ผังรายการการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (ระดับสายวิชาชีพ&ระยะสั้น) วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ช่องสศทท.๑๓(CH:๑๙๘)
อังคาร
ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ
พุธ
ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ
เวลา
จันทร์
ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ
เทป: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ครูดานัส สบายใจ
เทป: ประวัติศาสตร์ชาติไทย ครูเสาวนีย์ พนิชโยวาท
เทป: กีต้าร์คลาสสิค
ครูปฐมวัส ธรรมชาติ
8:30
เทป: สร้างสรรค์งานศิลป์
ครูส่งศรี เชาวนะสุนธร
เทป: โครงการวิชาชีพฯ
ครูภณิชญา ชมสุวรรณ
สด: พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
9:30
สด: โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิ ครูจุไรวรรณ รักสมยา
สด: วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาครูสุวรรณา บุญเมือง
เทป: ครัวไทยสู่อาเซียน(THA) ครูเอกพล แย้มประยูร
10:30
ท-ส: ศึกษาทัศน์&ข่าวททบ.๕ สศทท.&ททบ.๕
ท-ส: ศึกษาทัศน์&ข่าวททบ.๕ สศทท.&ททบ.๕
ท-ส: ศึกษาทัศน์&ข่าวททบ.๕ สศทท.&ททบ.๕
11:30
สด: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และครูนนทกร คําวอน
สด: การขายเบื้องต้น๒
ครูอุษณิษา ยอดพิจิตร
สด: อังกฤษชีวิตจริง๒
ครูณวพร คงทวี
12:30
เทป: ศิลปะงานผ้า
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
เทป: ดอกไม้กับใบไม้
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
เทป: ปักสวยด้วยมือ
ครูอนุสรณ์ มงคลวัจน์
13:30
สด: คอมพิวเตอร์น่ารู้
ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
สด: การบัญชีเบื้องต้น๒
ครูจันทร์เพ็ฐ โชคธนานุกูล
สด: สวยใสแบบฟรีสไตล์
ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
14:30
เทป: ครัวการอาชีพวังฯ
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
เทป: โมเดิร์นดีไซน์
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
เทป: สีสันงานผ้า
ครูละมัย พระศรี
15:30
16:30
17:30
18:00
18:02
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30

SV:M สร้างสรรค์งานศิลป์
SV:M ศิลปะงานผ้า
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ศิลปะงานผ้า
SV:M ครัวการอาชีพวังฯ
SV:M ดอกไม้กับใบไม้
R๑๖๓๐ สร้างสรรค์งานศิลป์
R๑๗๓๐ ศิลปะงานผ้า
R๑๘๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ
R๑๙๓๐ ดอกไม้กับใบไม้

ครูส่งศรี เชาวนะสุนธร
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ

0:30
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30

R๑๖๓๐ สร้างสรรค์งานศิลป์
R๑๗๓๐ ศิลปะงานผ้า
R๑๘๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ
R๑๙๓๐ ดอกไม้กับใบไม้
R๑๖๓๐ สร้างสรรค์งานศิลป์
R๑๗๓๐ ศิลปะงานผ้า

ครูส่งศรี เชาวนะสุนธร
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
ครูส่งศรี เชาวนะสุนธร
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ

R๑๖๓๐ ปักสวยด้วยมือ
R๑๗๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(THA)
R๑๘๓๐ กีต้าร์คลาสสิค
R๑๙๓๐ โมเดิร์นดีไซน์
R๑๖๓๐ ปักสวยด้วยมือ
R๑๗๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(THA)

ครูอนุสรณ์ มงคลวัจน์
ครูเอกพล แย้มประยูร
ครูปฐมวัส ธรรมชาติ
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
ครูอนุสรณ์ มงคลวัจน์
ครูเอกพล แย้มประยูร

6:30
7:30
8:00
8:01

R๑๘๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ
R๑๙๓๐ ดอกไม้กับใบไม้
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ดอกไม้กับใบไม้

ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง

R๑๘๓๐ กีต้าร์คลาสสิค
R๑๙๓๐ โมเดิร์นดีไซน์
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: โมเดิร์นดีไซน์

ครูปฐมวัส ธรรมชาติ
R๑๘๓๐ สวยใสแบบฟรีสไตล์
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล R๑๙๓๐ สีสันงานผ้า
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: สีสันงานผ้า

SV:T ปักสวยด้วยมือ
SV:T ครัวไทยสู่อาเซียน(THA)
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ครัวไทยสู่อาเซียน(THA)
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
SV:T กีต้าร์คลาสสิค
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
SV:T โมเดิร์นดีไซน์
ครูส่งศรี เชาวนะสุนธร
R๑๖๓๐ ปักสวยด้วยมือ
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ R๑๗๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(THA)
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
R๑๘๓๐ กีต้าร์คลาสสิค
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
R๑๙๓๐ โมเดิร์นดีไซน์

SV:W ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
SV:W ดอกไม้สด
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ดอกไม้สด
ครูปฐมวัส ธรรมชาติ
SV:W สวยใสแบบฟรีสไตล์
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล SV:W สีสันงานผ้า
ครูอนุสรณ์ มงคลวัจน์
R๑๖๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
ครูเอกพล แย้มประยูร
R๑๗๓๐ ดอกไม้สด
ครูปฐมวัส ธรรมชาติ
R๑๘๓๐ สวยใสแบบฟรีสไตล์
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล R๑๙๓๐ สีสันงานผ้า

ครูเอกพล แย้มประยูร
ครูณฎั นันท์ คําเขียว

R๑๖๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
R๑๗๓๐ ดอกไม้สด
R๑๘๓๐ สวยใสแบบฟรีสไตล์
R๑๙๓๐ สีสันงานผ้า
R๑๖๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
R๑๗๓๐ ดอกไม้สด

ครูอนุสรณ์ มงคลวัจน์
ครูเอกพล แย้มประยูร

พฤหัสบดี

ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ

ครูณฏั ฐา ขาวปราณี
ครูณฏั ฑิพา อนันตสุข

ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
ครูละมัย พระศรี
ครูเอกพล แย้มประยูร
ครูณฎั นันท์ คําเขียว
ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
ครูละมัย พระศรี

SV:TH แกะสลักผักและผลไม้
SV:TH โหราศาสตร์เพื่อการนวด
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: โหราศาสตร์เพื่อการนวด
SV:TH สวยแบบมืออาชีพ
SV:TH ครัวการอาชีพวังฯ
R๑๖๓๐ แกะสลักผักและผลไม้
R๑๗๓๐ โหราศาสตร์เพื่อการนวด
R๑๘๓๐ สวยแบบมืออาชีพ
R๑๙๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ

ครูเอกพล แย้มประยูร
ครูณฎั นันท์ คําเขียว
ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
ครูละมัย พระศรี
ครูเอกพล แย้มประยูร
ครูณฎั นันท์ คําเขียว
ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
ครูละมัย พระศรี

ผังรายการการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ โรงเรียนวังไกลกังวล (ระดับมัธยมศึกษา)รายการนานาชาติ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภ
ช่องสศทท.๑๔(CH:๑๙๙)
เวลา
จันทร์
ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ
อังคาร
ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ
พุธ
ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ
เทป: ย๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
เทป: ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
เทป: ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
8:30
เทป: ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเ ครูอรัญญา อรุณวิง
เทป: ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่ ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล
เทป: ย๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
9:20
เทป: ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเ ครูอรัญญา อรุณวิง
เทป: ญ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาญี่ปุ่ ครูRyoko Mutsumoto
เทป: ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
10:10
เทป: ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
เทป: ญ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาญี่ปุ่ ครูRyoko Mutsumoto
เทป: ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
11:05
ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ 12:00
เทป: ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่ ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล
เทป: ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
เทป: ฝ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาฝรั่งเ รศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล
13:00
เทป: ย๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
เทป: ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
เทป: ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
13:55
เทป: ฝ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาฝรั่งเ รศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล
เทป: ย๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
เทป: ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
14:50
เทป: ฝ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาฝรั่งเ รศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล
เทป: ย๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
เทป: ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่ ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล
15:40

ศุกร์

สด: คอมพิวเตอร์และการบํารุงครูดุสิต พรประสาท
เทป: ดอกไม้สด
ครูณฎั นันท์ คําเขียว
สด: คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
ครูศิรินันท์ เอียดเหลือ
ท-ส: ศึกษาทัศน์&ข่าวททบ.๕ สศทท.&ททบ.๕
สด: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ครูอัญมณี อุทรักษ์
เทป: ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG) ครูเอกพล แย้มประยูร
สด: ดนตรีกีต้าร์คลาสสิค
ครูเจริญ ธรรมชาติ
เทป: สวยใสแบบฟรีสไตล์
ครูลีนา เพิ่มสินธุ์

ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ

เทป: แกะสลักผักและผลไม้ ครูณฏั ฐา ขาวปราณี
เทป: โหราศาสตร์เพื่อการนวด ครูณฏั ฑิพา อนันตสุข
สด: เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อครูสมสุข ขําสวัสดิ์
ท-ส: ศึกษาทัศน์&ข่าวททบ.๕ สศทท.&ททบ.๕
สด: วงจรดิจิตอล
ครูดานัส สบายใจ
เทป: สวยแบบมืออาชีพ
ครูเกวลิน สมิทธากร
สด: การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
เทป: ครัวการอาชีพวังฯ
ครูอรอนงค์ ลําดวล

ครูส่งศรี เชาวนะสุนธร
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ

ครูเกวลิน สมิทธากร
ครูอรอนงค์ ลําดวล
ครูณฏั ฐา ขาวปราณี
ครูณฏั ฑิพา อนันตสุข
ครูเกวลิน สมิทธากร
ครูอรอนงค์ ลําดวล

RSV:M สร้างสรรค์งานศิลป์
RSV:M ศิลปะงานผ้า
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ศิลปะงานผ้า
RSV:M ครัวการอาชีพวังฯ
RSV:M ดอกไม้กับใบไม้
R๑๖๓๐ สร้างสรรค์งานศิลป์
R๑๗๓๐ ศิลปะงานผ้า
R๑๘๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ
R๑๙๓๐ ดอกไม้กับใบไม้

R๑๖๓๐ แกะสลักผักและผลไม้
R๑๗๓๐ โหราศาสตร์เพื่อการนวด
R๑๘๓๐ สวยแบบมืออาชีพ
R๑๙๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ
R๑๖๓๐ แกะสลักผักและผลไม้
R๑๗๓๐ โหราศาสตร์เพื่อการนวด

ครูณฏั ฐา ขาวปราณี
ครูณฏั ฑิพา อนันตสุข
ครูเกวลิน สมิทธากร
ครูอรอนงค์ ลําดวล
ครูณฏั ฐา ขาวปราณี
ครูณฏั ฑิพา อนันตสุข

RSV:T ปักสวยด้วยมือ
RSV:T โมเดิร์นดีไซน์
RSV:T กีต้าร์คลาสสิค
RSV:T ครัวไทยสู่อาเซียน(THA)
R๐๐๓๐ ปักสวยด้วยมือ
R๐๑๓๐ โมเดิร์นดีไซน์

R๑๘๓๐ สวยแบบมืออาชีพ
R๑๙๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ครัวการอาชีพวังฯ

ครูเกวลิน สมิทธากร
ครูอรอนงค์ ลําดวล

R๐๒๓๐ กีต้าร์คลาสสิค
ครูปฐมวัส ธรรมชาติ
R๐๓๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(THA) ครูเอกพล แย้มประยูร
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ครัวไทยสู่อาเซียน(THA)

พฤหัสบดี

ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ

เทป: ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
เทป: ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
เทป: ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
เทป: ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ เทป: ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเ ครูอรัญญา อรุณวิง
เทป: จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZ
เทป: จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZ
เทป: ญ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาญี่ปุ่ ครูRyoko Mutsumoto

เวลา
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

บางรายการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ๑๗พย๕๙
เสาร์
อาทิตย์
RSV:T โมเดิร์นดีไซน์
RSV:W ดอกไม้สด
RSV:T กีต้าร์คลาสสิค
RSV:W ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
RSV:T ครัวไทยสู่อาเซียน(THA) RSV:W สวยใสแบบฟรีสไตล์
RSV:T ปักสวยด้วยมือ
RSV:W สีสันงานผ้า
RSV:W สีสันงานผ้า
RSV:TH โหราศาสตร์เพื่อการนวด
RSV:W ดอกไม้สด
RSV:TH สวยแบบมืออาชีพ
RSV:W ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG) RSV:TH ครัวการอาชีพวังฯ
RSV:W สวยใสแบบฟรีสไตล์
RSV:TH แกะสลักผักและผลไม้

ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
ครูส่งศรี เชาวนะสุนธร
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง

16:30
17:30
18:00
18:01
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30

R๐๘๓๐ โมเดิร์นดีไซน์
R๐๙๓๐ กีต้าร์คลาสสิค
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: กีต้าร์คลาสสิค
R๑๐๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(THA)
R๑๑๓๐ ปักสวยด้วยมือ
R๑๒๓๐ สีสันงานผ้า
R๑๓๓๐ ดอกไม้สด
R๑๔๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
R๑๕๓๐ สวยใสแบบฟรีสไตล์

R๐๘๓๐ ดอกไม้สด
R๐๙๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
R๑๐๓๐ สวยใสแบบฟรีสไตล์
R๑๑๓๐ สีสันงานผ้า
R๑๒๓๐ โหราศาสตร์เพื่อการนวด
R๑๓๓๐ สวยแบบมืออาชีพ
R๑๔๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ
R๑๕๓๐ แกะสลักผักและผลไม้

ครูอนุสรณ์ มงคลวัจน์
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
ครูปฐมวัส ธรรมชาติ
ครูเอกพล แย้มประยูร
ครูอนุสรณ์ มงคลวัจน์
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล

0:30
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30

R๑๒๓๐ สีสันงานผ้า
R๑๓๓๐ ดอกไม้สด
R๑๔๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
R๑๕๓๐ สวยใสแบบฟรีสไตล์
R๑๒๓๐ สีสันงานผ้า
R๑๓๓๐ ดอกไม้สด

R๑๒๓๐ โหราศาสตร์เพื่อการนวด
R๑๓๓๐ สวยแบบมืออาชีพ
R๑๔๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ
R๑๕๓๐ แกะสลักผักและผลไม้
R๑๒๓๐ โหราศาสตร์เพื่อการนวด
R๑๓๓๐ สวยแบบมืออาชีพ

6:30
7:30
8:00
8:01

R๑๔๓๐ ครัวไทยสู่อาเซียน(ENG)
R๑๕๓๐ สวยใสแบบฟรีสไตล์
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: สวยใสแบบฟรีสไตล์

R๑๔๓๐ ครัวการอาชีพวังฯ
R๑๕๓๐ แกะสลักผักและผลไม้
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: แกะสลักผักและผลไม้

เทป: ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเ ครูอรัญญา อรุณวิง
เทป: ญ๓๐๒๒๒(ม.๖)ภาษาญี่ปุ่ ครูRyoko Mutsumoto
เทป: ญ๓๐๒๒๒(ม.๖)ภาษาญี่ปุ่ ครูRyoko Mutsumoto
เทป: จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน ครูGong Cuiyan
ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ เทป: ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่ ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล
เทป: ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
เทป: จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying
เทป: จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying

เวลา
8:30
9:20
10:10
11:05
12:00
13:00
13:55
14:50
15:40

RSV:T ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเศส RSV:W จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
RSV:T ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรมันRSV:W จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
RSV:T จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน RSV:W จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน
RSV:T จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน RSV:W จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
RSV:T ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่น RSV:W จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
RSV:W จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน RSV:TH ฝ๓๐๒๒๒(ม.๖)ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
RSV:W จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน RSV:TH ฝ๓๐๒๒๒(ม.๖)ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
RSV:W จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน RSV:TH จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
RSV:W จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน RSV:TH จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน

ศุกร์

ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ

เสาร์

อาทิตย์

16:30 SV:M ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
17:30 SV:M ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
18:00
ต่อ: ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเศส
18:02
18:30 SV:M ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
19:30 SV:M ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
20:30 SV:M ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
21:30 R๑๖๓๐ ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
22:30 R๑๗๓๐ ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
23:30 R๑๘๓๐ ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ

SV:T ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
SV:T จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน
SV:T จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying
SV:T ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่ ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล
SV:T ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเ ครูอรัญญา อรุณวิง
R๑๖๓๐ ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
R๑๗๓๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying
R๑๘๓๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying

SV:W จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
SV:W จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
SV:W จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน
SV:W จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
SV:W จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
R๑๖๓๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
R๑๗๓๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
R๑๘๓๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน

ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZ SV:TH จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZ RSV:M ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZ SV:TH จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน ครูGong Cuiyan
RSV:M ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
ต่อ: ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรมัน
ครูZhao Mengying
SV:TH จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน ครูGong Cuiyan
RSV:M ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
ครูGong Cuiyan
SV:TH ฝ๓๐๒๒๒(ม.๖)ภาษาฝรั่งเ รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์ RSV:M ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
ครูGong Cuiyan
SV:TH ฝ๓๐๒๒๒(ม.๖)ภาษาฝรั่งเ รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์ RSV:M ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZR๑๖๓๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZR๑๖๓๐ ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZR๑๗๓๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน ครูGong Cuiyan
R๑๗๓๐ ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
ครูZhao Mengying
R๑๘๓๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน ครูGong Cuiyan
R๑๘๓๐ ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป

16:30
17:30
18:00
18:01
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30

RSV:W จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน RSV:TH จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
R๐๘๓๐ ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเศสR๐๘๓๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเศส ต่อ: จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
R๐๙๒๐ ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรมันR๐๙๒๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
R๑๐๑๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน R๑๐๑๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน
R๑๑๐๕ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน R๑๑๐๕ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
R๑๒๐๐ ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่น R๑๒๐๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
R๑๓๐๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน R๑๓๐๐ฝ๓๐๒๒๒(ม.๖)ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
R๑๓๕๕ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน R๑๓๕๕ฝ๓๐๒๒๒(ม.๖)ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว

0:30
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30

R๑๙๓๐ ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
R๒๐๓๐ ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
R๑๖๓๐ ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
R๑๗๓๐ ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
R๑๘๓๐ ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
R๑๙๓๐ ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป

R๑๙๓๐ ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่ ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล
R๒๐๓๐ ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเ ครูอรัญญา อรุณวิง
R๑๖๓๐ ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
R๑๗๓๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying
R๑๘๓๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying
R๑๙๓๐ ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่ ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล

R๑๙๓๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
R๒๐๓๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
R๑๖๓๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
R๑๗๓๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
R๑๘๓๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน
R๑๙๓๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน

ครูGong Cuiyan
RSV:M ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
ครูGong Cuiyan
RSV:M ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZ RSV:M ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์&ครูZ RSV:M ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
ครูZhao Mengying
RSV:M ฝ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาฝรั่งเ ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต
ครูGong Cuiyan
R๐๒๓๐ ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ

RSV:T ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่ ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล
RSV:T ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเ ครูอรัญญา อรุณวิง
RSV:T ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
RSV:T จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying
RSV:T จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying
R๐๐๓๐ ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่ ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล
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R๑๔๕๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน R๑๔๕๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
R๑๕๔๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน R๑๕๔๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
R๑๖๓๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน R๐๘๓๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
R๐๘๓๐ ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเศสR๐๙๒๐ จ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาจีน
R๐๙๒๐ ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรมันR๑๐๑๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน
R๑๐๑๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน R๑๑๐๕ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน

6:30
7:30
8:00
8:01

R๒๐๓๐ ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
R๑๘๓๐ ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่ ครูเรียวโกะ มีตสึโมโตะ
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ญ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาญี่ปุ่น

R๒๐๓๐ ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเ ครูอรัญญา อรุณวิง
R๑๖๓๐ ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรมัน

R๒๐๓๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน ครูGong Cuiyan
R๑๘๓๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน ครูZhao Mengying
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน

R๐๑๓๐ ฝ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาฝรั่งเ ครูอรัญญา อรุณวิง
R๐๒๓๐ ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรครูอังคณา เป่าแตรสังข์
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ย๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาเยอรมัน
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R๑๑๐๕ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน R๑๒๐๐ จ๓๐๒๐๔(ม.๕)ภาษาจีน
R๑๒๐๐ ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่น R๑๐๑๐ จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ญ๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาญี่ปุ่น ต่อ: จ๓๐๒๐๖(ม.๖)ภาษาจีน

R๐๐๓๐ ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
R๐๑๓๐ ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรครูวรันธร เจริญรูป
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
ต่อ: ย๓๐๒๐๒(ม.๔)ภาษาเยอรมัน

ผังรายการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (ระดับอุดมศึกษา) วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ถึงวันที่
ช่องสศทท.๑๕(CH:๒๐๐)
อังคาร
ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ
พุธ
ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ
เวลา
จันทร์
ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ
เทป: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ อ.เมธี พิกุลทอง
บท: การประยุกต์ใช้ระบบการบอ.ขวัญฤดี อํานวยเวโรจน์
บท: แคลคูลัส๓สําหรับวิศวกร ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ
9:00
เทป: การเขียนภาษาอังกฤษ๑ อ.ทัศณีย์ ทัศระเบียบ
บท: ก้าวไกลไปกับการอ่าน อ.ดร.วาสนา บุญสม
บท: สิ่งแวดล้อมและการจัดการผศ.เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ์
10:00
เทป: พลังงาน พลังชีวิตและทิศทอ.ดร.ทินโน ขวัญดี
บท: เศรษฐศาสตร์การจัดการ อ.ฌชภัทร พิชญมหุตม์
บท: ห้าสิบนาที:ทวีปญ
ั ญา อ.ดร.วาสนา บุญสม
11:00
ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ 12:00
บท: ภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม ดร.เสกสรร จันทร์จํานง
เทป: การตลาดบริการ
อ.กําพร สุวรรณฉิม
เทป: ศิลปะการจัดดอกไม้
อ.ดร.สุชญา ฉัตรวิชญะ
13:00
เทป: สารพันงานคหกรรม
อ.น้ําทิพย์ ชูเวทย์
เทป: การจัดการขาย
อ.สุวภัทร อําพันสุขโข
สด: ๑๐๘ปัญหาภาษาอังกฤษ อ.รัศมี รัตนประชา
14:00
สด สถิติท่วั ไป
ผศ.กษมา พฤกษ์ปิติ
สด: ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ผศ.โสภณ เปียสนิท
เทป: ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม อ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
15:00
อ.เฉลิม ศรีภิรมย์
RSV:M เครื่องหอมและของชําร่วยผศ.บังอร โพธินิ่มแดง
16:00 SV:M อาหารเพื่อสุขภาพ
17:00 SV:M ความน่าจะเป็นและสถิติสํ อ.ธรรมมา เจียรธราวานิช RSV:M เศรษฐศาสตร์เกษตร อ.ฌชภัทร พิชญมหุตม์
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
18:00
อ.ขนิษฐา ดีสุบิน
18:02 SV:M ศิลปะการแกะสลักผักผลไ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ RSV:M ปัญญาประดิษฐ์
อ.นวัฒกร โพธิสาร
SV:T อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาอ.วิจิตรา โพธิสาร
19:00 SV:M คอมพิวเตอร์๓มิติ
SV:T อาหารจานด่วนเพือ่ สุขภาพผศ.อภิญญา มานะโรจน์
20:00 SV:M เครื่องหอมและของชําร่วยผศ.บังอร โพธินิ่มแดง
SV:T การจัดดอกไม้
ผศ.วินัย ตาระเวช
21:00 SV:M เศรษฐศาสตร์เกษตร อ.ฌชภัทร พิชญมหุตม์
อ.ขนิษฐา ดีสุบิน
SV:T เทคนิคการสร้างสรรค์ผลง ผศ.สี แสงอินทร์
22:00 SV:M ปัญญาประดิษฐ์
อ.เฉลิม ศรีภิรมย์
SV:T ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว อ.นลินี สินธุเสก(สนธิไทย)
23:00 R๑๖๐๐ อาหารเพื่อสุขภาพ
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R๑๗๐๐ ความน่าจะเป็นและสถิติสํ อ.ธรรมมา เจียรธราวานิช
R๑๘๐๒ ศิลปะการแกะสลักผักผลไ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
R๑๙๐๐ คอมพิวเตอร์๓มิติ
อ.นวัฒกร โพธิสาร
R๒๐๐๐ เครื่องหอมและของชําร่วยผศ.บังอร โพธินิ่มแดง
R๒๑๐๐ เศรษฐศาสตร์เกษตร
อ.ฌชภัทร พิชญมหุตม์
R๒๒๐๐ ปัญญาประดิษฐ์
อ.ขนิษฐา ดีสุบิน
R๑๖๐๐ อาหารเพื่อสุขภาพ
อ.เฉลิม ศรีภิรมย์

SV:T สารพันงานประดิษฐ์
อ.อารยะ ไทยเที่ยง
SV:T การทดสอบสิ่งทอทางเคมี ผศ.ปิยะนุช จริงจิตร
R๑๙๐๐ อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาอ.วิจิตรา โพธิสาร
R๒๐๐๐ อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพผศ.อภิญญา มานะโรจน์
R๒๑๐๐ การจัดดอกไม้
ผศ.วินัย ตาระเวช
R๒๒๐๐ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลง ผศ.สี แสงอินทร์
R๒๓๐๐ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว อ.นลินี สินธุเสก(สนธิไทย)

อ.อารยะ ไทยเที่ยง
7:00 R๑๘๐๒ ศิลปะการแกะสลักผักผลไ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ R๐๐๐๐ สารพันงานประดิษฐ์
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
8:00
อ.นวัฒกร โพธิสาร
R๐๑๐๐ การทดสอบสิ่งทอทางเคมี ผศ.ปิยะนุช จริงจิตร
8:01 R๑๙๐๐ คอมพิวเตอร์๓มิติ

พฤหัสบดี

ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ

บท: เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมอ.ฌชภัทร พิชญมหุตม์
เทป: การทําหุ่นจําลองทางสถาปัอ.สุรยุทธ เพชรพลาย
บท: อาหารไทยร่วมสมัย
อ.อาณณฑ์ มะซังหลง
ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ เทป: การเขียนโปรแกรมคอมพิวอ.พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
เทป: ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน อ.Zhu Xiaoling
สด: รอบรู้เรื่องโรงแรม
อ.ปิยวรรณ ท้อนสุวรรณ

RSV:T อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพผศ.อภิญญา มานะโรจน์ RSV:T สารพันงานประดิษฐ์
อ.อารยะ ไทยเที่ยง
RSV:T การจัดดอกไม้
ผศ.วินัย ตาระเวช
RSV:T การทดสอบสิ่งทอทางเคมี ผศ.ปิยะนุช จริงจิตร
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
RSV:T เทคนิคการสร้างสรรค์ผลง ผศ.สี แสงอินทร์
RSV:W ศิลปประดิษฐ์
ผศ.สันธนีย์ นิยาโส
RSV:T ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว อ.นลินี สินธุเสก(สนธิไทย) RSV:W อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอ.ขนิษฐา ดีสุบิน
SV:W ศิลปประดิษฐ์
ผศ.สันธนีย์ นิยาโส
SV:TH คติชนวิทยา
อ.ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
SV:W อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอ.ขนิษฐา ดีสุบิน
SV:TH เทคนิคทําโจทย์ความถนัด ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์
SV:W ราชมงคลปริทรรศน์
ผศ.เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ์ SV:TH แบบตัดเสื้อชาย
ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
SV:W การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาห อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์
SV:TH ครัวราชมงคลกรุงเทพ อ.ธนวิทย์ ลายิ้มและคณะ

ศุกร์

ผู้สอน/ผู้ดําเนินรายการ

บท ทรัพยากรพลังงานและกา ผศ.ดร.วรนุช แจ้งสว่าง
เทป: การเขียนเว็บไRต์เบื้องต้น อ.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์
เทป: เทคนิคการสร้างสรรค์งาน อ.สุวัฒน์ ชะตางาม
ส-ท: ข่าวททบ๕&ศึกษาทัศน์ เทป: ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยแล อ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
เทป: สนุกกับภาษา
ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา
บท เครื่องสําอางจากธรรมชาติอ.กรรญา ณ หนองคาย
RSV:W ราชมงคลปริทรรศน์
ผศ.เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ์
RSV:W การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาห อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
RSV:W สร้างสรรค์งานผ้า
อ.อัชชา หัทยานานนท์
RSV:W นวัตกรรมและเทคโนโลยีกอ.ขนิษฐา ดีสุบิน
RSV:M อาหารเพื่อสุขภาพ
อ.เฉลิม ศรีภิรมย์
RSV:M ความน่าจะเป็นและสถิติสํ อ.ธรรมมา เจียรธราวานิช
RSV:M ศิลปะการแกะสลักผักผลไ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
RSV:M คอมพิวเตอร์๓มิติ
อ.นวัฒกร โพธิสาร

เวลา
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

บางรายการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ๑๗พย๕๙
เสาร์
อาทิตย์
เทป: ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เทป: มนุษยสัมพันธ์
เทป: การบริหารงานอุตสาหกรรม เทป: การจัดดอกไม้เพื่อการค้า
เทป: ภูมิทัศน์ในชีวิตประจําวัน
เทป: พูดจาประสาไทย
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
เทป: จักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายไ เทป: ภาษาอังกฤษTOEIC
เทป: พฤกษาประดิษฐ์
เทป: โน่นนิด นี่หน่อย
เทป: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศ เทป: การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

16:00 RSV:W อาหารกับคุณภาพครอบครัว RSV:TH ครัวราชมงคลกรุงเทพ
RSV:TH การปั้นตุ๊กตา
17:00 RSV:TH คติชนวิทยา
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
18:00
18:01 RSV:TH เทคนิคทําโจทย์ความถนัดทาRSV:TH ติวเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานO-NET
RSV:TH แบบตัดกางเกง
19:00 RSV:TH แบบตัดเสื้อชาย
20:00 RSV:T ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว RSV:TH คติชนวิทยา
RSV:TH เทคนิคทําโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์PAT๑
21:00 RSV:T สารพันงานประดิษฐ์
22:00 RSV:T การทดสอบสิ่งทอทางเคมี RSV:TH แบบตัดเสื้อชาย
R๑๖๐๐ ครัวราชมงคลกรุงเทพ
23:00 RSV:T อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารใน

SV:W สร้างสรรค์งานผ้า
อ.อัชชา หัทยานานนท์
SV:TH การปั้นตุ๊กตา
อ.ธนวิทย์ คลังเวียงนา
RSV:M เครื่องหอมและของชําร่วยผศ.บังอร โพธินิ่มแดง
SV:W นวัตกรรมและเทคโนโลยีกอ.ขนิษฐา ดีสุบิน
SV:TH ติวเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานผศ.วิริยะ ศิริชานนท์
RSV:M เศรษฐศาสตร์เกษตร
อ.ฌชภัทร พิชญมหุตม์
SV:W อาหารกับคุณภาพครอบค อ.ชุติมณฑภรณ์ ทับทิมเขียว SV:TH แบบตัดกางเกง
ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
RSV:M ปัญญาประดิษฐ์
อ.ขนิษฐา ดีสุบิน
R๑๙๐๐ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว อ.นลินี สินธุเสก(สนธิไทย) R๒๐๐๐ คติชนวิทยา
อ.ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี R๒๐๐๐ อาหารเพื่อสุขภาพ
อ.เฉลิม ศรีภิรมย์
R๒๐๐๐ ศิลปประดิษฐ์
ผศ.สันธนีย์ นิยาโส
R๒๑๐๐ เทคนิคทําโจทย์ความถนัด ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์
R๒๑๐๐ ความน่าจะเป็นและสถิติสํ อ.ธรรมมา เจียรธราวานิช
R๒๑๐๐ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอ.ขนิษฐา ดีสุบิน
R๒๒๐๐ แบบตัดเสื้อชาย
ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข R๒๒๐๐ ศิลปะการแกะสลักผักผลไ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
R๒๒๐๐ ราชมงคลปริทรรศน์
ผศ.เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ์R๒๓๐๐ ครัวราชมงคลกรุงเทพ อ.ธนวิทย์ ลายิ้มและคณะ R๒๓๐๐ คอมพิวเตอร์๓มิติ
อ.นวัฒกร โพธิสาร

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00

RSV:T อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ R๑๗๐๐ การปั้นตุ๊กตา
RSV:T การจัดดอกไม้
R๑๘๐๑ ติวเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานO-NET
RSV:T เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานR๑๙๐๐ แบบตัดกางเกง
RSV:W ศิลปประดิษฐ์
R๒๐๐๐ คติชนวิทยา
RSV:W อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกาR๒๑๐๐ เทคนิคทําโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์PAT๑
RSV:W ราชมงคลปริทรรศน์
R๒๒๐๐ แบบตัดเสื้อชาย
RSV:W การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารR๑๖๐๐ ครัวราชมงคลกรุงเทพ

R๒๓๐๐ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาห อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
R๐๐๐๐ สร้างสรรค์งานผ้า
อ.อัชชา หัทยานานนท์

7:00
8:00
8:01

SV:W สร้างสรรค์งานผ้า
R๑๗๐๐ การปั้นตุ๊กตา
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
SV:W นวัตกรรมและเทคโนโลยีการR๒๒๐๐ แบบตัดเสื้อชาย

R๐๐๐๐ การปั้นตุ๊กตา
อ.ธนวิทย์ คลังเวียงนา
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
R๐๑๐๐ ติวเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานผศ.วิริยะ ศิริชานนท์

R๐๐๐๐ เครื่องหอมและของชําร่วยผศ.บังอร โพธินิ่มแดง
- รับ:สัญญาณ-dltv๗
R๐๑๐๐ เศรษฐศาสตร์เกษตร
อ.ฌชภัทร พิชญมหุตม์

