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ศศ 1124 การฝึกงาน

3(0-200-0)
อ.ดาลีซะห ์ดะยี

ศศ 1113 การจัดการธรุกิจน าเที่ยว

3(2-2-5)
อ.อรรัมภา ฮามุ

ศศ 1120 การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

3(3-0-6)
อ.ดาลีซะห ์ดะยี

ศศ 1113 การจัดการธรุกิจน าเที่ยว
3(2-2-5)

อ.อรรัมภา ฮามุ

อ.มารีนี กอรา

ศศ 1119 การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม

3(2-2-5)
อ.อรรัมภา ฮามุ

ศศ 1119 การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม

3(2-2-5)
อ.อรรัมภา ฮามุ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชากาทอ่งเที่ยว ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง ทท.๑-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง สาขาชั้น 4
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

ศศ 1115 การจัดการการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร พกั
กล

าง
วนั

ศศ 1118 การจัดการประชุม นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวัล

3(2-2-5)
ศศ 1123 การบญัชีและการเงินส าหรับธรุกิจน าเที่ยว

อ.อภริตี ดารามั่น

3(2-2-5)

เสาร์

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์

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

วัน/เวลา

อ.ดาลีซะห ์ดะยี

3(2-2-5)

อาทติย์
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ศศ 1110 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3(3-0-6)
อ.อภริตี ดารามั่น

ศท 0302 สังคมไทยกับการพฒันา

3(2-2-5)
อ.สมพงษ ์สกุลจีน

ศศ 1105 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริการและการท่องเทีย่ว

ศศ 1105 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริการและการท่องเทีย่ว

3(2-2-5)
อ.อภริตี ดารามั่น

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

วัน/เวลา

เสาร์

อ.เอกสิทธิ ์เลาะมิง
3(2-2-5)

อ.อภริตี ดารามั่น
พกั

กล
าง

วนั

ศศ 1109 การทอ่งเที่ยวชุมชน

3(2-2-5)
อ.เอกสิทธิ ์เลาะมิง

อาทติย์
ศศ 1109 การทอ่งเที่ยวชุมชน

3(2-2-5)

อ.รอปอี๊ะ หะยีบดิีง
อาทติย์

ศท 0303 อาเชียนศึกษา

3(3-0-6)
อ.อัศวม์ันต์ บนิยูโซ๊ะ

ศศ 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชากาทอ่งเที่ยว ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง ทท.๑-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง สาขาชั้น 3
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)


