วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนควนเนียง วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้องศูนย์ ICTชุมชน
อาจารย์ทปี่ รึกษา นางสาวลักษณา ชิณวงศ์
เปิดเรียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 13 มิถุนายน 2564
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

วิชาที่ 1 ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 3 (3-0-6)
นายสมนึก หนูเงิน
088-7862379
วิชาที่ 3 ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)

เสาร์

อาทิตย์

นายอุทัย คงหนู
0876322419

12.10-13.00 น.

พัก

พัก

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 2 ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น 3 (3-0-6)
นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร
088-7862379
วิชาที่ 4 ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น 3 (2-2-5)
นายอรรณพ เพ็ชรกำเนิด
082-8280400

เปิดเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ถึง 8 สิงหาคม 2564
วัน/เวลา

เสาร์

อาทิตย์

08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น.
วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)

นายจตุพงศ์ เกิดศรี
089-5980103

(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าทีก่ ิจการนักศึกษา

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)
พัก

นายจตุพงศ์ เกิดศรี
089-5980103
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

พัก

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 236
อาจารย์ทปี่ รึกษา นายวทัญญู หมัดชูโชติ
เปิดเรียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 13 มิถุนายน 2564
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

วิชาที่ 1 ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น 3 (2-2-5)
นางสาวเอมอร เอีย่ มอักษร
089-4664043
วิชาที่ 3 ปท0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น 3 (3-0-6)
นางชญานิษฐ์ สุวรรณมณี
081-9577108

เสาร์
อาทิตย์

12.10-13.00 น.

พัก
พัก

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 2ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 3 (3-0-6)
นายอนุชาติ จันทร์ทอง
092-6415289
วิชาที่ 4 ปท0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
นายวทัญญู หมัดชูโชติ
098-6973525

เปิดเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ถึง 8 สิงหาคม 2564
วัน/เวลา

เสาร์

08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

13.00-13.50 น.

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าทีก่ ิจการนักศึกษา

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)

นายอภิชาต อวะภาค
081-4480782
อาทิตย์

12.10-13.00 น.

วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)

พัก

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายอภิชาต อวะภาค
081-4480782
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนสทิงพระ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 322
อาจารย์ทปี่ รึกษา นางสุธี เทพสุริวงค์
เปิดเรียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 13 มิถุนายน 2564
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

เสาร์

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

วิชาที่ 1 ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น 3 (2-2-5)
นายอรรณพ เพ็ชรกำเนิด
082-8280400
วิชาที่ 3 ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
นายณัฐนันท์ จันทร์ชุม
062-0811122

อาทิตย์

12.10-13.00 น.

พัก

พัก

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 2 ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น 3 (3-0-6)
นายอรรณพ เพ็ชรกำเนิด
082-8280400
วิชาที่ 4 ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 3 (3-0-6)
นายสมนึก หนูเงิน
088-7862379

เปิดเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ถึง 8 สิงหาคม 2564
วัน/เวลา

เสาร์

08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

13.00-13.50 น.

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าทีก่ ิจการนักศึกษา

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)

นายสมพร ขุมทองรัตนกุล
091-0487968
อาทิตย์

12.10-13.00 น.

วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)

พัก

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายสมพร ขุมทองรัตนกุล
091-0487968
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนสะเดา วิทยาลัยชุมชนสงขลา อาคาร4 ห้อง107
อาจารย์ทปี่ รึกษา นางสาวอาทิมาพร ทองอ่อน/นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ
เปิดเรียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 13 มิถุนายน 2564
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

เสาร์

อาทิตย์

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

12.10-13.00 น.

วิชาที่ 1 ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
นางเกวลิน พยนต์ภาค
0957970895

พัก

วิชาที่ 3 ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 3 (3-0-6)
นายวีระชาติ สุเมธจรัส

พัก

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 2 ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น 3 (2-2-5)
นายชยพล พยนต์ภาค
089-8777089

099-2429420

วิชาที่ 2 ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3 (3-0-6)
นางสาวทาวินี บุญเหลือ
081-9795139

เปิดเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ถึง 8 สิงหาคม 2564
วัน/เวลา

เสาร์

08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น.
วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)

นางสาวสุณัฏยา อยูอ่ ริยะ
081-9637030
อาทิตย์

(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าทีก่ ิจการนักศึกษา

13.00-13.50 น.

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

พัก

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)
นางสาวสุณัฏยา อยูอ่ ริยะ
081-9637030
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง225
อาจารย์ทปี่ รึกษา นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร/นายจิรพจน์ สังข์ทอง
เปิดเรียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 13 มิถุนายน 2564
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

เสาร์

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

วิชาที่ 1 ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 3 (3-0-6)
นายวีระชาติ สุเมธจรัส

12.10-13.00 น.

วิชาที่ 3 ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น 3 (2-2-5)
นายชยพล พยนต์ภาค
089-8777089

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

พัก

วิชาที่ 2 ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 3 (30-6)
นายวทัญญู หมัดชูโชติ
098-6973525

พัก

วิชาที่ 4 ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น 3 (3-0-6)
นายจิรพจน์ สังข์ทอง
089-1985405

099-2429420
อาทิตย์

13.00-13.50 น.

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

เปิดเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ถึง 8 สิงหาคม 2564
วัน/เวลา

เสาร์

อาทิตย์

08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น.
วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)
นายวรเทพ ศักดิ์เพชร
086-6282892

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าทีก่ ิจการนักศึกษา

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

พัก

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

วิชาที่ 5 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5)
นายวรเทพ ศักดิ์เพชร
086-6282892

พัก

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

