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3(3-0-6)

อ.ละม่อม  พรหมปลอด

อ.ละม่อม  พรหมปลอด

ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

อ.รจเลข สกนธวฒิุ

ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)

3(3-0-6)3(3-0-6)

ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง

ปท 0207 การวจิัยทางสังคมศาสตร์เบือ้งต้น
อ.ศุภสันต์ อ่องหลี

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-6)

ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป

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

วัน/เวลา

พัก
กล

าง
วนั

3(2-2-5)อาทิตย์ 3(2-2-5)
อ.ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์/อ.นันทิชา บุญละเอียด

วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน ชั้นปีที ่2 ห้อง ปค.๑-๑/๖4 ภาคการศึกษาที ่2/๒๕๖5

สถานทีเ่รียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ห้อง 424
เปิดเรียนวันที ่10  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

อ.นิยดา กระจายเกียรติ

3(2-2-5)
อ.ธนเขมนันท์ แซ่อุ่น

เสาร์

พัก
กล

าง
วนั

ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

อาทิตย์

อ.รจเลข สกนธวฒิุ
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อ.รจเลข สกนธวฒิุ

ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น

อาทิตย์

อ.รจเลข สกนธวฒิุ

พัก
กล

าง
วนั

วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน ชั้นปีที ่2 ห้อง ปค.2-๑/๖4 ภาคการศึกษาที ่2/๒๕๖5

สถานทีเ่รียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ห้อง 425
เปิดเรียนวันที ่10  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

เสาร์
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

ปท 0207 การวจิัยทางสังคมศาสตร์เบือ้งต้น
อ.ศุภสันต์ อ่องหลี

อ.นิยดา กระจายเกียรติ

เสาร์

พัก
กล

าง
วนั

อาทิตย์

ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง

3(2-2-5)
อ.ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์/อ.นันทิชา บุญละเอียด

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

วัน/เวลา

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

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

อ.ธนเขมนันท์ แซ่อุ่น

3(3-0-6)
อ.ละม่อม  พรหมปลอด

ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)

อ.ละม่อม  พรหมปลอด

3(3-0-6)
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง ปค.๑-๑/๖5  ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 443
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

อาทติย์

อาทติย์
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)
อ.สาธยิา บอืซา

ปท 0206 องค์การและการบริหารงานภาครัฐ

3(3-0-6)

ศท 0204 พลังของแผ่นดิน

พกั
กล

าง
วนั

อ.กรพฒัน์ วรรณสกล
เปดิเรียนวันที่  8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปดิเรียนวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

พกั
กล

าง
วนั

ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

3(2-2-5)

วัน/เวลา

เสาร์

3(2-2-5)
อ.นิรันดร์ ทองคุปต์

ปท 0204 การปกครองทอ้งถิ่น

ปท 0204 การปกครองทอ้งถิ่น
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
อ.ยุทธศักด์ิ  กรดจ านงค์ อ.นิรันดร์ ทองคุปต์

ปท 0226รัฐธรรมนญูและสถาบนัการเมอืง

3(3-0-6)
อ.อารีย์ บารู

อ.ยุทธศักด์ิ  กรดจ านงค์ อ.นิรันดร์ ทองคุปต์
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง ปค.2-๑/๖5  ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 444
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

ปท 0226รัฐธรรมนญูและสถาบนัการเมอืง

3(3-0-6)
อ.อารีย์ บารู

อาทติย์
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)
อ.สาธยิา บอืซา

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

วัน/เวลา

เสาร์
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน

พกั
กล

าง
วนั

ปท 0204 การปกครองทอ้งถิ่น
3(2-2-5)3(3-0-6)

อ.ยุทธศักด์ิ  กรดจ านงค์อ.นิรันดร์ ทองคุปต์

อาทติย์
ศท 0204 พลังของแผ่นดินปท 0204 การปกครองทอ้งถิ่น

3(2-2-5)3(3-0-6)
อ.ยุทธศักด์ิ  กรดจ านงค์อ.นิรันดร์ ทองคุปต์

ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(2-2-5)

อ.นิรันดร์ ทองคุปต์
ปท 0206 องค์การและการบริหารงานภาครัฐ

3(3-0-6)
อ.กรพฒัน์ วรรณสกล


