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๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
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3(2-2-5)

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

อ.รุสลีนา สาเมาะ

3(2-2-5)

3(2-2-5)

พกั
กล

าง
วนัอ.อัสรุดดินทร์ หะยีมูดอ

๓(๒-๒-๕) 

อาทติย์

อาทติย์

เสาร์

กจ 1006 หลักการเงิน กจ 1032 การฝึกประสบการณ์

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

อ.สุพรรณี พรหมชัย

กจ 1016 ภาษาอังกฤษธรุกิจ

วัน/เวลา

อ.อัสรุดดินทร์ หะยีมูดอ

กจ 1016 ภาษาอังกฤษธรุกิจ

3(2-2-5)

อ.ยุทธศักด์ิ  กรดจ านงค์

อ.ยุทธศักด์ิ  กรดจ านงค์
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

๓(๒-๒-๕) 

พกั
กล

าง
วนั

3(2-2-5)

อ.กันทรา จรัสพรไพศาล

กจ 1004 กฎหมายธรุกิจ

3(3-0-6)
อ.นัสรินทร์ ซูมา

กจ 1022 ความคิดสร้างทางธรุกิจ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง กจ.๑-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  432
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์



๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

๓(๒-๒-๕) 

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

๓(๒-๒-๕) 

อ.ยุทธศักด์ิ  กรดจ านงค์

อ.ยุทธศักด์ิ  กรดจ านงค์
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

อาทติย์

กจ 1022 ความคิดสร้างทางธรุกิจ
3(2-2-5)

อ.รุสลีนา สาเมาะ

3(2-2-5)
อ.กันทรา จรัสพรไพศาล

กจ 1032 การฝึกประสบการณ์

3(2-2-5)
อ.สุพรรณี พรหมชัย

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

เสาร์

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง กจ.2-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  433
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

วัน/เวลา

กจ 1006 หลักการเงิน

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

3(2-2-5)
อ.อัสรุดดินทร์ หะยีมูดอ

กจ 1004 กฎหมายธรุกิจ

3(3-0-6)
อ.นัสรินทร์ ซูมา

กจ 1016 ภาษาอังกฤษธรุกิจ
3(2-2-5)

อ.อัสรุดดินทร์ หะยีมูดอ
กจ 1016 ภาษาอังกฤษธรุกิจ
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๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

อาทติย์
อ.ธรีศักด์ิ ไพสิฐศิริกุล

อ.ธรีศักด์ิ ไพสิฐศิริกุล
ศท 0201 จังหวดัศึกษา

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)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
อ.นภดล เจ๊ะมะ

กจ 1013 การจัดโครงการ

อ.พรีภาว ์ทองแดง

กจ 1012 ภาษอีากรธรุกิจ
3(2-2-5)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง กจ.๑-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  434 
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา

3(2-2-5)
อ.ฟาดีละฮ์  ศรัทธาสุภคักุล

กจ 1001 หลักศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)

อ.อามัน ลิมสุไลมาน

กจ 1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)

อ.บงกช ภริมย์เวศน์
กจ 1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(2-2-5)
อ.บงกช ภริมย์เวศน์
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อ.บงกช ภริมย์เวศน์

ศท 0201 จังหวดัศึกษา
3(2-2-5)

อ.ธรีศักด์ิ ไพสิฐศิริกุล

อ.บงกช ภริมย์เวศน์

ศท 0201 จังหวดัศึกษา
3(2-2-5)

อ.ธรีศักด์ิ ไพสิฐศิริกุล
กจ 1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

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

อาทติย์

กจ 1013 การจัดโครงการ
3(2-2-5)

กจ 1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง กจ.2-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  435
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

กจ 1012 ภาษอีากรธรุกิจ

กจ 1001 หลักศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)

อ.อามัน ลิมสุไลมาน

3(2-2-5)
อ.ฟาดีละฮ์  ศรัทธาสุภคักุล

3(2-2-5)

เสาร์

อ.พรีภาว ์ทองแดง

อ.นภดล เจ๊ะมะ

พกั
กล

าง
วนั

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา
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๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

อ.สุพรรณี พรหมชัย

กจ 1003 หลักการตลาด
3(3-0-6)

อ.อมลวรรณ ยอดรัก

กจ 1009 พื้นฐานการประกอบธรุกิจ
3(3-0-6)

3(3-0-6)

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั
3(2-2-5)

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

กจ 1002 หลักการจัดการ

อ.อัซมาน หะมะ
กจ 1009 พื้นฐานการประกอบธรุกิจ

3(3-0-6)
อ.อัซมาน หะมะ

พกั
กล

าง
วนั

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1

อ.ซอฟวูะห ์กูโน

พกั
กล

าง
วนั

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง กจ.๑-๑/๖5  ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 442
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์ 3(2-2-5)
อ.รอปอี๊ะ หะยีบดิีง

อาทติย์

อาทติย์
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปญัญา

3(2-2-5)

วัน/เวลา

เสาร์

อ.สุไฮมิง ลอตันหยง

อ.สุไฮมิง ลอตันหยง
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)



๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

อ.สุไฮมิง ลอตันหยงอ.อัซมาน หะมะ

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

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลักจ 1009 พื้นฐานการประกอบธรุกิจ
3(2-2-5)

อ.สุไฮมิง ลอตันหยงอ.อัซมาน หะมะ
3(3-0-6)

วัน/เวลา

เสาร์
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

พกั
กล

าง
วนั

กจ 1009 พื้นฐานการประกอบธรุกิจ
3(2-2-5)3(3-0-6)

อาทติย์

อาทติย์
กจ 1002 หลักการจัดการศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปญัญา

3(3-0-6)3(2-2-5)
อ.สุพรรณี พรหมชัย

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง กจ.2-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 443
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
กจ 1003 หลักการตลาด

3(3-0-6)
อ.อมลวรรณ ยอดรัก

พกั
กล

าง
วนั

อ.ซอฟวูะห ์กูโน

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1
3(2-2-5)

อ.รอปอี๊ะ หะยีบดิีง


