ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก
ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.

วัน
เวลา
00.00-01.00 น.

01.00-02.00 น.

02.00-03.00 น.

03.00-04.00 น.

04.00-06.00 น.

10.00-12.00 น.

06.00-06.30
12.00-12.30
18.00-18.30
06.30-07.00
12.30-13.00
18.30-19.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

1-11 ตุลาคม 2558
จันทร์

อังคาร

5 ต.ค.58
สอนเสริม
13413-(1)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
้ งต้น
เบือ
สอนเสริม
80208-(1)
ความส ัมพ ันธ์ระหว่าง
ไทยก ับต่างประเทศ

6 ต.ค.58
สอนเสริม
32314-(1)
การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
สอนเสริม
90201-(1)
การจ ัดการฟาร์ม

สอนเสริม
81311-(1)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

สอนเสริม
90305-(1)
การผลิตส ัตว์

ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
พุธ
7 ต.ค.58
สอนเสริม
41201-(1)
กฎหมายมหาชน

พฤหัสบดี
1 ต.ค.58 /
8 ต.ค.58
สอนเสริม
90303-(1) / (2)
พืชเศรษฐกิจ

สอนเสริม
41421-(1)
กฎหมายภาษีอากร 1

สอนเสริม
91307-(1) / (2)
การพัฒนาชุมชนเกษตร

ศุกร์
2 ต.ค.58 /
9 ต.ค.58
สอนเสริม
91413-(1) / (2)
การพัฒนากลุม
่ สถาบัน
และองค์กรการเกษตร
สอนเสริม
91414-(1) / (2)
การวิจัยการส่งเสริม
การเกษตร

สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
81312-(1)
91310-(1) / (2)
91465-(1) / (2)
หล ักและวิธก
ี ารศึกษา
หลักการบริหารการ
การจัดการการท่องเทีย
่ ว
ทางร ัฐประศาสน
ส่งเสริมการเกษตร
เชิงเกษตร
ศาสตร์
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
82425-(1)
91108-(1)
81314-(1)
93257-(1) / (2)
92116-(1) / (2)
้ งต้นของการ
้ งต้น
ลัทธิการเมืองและ
หล ักเบือ
ความรูท
้ วไปเกี
่ั
ย
่ วก ับ
ศ ัตรูพช
ื เบือ
ความรู ้ทัว่ ไปเกีย
่ วกับ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การส่งเสริมการเกษตร
วิจ ัยทางร ัฐศาสตร์
การสหกรณ์
สําหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 00.04-06.00 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
97211-(1-2)
32302-(1-2)
32303-(1-2)
13201-(1-2)
33450-(1-2)
ํ หร ับ
กลศาสตร์สา
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน
สารสนเทศศาสตร์
การบริหาร
เทคโนโลยี
เบือ
้ งต ้น /
ค่าตอบแทนและ
้ กูล /
อุตสาหกรรม
สอนเสริม
ประโยชน์เกือ
10151-(1-2)
สอนเสริม
ไทยศึกษา
33451-(1-2)
การจัดหาทรัพยากร
มนุษย์
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
97211-(1-2)
10151-(1-2)
33451-(1-2)
41451-(1-2)
60424-(1-2) / (3-4)
กลศาสตร์สําหร ับ
ไทยศึกษา
การจัดหาทรัพยากร
กฎหมายระหว่าง
ทฤษฎีและนโยบาย
เทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
มนุษย์
ประเทศ
การเงิน
/
สอนเสริม
50101-(1-2)
วิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน

่ เสริมภาพลักษณ์
สือ
ของมหาวิทยาลัย

ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอนสุนทรภู่

รอบรู ้กับ มสธ.

แนะแนวการศึกษา

รอบรู ้กับ มสธ.

10152-(1)
ไทยกับสังคมโลก

32304-(1)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

10201-(1)
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย

60227-(1) / (2)
ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์

52303-(1) / (2)
สุขศึกษาและ
การประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข

วัน
เวลา

เสาร์
3 ต.ค.58 /
10 ต.ค.58

00.00-01.00 น.

สอนเสริม
10103-(1) / (2)
ทักษะชีวต
ิ

01.00-02.00 น.

สอนเสริม
10121-(1) / (2)
อารยธรรมมนุษย์

02.00-03.00 น.

สอนเสริม
10131-(1) / (2)
สังคมมนุษย์
สอนเสริม
10151-(1) / (2)
ไทยศึกษา

03.00-04.00 น.

04.00-06.00 น.

10.00-12.00 น.
06.00-06.30
12.00-12.30
18.00-18.30
06.00-06.30
12.00-12.30
18.00-18.30

น.
น.
น.
น.
น.
น.

อาทิตย์
4 ต.ค.58 /
11 ต.ค.58
สอนเสริม
82326-(1) / (2)
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
สอนเสริม
92217-(1) / (2)
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์
เพือ
่ การจัดการ
สอนเสริม
92220-(1) / (2)
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
สอนเสริม
92222-(1) / (2)
การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสําหรับสหกรณ์

สอนเสริม
41431-(1-2)
การบริหารงานยุตธิ รรม /สอนเสริม
41451-(1-2)
กฎหมายระหว่างประเทศ
สอนเสริม
32302-(1-2) / (3-4)
การจัดการการตลาด
บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สอนเสริม
60424-(1-2) / (3-4)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

51208-(1) / (2)
การพยาบาลผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ

14319-(1) / (2)
ทักษะการแปล
ภาษาอังกฤษ

สอนเสริม
32303-(1-2) / (3-4)
การจัดการการเงิน
สุข...กับธรรมะ

เวลา
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

5

วัน

ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 00.04-06.00 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
1-11 ตุลาคม 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
1 ต.ค.58 /
5 ต.ค.58
6 ต.ค.58
7 ต.ค.58
8 ต.ค.58
Hello English
มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย
กฎหมาย
กด Like วัยทีน
เพือ
่ ประชาชน

ศุกร์
2 ต.ค.58 /
9 ต.ค.58
Green Focus

12307-(1)
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทย

32449-(1)
การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

13413-(1)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบือ
้ งต ้น

14.00-16.00 น.

สอนเสริม
10121-(1-2)
อารยธรรมมนุษย์

สอนเสริม
71202-(3-4)
โภชนาการมนุษย์

สอนเสริม
80202-(1-2)
สถาบ ันและ
กระบวนการทางการ
เมืองไทย

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.

สุโขทัยศึกษา

ASEAN INSIGHT

เส ้นทางสร ้างสุข

32451-(1) / (2)
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และการจัดการธุรกิจ
นําเข ้า-ส่งออก
สอนเสริม
91350-(1-2)
การเป็นผูน
้ ํา มนุษย
ส ัมพ ันธ์ และ จิตวิทยา
สําหร ับเกษตรกร /
สอนเสริม
93454-(1-2)
สารสนเทศเพือ
่ การ
จัดการการผลิตพืช
ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

08.30-09.00 น.
16.30-17.00 น.
20.30-21.00 น.

21001-(1)
พัฒนาการและการเรียนรู ้
ของเด็กปฐมวัย
มรดกของแผ่นดิน

71200-(1)
มนุษย์กบ
ั ระบบนิเวศ

80203-(1)
ปั ญหาพัฒนาการ
ทางการเมืองไทย

90305-(1) / (2)
การผลิตสัตว์

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

ั เมืองไทย
สีสน

96405-(1) / (2)
ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
Thai Tech

21007-(1)
อาหารและโภชนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย

71310-(1)
การจัดการสุขลักษณะ
และความปลอดภัยใน
อาหาร
สอนเสริม
96407-(1-2)
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

82325-(1)
ความขัดแย ้งและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

91350-(1) / (2)
การเป็นผูน
้ ํา มนุษย
ส ัมพ ันธ์ และ จิตวิทยา
สําหร ับเกษตรกร
สอนเสริม
25301-(1-2)
จิตวิทยาและสังคมวิทยา
พืน
้ ฐานเพือ
่ การแนะแนว /
สอนเสริม
10121-(1-2)
อารยธรรมมนุษย์

09.00-09.30
17.00-17.30
21.00-21.30
09.30-10.00
17.30-18.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

สอนเสริม
99414-(1-2)
เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

สอนเสริม
92221-(1-2)
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การ
บริหารธุรกิจสหกรณ์

55318-(1) / (2)
เวชกรรมแผนไทย 2
สอนเสริม
99414-(1-2) / (3-4)
เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

กินดีอยูด
่ ี

97214-(1) / (2)
วัสดุทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
สอนเสริม
71202-(1-2) / (3-4)
โภชนาการมนุษย์

วัน
เวลา
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00
14.00-16.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.
20.00-20.30 น.

เสาร์
3 ต.ค.58 /
10 ต.ค.58
สถานีนวัตกรรม

อาทิตย์
4 ต.ค.58 /
11 ต.ค.58
จิตอาสา
พัฒนาสังคม

33449-(1) / (2)
การบริหารการบริการสาธารณะ

92116-(1) / (2)
ความรู ้ทัว่ ไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์
สอนเสริม
92221-(1-2) / (3-4)
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การบริหารธุรกิจสหกรณ์
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2

สอนเสริม
96407-(1-2) / (3-4)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Living in Style
ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก
สําหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193

08.30-09.00 น.
16.30-17.00 น.
20.30-21.00 น.
09.00-09.30
17.00-17.30
21.00-21.30
09.30-10.00
17.30-18.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

15307-(1) / (2)
กฎหมายและจริยธรรม
ด ้านนิเทศศาสตร์
มสธ.เปิ ดประตู
่ าเซียน
สูอ

91465-(1) / (2)
การจัดการการท่องเทียวเชิงเกษตร

97315-(1) / (2)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ
และการบํารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
สอนเสริม
82324-(1-2)
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ /
สอนเสริม
80202-(1-2)
สถาบ ันและกระบวนการทางการ
เมืองไทย

91464-(1) / (2)
พืชสวนประดับ
ในการจัดภูมท
ิ ศ
ั น์

Training on Air

สอนเสริม
91350-(1-2)
การเป็นผูน
้ ํา มนุษยส ัมพ ันธ์ และ จิตวิทยาสําหร ับเกษตรกร /
สอนเสริม
93454-(1-2)
สารสนเทศเพือ
่ การจัดการการผลิตพืช

วัน
เวลา
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

14.00-16.00 น.

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.
20.00-20.30 น.
08.30-09.00 น.
16.30-17.00 น.
20.30-21.00 น.

09.00-09.30
17.00-17.30
21.00-21.30
09.30-10.00
17.30-18.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

12-31 ตุลาคม 2558
จันทร์
12 ต.ค.58 /
19 ต.ค.58 /
26 ต.ค.58
Hello English

อังคาร
13 ต.ค.58 /
20 ต.ค.58 /
27 ต.ค.58
มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
พุธ
14 ต.ค.58 /
21 ต.ค.58 /
28 ต.ค.58
กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

12307-(2) / (3)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทย /
21006-(1)
สุขภาวะเด็กปฐมวัย

32449-(2) / (3)
การสร ้างธุรกิจและการเป็ น
ผู ้ประกอบการ /
32333-(1)
การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู ้บริโภค

13413-(2) / (3) / (4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบือ
้ งต ้น

สอนเสริม
10131-(1-2)
สังคมมนุษย์ /
สอนเสริม
10121-(3-4)
อารยธรรมมนุษย์ /
สอนเสริม
10131-(3-4)
สังคมมนุษย์

สอนเสริม
71202-(5-6) / (7-8)
โภชนาการมนุษย์ /
สอนเสริม
32206-(1-2)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

สอนเสริม
82324-(3-4)
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศ /
สอนเสริม
80202-(3-4)
สถาบ ันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย /
สอนเสริม
82324-(5-6)
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศ

สุโขทัยศึกษา

ASEAN INSIGHT

ข่าวในพระราชสํานัก

พฤหัสบดี
15 ต.ค.58 /
22 ต.ค.58 /
29 ต.ค.58
กด Like วัยทีน

ศุกร์
16 ต.ค.58 /
23 ต.ค.58 /
30 ต.ค.58
Green Focus

32451-(3) / (4)
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และการจัดการธุรกิจนํ าเข ้าส่งออก /
32481-(1)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการการท่องเทีย
่ วและ
การโรงแรม
สอนเสริม

55318-(3) / (4)
เวชกรรมแผนไทย 2 /
52304-(1)
โภชนศาสตร์สาธารณสุข

สอนเสริม

93454-(3-4) / (5-6) / (7-8)

97210-(1-2) / (3-4) / (5-6)

เส ้นทางสร ้างสุข

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

กินดีอยูด
่ ี

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

21001-(2) / (3)
พัฒนาการและการเรียนรู ้ของ
เด็กปฐมวัย /
27104-(1)
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา

71200-(2) / (3)
มนุษย์กับระบบนิเวศ /
72303-(1)
พัฒนาการวัยผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ

80203-(2) / (3) / (4)
ปั ญหาพัฒนาการ
ทางการเมืองไทย

90305-(3) / (4)
การผลิตสัตว์ /
93353-(1)
การจัดการผลผลิตพืช

96405-(3) / (4)
ระบบสนั บสนุนการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ /
97314-(1)
เทคโนโลยีการวางแผนและการ
ควบคุมทางการผลิตใน
อุตสาหกรรม

มรดกของแผ่นดิน

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

สีสันเมืองไทย

Thai Tech

21007-(2) / (3)
อาหารและโภชนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัย /

71310-(2) / (3) / (4)
การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยในอาหาร

82325-(2) / (3) / (4)
ความขัดแย ้งและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

91350-(3) / (4)
การเป็นผูน
้ า
ํ มนุษย
ส ัมพ ันธ์ และ จิตวิทยา
สําหร ับเกษตรกร /
91357-(1)
พืน
้ ฐานความรู ้สิง่ แวดล ้อม

97214-(3) / (4)
วัสดุทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ /

26407-(1)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการศึกษา
นอกระบบ

22.00-24.00 น.

7

ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.

สอนเสริม
99414-(3-4)
เทคโนโลยีมัลติมเี ดีย /
สอนเสริม
97210-(1-2) / (3-4)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สําหร ับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สอนเสริม

96407-(3-4) / (5-6) / (7-8)

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

สอนเสริม

92221-(3-4) / (5-6) / (7-8)

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การ
บริหารธุรกิจสหกรณ์

สารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
การผลิตพืช

สอนเสริม
10131-(1-2)
สังคมมนุษย์ /
สอนเสริม
10121-(3-4)
อารยธรรมมนุษย์ /
สอนเสริม
10131-(3-4)
สังคมมนุษย์

คณิตศาสตร์ประยุกต์
สําหร ับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

97318-(1)
การออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์

สอนเสริม
71202-(5-6) / (7-8)
โภชนาการมนุษย์ /
สอนเสริม
32206-(1-2)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

วัน

เสาร์
17 ต.ค.58 /
24 ต.ค.58 /
31 ต.ค.58

อาทิตย์
18 ต.ค.58 /
25 ต.ค.58

น.
น.
น.
น.
น.
น.

สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

33449-(3)
การบริหารการบริการสาธารณะ /
32408-(1) / (2)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การค ้าปลีก
สอนเสริม
96407-(5-6) / (7-8) / (9-10)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

92116-(3) / (4)
ความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์

เวลา
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00

14.00-16.00 น.

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.

Living in Style

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสํานัก

08.30-09.00 น.
16.30-17.00 น.
20.30-21.00 น.

09.00-09.30
17.00-17.30
21.00-21.30
09.30-10.00
17.30-18.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

สอนเสริม
92221-(5-6) / (7-8)
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การบริหารธุรกิจสหกรณ์
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสํานัก

สําหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
15307-(4)
91465-(3) / (4)
กฎหมายและจริยธรรม
การจัดการการท่องเทียวเชิงเกษตร
ด ้านนิเทศศาสตร์ /
15335-(2)
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ /
15337-(1)
่ สารกับการพัฒนา
การสือ
มสธ.เปิ ดประตู
Training on Air
่ าเซียน
สูอ
97315-(3) / (4)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ
และการบํารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม /
97403-(1)
เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์
สอนเสริม 82324-(3-4)
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศ /
สอนเสริม 80202-(3-4)
สถาบ ันและกระบวนการทางการ
เมืองไทย /
สอนเสริม 82324-(5-6)
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศ

91464-(3) / (4)
พืชสวนประดับ
ในการจัดภูมท
ิ ัศน์

สอนเสริม
93454-(3-4) / (5-6)
สารสนเทศเพือ
่ การจัดการการผลิตพืช

