ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช ภาคการศึกษา 1/2557 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพั นธ์ 28 กุมภาพั นธ์ 2558
สาหรั บวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 04-06.00 น. 06.30-07.00 น.

1 กุมภาพันธ์ - 14 กุมภาพันธ์ 2558
อาทิตย์ 1 ก.พ 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(1-2)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
06.00-06.30 น.
สุขกับธรรมะ

จันทร์ 2 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
สุโขทัยศึกษา

อังคาร 3 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
ASEAN INSIGHT

พุ ธ 4 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 5 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 6 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.00-09.30 น.
สีสนั เมืองไทย

09.00-09.30 น.
Thai Tech

09.30-10.00 น.
21004-(1)
ครอบครั วศึกษากับการพั ฒนาเด็กปฐมวัย
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10111-(5-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
13.30-14.00 น.
11201-(1)
คณิตศาสตร์ สาหรั บสังคมศาสตร์

09.30-10.00 น.
71307-(1)
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 30206-(1-2)
กฏหมายธุร กิจและการภาษีอากร 1
13.30-14.00 น.
32330-(1)
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

09.30-10.00 น.
81464-(1)
อาหารและโภชนาการบาบัด
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10151-1-2
ไทยศึกษา
13.30-14.00 น.
91312-(1)
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูร ณาการ

09.30-10.00 น.
97301-(1)
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 50101-(3-4)
วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
13.30-14.00 น.
55318-(1)
เวชกรรมแผนไทย

14.00-16.00 น.
10141-(1-2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น.
สุโขทัยศึกษา

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 71202-(1-2)
โภชนาการมนุษย์
16.00-16.30 น.
ASEAN INSIGHT

09.30-10.00 น.
32458-(1)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41201-(1-2)
กฏหมายมหาชน
13.30-14.00 น.
32452-(1)
กลยุทธ์ การจัดการทรั พ ยากร
และองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 81311-(1-2) หลักและวิธีการศึกษา
ทางรั ฐศาสตร์
16.00-16.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 90303-(1-2)
พื ชเศรษฐกิจ
16.00-16.30 น.
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 97210-(3-4) คณิตศาสตร์ ประยุกต์
สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น.
กินดีอยู่ดี

16.30-17.00 น.
21001-(1)
พั ฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

16.30-17.00 น.
71203-(1)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารเบือ้ งต้น
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

16.30-17.00 น.
31304-1 ระบบสารสนเทศ
ในงานก่อสร้ าง
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
27401-2
สือ่ การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
97214-(1)
วัสดุทางการพิ มพ์ และบรรจุภัณฑ์
17.00-17.30 น.
Thai Tech

17.30-18.00 น.
21004-(1)
ครอบครั วศึกษากับการพั ฒนาเด็กปฐมวัย

17.30-18.00 น.
71307-(1)
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 32458-(1)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 91464-(1)
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 97301-(1)
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์

22.00-24.00 น.
97210-(1-2)
คณิตศาสตร์ ประยุกต์สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22.00-24.00 น.
96408-(1-2)
การจัดการระบบฐานข้อมูล

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 93355-(1-2)
การจัดการสุขภาพสัตว์

22.00-24.00 น.
10141-(1-2)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 71202-(1-2)
โภชนาการมนุษย์

จันทร์ 9 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
สุโขทัยศึกษา

อังคาร 10 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
ASEAN INSIGHT

พุ ธ 11 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 12 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 13 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

เสาร์ 14 ก.พ 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 41201-(3-4)
กฏหมายมหาชน
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์

18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 12402-(1)
วัฒนธรรมกับการท่ องเที่ยว
19.00-19.30 น.
จิตอาสาพั ฒนาสังคม
19.30-20.00 น.
33412-(1)
การวางแผนทรั พ ยากรมนุษย์
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
72201-(1)
ครอบครั วศึกษา
21.00-21.30 น.
Training on Air
21.30-22.00 น.
97315-(1) เครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุ
และการบารุ งรั กษาในอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 71202-7-8
90303-(1-2)
พื ชเศรษฐกิจ

อาทิตย์ 8 ก.พ 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(3-4)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
06.00-06.30 น.
สุขกับธรรมะ

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.00-09.30 น.
สีสนั เมืองไทย

09.00-09.30 น.
Thai Tech

09.30-10.00 น.
21004-(2)
ครอบครั วศึกษากับการพั ฒนาเด็กปฐมวัย
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10111-(3-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
13.30-14.00 น.
11201-(2)
คณิตศาสตร์ สาหรั บสังคมศาสตร์

09.30-10.00 น.
71307-(2)
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 30206-(3-4)
กฏหมายธุร กิจและการภาษีอากร 1
13.30-14.00 น.
32330-(2)
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

09.30-10.00 น.
81464-(2)
อาหารและโภชนาการบาบัด
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(3-4)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
13.30-14.00 น.
91312-(2)
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูร ณาการ

09.30-10.00 น.
97301-(2)
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 50101-(5-6)
วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
13.30-14.00 น.
55318-(2)
เวชกรรมแผนไทย

14.00-16.00 น.
10141-(3-4) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น.
สุโขทัยศึกษา

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 71202-(3-4)
โภชนาการมนุษย์
16.00-16.30 น.
ASEAN INSIGHT

09.30-10.00 น.
32458-(2)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41201-(3-4)
กฏหมายมหาชน
13.30-14.00 น.
32452-(2)
กลยุทธ์ การจัดการทรั พ ยากร
และองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 81311-(3-4) หลักและวิธีการศึกษา
ทางรั ฐศาสตร์
16.00-16.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 90303-(3-4)
พื ชเศรษฐกิจ
16.00-16.30 น.
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 97210-(5-6) คณิตศาสตร์ ประยุกต์
สาหรั บเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
16.00-16.30 น.
กินดีอยู่ดี

16.30-17.00 น.
21001-(2)
พั ฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

16.30-17.00 น.
71203-(2)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารเบือ้ งต้น
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

16.30-17.00 น.
31304-(2) ระบบสารสนเทศ
ในงานก่อสร้ าง
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
91350-(2) การเป็ นผู้ นามนุษยสมพั นธ์ และ
จิตวิทยาสาหรั บเกษตรกร
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
97214-(2)
วัสดุทางการพิ มพ์ และบรรจุภัณฑ์
17.00-17.30 น.
Thai Tech

17.30-18.00 น.
21004-(2)
ครอบครั วศึกษากับการพั ฒนาเด็กปฐมวัย

17.30-18.00 น.
71307-(2)
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 32458-(2)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 91464-(2)
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 97301-(2)
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์

22.00-24.00 น.
97210-(3-4)
คณิตศาสตร์ ประยุกต์สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22.00-24.00 น.
96408-(3-4)
การจัดการระบบฐานข้อมูล

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 93355-(3-4)
การจัดการสุขภาพสัตว์

22.00-24.00 น.
10141-(3-4)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 71202-(3-4)
โภชนาการมนุษย์

จันทร์ 16 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
สุโขทัยศึกษา

อังคาร 17 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
ASEAN INSIGHT

พุ ธ 18 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 19 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 20 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.00-09.30 น.
สีสนั เมืองไทย

09.00-09.30 น.
Thai Tech

09.30-10.00 น.
21004-(3)
ครอบครั วศึกษากับการพั ฒนาเด็กปฐมวัย
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10111-(5-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
13.30-14.00 น.
11201-(3)
คณิตศาสตร์ สาหรั บสังคมศาสตร์

09.30-10.00 น.
71307-(3)
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 30206-(5-6)
กฏหมายธุร กิจและการภาษีอากร 1
13.30-14.00 น.
32330-(3)
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

09.30-10.00 น.
91464-(3)
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(5-6)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
13.30-14.00 น.
91312-(3)
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูร ณาการ

09.30-10.00 น.
97301-(3)
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 50101-(7-8)
วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
13.30-14.00 น.
55318-(3)
เวชกรรมแผนไทย

14.00-16.00 น.
10141-(5-6) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น.
สุโขทัยศึกษา

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 71202-(5-6)
โภชนาการมนุษย์
16.00-16.30 น.
ASEAN INSIGHT

09.30-10.00 น.
32458-(3)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41201-(5-6)
กฏหมายมหาชน
13.30-14.00 น.
32452-(3)
กลยุทธ์ การจัดการทรั พ ยากร
และองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 81311-(5-6) หลักและวิธีการศึกษา
ทางรั ฐศาสตร์
16.00-16.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 90303-(5-6)
พื ชเศรษฐกิจ
16.00-16.30 น.
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 97210-(7-8) คณิตศาสตร์ ประยุกต์
สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น.
กินดีอยู่ดี

16.30-17.00 น.
21001-(3)
พั ฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

16.30-17.00 น.
71203-(3)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารเบือ้ งต้น
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

16.30-17.00 น.
31304-(3) ระบบสารสนเทศ
ในงานก่อสร้ าง
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
91350-(3) การเป็ นผู้ นามนุษยสมพั นธ์ และ
จิตวิทยาสาหรั บเกษตรกร
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
97214-(3)
วัสดุทางการพิ มพ์ และบรรจุภัณฑ์
17.00-17.30 น.
Thai Tech

17.30-18.00 น.
21004-(3)
ครอบครั วศึกษากับการพั ฒนาเด็กปฐมวัย

17.30-18.00 น.
71307-(3)
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 32458-(3)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 91464-(3)
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 97301-(3)
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์

22.00-24.00 น.
97210-(5-6)
คณิตศาสตร์ ประยุกต์สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22.00-24.00 น.
96408-(5-6)
การจัดการระบบฐานข้อมูล

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 93355-(5-6)
การจัดการสุขภาพสัตว์

22.00-24.00 น.
10141-(5-6)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 71202-(5-6)
โภชนาการมนุษย์

จันทร์ 23 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
สุโขทัยศึกษา

อังคาร 24 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
ASEAN INSIGHT

พุ ธ 25 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 26 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 27 ก.พ 58
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.00-09.30 น.
สีสนั เมืองไทย

09.00-09.30 น.
Thai Tech

09.30-10.00 น.
21004-(4)
ครอบครั วศึกษากับการพั ฒนาเด็กปฐมวัย
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10111-(7-8)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
13.30-14.00 น.
11201-(4)
คณิตศาสตร์ สาหรั บสังคมศาสตร์

09.30-10.00 น.
71307-(4)
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 30206-(7-8)
กฏหมายธุร กิจและการภาษีอากร 1
13.30-14.00 น.
32330-(4)
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

09.30-10.00 น.
91464-(4)
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(7-8)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
13.30-14.00 น.
91312-(4)
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูร ณาการ

09.30-10.00 น.
97301-(4)
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 50101-(9-10)
วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
13.30-14.00 น.
55318-(4)
เวชกรรมแผนไทย

14.00-16.00 น.
10141-(7-8) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น.
สุโขทัยศึกษา

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 71202-(7-8)
โภชนาการมนุษย์
16.00-16.30 น.
ASEAN INSIGHT

09.30-10.00 น.
32458-(4)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41201-(7-8)
กฏหมายมหาชน
13.30-14.00 น.
32452-(4)
กลยุทธ์ การจัดการทรั พ ยากร
และองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 81311-(7-8) หลักและวิธีการศึกษา
ทางรั ฐศาสตร์
16.00-16.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 90303-(5-6)
พื ชเศรษฐกิจ
16.00-16.30 น.
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 97210-(9-10) คณิตศาสตร์ ประยุกต์
สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น.
กินดีอยู่ดี

16.30-17.00 น.
21001-(4)
พั ฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

16.30-17.00 น.
71203-(4)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารเบือ้ งต้น
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

16.30-17.00 น.
31304-(4) ระบบสารสนเทศ
ในงานก่อสร้ าง
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
91350-(4) การเป็ นผู้ นามนุษยสมพั นธ์ และ
จิตวิทยาสาหรั บเกษตรกร
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
97214-(4)
วัสดุทางการพิ มพ์ และบรรจุภัณฑ์
17.00-17.30 น.
Thai Tech

17.30-18.00 น.
21004-(4)
ครอบครั วศึกษากับการพั ฒนาเด็กปฐมวัย

17.30-18.00 น.
71307-(4)
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 32458-(4)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 91464-(4)
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 97301-(4)
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับบรรจุภัณฑ์

22.00-24.00 น.
97210-(7-8)
คณิตศาสตร์ ประยุกต์สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22.00-24.00 น.
96408-(7-8)
การจัดการระบบฐานข้อมูล

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 93355-(7-8)
การจัดการสุขภาพสัตว์

22.00-24.00 น.
10141-(7-8)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 71202-(7-8)
โภชนาการมนุษย์

18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 12402-(2)
วัฒนธรรมกับการท่ องเที่ยว
19.00-19.30 น.
จิตอาสาพั ฒนาสังคม
19.30-20.00 น.
33412-(2)
การวางแผนทรั พ ยากรมนุษย์
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
72201-(2)
ครอบครั วศึกษา
21.00-21.30 น.
Training on Air
21.30-22.00 น.
97315-(2) เครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุ
และการบารุ งรั กษาในอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น.
90303-(3-4)
พื ชเศรษฐกิจ

เสาร์ 7 ก.พ 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 41201-(1-2)
กฏหมายมหาชน
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์
18.30-19.00 น.
51208-(1)
การพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้ สูงอายุ
19.00-19.30 น.
สถานีนวัตกรรม
19.30-20.00 น.
71412-(1)
อาหารโภชนาการศึกษาและการสือ่ สาร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
15307-(1)
กฏหมายและจริ ยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
21.00-21.30 น.
มสธ. เปิ ดประตูส่อู าเซียน
21.30-22.00 น.
16458- (1) การสร้ างสรรค์และผลิต
งานประชาสัมพั นธ์
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 81311-(1-2)
หลักและวิธีการศึกษาทางรั ฐศาสตร์

18.30-19.00 น.
51208-(2)
การพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้ สูงอายุ
19.00-19.30 น.
สถานีนวัตกรรม
19.30-20.00 น.
71412-(2)
อาหารโภชนาการศึกษาและการสือ่ สาร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
15307-(2)
กฏหมายและจริ ยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
21.00-21.30 น.
มสธ. เปิ ดประตูส่อู าเซียน
21.30-22.00 น.
16458- (2) การสร้ างสรรค์และผลิต
งานประชาสัมพั นธ์
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 81311-(3-4)
หลักและวิธีการศึกษาทางรั ฐศาสตร์

15 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2558
อาทิตย์ 15 ก.พ 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(5-6)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
06.00-06.30 น.
สุขกับธรรมะ
18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 12402-(3)
วัฒนธรรมกับการท่ องเที่ยว
19.00-19.30 น.
จิตอาสาพั ฒนาสังคม
19.30-20.00 น.
33412-(3)
การวางแผนทรั พ ยากรมนุษย์
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
72201-(3)
ครอบครั วศึกษา
21.00-21.30 น.
Training on Air
21.30-22.00 น.
97315-(3) เครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุ
และการบารุ งรั กษาในอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น.
90303-(5-6)
พื ชเศรษฐกิจ

อาทิตย์ 22 ก.พ 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(7-8)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
06.00-06.30 น.
สุขกับธรรมะ
18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 12402-(4)
วัฒนธรรมกับการท่ องเที่ยว
19.00-19.30 น.
จิตอาสาพั ฒนาสังคม
19.30-20.00 น.
33412-(4)
การวางแผนทรั พ ยากรมนุษย์
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
72201-(4)
ครอบครั วศึกษา
21.00-21.30 น.
Training on Air
21.30-22.00 น.
97315-(4) เครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุ
และการบารุ งรั กษาในอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น.
90303-(7-8)
พื ชเศรษฐกิจ

เสาร์ 21 ก.พ 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 41201-(5-6)
กฏหมายมหาชน
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์
18.30-19.00 น.
51208-(3)
การพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้ สูงอายุ
19.00-19.30 น.
สถานีนวัตกรรม
19.30-20.00 น.
71412-(3)
อาหารโภชนาการศึกษาและการสือ่ สาร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
15307-(3)
กฏหมายและจริ ยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
21.00-21.30 น.
มสธ. เปิ ดประตูส่อู าเซียน
21.30-22.00 น.
16458- (3) การสร้ างสรรค์และผลิต
งานประชาสัมพั นธ์
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 81311-(5-6)
หลักและวิธีการศึกษาทางรั ฐศาสตร์

เสาร์ 28 ก.พ 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 41201-(7-8)
กฏหมายมหาชน
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์
18.30-19.00 น.
51208-(4)
การพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้ สงู อายุ
19.00-19.30 น.
สถานีนวัตกรรม
19.30-20.00 น.
71412-(4)
อาหารโภชนาการศึกษาและการสือ่ สาร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
15335-(1)
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ศาสตร์
21.00-21.30 น.
มสธ. เปิ ดประตูส่อู าเซียน
21.30-22.00 น.
16458- (4) การสร้ างสรรค์และผลิต
งานประชาสัมพั นธ์
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 81311-(7-8)
หลักและวิธีการศึกษาทางรั ฐศาสตร์

