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อาทติย์

เสาร์

อ.นิยดา กระจายเกียรติ

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3(2-2-5)

คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคล่ือนไหว
3(2-2-5)

อ.ธนะวฒัน์ เลิศประเสริฐ (หอ้งคอมพวิเตอร์ 4)
คธ 0425 การฝึกประสบการณ์

3(0-320-0)

อ.รจเลข สกนธวุฒิ

คธ 0414 พาณิชย์เล็กทรอนิกส์
๓(๒-๒-๕) 

อ.แวแอเซาะ อัสมะแอ (หอ้งคอมพวิเตอร์ 4)

3(2-2-5)

ศท 0303 วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวติพัก
กล

าง
วัน

คธ 0425 การฝึกประสบการณ์

3(0-320-0)

อ.รจเลข สกนธวุฒิ

อ.ธาราพร จันทร์อ่อน (หอ้งเรียน 2 ชั้น 1)

อ.อนุวฒัน์ เจริญสุข (หอ้งคอมพวิเตอร์ 4)

วัน/เวลา

เสาร์

พัก
กล

าง
วันอ.นิยดา กระจายเกียรติ

คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง คธ.1-๑/๖3  ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้งเรียน 2 ชั้น 1 และ หอ้งคอมพิวเตอร์ 4
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

อาทติย์
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ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3(2-2-5)
อ.นิยดา กระจายเกียรติ

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง คธ.2-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้งเรียน 2 ชั้น 1 และ หอ้งคอมพิวเตอร์ 5
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

อ.ธาราพร จันทร์อ่อน (หอ้งเรียน 2 ชั้น 1) อ.แวแอเซาะ อัสมะแอ (หอ้งคอมพวิเตอร์ 5)

คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคล่ือนไหว

วัน/เวลา

เสาร์

เสาร์

พัก
กล

าง
วัน

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

อาทติย์

อาทติย์

3(2-2-5)
อ.นิยดา กระจายเกียรติ

อ.รจเลข สกนธวุฒิ

คธ 0425 การฝึกประสบการณ์ศท 0303 วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวติ คธ 0414 พาณิชย์เล็กทรอนิกส์
3(2-2-5) ๓(๒-๒-๕) 3(0-320-0)

อ.รจเลข สกนธวุฒิ

พัก
กล

าง
วัน

คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คธ 0425 การฝึกประสบการณ์

3(2-2-5)3(2-2-5) 3(0-320-0)

อ.ธนะวฒัน์ เลิศประเสริฐ (หอ้งคอมพวิเตอร์ 5)อ.อนุวฒัน์ เจริญสุข (หอ้งคอมพวิเตอร์ 5)
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อาทิตย์

คธ 0403 หลักการบัญชี
๓(๒-๒-๕) 

อ.นูรีซัน บาหะอ.นัสรินทร์ ซูมา

อาทิตย์
คธ 0403 หลักการบัญชี

๓(๒-๒-๕) 
อ.นูรีซัน บาหะ

พัก
กล

าง
วัน

พัก
กล

าง
วัน

คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเวบ็

3(2-2-5)

3(2-2-5)

อ.ฮูไซมะห์ กือเด็ง (ห้องคอมพิวเตอร์ 3)

อ.กีรติ วงศ์อัครวนิทร์ (ห้องคอมพิวเตอร์ 3)

วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ชั้นปีที ่2 ห้อง คธ.1-๑/๖4 ภาคการศึกษาที ่1/๒๕๖5

สถานทีเ่รียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ห้องเรียน 2 ชั้น 1 และ ห้องคอมพิวเตอร์ 3
เปิดเรียนวันที ่11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

๓(๒-๒-๕) 
อ.ซูไรน๊ะ  ลือบาสูลา (ห้องเรียน 2 ชั้น 1)

คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล

คธ 0411 การส่ือสารข้อมูลและระบบครือข่าย
๓(๒-๒-๕) 

อ.ฉตัรชยั พจน์เพริศ /อ.รชต  เรืองกาญจน์ (ห้องคอมพิวเตอร์ 3)

คธ 0404 กฎหมายธรุกิจ
3(3-0-6)

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

วัน/เวลา

เสาร์

คธ 0404 กฎหมายธรุกิจ
3(3-0-6)

อ.นัสรินทร์ ซูมา
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อาทิตย์

วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ชั้นปีที ่2 ห้อง คธ.2-๑/๖4  ภาคการศึกษาที ่1/๒๕๖5

สถานทีเ่รียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ห้องเรียน 2 ชั้น 1 และ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 , 4 , 5
เปิดเรียนวันที ่11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)
อ.ฮูไซมะห์ กือเด็ง (ห้องคอมพิวเตอร์ 3)

๓(๒-๒-๕) 

พัก
กล

าง
วัน

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

อ.ซูไรน๊ะ  ลือบาสูลา (ห้องเรียน 2 ชั้น 1)
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเวบ็

3(2-2-5)
อ.กีรติ วงศ์อัครวนิทร์ (ห้องคอมพิวเตอร์ 4)

อาทิตย์

คธ 0403 หลักการบัญชี
๓(๒-๒-๕) 

คธ 0403 หลักการบัญชี
๓(๒-๒-๕) 

อ.โรสณาณีย์  เซ็งอาลามีน

อ.โรสณาณีย์  เซ็งอาลามีน

เสาร์
คธ 0404 กฎหมายธรุกิจ

3(3-0-6)

คธ 0411 การส่ือสารข้อมูลและระบบครือข่าย
๓(๒-๒-๕) 

อ.ฉตัรชยั พจน์เพริศ /อ.รชต  เรืองกาญจน์ (ห้องคอมพิวเตอร์ 5)

พัก
กล

าง
วัน

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

วัน/เวลา

อ.นัสรินทร์ ซูมา

อ.นัสรินทร์ ซูมา
คธ 0404 กฎหมายธรุกิจ

3(3-0-6)



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.

คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟแวร์
๓(๒-๒-๕) 

อ.ซารีฟ หะยีซ าซูดิน (อาคารวทิยบริการ หอ้งสีบค้น)

คธ 0402 หลักการจัดการ
3(3-0-6)

อ.รจเลข สกนธวุฒิ (อาคารระยะส้ัน หอ้ง 6)

คธ 0402 หลักการจัดการ
3(3-0-6)

อ.รจเลข สกนธวฒิุ (อาคารระยะส้ัน หอ้ง 6)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง คธ.1-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารฝึกอบรมทางวิชาการ (ระยะสั้น) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  6  และ อาคารวิทยบริการ หอ้งสีบค้น 
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปญัญา

อ.อาฟลีา หะยีนุ (อาคารระยะส้ัน หอ้ง 6)

พัก
กล

าง
วัน

คธ 0406 ระบบปฏบิติัการและอินเตอร์เน็ต

3(2-2-5) ๓(๒-๒-๕) 
อ.อาลี สาและ (อาคารระยะส้ัน หอ้ง 6) อ.ซ าซูเด็ง  มามุ (อาคารวทิยบริการ หอ้งสีบค้น)

คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟแวร์
๓(๒-๒-๕) อาทติย์

อาทติย์
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1

3(2-2-5) 3(2-2-5)
อ.สาธยิา บอืซา (อาคารวทิยบริการ หอ้งสีบค้น)

อ.ซารีฟ หะยีซ าซูดิน (อาคารวทิยบริการ หอ้งสีบค้น)

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

วัน/เวลา

เสาร์
พัก

กล
าง

วัน



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.

คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟแวร์
3(3-0-6)๓(๒-๒-๕) 

อ.รจเลข สกนธวุฒิ (อาคารระยะส้ัน หอ้ง 6)อ.ซารีฟ หะยีซ าซูดิน (อาคารวทิยบริการ หอ้งสีบค้น)

คธ 0402 หลักการจัดการ

คธ 0402 หลักการจัดการคธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟแวร์
3(3-0-6)๓(๒-๒-๕) 

อ.รจเลข สกนธวุฒิ (อาคารระยะส้ัน หอ้ง 6)อ.ซารีฟ หะยีซ าซูดิน (อาคารวทิยบริการ หอ้งสีบค้น)

อาทติย์

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

วัน/เวลา

เสาร์
พัก

กล
าง

วัน

3(2-2-5)
อ.ซ าซูเด็ง  มามุ  (อาคารวทิยบริการ หอ้งสีบค้น) อ.อาลี สาและ (อาคารระยะส้ัน หอ้ง 6)

อาทติย์
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5) 3(2-2-5)
อ.อาฟลีา หะยีนุ (อาคารระยะส้ัน หอ้ง 6) อ.สาธยิา บอืซา  (อาคารวทิยบริการ หอ้งสีบค้น)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง คธ.2-๑/๖5  ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารฝึกอบรมทางวิชาการ (ระยะสั้น) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  6  และ อาคารวิทยบริการ หอ้งสีบค้น 
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
คธ 0406 ระบบปฏบิติัการและอินเตอร์เน็ต

พัก
กล

าง
วัน

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาปญัญา
๓(๒-๒-๕) 


