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ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน

3(3-0-6)
อ.สาคร ปานจีน

ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั
3(1-4-4)

อ.อมรรัตน์ สารบญั

เสาร์

อาทติย์

อาทติย์

ศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป

3(2-2-5)

อ.รอฮานิง มะแซสาอิ

ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง ปฐ.1-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 437 และ หอ้งคอมพิวเตอร์ 3
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

อ.นุชนาถ แก้วชมจิตต์  (หอ้งคอมพวิเตอร์ 3)

อ.มัสลียะห ์กือจิ

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

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

ปว 0114 การศึกษาพเิศษ

3(3-0-6)
อ.มัสลียะห ์กือจิ

ปว 0114 การศึกษาพเิศษ

3(3-0-6)
อ.รอฮานิง มะแซสาอิ

พกั
กล

าง
วนั

ปว 0107 ทักษะวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(2-2-5)
อ.อริสรา วเิชียรสมร

ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
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ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
อ.สุธรรม  นุ้ยไกร

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง ปฐ.2-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 441 และ หอ้งคอมพิวเตอร์ 3
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์

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

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์

ศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป

ปว 0114 การศึกษาพเิศษ

3(3-0-6)
อ.รอฮานิง มะแซสาอิ

ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)

ปว 0107 ทักษะวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(2-2-5)
อ.อริสรา วเิชียรสมร

ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)

3(2-2-5)
อ.นุชนาถ แก้วชมจิตต์  (หอ้งคอมพวิเตอร์ 3)

อ.วราพร บญุมณี
ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
อ.วราพร บญุมณี

ปว 0114 การศึกษาพเิศษ

3(3-0-6)
อ.รอฮานิง มะแซสาอิ

อ.สาคร ปานจีน
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ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน

3(3-0-6)
อ.สาคร ปานจีน

ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
อ.วราพร บญุมณี

อาทติย์

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

ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวยั

ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวยั
เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

วัน/เวลา

ปว 0114 การศึกษาพเิศษ

3(1-4-4) 3(3-0-6)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 2 หอ้ง ปฐ.3-๑/๖4 ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 442 และ หอ้งคอมพิวเตอร์ 1
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์
ศท 0304 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป

อ.ยูวารียะห ์มานิตพนัธ ์ (หอ้งคอมพวิเตอร์ 1)

3(1-4-4)
อ.วชัรา สารบญั

3(3-0-6)
อ.อมรรัตน์ สารบญั

อ.วชัรา สารบญั อ.อมรรัตน์ สารบญั
ปว 0114 การศึกษาพเิศษ

ปว 0107 ทักษะวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(2-2-5)
อ.พาอีซะห ์เลาะยีตา

3(2-2-5)
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ปว 0103 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั

3(2-2-5)
อ.รุ่ง แสงสุวรรณ

ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
อ.อริสรา วเิชียรสมร

อ.วชัรา สารบญั อ.รอปอี๊ะ หะยีบดิีง

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง ปฐ.1-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 421
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) 3(2-2-5)
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

อาทติย์

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

วัน/เวลา

เสาร์
พกั

กล
าง

วนั

อาทติย์
ปว 0106 ทกัษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั

อ.กีรติ วงศ์อัครวนิท์
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)

ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวยั

3(3-0-6)
อ.เจริญ บญุชะนะ

อ.กีรติ วงศ์อัครวนิท์

3(2-2-5)

ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
อ.อริสรา วเิชียรสมร
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3(2-2-5)

ปว 0103 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั

3(2-2-5)
อ.รุ่ง แสงสุวรรณ

ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 ปว 0106 ทกัษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั

อ.อาลี สาและ
เปดิเรียนวันที่  8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปดิเรียนวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

อ.พาอีซะห ์เลาะยีตา

3(2-2-5)

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง ปฐ.2-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 431
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์

วัน/เวลา

เสาร์
พกั

กล
าง

วนั

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)
อ.แวแอเซาะ หะยีสอเฮาะ

ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)อาทติย์ 3(2-2-5)
อ.แวแอเซาะ หะยีสอเฮาะ

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

อ.พาอีซะห ์เลาะยีตา

ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวยั

3(3-0-6)
อ.อรุณ โกศัยพฒัน์

อ.รอปอี๊ะ หะยีบดิีง



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.

ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
อ.สุธรรม  นุ้ยไกร

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

วัน/เวลา

เสาร์
พกั

กล
าง

วนั

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)
อ.ปวณีา มะแซ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง ปฐ.3-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้ง 432
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พกั
กล

าง
วนั

ปว 0103 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั

3(2-2-5)
อ.อมรรัตน์ สารบญั/อ.วชัรา สารบญั

ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวยั

3(3-0-6)
อ.เสริมสุข ไกรนรา

อาทติย์
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2ปว 0106 ทกัษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั

3(2-2-5)3(2-2-5)
อ.ยาวารี สะอีดีอ.อาลี สาและ

อาทติย์
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)
อ.ปวณีา มะแซ

ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั

3(1-4-4)
อ.สุธรรม  นุ้ยไกร


