
ล าดบั

ที่

เลขทะเบียน

อาจารย์พิเศษ

วิชาทีข่ึ้นทะเบียน

1 5607001 นางสาว รสนี ยะปา 1. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 1

2. ทักษะการอ่านและเขียนภาอังกฤษ

3. ความจริงของชีวิต

2 5607002 นาย อนันต์ ประทานชวโน 1. ความจริงของชีวิต

2. วิถีไทย

3. จังหวัดศึกษา

4. มนุษย์กับวัฒนธรรม

3 5607003 นาย สมพงศ์ สกุลจีน 1. ความจริงของชีวิต

2. วิถีไทย

3. สังคมไทยกับการพัฒนา

4. มนุษย์กับวัฒนธรรม

4 5607004 นาง ภัทรภร นิลวัน 1. วิทยาศาสตร์เพือ่ชีวิต

2. ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม

3. จิตวิทยาส าหรับครู
5 5607005 นาง พรทิพย์ นาคพุทธ 1. สมรรถภาพทางภาษาไทย

2. ภาษาไทยธุรกิจ

6 5607006 นาย อนันต์ แสงชาตรี 1. การคิดและการตัดสินใจ

2. วิถีไทย

3. สังคมไทยกับการพัฒนา

7 5607007 นางสาว วลัยภรณ์ ฮายีลาเต๊ะ 1. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 1,2

2. ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

8 5607008 นาย สิริชัย อุเส็น 1. สมรรถภาพทางภาษาไทย

2. สังคมไทยกับการพัฒนา

9 5607009 นาง เพ็ญศรี แทนหนู สมรรถภาพทางภาษาไทย

10 5607010 นาย สูไฮมิง ลอตันหยง 1. วิทยาศาสตรืเพือ่ชีวิต

2. ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม
11 5607011 นาง สิริพร ทองจินดา 1. สุนทรียภาพของชีวิต

2. ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

ทะเบียนอาจารย์พิเศษ   วิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

ชื่อ - สกุล



ล าดบั

ที่

เลขทะเบียน

อาจารย์พิเศษ

วิชาทีข่ึ้นทะเบียนชื่อ - สกุล

12 5607012 นาย ประดิษฐ์ เดชบุญ 1. ความจริงของชีวิต

2. นราธิวาสศึกษา

3. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร1,2

4. มนุษย์กับวัฒนธรรม

13 5607013 นาย ประวิตร จินตประสาท 1. การคิดและการตัดสินใจ

2. ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม

3. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
14 5607014 นาย จ าลอง เทพก าเหนิด 1. ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม

2. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

3. นราธิวาสศึกษา

15 5607015 นาย นภดล จินตประสาท การคิดและการตัดสินใจ

16 5607016 นางสาว อาริตา มาทวี 1. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร1,2

2. ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
17 5607017 นางสาว ชฎากต แก้วทอง 1. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร1,2

2. จิตวิทยาส าหรับครู

3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
18 5607018 นาย ณัฎฐ์พัชร์ ศรีสังข์ 1. นราธิวาสศึกษา

2. สังคมไทยกับการพัฒนา
19 5607019 นาง จรรยา อาภาสกุล 1. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 1,2

2. ทักษะการพูดและเขียนภาอังกฤษ
20 5607020 นางสาว เขมวันต์ ส าเภาทอง ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

21 5607021 นาง มยุรา เพชรกาญจนมาลา ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

22 5607022 นาย บลยา ไหรเจริญ 1. จังหวัดศึกษา

2. ความจริงของชีวิต

3. บุคลิกภาพครูปฐมวัย

4. โครงการทางการศึกษาปฐมวัย
23 5607023 นาย นิรุตต์ โว๊ะนิเน็ง 1. ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

2. ศาสนาและวัฒนธรรมไทย

3. กิจกรรมพละศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย
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24 5607024 นางสาว มัญจนา หมู่เก็บ 1. ภาษาอังกฤาเพือ่การส่ือสาร1,2

2. ทักษะเพือ่การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

3. ศิลปส าหรับครูปฐมวัย

25 5607025 นางสาว ธนา ฟุง้เฟือ่ง 1. การคิดและการตัดสินใจ

2. การพัฒนาตน

3. การฝึกงาน
26 5607026 นางสาว วิณา สามัญ 1. วิทยาศาสตร์เพือ่ชีวิต

2. การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
27 5607027 นาง นูรีดา มะแซ ภาษาประเทศเพือ่นบ้าน

28 5607028 นางสาว ไลลา สะมะแอ 1. การคิดและการตัดสินใจ

2. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
29 5607029 นาง สวรรยา เกสโร 1. สมรรถภาพทางภาษาไทย

2. วิถีไทย
30 5607030 นาย เสริมศักด์ิ บุญสม 1. ความจริงของชีวิต

2. วิถีไทย

3. มนุษย์กับวัฒนธรรม

4. สังคมไทยกับการพัฒนา
31 5607031 นาย มะหามะอูเซ็ง หะยีเซ็ง ภาษาประเทศเพือ่บ้าน

32 5607032 นาง เปาสีเยาะ เกียรติอนุรักษ์ สมรรถภาพทางภาษาไทย
33 5607033 นาง ทัศนีย์ ธนสมบัติมงคล 1. สุนทรียภาพของชีวิต           

2. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน     

3. ความจริงของชีวิต               

4. กลยุทธ์ในการท างานร่วมกัน

34 5607034 นางสาว ทิพาพร แก้วมาก 1. วิทยาศาสตร์เพือ่ชีวิต          

2. ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม

35 5607035 นาง โสภิดา มะรือสะ 1. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร  1

2. ทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ
36 5607036 นาง อัจฉรา พัฒนพิโดร สมรรถภาพทางภาษาไทย
37 5607037 นาย พลเดช แซ่อ่อง สมรรถภาพทางภาษาไทย
38 5607038 นาย อดิศักด์ิ ช านาญคง 1. การคิดและการตัดสินใจ       

2. องค์การและการจัดการ
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วิชาทีข่ึ้นทะเบียนชื่อ - สกุล

39 5607039 นางสาว รวีวรรณ กาปา จังหวัดศึกษา

40 5607040 นาย สุเทพ สมัยวิทยาวงศ์ 1. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร  1

2. ทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ
41 5607041 นางสาว เอมีเรีย ลอดิง 1. วิทยาศาสตร์เพือ่ชีวิต         

2. ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม
42 5607042 นางสาว จุฑาทิพย์ ไกรทอง 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 

2. โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุกิจ

3. การคิดและการตัดสินใจ
43 5607043 นาย วันชัย แก้วหนูนวล 1. ความจริงของชีวิต

2. ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

44 5607044 นาง สุชาดา วุฒิศาสตร์ นราธิวาสศึกษา

45 5607045 นาย ซานูซี ยีปง วิทยาศาสตร์เพือ่ชีวิต

46 5607046 นาง เจนจิรา หมัดศรัทธา การพัฒนาตน

47 5607047 นาย ชยพล เพชรแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา
48 5607048 นาง ลัดดาวัลย์ เพชรแก้ว ภาษาไทยเพือ่การศึกษา
49 5607049 นางสาว รุสนี อูมา 1. วิทยาศาสตร์เพือ่ชีวิต

2. ชีวิตและส่ิงแวดล้อม
50 5607050 นาง นูรีซัน ปะดอ ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

51 5607051 นาง สาการียา นิแวร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
52 5607052 นางสาว รอปีอะ หะยีบีดิง ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
53 5607053 นาย วันชาติ มาทา ภาษาประเทศเพือ่นบ้าน
54 5607054 นางสาว ปิยวรรรณ ไกรนรา การคิดและการตัดสินใจ

55 5607055 นาย บุญรัตน์ แก้วเพ็ชร การคิดและการตัดสินใจ
56 5607056 นางสาว มยุรา อูมา เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้
57 5607057 นาง นันทิมา ชินพงษ์ การคิดและการตัดสินใจ

58 5607058 นาย มะรอมือลี วาหลง 1. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

2. ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
59 5607059 นาย เมธา สุเมธาวิวัฒน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

60 5707060 นาง สุนิดา  เจตมหันต์ 1. ชีวิตกับสิงแวดล้อม
2. วิทยาศาสตร์เพือ่ชีวิต

3. ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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61 5707061 นาง ขนิษฐา มะลี 1. ระเบียบวิธีวิจัย

2. การคิดและการตัดสินใจ

62 5707062 นาง โฉมเฉลา ดาราโอ๊ะ  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ

63 5707063 นาง นริศรา ขาลี ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

64 5707064 นาย มาหาดี บาโด 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

2. ทกัษะการพดูและเขียนภาษาอังกฤษ

65 5707065 นาย ซายูตี ดาราโอ๊ะ 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

2. ทกัษะการพดูและเขียนภาษาอังกฤษ

66 5707066 นาย ปรีชาชาญ มะยิ วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ

67 5707067 นางสาว หมะหานี มิเหาะ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

68 5707068 นางสาว อาฟีดา หะยีนุ 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

2. ทกัษะการพดูและเขียนภาษาอังกฤษ

69 5707069 นางสาว ฟารีซาน  อาแว วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ

70 5707070 นาย ฮะฟีซุดดีน เจะมุ วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ

71 5707071 นาย ฮากิม สะมะแอ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ทกัษะการพดูและเขียนภาษาอังกฤษ

72 5707072 นาย จ าเป็น ปิยะรัตน์ 1. ความจริงของชีวติ

2. จังหวดันราธวิาสศึกษา

3. เศรษฐกิจพอเพยีง

4. สังคมโลก

73 5707073 นางสาว ยุราพร สุขสุพันธ์ 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

2. ทกัษะการพดูและการเขียน

74 5707074 นาง สารภี ลาภวงศ์ 1. สมรรถภาพทางภาษาไทย

2. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

75 5707075 นาง อาสือเมาะห์ หะยีดอเลาะ 1. ทกัษะการพดูและการเขียนภาษาอังกฤษ

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ิอสาร

76 5707076 นาง รอวีดา ดารีสอ 1. ภาษาอังกฤษเพถื่อการส่ือสาร

2. ทกัษะการเขียนและการพดูภาษาอังกฤษ

77 5707077 นาย ปลายฟ้า อมรรัตตกุล การคิดและการตัดสินใจ



ล าดบั

ที่

เลขทะเบียน

อาจารย์พิเศษ

วิชาทีข่ึ้นทะเบียนชื่อ - สกุล

78 5707078 นาย สุทธิพร เพ็งลาย 1. ทกัษะการพดูและการเขียนภาษาอังกฤษ

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ิอสาร

79 5707079 นาง ดวงค า แดงคงรอด การคิดและการตัดสินใจ

80 5707080 นาง สารีปะห์ อุสมาน 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

2. ทกัษาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

81 5707081 นางสาว นภัสวรรณ ภัทรากุล ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

82 5707082 นางสาว อาทิตยา การัมซอ วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ

83 5707083 นาย สาและ   กือแนะ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

84 5707084 นางสาว รอฮานี อีแมดอสะ การคิดและการตัดสินใจ

85 5707085 นาง กาลาโสม อุปถัม ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร


