
ล าดบั

ที่

เลขทะเบียน

อาจารย์พิเศษ

วิชาทีข่ึ้นทะเบียน

1 5601001 นาง นิพพา ประทุมวัลย์ 1. การจัดการเรียนรู้

2. ส่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

3. การศึกษาปฐมวัย

4. นิทานและหุน่ส าหรับเด็กปฐมวัย

2 5601002 นาย สมบุญ จารุวรรณ 1. จิตวิทยาพัฒนาตนและการอบรมเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัย

2. จิตวิทยาส าหรับครู

3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

4. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3 5601003 นาย สมมาศ ประทุมวัลย์ 1. ส่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

2. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3. การศึกษาปฐมวัย

4. การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

4 5601004 นาย รุ่ง แสงสุวรรณ 1. บุคลิกภาพครุปฐมวัย

2. คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย

3. การจัดประสบการณืเด็กปฐมวัย

4. การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

5 5601005 นางสาว อภิญญา สามเส้ง 1. การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

2. บุคลิกภาพครูปฐมวัย

6 5601006 นาง นัยนา สาและ 1. จิตวิทยาพัฒนาตนและการอบรมเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัย

2. จิตวิทยาส าหรับครู

3. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

7 5601007 นางสาว อมรรัตน์ สารบัญ 1. โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย

2. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะส าหรับเด็ก

ปฐมวัย

3. นิทานและหุน่ส าหรับเด็กปฐมวัย

4. บุคลิกภาพครูปฐมวัย

ทะเบียนอาจารย์พิเศษ   วิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  สาขาการศึกษาปฐมวัย

ชื่อ - สกุล



ล าดบั

ที่

เลขทะเบียน

อาจารย์พิเศษ

วิชาทีข่ึ้นทะเบียนชื่อ - สกุล

8 5601008 นาง อาภาพรรณ เงินมาก 1. การจัดการเรียนรู้

2. โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย

3. การศึกษาปฐมวัย

4. กิจกรรมพละศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย

9 5601009 นางสาว ซีหต๊ะ อาแวตาโละ โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย

10 5601010 นางสาว กาสมะห์ เปาะจิ 1.จิตวิทยาพัฒนาตนและการอบรมเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัย

2.จิตวิทยาส าหรับครู

3.การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

4.คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย

11 5601011 นาย อดิศักด์ิ พัฒนปรีชาวงศ์ 1.การจัดการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการ

พิเศษ

2.การฝึกงาน

3.จิตวิทยาส าหรับครู

4.การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

12 5601012 นาย โชคชัย รัตนอุดม 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

2. จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัย

3. การศึกษาปฐมวัย

13 5601013 นาง ซือลาเมาะ ปาแด 1. จิตวิทยาเบือ้งต้น

2. การศึกษาปฐมวัย

3. การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

4. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการ

พิเศษ

14 5601014 นาง พิมพรรณ อนันทเสนา 1. การจัดการศึกษาระดับบริบาล 

2. ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

3. กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย

4. พัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย



ล าดบั

ที่

เลขทะเบียน

อาจารย์พิเศษ

วิชาทีข่ึ้นทะเบียนชื่อ - สกุล

15 5601015 นางสาว ธิติมา เรืองสกุล 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

2. โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  

3. นิทานหุน่ส าหรับเด็กปฐมวัย   

4. นวัตกรรมและการจัดประสบการณ์ส าหรับ

เด็กปฐมวัย

16 5601016 นางสาว ปรีดา คงรังศรี 1. การศึกษาปฐมวัย                 

2. โครงการทางการศึกษาเด็กปฐมวัย 

3. การศึกษาพฤติกรรมเด็ก         

4. การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

17 5601017 นาย อับดุลเลาะ เจ๊ะฮิง -การจัดการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการ

พิเศษ

-จิตวิทยาเบือ้งต้น

-ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร1,2
18 5601018 นาย สมคิด ยีละงู -ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย         

-กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย

19 5601019 นาง นุชรี ฤทษ์ประพันธ์ 1. การพัฒนาและอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย

2. โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย
20 5601020 นาง รอฮานิง หะเล็ง 1.กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะส าหรับเด็ก

ปฐมวัย

2.ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย

21 5601021 นาย เสริมสุข ไกรนรา การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
22 5701022 นาง สรัญญา อิหะโละ 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

2. บคุลิกภาพครูปฐมวยั

3. การศึกษาปฐมวยั

4. การจัดประสบการณ์ฯ

23 5701023 นางสาว ประณีต ทองหนัก 1. นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั

2. การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั

3. โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั

4. ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั



ล าดบั

ที่

เลขทะเบียน

อาจารย์พิเศษ

วิชาทีข่ึ้นทะเบียนชื่อ - สกุล

24 5701024 นางสาว ซารีพะ  ดีรี 1. พฒันาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั

2. จิตวทิยาทางการศึกษา

25 5701025 นาย อับดุลกาเดร์ มะสาแม 1. การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

2. ศิลปส าหรับครูปฐมวยั

3. กิจกรรมเคล่ือนใหวและจังหวะ

ส าหรับเด็กปฐมวยั

26 5701026 นาง อามินตา สนิทชาติ 1. ส่ือการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กปฐมวยั

2. กิจกรรมเคล่ือนใหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย

3. การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

4. การศึกษาปฐมวยั

27 5701027 ส.ต.ท. สมหมาย ฤกษ์ประพันธ์ 1. การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก

ปฐมวยั

2. นวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยั

3. โครงการการศึกษาปฐมวยั

4. บคุลิกภาพครูปฐมวยั

28 5701028 นาง สุฐิตา พรหมดวง 1. การศึกษาปฐมวยั

2. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

4. การจัดการเรียนรู้

29 5701029 นาง สุไบดัส มะยาดง 1. การจัดการศึกษาระดับบริบาล

2. โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั

3. นวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยั

4. กิจกรรมเคล่ือนใหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย

30 5701030 นางสาว อรุณศรี หลงชู 1. กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั

2. 'กิจกรรมเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั

31 5701031 นาง ลาตีภ๊ะ นิเดร์หะ 1. การศึกษาระดับบริบาล

2. การใหค้ าศึกษาผู้ปกครรองเด็กปฐมวยั

3. กิจกรรมเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั

4. การศึกษาปฐมวยั



ล าดบั

ที่

เลขทะเบียน

อาจารย์พิเศษ

วิชาทีข่ึ้นทะเบียนชื่อ - สกุล

32 5701032 นาง สุจิตรา หมื่นพวงษ์ 1. การศึกษาระดับบริบาล

2. การใหค้ าศึกษาผู้ปกครรองเด็กปฐมวยั

3. กิจกรรมเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั

4. การศึกษาปฐมวยั

33 5701033 นางสาว สิรินุช สรรเพชุดา 1. การจัดการเรียนรู้

2. การจัดประสบการณืเด็กปฐมวยั

3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

4. การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

34 5701034 นาง ไซหนับ บินหะยีฮาวัน 1. การศึกษาปฐมวยั

2. ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

3. นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั

4. จิตวทิยา  พฒันาการ  

และการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั

35 5701035 นาง อัสลีนา ชัยศิริ โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั


