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เปดิเรียนวันที่  8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปดิเรียนวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์

กจ 1011 การวจิัยและสถิติทางธรุกิจ
3(2-2-5)

อ.วรุณวรรณ ศิลามาส/อ.ฟาทณีู มะมีเยาะ

อ.สุพรรณี พรหมชัย

กจ 1015 การจัดการส านักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)

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

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  433
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

3(2-2-5)
อ.อมลวรรณ ยอดรัก

กจ 1024 การเปน็ผู้ประกอบการธรุกิจชุมชน

กจ 1010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)
อ.ซารอยา หะยียูโซ๊ะ

ศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป
3(2-2-5)

3(2-2-5)อาทติย์
อ.เอกสิทธิ ์เลาะมิง

อ.เอกสิทธิ ์เลาะมิง
ศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป

กจ 1008 การจัดการการด าเนินงาน
3(3-0-6)

อ.นภดล เจ๊ะมะ
กจ 1008 การจัดการการด าเนินงาน

3(3-0-6)
อ.นภดล เจ๊ะมะ
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อ.วรุณวรรณ ศิลามาส/อ.ฟาทณีู มะมีเยาะ
กจ 1010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ

3(3-0-6)
อ.ซารอยา หะยียูโซ๊ะ

3(2-2-5)
กจ 1015 การจัดการส านักงานสมัยใหม่

อ.สุพรรณี พรหมชัย

อ.อมลวรรณ ยอดรัก

พกั
กล

าง
วนั

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

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  434
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

3(2-2-5)
กจ 1011 การวจิัยและสถิติทางธรุกิจ

อาทติย์

กจ 1024 การเปน็ผู้ประกอบการธรุกิจชุมชน
3(2-2-5)เสาร์

อาทติย์
อ.นภดล เจ๊ะมะ

กจ 1008 การจัดการการด าเนินงาน
3(3-0-6)

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปดิเรียนวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

ศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป
3(2-2-5)

อ.เอกสิทธิ ์เลาะมิง

ศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป
3(2-2-5)

อ.เอกสิทธิ ์เลาะมิง

กจ 1008 การจัดการการด าเนินงาน
3(3-0-6)

อ.นภดล เจ๊ะมะ
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อ.กรพฒัน์ วรรณสกล
ศท 0202 ศิลปะและทกัษะการใช้ชีวติ

3(2-2-5)
อ.กรพฒัน์ วรรณสกล

อาทติย์

อาทติย์
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2

3(2-2-5)

วัน/เวลา

เสาร์

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

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 435
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์ 3(2-2-5)
อ.นันธมิา ชินพงษ์

อ.นูรฮายารต์ ลีวาเมาะ
กจ 1014 จิตวทิยาธรุกิจ

3(3-0-6)
อ.นูรฮายารต์ ลีวาเมาะ

พกั
กล

าง
วนั

ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั

Miss Keren Doll Gonzaga Aragon

พกั
กล

าง
วนั

กจ 1014 จิตวทิยาธรุกิจ
3(3-0-6)

ศท 0202 ศิลปะและทกัษะการใช้ชีวติ
3(2-2-5)

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปดิเรียนวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

กจ 1019 การตลาดดิจิทลั

3(2-2-5)
อ.ผการัตน์ ทองจันทร์

กจ 1005 หลักการบญัชี
3(2-2-5)

อ.มารีนี กอรา
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เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

Miss Keren Doll Gonzaga Aragon/อ.ยาวารี สะอีดี

ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั
3(2-2-5)

อ.นันธมิา ชินพงษ์

อาทติย์
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2

3(2-2-5)

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

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 436
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

3(3-0-6)

วัน/เวลา

เสาร์
ศท 0202 ศิลปะและทกัษะการใช้ชีวติ

พกั
กล

าง
วนั

กจ 1014 จิตวทิยาธรุกิจ
3(2-2-5)3(3-0-6)

อ.กรพฒัน์ วรรณสกลอ.นูรฮายารต์ ลีวาเมาะ

อ.นูรฮายารต์ ลีวาเมาะ

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปดิเรียนวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

ศท 0202 ศิลปะและทกัษะการใช้ชีวติกจ 1014 จิตวทิยาธรุกิจ
อาทติย์

อ.ผการัตน์ ทองจันทร์

กจ 1005 หลักการบญัชี
3(2-2-5)

อ.มารีนี กอรา

อ.กรพฒัน์ วรรณสกล

3(2-2-5)

กจ 1019 การตลาดดิจิทลั

3(2-2-5)


