ี 1 (Rerun)

◼M : ช่วงเวลารายการการเรียนการสอน (Master) ◼R1 : ออกอากาศการเรียนการสอนซ้้าคร้ังท่ี 2 (Rerun)

◼M : ช่วงเวลารายการจากหน่วยงานภายนอก (Master) ◼R2 : ออกอากาศการเรียนการสอนซ้้าคร้ังท่ี 3 (Rerun)

◼R : ออกอากาศรายการจากหน่วยงานภายนอกซ้้าคร้ังท่ี 1 (Rerun)

M: ภาษาอังกฤษ (49.31 นาที) M: ประวัติศาสตร์ (53.50 นาที) M: ภาษาอังกฤษ (47.27 นาที)

M: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.09นาที) M: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.00 นาที) THU M: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.00 นาที)

M: การวิจัยตลาด

M: อุตสาหกรรมเกษตร

M: การวิจัยตลาด

M: การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์
ไฟฟ้า

M: เคร่ืองมืออุตสาหกรรม

M: กลศาสตร์ยางล้อ

M: ระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น

M: Startup Warrior

M: คอมพิวเตอร์น่ารู้

M: พระราชกรณียกิจและโครงการใน
พระราชด้าริ

M: ส่ือสารอย่างไรไม่ไร้สาระ

M: ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร

M: โครงการในพระราชด้าริ รัชกาลท่ี 9

M: ภาษาญ่ีปุ่นอุตสาหกรรม

M: เศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ

M: สรีระวิทยาการสืบพันธ์ุและการผสมเทียม
สัตว์

M: หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม

R: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.09 นาที) R: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.00 นาที) TUE M: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ)  (45.09นาที)

R: เสริมสาระความรู้ (112.76 นาที) R: เสริมสาระความรู้ (101.65 นาที) R: เสริมสาระความรู้ (82.97 นาที)R: เสริมสาระความรู้ (48.27นาที) TUE M: เสริมสาระความรู้ (48.27นาที)

11:30 M: เสริมสาระความรู้ (48.27นาที) M: เสริมสาระความรู้ (36.70 นาที)

ข่าวเท่ียง

R: ภาษาอังกฤษ (49.31 นาที)
R: ประวัติศาสตร์ (53.50 นาที)

R: ภาษาอังกฤษ (47.27 นาที) TUE M: ภาษาอังกฤษ  (49.31 นาที) FRI M: ภาษาอังกฤษ (47.27 นาที)

M: เสริมสาระความรู้ (112.76 นาที) MON M: เสริมสาระความรู้ (112.76 นาที)M: สังคมศึกษา (37.33 นาที)
M: เสริมสาระความรู้ (101.65 นาที) THU M: เสริมสาระความรู้ (101.65 นาที)M: เสริมสาระความรู้ (82.97 นาที)

R1:เสริมสาระความรู้ (112.76 นาที)

เคารพธงชาติ

R1: เสริมสาระความรู้ (112.76 นาที) ต่อ R1: เสริมสาระความรู้ (48.27นาที) ต่อ R1: เสริมสาระความรู้ (36.70 นาที) ต่อ R1:เสริมสาระความรู้ (101.65 นาที) ต่อ R1:เสริมสาระความรู้ (82.97 นาที) ต่อ WED M: เสริมสาระความรู้ (36.70 นาที)

FRI M: เสริมสาระความรู้ (82.97 นาที)

R1: ภาษาอังกฤษ (49.31 นาที) R1: ประวัติศาสตร์ (53.50 นาที) R1: ภาษาอังกฤษ (47.27 นาที) WED M: ประวัติศาสตร์ (53.50 นาที)

R1: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) (45.00 นาที)

M: อาหารตะวันตก (Western Cuisine)

M: ความรู้ สู่ผู้ประกอบการ
R2: เสริมสาระความรู้ (48.27นาที) R2: เสริมสาระความรู้ (36.70 นาที)

 M: โภชนาการเพ่ือการด้ารงชีวิต
M: ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของ มทร . 

รัตนโกสินทร์
M: พระราชกรณียกิจและโครงการใน

พระราชด้าริ
M: โครงการในพระราชด้าริ รัชกาลท่ี 9

R2: ภาษาอังกฤษ (49.31 นาที) R2: ประวัติศาสตร์ (53.50 นาที) R2: ภาษาอังกฤษ (47.27 นาที) M: เจอน่ีท่ี RMUTR

ข่าวในพระราชส านัก

R2: คณิตศาสตร์ (37.42 นาที) ต่อ

R2: เสริมสาระความรู้ (112.76 นาที)
R2: สังคมศึกษา (37.33 นาที)

R2: เสริมสาระความรู้ (101.65 นาที) R2:เสริมสาระความรู้ (82.97 นาที)

M: อินเทอร์เน็ตส้าหรับสรรพส่ิง

M: มทร.รัตนโกสินทร์ M: มทร.รัตนโกสินทร์

M: สืบสายลายสลัก

M: เส้นทางสู่อาชีพนักข่าว

M: เทคโนโลยีสารสนเทศ
 R: การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

ไฟฟ้า
 R: ระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น

M: การพัฒนา Mobile Application ด้วย
ระบบ Cross Platform

M: หลักการปรุงประกอบอาหาร
M: การพัฒนา Mobile Application ด้วย

ระบบ Cross Platform
M: หลักการปรุงประกอบอาหาร

M: ส่ือสารอย่างไรไม่ไร้สาระ M: ภาษาญ่ีปุ่นอุตสาหกรรม

M: ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร M: เศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ

M: การบิน M: ผลิตภัณฑ์เกษตร M: ประมง M: การสร้างแบบและการตัดเย็บเส้ือผ้าเบ้ืองต้น M: เส้นทางสู่อาชีพนักข่าว M: การสร้างแบบและการตัดเย็บเส้ือผ้าเบ้ืองต้น

M: พ้ืนฐานการประกอบอาหาร

R: การวิจัยตลาด R: เคร่ืองมืออุตสาหกรรม R: Startup Warrior M: อาหารไทยพ้ืนถ่ินเพ่ือสุขภาพ  M: วาไรต้ีวิจัยถวายพ่อหลวง M: อาหารไทยพ้ืนถ่ินเพ่ือสุขภาพ M: วาไรต้ีวิจัยถวายพ่อหลวง

R: อุตสาหกรรมเกษตร R: เทคโนโลยียานยนต์ M: Internet of thing  M: เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวัน M: พ้ืนฐานการประกอบอาหาร  M: เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวัน

เคารพธงชาติ

M: เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

R: เทคโนโลยีสารสนเทศ R: ผลิตภัณฑ์เกษตร R: ประมง M: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยุคไทยแลนด์ 4.0 M: Clean Food Good Health M: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยุคไทยแลนด์ 4.0 M: Clean Food Good Health

R: การบิน R: กลศาสตร์ยางล้อ R: คอมพิวเตอร์น่ารู้ M: การน้าบอร์ด Arduino มาประยุกต์ใช้งาน 1 M: เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม M: การน้าบอร์ด Arduino มาประยุกต์ใช้งาน 1


