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อาทติย์

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปทีี่ 3 หอ้ง ทษ.๑-๑/๖3 ภาคการศึกษาที่ 1/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารฝึกอบรมทางวิชาการ (ระยะสั้น) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  3
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ศศ 0116 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ศท 0302 สังคมไทยกับการพฒันา

3(2-2-5)
อ.สมพงษ ์สกุลจีน

อาทติย์
วท 0321 การฝึกงาน

4(0-240-0)
อ.ธาราพร จันทร์อ่อน

ศท 0301 จังหวดัศึกษา

3(2-2-5)
อ.อัศวม์ันต์ บนิยูโซ๊ะ

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

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

3(2-2-5)
อ.ชลกานต์  ขวญันาวารักษ์

พกั
กล

าง
วนั

วท 0313 การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อม

3(2-2-5)
อ.ธาราพร จันทร์อ่อน

วท 0313 การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อม

3(2-2-5)
อ.ธาราพร จันทร์อ่อน

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ

3(2-2-5)
อ.นันธมิา ชินพงษ์

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ

3(2-2-5)
อ.นันธมิา ชินพงษ์
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อาทติย์
วท 0309 การจัดการฟาร์ม

3(2-2-5)
อ.ดร.นราธษิณ์  หมวกรอง

พกั
กล

าง
วนั

3(2-2-5)
อ.ดร.นราธษิณ์  หมวกรอง

เสาร์
วท 0309 การจัดการฟาร์ม

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปทีี่ ๑ หอ้ง ทษ.๑-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖4

สถานที่เรียน อาคารฝึกอบรมทางวิชาการ (ระยะสั้น) หอ้ง  4 
เปดิเรียนวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

เสาร์
ศท 0104 ทกัษะการพดูและเขียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)
อ.อีบรอเฮง ดอเล๊าะ

ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพฒันามนุษย์

อ.ดร.นราธษิณ์  หมวกรอง
พกั

กล
าง

วนั

วท 0317 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื

3(2-2-5)
อ.ซูไรด้า สะนิ

3(2-2-5)
อ.เจริญ บญุชะนะ

เปดิเรียนวันที่  9  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5

วัน/เวลา

อาทติย์
วท 0305 ธรุกิจเกษตรเบื้องต้น

3(3-0-6)
อ.อาทติยา  มณีโชติ

อ.ดร.นราธษิณ์  หมวกรอง
วท 0314 เทคโนโลยกีารผลิตพืชไร่เศรษฐกจิในท้องถิน่

3(2-2-5)

วท 0314 เทคโนโลยกีารผลิตพืชไร่เศรษฐกจิในท้องถิน่

3(2-2-5)


