
๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
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๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที ่2 ห้อง บช.๑-๑/๖4 ภาคการศึกษาที ่2/๒๕๖5

สถานทีเ่รียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ห้อง  422
เปิดเรียนวันที ่10  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์
บช  1314 การบัญชีชั้นสูง 1

3(2-2-5)
อ.ทิพวรรณ รัตนพรม

ศท 0107 ภาษาประเทศเพือ่นบ้าน

อาทิตย์
บช 1311 การบัญชีเพือ่การจัดการ

3(2-2-5)
อ.มารีนี กอรา

พัก
กล

าง
วนั

3(2-2-5)

บช 1308 การบัญชีภาษีอากร

3(2-2-5)

อาทิตย์
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3(2-2-5)

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

วัน/เวลา

3(2-2-5)เสาร์

พัก
กล

าง
วนั

อ.เดะมะ สาและ

อ.นูรีฮา หะยีสาและ

อ.นูรีฮา หะยีสาและ อ.ชนนาท นราประสิทธิ์

อ.กันทรา จรัสพรไพศาล

บช 1315 การบัญชีชั้นสูง 2

3(2-2-5)
อ.ชนนาท นราประสิทธิ์

บช 1315 การบัญชีชั้นสูง 2

3(2-2-5)

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม



๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ - ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๐ - ๑๗.๑๐ -
๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๑๒.๑๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๕๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๒๐ น. ๑๗.๑๐ น. ๑๘.๐๐ น.

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบญัชี ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง บช.๑-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง  423
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

อ.สีตีซาราห ์หาญจริง

3(2-2-5)

เสาร์

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2
อาทติย์

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา 

3(2-2-5)
อ.มะรอมือลี วาหลง

อาทติย์

เสาร์

3(3-0-6)

พกั
กล

าง
วนั

บช 1304 กฎหมายธรุกิจ
3(3-0-6)

อ.นัสรินทร์ ซูมา

ศท 0201 จังหวดัศึกษา

3(2-2-5)
อ.อัศวม์ันต์ บนิยูโซ๊ะ

อ.นัสรินทร์ ซูมา

บช 1303 หลักการตลาด

3(3-0-6)
อ.จรรยมณธ ์พทุธรุ่งโรจน์

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

วัน/เวลา

อ.อัศวม์ันต์ บนิยูโซ๊ะ
ศท 0201 จังหวดัศึกษา

อ.ฟาทณีู มะมีเยาะ

พกั
กล

าง
วนั

3(2-2-5)
บช 1304 กฎหมายธรุกิจ

3(3-0-6)

บช 1306 หลักการเงิน


