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บช 1316 การบญัชีเฉพาะกิจการ

อ.มารีนี กอรา

บช 1316 การบญัชีเฉพาะกิจการ
อาทติย์

บช 1318 นักบญัชีกับกิจการเพื่อสังคม

3(2-2-5)

อ.โรสณาณีย์ เซ็งอาลามีน

3(2-2-5)
อ.โรสณาณีย์ เซ็งอาลามีน

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

วัน/เวลา

เสาร์

บช 1313 การบญัชีต้นทนุ

พกั
กล

าง
วนั

บช 1318 นักบญัชีกับกิจการเพื่อสังคม

อาทติย์
อ.จรรยมณธ ์พทุธรุ่งโรจน์

อ.มารีนี กอรา
3(2-2-5)

3(2-2-5)

๓(๒-๒-๕) 

3(2-2-5)

บช 1324 ฝึกระสบการณ์พกั
กล

าง
วนั

4(0-360-0)

3(2-2-5)

อ.มารีนี กอรา

อ.จารุณี สาเหะอามะ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบญัชี ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง บช.๑-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5
สถานที่เรียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้งทางไกล 2 ชั้น 2 และ หอ้งคอมพิวเตอร์ 2

เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
บช 1319 การตรวจสอบและควบคุมภายในบช 1312 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี

อ.สมร แดงเอียด (หอ้งคอมพวิเตอร์ 2)
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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.

อ.ชนนาท นราประสิทธิ์ อ.นูรไดนี  มะดาโอ๊ะ

อ.ชนนาท นราประสิทธิ์ อ.นูรไดนี  มะดาโอ๊ะ

อาทติย์
บช 1318 นักบญัชีกับกิจการเพื่อสังคม บช 1316 การบญัชีเฉพาะกิจการ

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

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

วัน/เวลา

เสาร์
บช 1318 นักบญัชีกับกิจการเพื่อสังคม

พกั
กล

าง
วนั

บช 1316 การบญัชีเฉพาะกิจการ

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

อาทติย์
บช 1319 การตรวจสอบและควบคุมภายใน

บช 1312 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี

3(2-2-5)

3(2-2-5)

อ.จารุณี สาเหะอามะ

อ.สมร แดงเอียด (หอ้งคอมพวิเตอร์ 2)

4(0-360-0)

อ.จรรยมณธ ์พทุธรุ่งโรจน์

อ.มารีนี กอรา

บช 1313 การบญัชีต้นทนุ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบญัชี ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง บช.2-๑/๖3(กสศ.) ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  ประชุม 1 และ หอ้งคอมพิวเตอร์ 2
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

บช 1324 ฝึกระสบการณ์

๓(๒-๒-๕) 
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3(2-2-5)

อาทติย์ 3(2-2-5)
อ.นูรไดนี  มะดาโอ๊ะ

อ.นูรไดนี  มะดาโอ๊ะ
บช 1316 การบญัชีเฉพาะกิจการ

อ.ชนนาท นราประสิทธิ์

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อ.มารีนี กอรา

อ.จารุณี สาเหะอามะ

อาทติย์
บช 1324 ฝึกระสบการณ์

3(2-2-5)
บช 1316 การบญัชีเฉพาะกิจการ

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

วัน/เวลา

บช 1319 การตรวจสอบและควบคุมภายใน

3(2-2-5)
อ.จรรยมณธ ์พทุธรุ่งโรจน์

3(2-2-5)
บช 1318 นักบญัชีกับกิจการเพื่อสังคม

บช 1318 นักบญัชีกับกิจการเพื่อสังคม

อ.ชนนาท นราประสิทธิ์

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบญัชี ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง บช.3-๑/๖3(กสศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖4

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง ประชุม 2 (หอ้งศูนย์เรียนรู้แฟชั่นดีไซน์) และ หอ้งคอมพิวเตอร์ 2
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

บช 1313 การบญัชีต้นทนุ

๓(๒-๒-๕) 

บช 1312 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี

3(2-2-5) 4(0-360-0)
อ.ซารอยา หะยียูโซ๊ะ (หอ้งคอมพวิเตอร์ 2)
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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.

อ.อบูนูฟัยล์ มาหะ

อ.ชนนาท นราประสิทธิ์

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวติ

3(2-2-5)
อ.อบูนูฟัยล์ มาหะ

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวติ

3(2-2-5)

บช 1310 การบัญชีชั้นกลาง 2

อ.ทิพวรรณ รัตนพรม

อ.ทิพวรรณ รัตนพรม

พัก
กล

าง
วนั

อ.นูรีซัน บาหะ (ห้องคอมพิวเตอร์ 1)

อาทิตย์
บช 1310 การบัญชีชั้นกลาง 2

3(2-2-5)

เปิดเรียนวันที ่ 8  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

3(2-2-5)เสาร์

อาทิตย์
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั

4(0-360-0)
อ.นันธมิา ชินพงษ์

พัก
กล

าง
วนั

3(2-2-5)

บช 1309 การบัญชีชั้นกลาง 1

3(2-2-5)

วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที ่2 ห้อง บช.๑-๑/๖4 ภาคการศึกษาที ่1/๒๕๖5

สถานทีเ่รียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ห้อง  424 และ ห้องคอมพิวเตอร์ 1
เปิดเรียนวันที ่11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
บช  1307 การภาษีอากร

3(2-2-5)
อ.กันทรา จรัสพรไพศาล

บช 1320 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
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ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั
3(2-2-5)

อ.เอกสิทธิ ์เลาะมิง (หอ้งคอมพวิเตอร์ 3)
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)
อ.เอกสิทธิ ์เลาะมิง (หอ้งคอมพวิเตอร์ 3)

3(3-0-6)
อ.สุพรรณี พรหมชัย

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปญัญา

3(2-2-5)
อ.เกษม  สุขช่วย

3(2-2-5)

อาทติย์

อ.อามัน ลิมสุไลมาน
บช  1301 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

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

วัน/เวลา

เสาร์
พกั

กล
าง

วนั

บช  1301 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

อ.อามัน ลิมสุไลมาน

อาทติย์
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1

4(0-360-0)
อ.นิอีดายา ณรงค์ฤทธิว์งศ์

พกั
กล

าง
วนั

บช  1302 หลักการจัดการ

อ.มารีนี กอรา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบญัชี ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง บช.๑-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  423 และ หอ้งคอมพิวเตอร์ 3
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
บช  1305 หลักการบญัชี


