ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัน
เวลา
00.00-00.30 น.
06.00-06.30 น.
12.00-12.30 น.
18.00-18.30 น.

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)
ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ช่อง STOU CHANNEL
และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยเข ้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ TV Online
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
1 - 15 พฤษภาคม 2557
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
1 พ.ค. 57
2 พ.ค. 57
3 พ.ค. 57
4 พ.ค. 57
5 พ.ค. 57

อังคาร
6 พ.ค. 57

พุธ
7 พ.ค. 57

แนะแนวการศึกษา

รอบรู ้กับ มสธ.

บริการสังคม

บริการสังคม

ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์สถานี

ก ้าวไกลกับ มสธ.

รอบรู ้กับ มสธ.

90305-1
การผลิตสัตว์

96412-1
การบริหาร
โครงการด ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร ้านอาโก...
โชว์กน
ึ่

10121-1
อารยธรรมมนุษย์

11100-1
ภาษาจีนพืน
้ ฐาน
่ สาร 1
เพือ
่ การสือ

10201-1
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย

31304-1
ระบบสารสนเทศ
ในงานก่อสร ้าง

12406-1
ไทยกับการปรับ
ประเทศให ้ทันสมัย

LIVING IN
STYLE

บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สนุกคิต สนุกวิทย์
ช่างคิด
ช่างสังเกต ปี 2

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

สนุกคิต สนุกวิทย์
ช่างคิด
ช่างสังเกต ปี 2

91414-4
การวิจัยการ
ส่งเสริมการเกษตร

97213-1
ความรู ้เบือ
้ งต ้น
เกีย
่ วกับกระบวน
การผลิตและ
เทคนิคการผลิต

10131-1
สังคมมนุษย์

11111-1
สังคมและ
วัฒนธรรมไทย

12306-1
วรรณคดีไทย

32330-1
เศรษฐศาสตร์
เพือ
่ การจัดการและ
การภาษีอากร

51208-1
การพยาบาล
ผู ้ใหญ่และ
ผู ้สูงอายุ

02.00-02.30 น.
08.00-08.30 น.
14.00-14.30 น.

Thai Tech

สุโขทัยศึกษา

Hello English

ASEAN INSIGHT

English in Action
@STOU

คลินก
ิ บริหาร

Hello English

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก
ข่าวในพระราชสานัก
สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30 - 12.00 น.,
13.00 - 15.30 น. , 16.00 - 24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

02.30-03.00
08.30-09.00
14.30-15.00
20.30-21.00

น.
น.
น.
น.

92221-1
เศรษฐศาสตร์เพือ
่
การบริหารธุรกิจ

97301-1
วัสดุทางการพิมพ์

13323-1
การจัดการการเงิน
และการจัดการ
การดาเนินงาน

32302-1
การจัดการ
การตลาด

55319-1
การฝึ กปฏิบต
ั ิ
เวชกรรมแผนไทย

03.00-03.30
09.00-09.30
15.00-15.30
21.00-21.30
03.30-04.00
09.30-10.00
15.30-16.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

ั เมืองไทย
สีสน

สุข...กับธรรมะ

คนไทยตัวอย่าง

มรดก
ของแผ่นดิน

93257-1
ศัตรูพช
ื เบือ
้ งต ้น

97314-1
เทคโนโลยีการ
วางแผนและการ
ควบคุมการผลิต
ในอุตสาหกรรม

00.30-01.00
06.30-07.00
12.30-13.00
18.30-19.00

น.
น.
น.
น.

01.00-01.30
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
01.30-02.00
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

เส ้นทางสร ้างสุข

10141-1
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ
ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอน
สุนทรภู่

12402-1
วัฒนธรรม
กับการท่องเทียว

10151-1
ไทยศึกษา

52303-1
สุขศึกษาและ
การประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น.
และ 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อม (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

04.00-04.30
10.00-10.30
16.00-16.30
22.00-22.30
04.30-05.00
10.30-11.00
16.30-17.00
22.30-23.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

05.00-05.30 น.
11.00-11.30 น.
17.00-17.30 น.

15307-1
กฎหมายและ
จริยธรรมด ้าน
นิเทศศาสตร์

32454-1
การวิจัยทางธุรกิจ
การวางแผนและ
การควบคุม
ทางการเงิน

รักคือการให ้
72201-1
ครอบครัวศึกษา

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น. และ 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

93353-1
การจัดการ
ผลผลิตพืช

97407-1
การจัดการ
ทางการผลิตและ
การควบคุม
คุณภาพทางการ
พิมพ์

10161-1
ภาษาไทย
่ สาร
เพือ
่ การสือ

91312-1
การใช ้สือ่ ทางไกล

กด Like วัยทีน

จิตรกรจิตรกรรม

Green Focus

สถานีนวัตกรรม

ทางงานส่งเสริม
การเกษตร

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

24413-1

32481-1
ประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ
การท่องเทีย
่ วและ
การโรงแรม

71203-1
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหารเบือ
้ งต ้น

กินดีอยูด
่ ี

จิตรกรจิตรกรรม

การประเมิน
โครงการ

จิตรกรจิตรกรรม

23.00-23.30
05.30-06.00
11.30-12.00
17.30-18.00
23.30-24.00

น.
น.
น.
น.
น.

93456-1
การจัดการ
การผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์

97216-1
เทคโนโลยี
กระบวนการพิมพ์

10202-1
การอ่านภาษาไทย

71412-1
อาหารโภชนา
การศึกษาและ
่ สาร
การสือ

24412-1
การพัฒนา
เครือ
่ งมือวัด
ั
ด ้านเจตพิสย
ั
และทักษะพิสย

32452-1
กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรและ
องค์การ
แห่งการเรียนรู ้

71304-1
ชีวเคมีและ
จุลชีววิทยา
ของอาหาร

พฤหัสบดี
8 พ.ค. 57

ศุกร์
9 พ.ค. 57

เสาร์
10 พ.ค. 57

อาทิตย์
11 พ.ค. 57

จันทร์
12 พ.ค. 57

อังคาร
13 พ.ค. 57

พุธ
14 พ.ค. 57

แนะแนวการศึกษา

รอบรู ้กับ มสธ.

บริการสังคม

บริการสังคม

ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์สถานี

ก ้าวไกลกับ มสธ.

รอบรู ้กับ มสธ.

90305-2
การผลิตสัตว์

96412-2
การบริหาร
โครงการด ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร ้านอาโก...
โชว์กน
ึ่

10121-2
อารยธรรมมนุษย์

11100-2
ภาษาจีนพืน
้ ฐาน
่ สาร 1
เพือ
่ การสือ

10201-2
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย

31304-2
ระบบสารสนเทศ
ในงานก่อสร ้าง

12406-2
ไทยกับการปรับ
ประเทศให ้ทันสมัย

LIVING IN
STYLE

บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สนุกคิต สนุกวิทย์
ช่างคิด
ช่างสังเกต ปี 2

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

สนุกคิต สนุกวิทย์
ช่างคิด
ช่างสังเกต ปี 2

91414-2
การวิจัยการ
ส่งเสริมการเกษตร

97213-2
ความรู ้เบือ
้ งต ้น
เกีย
่ วกับกระบวน
การผลิตและ
เทคนิคการผลิต

10131-2
สังคมมนุษย์

11111-2
สังคมและ
วัฒนธรรมไทย

12306-2
วรรณคดีไทย

32330-2
เศรษฐศาสตร์
เพือ
่ การจัดการและ
การภาษีอากร

51208-2
การพยาบาล
ผู ้ใหญ่และ
ผู ้สูงอายุ

02.00-02.30 น.
08.00-08.30 น.
14.00-14.30 น.

Thai Tech

สุโขทัยศึกษา

Hello English

ASEAN INSIGHT

English in Action
@STOU

คลินก
ิ บริหาร

Hello English

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

13323-2
การจัดการการเงิน
และการจัดการ
การดาเนินงาน

32302-2
การจัดการ
การตลาด

55319-2
การฝึ กปฏิบต
ั ิ
เวชกรรมแผนไทย

คนไทยตัวอย่าง

มรดก
ของแผ่นดิน

วัน
เวลา
00.00-00.30 น.
06.00-06.30 น.
12.00-12.30 น.
18.00-18.30 น.
00.30-01.00
06.30-07.00
12.30-13.00
18.30-19.00

น.
น.
น.
น.

01.00-01.30
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
01.30-02.00
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

เส ้นทางสร ้างสุข

สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30 - 12.00 น.,
13.00 - 15.30 น. , 16.00 - 24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

02.30-03.00
08.30-09.00
14.30-15.00
20.30-21.00

น.
น.
น.
น.

03.00-03.30
09.00-09.30
15.00-15.30
21.00-21.30
03.30-04.00
09.30-10.00
15.30-16.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

92221-2
เศรษฐศาสตร์เพือ
่
การบริหารธุรกิจ

97301-2
วัสดุทางการพิมพ์

ั เมืองไทย
สีสน

สุข...กับธรรมะ

93257-2
ศัตรูพช
ื เบือ
้ งต ้น

97314-2
เทคโนโลยีการ
วางแผนและการ
ควบคุมการผลิต
ในอุตสาหกรรม

10141-2
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ
ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอน
สุนทรภู่

12402-2
วัฒนธรรม
กับการท่องเทียว

10151-2
ไทยศึกษา

52303-2
สุขศึกษาและ
การประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น.
และ 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อม (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

04.00-04.30
10.00-10.30
16.00-16.30
22.00-22.30
04.30-05.00
10.30-11.00
16.30-17.00
22.30-23.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

15307-2
กฎหมายและ
จริยธรรมด ้าน
นิเทศศาสตร์

32454-2
การวิจัยทางธุรกิจ
การวางแผนและ
การควบคุม
ทางการเงิน

รักคือการให ้
72201-2
ครอบครัวศึกษา

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น. และ 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

93353-2
การจัดการ
ผลผลิตพืช

97407-2
การจัดการ
ทางการผลิตและ
การควบคุม

10161-2
ภาษาไทย
่ สาร
เพือ
่ การสือ

91312-2

24413-2

การใช ้สือ่ ทางไกล

การประเมิน
โครงการ

32481-2
ประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ
การท่องเทีย
่ วและ

71203-2
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหารเบือ
้ งต ้น

ทางงานส่งเสริม
การเกษตร

คุณภาพทางการ
พิมพ์
05.00-05.30
11.00-11.30
17.00-17.30
23.00-23.30
05.30-06.00
11.30-12.00
17.30-18.00
23.30-24.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

วัน
เวลา
00.00-00.30 น.
06.00-06.30 น.
12.00-12.30 น.
18.00-18.30 น.

การโรงแรม

กด Like วัยทีน

จิตรกรจิตรกรรม

Green Focus

สถานีนวัตกรรม

จิตรกรจิตรกรรม

กินดีอยูด
่ ี

จิตรกรจิตรกรรม

93456-2
การจัดการ
การผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์

97216-2
เทคโนโลยี
กระบวนการพิมพ์

10202-2
การอ่านภาษาไทย

71412-2
อาหารโภชนา
การศึกษาและ
่ สาร
การสือ

24412-2
การพัฒนา
เครือ
่ งมือวัด
ั
ด ้านเจตพิสย
ั
และทักษะพิสย

32452-2
กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรและ
องค์การ
แห่งการเรียนรู ้

71304-2
ชีวเคมีและ
จุลชีววิทยา
ของอาหาร

พฤหัสบดี
15 พ.ค. 57

ศุกร์
16 พ.ค. 57

เสาร์
17 พ.ค. 57

อาทิตย์
18 พ.ค. 57

จันทร์
19 พ.ค. 57

อังคาร
20 พ.ค. 57

พุธ
21 พ.ค. 57

แนะแนวการศึกษา

รอบรู ้กับ มสธ.

บริการสังคม

บริการสังคม

ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์สถานี

ก ้าวไกลกับ มสธ.

รอบรู ้กับ มสธ.

90305-3
การผลิตสัตว์

96412-3
การบริหาร
โครงการด ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร ้านอาโก...
โชว์กน
ึ่

10121-3
อารยธรรมมนุษย์

11100-3
ภาษาจีนพืน
้ ฐาน
่ สาร 1
เพือ
่ การสือ

13421-1
การจัดการงาน
สานักงาน

31304-3
ระบบสารสนเทศ
ในงานก่อสร ้าง

12406-3
ไทยกับการปรับ
ประเทศให ้ทันสมัย

LIVING IN
STYLE

บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สนุกคิต สนุกวิทย์
ช่างคิด
ช่างสังเกต ปี 2

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

สนุกคิต สนุกวิทย์
ช่างคิด
ช่างสังเกต ปี 2

91414-3
การวิจัยการ
ส่งเสริมการเกษตร

97213-3
ความรู ้เบือ
้ งต ้น
เกีย
่ วกับกระบวน
การผลิตและ
เทคนิคการผลิต

10131-3
สังคมมนุษย์

11111-3
สังคมและ
วัฒนธรรมไทย

12306-3
วรรณคดีไทย

32330-3
เศรษฐศาสตร์
เพือ
่ การจัดการและ
การภาษีอากร

51208-3
การพยาบาล
ผู ้ใหญ่และ
ผู ้สูงอายุ

02.00-02.30 น.
08.00-08.30 น.
14.00-14.30 น.

Thai Tech

สุโขทัยศึกษา

Hello English

ASEAN INSIGHT

English in Action
@STOU

คลินก
ิ บริหาร

Hello English

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก
ข่าวในพระราชสานัก
สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30 - 12.00 น.,
13.00 - 15.30 น. , 16.00 - 24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

02.30-03.00 น.
08.30-09.00 น.
14.30-15.00 น.
20.30-21.00 น.

92221-3
เศรษฐศาสตร์เพือ
่
การบริหารธุรกิจ

97301-3
วัสดุทางการพิมพ์

13323-4
การจัดการการเงิน
และการจัดการ
การดาเนินงาน

32328-3
การจัดการ
นวัตกรรมและ
การเปลีย
่ นแปลง

55319-3
การฝึ กปฏิบต
ั ิ
เวชกรรมแผนไทย

ั เมืองไทย
สีสน

สุข...กับธรรมะ

93257-3
ศัตรูพช
ื เบือ
้ งต ้น

97314-3
เทคโนโลยีการ
วางแผนและการ
ควบคุมการผลิต
ในอุตสาหกรรม

00.30-01.00
06.30-07.00
12.30-13.00
18.30-19.00

น.
น.
น.
น.

01.00-01.30 น.
07.00-07.30 น.
13.00-13.30 น.
19.00-19.30 น.
01.30-02.00 น.
07.30-08.00 น.
13.30-14.00 น.
19.30-20.00 น.

03.00-03.30
09.00-09.30
15.00-15.30
21.00-21.30
03.30-04.00
09.30-10.00
15.30-16.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

เส ้นทางสร ้างสุข

10141-3
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ
ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอน
สุนทรภู่

12402-3
วัฒนธรรม
กับการท่องเทียว

10151-3
ไทยศึกษา

52303-3
สุขศึกษาและ
การประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น.
และ 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อม (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

04.00-04.30
10.00-10.30
16.00-16.30
22.00-22.30
04.30-05.00

น.
น.
น.
น.
น.

คนไทยตัวอย่าง
15307-4
กฎหมายและ
จริยธรรมด ้าน
นิเทศศาสตร์

มรดก
ของแผ่นดิน
32454-3
การวิจัยทางธุรกิจ
การวางแผนและ
การควบคุม
ทางการเงิน

รักคือการให ้
72201-3
ครอบครัวศึกษา

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น. และ 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

93353-3

97407-3

10161-3

91312-3

24413-3

32481-3

71203-3

10.30-11.00 น.
16.30-17.00 น.
22.30-23.00 น.

การประเมิน
โครงการ

ประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ
การท่องเทีย
่ วและ
การโรงแรม

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหารเบือ
้ งต ้น

สถานีนวัตกรรม

จิตรกรจิตรกรรม

กินดีอยูด
่ ี

จิตรกรจิตรกรรม

10202-3
การอ่านภาษาไทย

71412-3
อาหารโภชนา
การศึกษาและ
่ สาร
การสือ

24412-3
การพัฒนา
เครือ
่ งมือวัด
ั
ด ้านเจตพิสย
ั
และทักษะพิสย

32452-3
กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรและ
องค์การ
แห่งการเรียนรู ้

71304-3
ชีวเคมีและ
จุลชีววิทยา
ของอาหาร

ศุกร์
23 พ.ค. 57

เสาร์
24 พ.ค. 57

อาทิตย์
25 พ.ค. 57

จันทร์
26 พ.ค. 57

อังคาร
27 พ.ค. 57

พุธ
28 พ.ค. 57

แนะแนวการศึกษา

รอบรู ้กับ มสธ.

บริการสังคม

บริการสังคม

ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์สถานี

ก ้าวไกลกับ มสธ.

รอบรู ้กับ มสธ.

90305-4
การผลิตสัตว์

97101-1
ความรู ้ทัว่ ไป
เกีย
่ วกับการพิมพ์

10121-4
อารยธรรมมนุษย์

11200-4
ภาษาจีนพืน
้ ฐาน
่ สาร 2
เพือ
่ การสือ

13421-2
การจัดการงาน
สานักงาน

31304-4
ระบบสารสนเทศ
ในงานก่อสร ้าง

ร ้านอาโก...
โชว์กน
ึ่

LIVING IN
STYLE

บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สนุกคิต สนุกวิทย์
ช่างคิด
ช่างสังเกต ปี 2

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

51102-4
การส่งเสริม
สุขภาพจิตและ
การพยาบาล
จิตเวช
สนุกคิต สนุกวิทย์
ช่างคิด
ช่างสังเกต ปี 2

91414-4
การวิจัยการ
ส่งเสริมการเกษตร

97213-4
ความรู ้เบือ
้ งต ้น
เกีย
่ วกับกระบวน
การผลิตและ
เทคนิคการผลิต

10131-4
สังคมมนุษย์

11111-4
สังคมและ
วัฒนธรรมไทย

12306-4
วรรณคดีไทย

32330-4
เศรษฐศาสตร์
เพือ
่ การจัดการและ
การภาษีอากร

51208-4
การพยาบาล
ผู ้ใหญ่และ
ผู ้สูงอายุ

02.00-02.30 น.
08.00-08.30 น.
14.00-14.30 น.

Thai Tech

สุโขทัยศึกษา

Hello English

ASEAN INSIGHT

English in
Action @STOU

คลินก
ิ บริหาร

Hello English

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

02.30-03.00 น.
08.30-09.00 น.
14.30-15.00 น.
20.30-21.00 น.

92221-4
เศรษฐศาสตร์เพือ
่
การบริหารธุรกิจ

97301-4
วัสดุทางการพิมพ์

13323-4
การจัดการ
การเงินและการ
จัดการ
การดาเนินงาน

32328-4
การจัดการ
นวัตกรรมและ
การเปลีย
่ นแปลง

55319-4
การฝึ กปฏิบต
ั ิ
เวชกรรมแผนไทย

ั เมืองไทย
สีสน

สุข...กับธรรมะ

93257-4
ศัตรูพช
ื เบือ
้ งต ้น

97314-4
เทคโนโลยีการ
วางแผนและการ
ควบคุมการผลิต
ในอุตสาหกรรม

05.00-05.30
11.00-11.30
17.00-17.30
23.00-23.30
05.30-06.00
11.30-12.00
17.30-18.00
23.30-24.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

วัน
เวลา
00.00-00.30 น.
06.00-06.30 น.
12.00-12.30 น.
18.00-18.30 น.
00.30-01.00
06.30-07.00
12.30-13.00
18.30-19.00

น.
น.
น.
น.

01.00-01.30 น.
07.00-07.30 น.
13.00-13.30 น.
19.00-19.30 น.
01.30-02.00 น.
07.30-08.00 น.
13.30-14.00 น.
19.30-20.00 น.

03.00-03.30
09.00-09.30
15.00-15.30
21.00-21.30
03.30-04.00
09.30-10.00
15.30-16.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

การจัดการ
ผลผลิตพืช

การจัดการ
ทางการผลิตและ
การควบคุม
คุณภาพทางการ
พิมพ์

ภาษาไทย
่ สาร
เพือ
่ การสือ

การใช ้สือ่ ทางไกล

กด Like วัยทีน

จิตรกรจิตรกรรม

Green Focus

93456-3
การจัดการ
การผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์

97216-3
เทคโนโลยี
กระบวนการพิมพ์

พฤหัสบดี
22 พ.ค. 57

เส ้นทางสร ้างสุข

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น.
และ 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อม (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

ทางงานส่งเสริม
การเกษตร

ข่าวในพระราชสานัก
ข่าวในพระราชสานัก
สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30 - 12.00 น.,
13.00 - 15.30 น. , 16.00 - 24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

10141-4
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ
ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอน
สุนทรภู่

12402-4
วัฒนธรรม
กับการท่องเทียว

10151-4
ไทยศึกษา

52303-4
สุขศึกษาและ
การประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

คนไทยตัวอย่าง
16457-1
การเขียนเพือ
่ การ
ประชาสัมพันธ์

มรดก
ของแผ่นดิน
32454-4
การวิจัยทางธุรกิจ
การวางแผนและ
การควบคุม
ทางการเงิน

รักคือการให ้
72201-4
ครอบครัวศึกษา

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น. และ 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

04.00-04.30
10.00-10.30
16.00-16.30
22.00-22.30
04.30-05.00
10.30-11.00
16.30-17.00
22.30-23.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

05.00-05.30
11.00-11.30
17.00-17.30
23.00-23.30
05.30-06.00
11.30-12.00
17.30-18.00
23.30-24.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

เวลา

วัน
00.00-00.30
06.00-06.30
12.00-12.30
18.00-18.30

น.
น.
น.
น.

00.30-01.00
06.30-07.00
12.30-13.00
18.30-19.00
01.00-01.30
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
01.30-02.00
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

02.00-02.30 น.
08.00-08.30 น.
14.00-14.30 น.
20.00-20.30 น.

02.30-03.00
08.30-09.00
14.30-15.00
20.30-21.00

น.
น.
น.
น.

03.00-03.30
09.00-09.30
15.00-15.30
21.00-21.30
03.30-04.00
09.30-10.00
15.30-16.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

93353-4
การจัดการ
ผลผลิตพืช

97407-4
การจัดการ
ทางการผลิตและ
การควบคุม
คุณภาพทางการ
พิมพ์

10161-4
ภาษาไทย
่ สาร
เพือ
่ การสือ

91312-4

การใช ้สือ่ ทางไกล
ทางงานส่งเสริม
การเกษตร

21002-1
นวัตกรรม
่ สารเพือ
การสือ
่
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

32481-4
ประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ
การท่องเทีย
่ วและ
การโรงแรม

71203-4
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหารเบือ
้ งต ้น

กด Like วัยทีน

จิตรกรจิตรกรรม

Green Focus

สถานีนวัตกรรม

จิตรกรจิตรกรรม

กินดีอยูด
่ ี

จิตรกรจิตรกรรม

94431-1
การจัดการ
การตลาดสินค ้า
เกษตร

97216-4
เทคโนโลยี
กระบวนการพิมพ์

10202-4
การอ่านภาษาไทย

71412-4
อาหารโภชนา
การศึกษาและ
่ สาร
การสือ

24412-4
การพัฒนา
เครือ
่ งมือวัด
ั
ด ้านเจตพิสย
ั
และทักษะพิสย

32452-4
กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรและ
องค์การ
แห่งการเรียนรู ้

71304-4
ชีวเคมีและ
จุลชีววิทยา
ของอาหาร

พฤหัสบดี
29 พ.ค. 57

ศุกร์
30 พ.ค. 57

เสาร์
31 พ.ค. 57

แนะแนวการศึกษา

รอบรู ้กับ มสธ.

บริการสังคม

91326-1
วนศาสตร์เกษตร

97214-1
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์

10121-5
อารยธรรมมนุษย์

ร ้านอาโก...
โชว์กน
ึ่

LIVING IN STYLE

97317-1
ระบบสารสนเทศและระบบ

10131-5
สังคมมนุษย์

เส ้นทางสร ้างสุข

91464-1
พืชสวนประดับ
ในการจัดภูมท
ิ ัศน์

อัตโนมัต ิ

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
Thai Tech

สุโขทัยศึกษา

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

92322-1
ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
สหกรณ์

97301-5
วัสดุทางการพิมพ์

ั เมืองไทย
สีสน

สุข...กับธรรมะ

93354-1
อาหารและการให ้อาหารสัตว์

97315-1
เครือ
่ งมือ
เครือ
่ งจักร วัสดุและ
การบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น.
และ 18.00-24.00 น.

Hello English
ข่าวในพระราชสานัก
สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30 - 12.00 น.,
13.00 - 15.30 น. , 16.00 - 24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

10141-5
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ
ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอน
สุนทรภู่
10151-5
ไทยศึกษา

ออกอากาศพร ้อม (DLTV 8)
และ True Visions ช่อง 193

04.00-04.30 น.
10.00-10.30 น.
16.00-16.30 น.
22.00-22.30 น.
04.30-05.00 น.
10.30-11.00 น.16.3017.00 น.22.30-23.00 น.
05.00-05.30
11.00-11.30
17.00-17.30
23.00-23.30
05.30-06.00
11.30-12.00
17.30-18.00
23.30-24.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

93458-1
การจัดการการผลิตไม ้ดอกไม ้
ประดับเชิงธุรกิจ

97403-1
เทคโนโลยี
ก่อนพิมพ์

10161-5
ภาษาไทย
่ สาร
เพือ
่ การสือ

กด Like วัยทีน

จิตรกรจิตรกรรม

Green Focus

99409-1

10202-5
การอ่านภาษาไทย

94431-2
การจัดการการตลาดสินค ้า
เกษตร

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
่ สาร
และการสือ

