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คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพือ่ธรุกิจ
3(0-6-3)

อ.ซารอยา หะยียูโซ๊ะ พัก
กล

าง
วัน

พัก
กล

าง
วัน

๓(๒-๒-๕) 
อ.ธนะวฒัน์ เลิศประเสริฐ

เปิดเรียนวันที ่ 8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปิดเรียนวันที ่28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

เสาร์
คธ 0419 การออกแบบกราฟิกขั้นสูง

๓(๒-๒-๕) 
อ.อนุวฒัน์ เจริญสุข

คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็คธ 0412 การออกแบบกราฟิก
3(2-2-5)

อ.กีรติ วงศ์อัครวนิทร์

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

สถานทีเ่รียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ห้องเรียน 447  และ ห้องคอมพิวเตอร์ ......
เปิดเรียนวันที ่10  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

อาทิตย์

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
๓(๒-๒-๕) 

อ.อัฟฟันดี เจ๊ะมะ

อาทิตย์
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป

๓(๒-๒-๕) 
อ.อัฟฟันดี เจ๊ะมะ

พัก
กล

าง
วัน

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวติ
๓(๒-๒-๕) 

อ.อบูนูฟัยล์ มาหะ
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวติ

๓(๒-๒-๕) 
อ.อบูนูฟัยล์ มาหะ
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คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพือ่ธรุกิจ
3(0-6-3)

อ.แวแอเซาะ หะยีสอเฮาะ
คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็

๓(๒-๒-๕) 
อ.ธนะวฒัน์ เลิศประเสริฐ

พัก
กล

าง
วัน

เปิดเรียนวันที ่ 8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปิดเรียนวันที ่28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

อาทิตย์

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
๓(๒-๒-๕) 

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
๓(๒-๒-๕) 

อ.อัฟฟันดี เจ๊ะมะ

อ.อัฟฟันดี เจ๊ะมะ

เสาร์

๓(๒-๒-๕) 

พัก
กล

าง
วัน

คธ 0419 การออกแบบกราฟิกขั้นสูง

อ.อนุวฒัน์ เจริญสุข
คธ 0412 การออกแบบกราฟิก

3(2-2-5)
อ.กีรติ วงศ์อัครวนิทร์

อาทิตย์

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

สถานทีเ่รียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ห้องเรียน 447  และ ห้องคอมพิวเตอร์ ......
เปิดเรียนวันที ่10  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวติ
๓(๒-๒-๕) 

อ.อบูนูฟัยล์ มาหะ
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวติ

๓(๒-๒-๕) 
อ.อบูนูฟัยล์ มาหะ
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คธ 0410 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ
๓(๒-๒-๕) 

อ.ซารีฟ หะยีซ าซูดิน

คธ 0403 หลักการตลาด

3(3-0-6)
อ.รจเลข สกนธวฒิุ

คธ 0410 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ
๓(๒-๒-๕) 

อ.ซารีฟ หะยีซ าซูดิน

อ.ไตรวชิญ์ บญุสม

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

วัน/เวลา

เสาร์
พัก

กล
าง

วัน

ศท 0201 จังหวดัศึกษา
๓(๒-๒-๕) อาทติย์

อาทติย์
คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น

3(2-2-5)
อ.รชต  เรืองกาญจน์/อ.ฉัตรชัย พจน์เพริศ

พัก
กล

าง
วัน

3(2-2-5)
Miss Loriefe Romero Genovia/อ.ยาวารี สะอีดี

คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)

อ.อามัน ลิมสุไลมาน

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

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้งเรียน 445  และ หอ้งคอมพิวเตอร์ ......
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2

ศท 0201 จังหวดัศึกษา
๓(๒-๒-๕) 

อ.ไตรวชิญ์ บญุสม
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คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)

อ.อามัน ลิมสุไลมาน

คธ 0403 หลักการตลาด

3(3-0-6)
อ.รจเลข สกนธวฒิุ

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

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้งเรียน 446  และ หอ้งคอมพิวเตอร์ ......
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พัก
กล

าง
วัน

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2
3(2-2-5)

Miss Loriefe Romero Genovia

อาทติย์
คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น

3(2-2-5)
อ.รชต  เรืองกาญจน์/อ.ฉัตรชัย พจน์เพริศ

อาทติย์

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

วัน/เวลา

เสาร์
พัก

กล
าง

วัน

ศท 0201 จังหวดัศึกษา
๓(๒-๒-๕) 

อ.ไตรวชิญ์ บญุสม

คธ 0410 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ
๓(๒-๒-๕) 

อ.ซารีฟ หะยีซ าซูดิน
ศท 0201 จังหวดัศึกษา

๓(๒-๒-๕) 
อ.ไตรวชิญ์ บญุสม

คธ 0410 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ
๓(๒-๒-๕) 

อ.ซารีฟ หะยีซ าซูดิน


