ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2-2556
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 31 มกราคม 2557
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลืน่ เพื่อการเรียนรู้อย่ างต่ อเนือ่ งทุกกลุ่มวัย

ช่ วงเช้ า
วัน/ เวลา

จันทร์ - ศุ กร์ เวลา 08.00 - 09.00 น., 15.00 - 17.00 น., 21.30 - 23.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 - 17.00 น., 21.30 - 23.00 น., วันอาทิตย์เพิม่ เวลา 09.00 - 10.00 น.
05.00-05.20 น.

05.20-05.40 น.

05.40-06.00 น.

06.00-08.00 น.

08.00-08.20 น.

08.20-08.40 น.

08.40-09.00 น.

09.00-09.20 น.

09.20-09.40 น.

09.40-10.00 น.

10103

10103

10131

เสียงบรรยาย

11111

11112

10201

13411

10121

12407

ทักษะชี วติ

ทักษะชี วติ

สังคมมนุษย์

สอนเสริม

สังคมและวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมพืน้ บ้ านของไทย

ประวัติศาสตร์ ไทย

ทรัพยากรสารสนเทศ

อรรยธรรมมนุษย์

แนวคิดไทย

10.00-10.40 น.

10.40-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

สาระน่ารู้กบั บัณฑิตศึกษา

ศึกษาทันสมัย

ข่ าว

(สัปดาห์ที่ 1,3) คุยข่ าว สทว

ทางไกลกับ มสธ.

จันทร์
6,13,20,27 ม.ค 2557

เพลงพาเที่ยว

ลักษณะพิเศษ

13.00-14.00 น.

14.00-14.20 น.

14.20-14.40 น.

14.40-15.00 น.

15.00-15.10 น.

15.10-15.20 น.

15.20-16.00 น

พบคณาจารย์

เพลงร่ วมสมัย

สาขาวิชา

กับ

10161

10103

เวสา มสธ.

สาระสิบ

เพื่อการแนะแนวออกอากาศสลับจันทร์

เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

ดนตรีไทยแบบเทวัญ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ทักษะชี วติ

7,14,21,28 ม.ค 2557

สัตว์เลีย้ งแสนรัก

(สัปดาห์ที่ 2,4)

ฟั งสบายสไตล์ไทยไทย

อังคาร

16426
15202

15206

72201

เสียงบรรยาย

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสื่อสิ่งพิมพ์

ภาษาเพื่อการสื่ อสาร

ครอบครัวศึกษา

สอนเสริม

ชมรมคนทาสื่อ

15201

60120

หลักและทฤษฏีการสื่อสาร

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

15203

15205

ความรู้เบือ้ งต้ น

หลักการโฆษณาและ

วิทยาศาสตร์ และ

เกีย่ วกับวิทยุโทรทัศน์

การประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีการอาหารเบือ้ งต้ น

71203

พยาบาลศาสตร์ สร้ างสรรค์ สังคม

ข่ าว

รัฐศาสตร์ เพื่อสังคม

พบคณาจารย์

ปฏิสัมพันธ์ พบสาขาวิชา

การสร้ างสรรค์ งานโฆษณา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มนุษย์ นวิ เศศาสตร์
70421

และสหกรณ์

เพลงพาเที่ยว

เวลา มสธ.

(สัปดาห์ ที่ 1,3)

กิจกรรมและประสบการณ์ เยาวชน

เศราฐศาสตร์
(สัปดาห์ ที่ 2,4)

พุ ธ
1,8,15,22,29 ม.ค 2557

มนุษยนิเวศศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
20202

25302

22304

เสียงบรรยาย

วิทยาการการสอน

หลักและระบบงานแนะแนว

การแนะแนว

สอนเสริม

ในสถานศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษา

ธรรมชาติกบั ชี วติ

20101
พืน้ ฐานการศึกษา

25304

22305

20401

คุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์

(สัปดาห์ที่ 1,3)

พบคณาจารย์

จากสาขาวิชา

การแนะแนว

พฤติกรรมวัยรุ่น

ประสบการณ์ วชิ าชี พ

การศึกษาตลอดชี วติ

(สัปดาห์ที่ 1,3)

รอบรู้เรื่องสุ ขภาพกับสาขาวิชา

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

วิทยาการจัดการ

ศึกษาศาสตร์

และการศึกษานอกระบบ

พูดจาประสานิเทศ

วิทวยาศาสตร์ สุขภาพ

และสหกรณ์

ในระดับประถมศึกษา

26301

พฤหัสบดี
2,9,16,23,30 ม.ค 2557

32336

32339

32403

เสียงบรรยาย

32448

32453

33421

30204

การจัดการทรัพยากร

การจัดการการเงิน

พฤติกรรมมนุษย์ ในองค์ กร

สอนเสริม

การศึกษาความเป็ นไปได้ และ

การพนักงานสัมพันธ์ และ

หลักการบริหารท้ องถิ่น

องค์ การและการจัดการ

การท่ องเที่ยวไทยอย่ างยั่งยืน

การตบาดและการผลิต

การบริหารค่ าตอบแทน

การบริหารค่ าตอบแทน

30206

33448

กฏหมายธุรกิจ

การบริหารการคลังท้ องถิ่น

และการภาษีอากร

ข่ าว

ปฏิสัมพันธ์ พบสาขาวิชา
ฟั งสบายสไตล์ไทยไทย

เวลา มสธ.

สาระสิบ

นิเทศศาสตร์

(สัปดาห์ที่ 2,4)

สัปดาห์ที่ 2,4)

(สัปดาห์ ที่ 2,4)

32310

รายการปฏิสัมพันธ์ พบสาขาวิชา

ทางเศรษฐศาสตร์

ตลาดการเงิน สถาบันและนโยบายการเงิน

ข่ าว

พบคณาจารย์

สัปดาห์ที่ ( 1,3 )

32445 การบัญชี ระหว่างประเทศ

สาขาเกษตรศาสตร์

พบสาขาวิชาศิลปศาสตร์

32338

และสหกรณ์

สัปดาห์ที่ ( 2,4 )

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่ องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารพันยามบ่ าย

เวลา มสธ.

41211

53407

เสียงบรรยาย

กฏหมายมหาชน

กฏหมายแพ่ ง1

การบริหารงานสาธารณสุ ข

สอนเสริม

ท่ องไปกับ มสธ.

41311

55317

กฏหมายพ่ ง 3

เวชกรรมแผนไทย 1

40101

41341

ความรู้เบือ้ งต้ น

กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

เกีย่ วกับกฏหมายทั่วไป

51201

การส่ งเสริมสุ ขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

มโนมติและ

มองธรรมะอย่ างมีสุข

กระบวนการพยาบาล

( สัปดาห์ ที่ 1,3)
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(สัปดาห์ ที่ 2,4)

51102
41201

ศึกษาศาสตร์
(สัปดาห์ ที่ 1,3)

หลากหลายมุมมอง

ศุกร์
3,10,17,24,31 ม.ค 2557

นานาสาระ

ปฏิสัมพันธ์ พบสาขาวิชา
ข่ าว

พบคณาจารย์

เวหา......น่ าสนุก

15206

เวลา มสธ.

สาระสิบ

นิติศาสตร์

41343

สาขาวิชา

สารสนเทศและ

(สัปดาห์ ที่ 1,3)

กฏหมายวิธีสบัญญิ 3

เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

การวิจัยทางการพยาบาล

พยาบาลศาสตร์

41342 กฏหมายวิธีสบัญญัติ 2

(สัปดาห์ ที่ 2,4)

ช่ วงคลา่
วัน/ เวลา

19.00-19.30 น.

19.30-19.50 น.

19.50-20.10 น.

20.10-20.30 น.

20.30-20.50 น.

20.50-21.10 น

21.10-21.30 น

21.30-21.40 น.

21.40-22.00 น.

22.00-22.20 น.

22.20-22.40 น.

22.40-23.00 น.

23.00-01.00 น.

01.00-01.20 น.

01.20-01.40 น.

01.40-02.00 น.

10131

11111

11112

10201

10121

เวลา มสธ.

สาระสิบ

13411

เพลงร่ วมสมัยกับ

10161

10103

เสียงสอนเสริม

12407

10131

11111

สังคมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมพืน้ บ้ านของไทย

ประวัติศาสตร์ ไทย

อารยธรรมมนุษย์

ทรัพยากรสารสนเทศ

ดนตรีไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ทักษะชี วติ

แนวคิดไทย

สังคมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมไทย

จันทร์

02.00-02.20 น.

02.20-02.40 น.

02.40-03.00 น.

03.00-03.20 น.

03.20-03.40 น.

เพื่อการแนะแนวออกอากาศ

6,13,20,27 ม.ค 2557
ข่ าว

ลักษณะพิเศษ

สลับจันทร์ เว้นจันทร์

11112

สัตว์เลีย้ งแสนรัก

วัฒนธรรมพืน้ บ้ านของไทย

รัฐศาสตร์ เพื่อประชาชน

ฟั งสบายสไตล์ไทยไทย

อังคาร
7,14,21,28 ม.ค 2557

ข่ าว

ชมรมคนทาสื่อ

15206

60120

15201

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและทฤษฏีการสื่อสาร

15205

70421

70201

71203

ความรู้เบือ้ งต้ น

หลักการโฆษณาและ

กิจกรรมและประสบการณ์ เยาวชน

ครอบครัวศึกษา

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เกีย่ วกับวิทยุและโทรทัศน์

15203

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

ประชาสัมพันธ์

เสียงสอนเสริม

16426

60227

15202

การสร้ างสรรค์ งานโฆษณา

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและ

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสื่ อสิ่ งพิมพ์

ของอาหารเบือ้ งต้ น

พยาบาลศาสตร์
สร้ างสรรค์ สังคม

พุ ธ
1,8,15,22,29 ม.ค 2557

รัฐศาสตร์ เพื่อสั งคม

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ปฏิสัมพันธ์ พบสาขาวิชา

ข่ าว

ธรรมชาติกบั ชี วติ

22304

20101

25304

22305

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

พืน้ ฐานการศึกษา

การแนะแนว

พฤติกรรมวัยรุ่น

เวลา มสธ.

สาระสิบ

ฟั งสบายสไตล์ไทยไทย

20401

26301

27104

ประสบการณ์ วชิ าชี พศึกษาศาสตร์

การศึกษาตลอดชี วติ และ

วิทยุกระจายเสียงและ

การศึษานอกระบบ

วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษา

เสียงสอนเสริม

บอกกล่าวเล่าเกษตร

20202

25302

ศึกษาศาสตร์

27104

22304

20101

วิทยาการการสอน

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

(สัปดาห์ ที่ 1,3)

วิทยุกระจายเสี ยงและ

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

พืน้ ฐานการศึกษา

นิเทศศาสตร์

วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

(สัปดาห์ ที่ 2,4)
พฤหัสบดี
2,9,16,23,30 ม.ค 2557

ข่ าว

32403

32448

32453

33421

32204

พฤติกรรมมนุษย์ ในองค์ กร

การศึกษาความเป็ นไปได้ และ

การพนักงานสมพันธ์

หลักการบริหารท้ องถิ่น

องค์ การและการจัดการ

การวิจัยธุกจิ

และการบริหารค่ าตอบแทน

41311

40101

41314

51201

กฏหมายแพ่ ง 3

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับ

กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

มโนมติและ

33448
เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

สารพันวิชาการ

การบริหารการคลังท้ องถิ่น

กับ

เสียงสอนเสริม

กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน

32310

32445

ตลาดการเงิน สถาบัน

การบัญชี ระหว่างประเทศ

และนโยบายการเงิน

32338

ปฏิสัมพันธ์ พบสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เพื่อการท่ องเที่ยวและการโรงแรม

(สัปดาห์ ที่ 1,3)

สารพันวิชาการ
สัตว์เลีย้ งแสนรัก

กับกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน

มสธ. กับสั งคมอาเซี่ ยน

รอบรู้เรื่องสุ ขภาพ

วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (สัปดาห์ ที่ 2,4)
ศุกร์
3,10,17,24,31 ม.ค 25 57

ปฏิสัมพันธ์ พบสาขาวิชา
ข่ าว

ท่ องไปกับ มสธ.

กฏหมายทั่วไป

เวลา มสธ.

สาระสิบ

กระบวนการพยาบาล

55302

41342

53407

55317

วิทยาศาสตร์

กฏหมายวิธีสบัญญัติ 2

การบริหารงานสาธารณสุ ข

เวชกรรมแผนไทย 1

เวทีสนทนา
เสี่ยงสอนเสริม

เวหา......น่ าสนุก

เศรษฐศาสตร์ ชาวบ้ าน

ในการแพทย์ แผนไทย

15206

นิติศาสตร์

สารสนเทศและ

(สัปดาห์ ที่ 1,3)

การวิจัยทางการพยาบาล

พยาบาลศาสตร์
(สัปดาห์ ที่ 2,4)

ช่ วงเช้ า
วัน/เวลา

05.00-05.20 น.

05.20-05.40 น.

05.40-06.00 น.

06.00-08.00 น.

08.00-09.00 น.

09.00-09.20 น.

09.20-09.40 น.

09.40-10.00 น.

10.00-10.20 น.

10.20-10.40 น.

10.40-11.00 น.

11.00-11.20 น.

10.20-11.40 น.

11.40-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-13.20 น.

13.20-13.40 น.

14.00-14.20 น.

14.20-14.40 น.

14.40-14.20 น.

14.20-14.40 น.

สุ โขทัยศึกษา

10141

82323

เสียงบรรยายสอนเสริม

สารพันวิชาการกับกานัน

32303

32336

32311

54104

50101

70324

70434

31409

31304

ข่ าว

30204

30206

32204

32205

32205

บริการสังคม

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

ผู้ใหญ่ บ้าน

การจัดการการเงิน

การจัดการเชิ งกลยุทธ์ และ

การบัญญัติต้นทุน 1

สุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน

วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน

อนามัยครอบครัว

การบริหารธุรกิจ

เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้ าง

ระบบสารสนเทศ

กฏหมายธุรกิจ

การบัญชี ข้นั ต้ น

การบัญชี ข้นั ต้ น

การบัญชี ข้นั กลาง 2

สุ ขกับชี วติ

การจัดการเพื่อสร้ างสมรรถนะ

และการบัญชี ต้นทุน 2

เสาร์
4,11,18,25 ม.ค 2557

สิ่งแวดล้อมเพื่อชี วติ
อาทิตย์
5,12,19,26 ม.ค 2557

คหกรรมศาสตร์

องค์ การและการจัดการ

ในงานก่ อสร้ าง

และการภาษีอากร

90303 พืชเศรษฐกิจ
รักข์ สุขภาพ

10151
ไทยศึกษา

92116 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการสหกรณ์

97317

90406

เครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุ

97419 มาตรฐานการจัดการ

ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ

ดิน นา้ และปุ๋ ย

และการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม

97315

เสียงบรรยายสอนเสริม

อุตสาหกรรมและมาตรฐาน

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

96412

974223

93454

93509

การประชาสัมพันธ์

การบริหารโครงการ

การวางผังโรงงานและการศึกษา

หลักการส่ งเสริม

สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ การผลิตพืช

ในงานส่ งเสริมการเกษตร

91209

ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทางานในอุตสาหกรรม

การป่ าไม้ เพื่อสิ่งแวดล้อม

91324

เพื่อการจัดการการผลิตพืช

96409

94431

94432

94432

ระบบสนับสนุน

ประสบการณ์ วชิ าชี พ

การจัดการการตลาด

สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ

สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

การตัดสิ นใจทางธุรกิจ

96405

ข่ าว

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

สินค้ าเกษตร

การเกษตร

99311

94329

ระบบสานักงานอัตโนมัติ

ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับธุรกิจ

และพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์

การเกษตร

03.00-03.20 น.

อุตสาหกรรม

ช่ วงคลา่
วัน/เวลา

17.00-19.00 น.

19.00-19.30 น.

19.30-19.50 น.

19.50-20.10 น.

20.10-20.30 น.

20.30-20.50 น.

12.50-21.10 น.

21.10-21.30 น.

21.30-21.40 น.

21.40-22.00 น.

22.00-22.20 น.

22.20-22.40 น.

22.40-23.00 น.

23.00-01.00 น.

01.00-01.20 น.

01.20-01.40 น.

01.40-02.00 น.

02.00-02.20 น.

02.20-02.40 น.

02.40-03.00 น.

เสียงสอนเสริม

ข่ าว

60323

60331

32310

32445

32338

สุ โขทัยศึกษา

เวลา มสธ.

10141

31409

31304

30204

เสี่ยงสอนเสริม

32205

บริการสังคม

82323

32303

32326

32311

54104

เศรษฐศาสตร์ วเิ คราะห์

เศรษฐศาสตร์ ภูมิภาคและเมือง

ตลากการเงิน

การบัญชี ระหว่างประเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่ องเที่ยว

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

เทคนิคและ

ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้ าง

องค์ การและการจัดการ

การบัญชี ช้ ั นกลาง 2

สุ ขกับชี วติ

ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

การจัดการการเงิน

การจัดการเชิ งกลยุทธ์ และ

การบัญชี ต้นทุน 1

สุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน

และการโรงแรม

สิ่งแวดล้อมเพื่อชี วติ

เครื่องจักรกลงานก่อสร้ าง

การจัดการเพื่อสร้ างสรรถนะ

และการบัญชี ต้นทุน 2

97317

90406

97419

ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ

ดิน นา้ และปุ๋ ย

มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

เสาร์
4,11,18,25 ม.ค 2557

สถาบันและนโยบายการเงิน
อาทิตย์
5,12,19,26ม.ค 2557

เสียงสอนเสริม

ข่ าว

96302

4433

96401

สารสนเทศธุรกิจเบือ้ งต้ น

ประสบการณ์ วชิ าชี พธุรกิจการเกษตร

ระบบสานักอัตโนมัติ

96412

97423

การบริหารโครงการ

การวางผังโรงงานและ

หลักการส่ งเสริม

ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาการทางาน

การป่ าไม้ เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในอุตสาหกรรม

91324
เวลา มสธ.

และมาตรฐานอุตสาหกรรม

91209
การประชาสัมพันธ์
ในงานส่ งเสริมการเกษตร

นานาสาระกับ มสธ.

93454

93335

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

วิทยาศาสตร์ การผลิตพืช

การผลิตพืช

96409

94431

94432

ระบบสนับสนุน

ประสบการณ์ วชิ าชี พ

การจัดการการตลาด

สารสนเทศและการวิจัย

ระบบสานักงานอัตโนมัติ

การตัดสิ นใจทางธุรกิจ

90405

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

สินค้ าเกษตร

ทางธุรกิจการเกษตร

และพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์

99311

16.00-16.20 น.

16.20-16.40 น.
ข่าว

การศึกษาต่ อเนือ่ ง

16.40-17.00 น.

รัฐศาสตร์ เพื่อประชาชน

17.00-น.-19.00 น.
เสียงสอนเสริม

60227

15202

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและ

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสื่อสิ่งพิมพ์

เสียงสอนเสริม

20202

25302

เสียงสอนเสริม

วิทยาการการสอน

หลักและระบบแนะแนว

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

บอกกล่าวเล่ากษตร

ในสถานศึกษา

32336
สัตว์เลีย้ งแสนรัก

03.40-04.00 น.

32339

เสียสอนเสริม

การจัดการทรัพยากร

การจัดการทรัพยากร

การท่ องเที่ยวไทยอย่ างยั่งยืน

การท่ องเที่ยวไทยอย่ างยั่งยืน

มสธ. กับสังคมอาเซี่ยน

รอบรู้เรื่องสุ ขภาพ

เสียงสอนเสริม

04.00-05.00 น.
พบคณาจารย์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

พบคณาจารย์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

25304

พบคณาจารย์ สาขาวิชา

การแนะแนว

เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

ในระดับปฐมศึกษา

พบคณาจารย์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

51102

พบคณาจารย์ สาขาวิชา

การส่ งเสริมสุ ขภาพจิต

เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

และการพยาบาลจิตเวช

14.40-15.00 น.

15.00-15.20 น.

15.20-15.40 น.

15.40-16.00 น.

16.00-16.20 น.

16.20-16.40 น.

82323

32303

32326

32311

54104

50101

70324

ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

การจัดการการเงิน

การจัดการเชิ งกลยุทธ์ และ

การบัญชี ต้นทุน 1

สุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน

วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน

อนามัยครอบครัว

การจัดการเพื่อสร้ างสมรรถนะ

และการบัญชี ต้นทุน 2

รักษ์ สุขภาพ

10151
ไทยศึกษา

รายการวิทยุปฏิสัมพันธ์

97315

90303

92116

พบสาขาวิชา

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ

พืชเศรษฐกิจ

ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการสหกรณ์

เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

และการบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม

03.20-03.40 น.

03.40-04.00 น.

50101

32338

วิทยาศาตร์ พืน้ ฐาน

ธุรกิจการเกษตร

สารพันวิชาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับ

เพื่อการท่ องเที่ยวและการโรงแรม

กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน

94329
ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับ

04.00-05.00 น.

10151
รักษ์ สุขภาพ

ไทยศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ พบสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

16.40-17.00 น.

