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ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา

ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวยั

3(3-0-6)
อ.อรุณ โกศัยพฒัน์

ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวยั

ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

อาทติย์

อ.พาอีซะห ์เลาะยีตา
ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

เสาร์

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง ปฐ.๑-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 422
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์
อ.กรพฒัน์ วรรณสกล

อ.สาคร ปานจีน และคณะอ.มาเรียนี บงูอ

อ.สาคร ปานจีน และคณะ

3(2-2-5)3(2-2-5)

3(2-2-5)
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3(2-2-5)
อ.นูรีฮา หะยีสาและ

พกั
กล

าง
วนั

4(0-300-0)

ศท 0202 ศิลปะและทกัษะการใช้ชีวติ
4(0-300-0)

3(3-0-6)
อ.อรุณ โกศัยพฒัน์
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3(3-0-6)
อ.เสริมสุข ไกรนรา

อ.เสริมสุข ไกรนรา

อาทติย์
ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวยั

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
อ.พาอีซะห ์เลาะยีตา

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวยั

พกั
กล

าง
วนั

3(3-0-6)

3(2-2-5)3(2-2-5) 4(0-300-0)
อ.นูรีฮา หะยีสาและอ.กรพฒัน์ วรรณสกล อ.สาคร ปานจีน และคณะ

วัน/เวลา

เสาร์
ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

พกั
กล

าง
วนั

ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

3(2-2-5) 4(0-300-0)
อ.มาเรียนี บงูอ

ศท 0202 ศิลปะและทกัษะการใช้ชีวติ ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง ปฐ.2-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้งเรียน 1 ชั้น 1 
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

3(2-2-5)
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา

อ.สาคร ปานจีน และคณะ

อาทติย์
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วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

อ.เจริญ บญุชะนะ/อ.เสริมสุข ไกรนรา

ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวยั

อ.เจริญ บญุชะนะ/อ.เสริมสุข ไกรนรา

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์ 3(3-0-6)

อ.เสริมสุข ไกรนรา อ.อบนููฟยัล์ มาหะ อ.สาคร ปานจีน และคณะ

3(3-0-6)

ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวยั

3(2-2-5) 4(0-300-0)
อ.วชัรา สารบญั อ.สาคร ปานจีน และคณะ

3(2-2-5)
อ.นาเดอร์ อูซิน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง ปฐ.3-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 413
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

3(2-2-5) 3(2-2-5) 4(0-300-0)อาทติย์
ศท 0202 ศิลปะและทกัษะการใช้ชีวติ
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3(3-0-6)
อ.เจริญ บญุชะนะ

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวยั

ศท 0202 ศิลปะและทกัษะการใช้ชีวติ พกั
กล

าง
วนั

ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

อาทติย์
ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวยั

3(3-0-6)

อาทติย์
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

อ.เจริญ บญุชะนะ

ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

3(2-2-5)3(2-2-5) 4(0-300-0)
อ.เสริมสุข ไกรนราอ.อบนููฟยัล์ มาหะ อ.สาคร ปานจีน และคณะ

3(2-2-5)
อ.วชัรา สารบญั

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา
3(2-2-5) 4(0-300-0)

อ.นาเดอร์ อูซิน อ.สาคร ปานจีน และคณะ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง ปฐ.4-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 412
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
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เสาร์

อาทติย์

อาทติย์
ปว 0118 การวจิัยทางการศึกษาปฐมวยั

3(2-2-5)
อ.นันทชิา บญุละเอียด

อ.สุธรรม  นุ้ยไกร

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง ปฐ.1-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 421
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

3(2-2-5)
อ.วนัชัย แก้วหนูนวล

พกั
กล

าง
วนั

ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)
อ.วราพร บญุมณี

พกั
กล

าง
วนั

ปว 0112 นวตักรรมการศึกษาปฐมวยั

3(2-2-5)
อ.อมรรัตน์ สารบญั

ปว 0109 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

ปว 0110 การจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)
อ.โชคชัย รัตนอุดม

ปว 0109 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
อ.สุธรรม  นุ้ยไกร

ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)
อ.วราพร บญุมณี

ศท 0104 การพฒันาทกัษะการพดูและการเขียน
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง ปฐ.2-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 431
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ปว 0110 การจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)
อ.โชคชัย รัตนอุดม

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์
ศท 0104 การพฒันาทกัษะการพดูและการเขียน

3(2-2-5)
อ.วนัชัย แก้วหนูนวล

ปว 0118 การวจิัยทางการศึกษาปฐมวยั

ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)
อ.สุไบดัส มะยาดง

ปว 0109 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)

ปว 0112 นวตักรรมการศึกษาปฐมวยั

3(2-2-5)
อ.อริสรา วเิชียรสมร

3(2-2-5)
อ.นันทชิา บญุละเอียด

อ.สุธรรม  นุ้ยไกร
ปว 0109 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
อ.สุธรรม  นุ้ยไกร

ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)
อ.สุไบดัส มะยาดง
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อาทติย์

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

ปว 0109 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

ปว 0109 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั
เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

วัน/เวลา

ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

3(1-4-4) 3(3-0-6)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง ปฐ.3-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 446
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์
ปว 0112 นวตักรรมการศึกษาปฐมวยั

อ.สุนิฐา ก าเนิดทอง

3(1-4-4)
อ.อริสรา วเิชียรสมร

3(3-0-6)
อ.อุไบดะห ์ มะมิง

3(2-2-5)
อ.ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์

อ.วราพร บญุมณี

อ.อริสรา วเิชียรสมร อ.อุไบดะห ์ มะมิง
ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

ปว 0118 การวจิัยทางการศึกษาปฐมวยั ศท 0104 การพฒันาทกัษะการพดูและการเขียน

3(2-2-5)

ปว 0110 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)

อ.รุ่ง แสงสุวรรณ
3(2-2-5)
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อ.มูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส อ.ยาวารี  สะอีดี

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง ปฐ.1-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 441
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

3(2-2-5) 3(2-2-5)

อาทติย์

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
พกั

กล
าง

วนั อ.ไตรวชิญ์ บญุสม
ศท 0201 จังหวดัศึกษา

3(2-2-5)

ปว 0101 พฒันาการเด็กปฐมวยั

อาทติย์
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปญัญา ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1

ศท 0201 จังหวดัศึกษา

3(3-0-6)
อ.ปวณีา มะแซ

3(2-2-5)

ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

3(3-0-6)
อ.อมรรัตน์ สารบญั

อ.ไตรวชิญ์ บญุสม

ปว 0101 พฒันาการเด็กปฐมวยั

3(3-0-6)
อ.ปวณีา มะแซ

ปว 0115 ความเปน็ครู

3(3-0-6)
อ.สาคร ปานจีน
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง ปฐ.2-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 447
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ปว 0115 ความเปน็ครู

พกั
กล

าง
วนั

3(3-0-6)
อ.สาคร ปานจีน

อาทติย์
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปญัญาศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1

3(2-2-5)3(2-2-5)
อ.มูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาสอ.มุซาฟฟรั อามิง

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
พกั

กล
าง

วนั

ศท 0201 จังหวดัศึกษา

3(2-2-5)
อ.ไตรวชิญ์ บญุสม อ.มัสลียะห ์กือจิ

ปว 0101 พฒันาการเด็กปฐมวยั
อาทติย์ 3(2-2-5)

อ.ไตรวชิญ์ บญุสม
3(3-0-6)

อ.มัสลียะห ์กือจิ

ศท 0201 จังหวดัศึกษา

ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

3(3-0-6)
อ.รุ่ง แสงสุวรรณ

ปว 0101 พฒันาการเด็กปฐมวยั

3(3-0-6)
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3(3-0-6)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง ปฐ.3-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 427
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

3(3-0-6)
อ.รุ่ง แสงสุวรรณ

อ.สาคร ปานจีน
อาทติย์

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปญัญา

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1

3(2-2-5)

3(2-2-5)

อ.สุนิฐา ก าเนิดทอง

อ.มุซาฟฟรั อามิง

ปว 0115 ความเปน็ครู พกั
กล

าง
วนั

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ปว 0101 พฒันาการเด็กปฐมวยั

พกั
กล

าง
วนั

ศท 0201 จังหวดัศึกษา

3(3-0-6) 3(2-2-5)
อ.อมรรัตน์ สารบญั อ.อรุณ สารบญั

อาทติย์
ศท 0201 จังหวดัศึกษา ปว 0101 พฒันาการเด็กปฐมวยั

3(2-2-5) 3(3-0-6)
อ.อรุณ สารบญั อ.อมรรัตน์ สารบญั


