วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา อาคาร 4 ห้อง 223
อาจารย์ที่ปรึกษา นายจิรพจน์ สังข์ทอง
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

เสาร์

08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น.
วิชาที่ 1 ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
นายจิรพจน์ สังข์ทอง
089-1985405

11.20-12.10 น.
พัก

วิชาที่ 3 ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป 3(2-2-5)
นางทัศนีย์ อุทัยสุริ
080-1407246

อาทิตย์

12.10-13.00 น.

พัก

13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น.
วิชาที่ 2 ปท 0214 ภาวะผู้นา 3(3-0-6)
นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์
089-2963434

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น.
วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
นายบัญชา พรมประกอบ
083-1713890

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 4 ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
นายประชาพิสิทธิ์ สีรวมสิน
081-0987072

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2563
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 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
นายบัญชา พรมประกอบ
083-1713890

อาทิตย์

12.10-13.00 น.
พัก

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 1

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 226
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2563
วัน/เวลา
เสาร์

08.00-08.50 น.

อาทิตย์

08.50-09.40 น.
09.40-10.30 น.
10.30-11.20 น.
11.20-12.10 น.
วิชาที่ 1 ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป 3(2-2-5)
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
094-634-3305
วิชาที่ 3 ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร
089-466-4043

12.10-13.00 น.
พ้ก

13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น.
วิชาที่ 2 ปท 0214 ภาวะผู้นา 3(3-0-6)
นายศุภณัฐ เพชรรัตน์
091-9705849

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 4 ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
นายชยพล พยนต์ภาค
089-877-7089

พัก

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

เสาร์
อาทิตย์

08.50-09.40 น.
09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น.
วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
นางสาวสุรัชฎยา คีรีพิทักษ์
089-2978306

12.10-13.00 น.

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

พัก

ลงชื่อ

พัก

13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น.
วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
นางสาวสุรัชฎยา คีรีพิทักษ์
089-2978306

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 2

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอสะเดา โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อาคาร 4 106
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

เสาร์

08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น.
วิชาที่ 1 ปท 0214 ภาวะผู้นา 3(3-0-6)
นายศุภณัฐ เพ็ชรรัตน์
091-9705849

11.20-12.10 น.

วิชาที่ 3 ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
นายวีระชาติ สุเมธจรัส

อาทิตย์

12.10-13.00 น.
พัก

13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น.
วิชาที่ 2 ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป 3(2-2-5)
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
094-634-3305

พัก

วิชาที่ 4 ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
นายเอกลักษณ์ สุวรรณชัย
089-6558673

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2563
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 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
ดร. ศิริอร รัตนอุดม
081-9573954

12.10-13.00 น.

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

พัก

อาทิตย์

ลงชื่อ

พัก

13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น.
วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
ดร. ศิริอร รัตนอุดม
081-9573954

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 3

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1 /62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอควนเนียง เทศบาลตาบลควนเนียง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวนางสาวลักษณา ชิณวงศ์
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2563
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 ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป 3(2-2-5)
นายจตุพงศ์ เกิดศรี
089-5980103
วิชาที่ 3 ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
นายศุภกิจ พงศ์อักษร
087-39621202

อาทิตย์

12.10-13.00 น.
พัก

13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น.
วิชาที่ 2 ปท 0214 ภาวะผู้นา 3(3-0-6)
นายสมนึก หนูเงิน
094-5825222

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 4 ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
นายศุภกิจ พงศ์อักษร
087-39621202

พัก

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2563
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 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

เสาร์

อาทิตย์

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

นางสาวลักษณา ชิณวงศ์
081-1826583

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

พัก

13.00-13.50 น.

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

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.

วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
นางสาวลักษณา ชิณวงศ์
081-1826583
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 4

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1 /62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอสทิงพระ โรงเรียนสทิงพระวิทยา อาคาร 3 ห้อง 321
อาจารย์ที่ปรึกษา นายจิรพจน์ สังข์ทอง
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2563
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 ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป 3(2-2-5)
นายสมพร ขุมทอง
093-7911584
วิชาที่ 3 ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
นายจิรพจน์ สังข์ทอง
089-1985405

อาทิตย์

12.10-13.00 น.

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.

วิชาที่ 2 ปท 0214 ภาวะผู้นา 3(3-0-6)

พัก

นายชยพล พยนต์ภาค
089-877-7089
วิชาที่ 4 ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
นายอรรณพ เพ็ชรกาเนิด
082-8280400

พัก

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2563
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 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
นางสาวลัดดา ฆังคะมโน
080-8628200

12.10-13.00 น.

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

พัก

อาทิตย์

ลงชื่อ

พัก

13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.20 น.
วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
นางสาวลัดดา ฆังคะมโน
080-8628200

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 5

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 237
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวทัศนีย์ อุทัยสุริ
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม - 26 เมษายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50น.

08.50-09.40น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

วิชาที่1 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 3(2-2-5)
นางสาวศุภลักษณ์ สุหลงเส็น
081-7665751
วิชาที่ 3 คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2-5)
นางวิภาวี ประดับจันทร์
089-7328788

เสาร์

อาทิตย์

12.10-13.00 น.

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 คธ 0405 หลักการบัญชี 3 (2-2-5)

นางสาวอุไรภรณ์ โประเทพ
089-5966343

พัก

พัก

วิชาที่ 4 คธ 0412 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5)
นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์
088-7911400

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563
วัน/เวลา
เสาร์

08.00-08.50น.

อาทิตย์

08.50-09.40น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

วิชาที่ 5 คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 3 (2-2-5)
นายชด นิตศิริ
097-0692287

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อลงชื่อ

(นางสาวทัศนีย์ อุทัยสุริ)
ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

09.40-10.30 น.

12.10-13.00 น.

พัก

พัก

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 3 (2-2-5)
นายชด นิตศิริ
097-0692287

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 6

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอระโนด โรงเรียนระโนดวิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวทัศนีย์ อุทัยสุริ
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม - 26 เมษายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50น.

08.50-09.40น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

12.10-13.00 น.

เสาร์

วิชาที่ 1 คธ 0412 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5)
นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์
088-7911400

พัก

อาทิตย์

วิชาที่ 3 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 3(2-2-5)
นางสาวจุฬา บุญคล่อง
098-0354957

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 คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2-5)
นางสาวสุณัฏยา อยู่อริยะ
081-9637030
วิชาที่ 4 คธ 0405 หลักการบัญชี 3 (2-2-5)
นางสาวกัณฐิกา อินทสระ
081-7559264

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563
วัน/เวลา
เสาร์

08.00-08.50น.

อาทิตย์

08.50-09.40น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

วิชาที่ 5 คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 3 (2-2-5)
นายวีระพจน์ กิมาคม
081-9636410

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อลงชื่อ

(นางสาวทัศนีย์ อุทัยสุริ)
ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

09.40-10.30 น.

12.10-13.00 น.

พัก

พัก

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 3 (2-2-5)
นายวีระพจน์ กิมาคม
081-9636410

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 7

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ กจ.1 /62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 245
อาจารย์ที่ปรึกษา นายมูหมัดยัมรี มะเซ็ง
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม – 26 เมษายน 2563
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 1กจ 1005 หลักการบัญชี 3 (2-2-5)
นางสาวอุไรภรณ์ โประเทพ
089-5966343

เสาร์

อาทิตย์

12.10-13.00 น.

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 กจ 1009 พื้นฐานการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)

นางสาวดารารัตน์ บางพระ
084-8781636

พัก

วิชาที่ 3 ศท 0201จังหวัดศึกษา 3(2-2-5)
วิชาที่ 4 ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
นางสุธี เทพสุรีวงค์
พัก
นางสาวเนาวรัตน์ รามัญแซะ
081-4850266
089-9742558
เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2563

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 กจ 1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ
081-8976990

อาทิตย์

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายมูหมัดยัมรี มะเซ็ง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

12.10-13.00 น.

พัก

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 กจ 1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ
081-8976990

พัก

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 8

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐ.1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 227
อาจารย์ที่ปรึกษา นางปาริชาต ชูสุวรรณ
เปิดเรียน เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม -26 เมษายน 2563
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 ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5)
นางสุธี เทพสุรีวงค์
081-4850266

สาร์
อาทิตย์

วิชาที่ 3 ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)
นางสาวลักษณา ชิณวงศ์
081-9639521

12.10-13.00 น.
พัก

13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น.
วิชาที่ 2 ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
นางปาริชาต ชูสุวรรณ
089-9787501

พัก

วิชาที 4 ปว0102สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
นางอังสนา แสงจันทร์ศิริ
087-2930367 / 087-3996176

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

16.20-17.10 น.
วิชาที่ 5 ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4)
นางอังสนา แสงจันทร์ศิริ
087-2930367 / 087-3996176

17.10-18.00 น.

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

11.20-12.10 น.
วิชาที่ 5 ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4)
นางอังสนา แสงจันทร์ศิริ
087-2930367 / 087-3996176

เสาร์
อาทิตย์

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงลงชื่อ

12.10-13.00 น.
พัก

13.00-13.50 น.

พัก

ลงชื่อ
(นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์)
ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 9

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐ.2/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 228
อาจารย์ที่ปรึกษา นางปาริชาต ชูสุวรรณ
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม -26 เมษายน 2563
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 ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
นางปาริชาต ชูสุวรรณ
089-9787501

เสาร์

วิชาที 3 ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

อาทิตย์

นางอังสนา แสงจันทร์ศิริ
087-2930367 / 087-3996176

12.10-13.00 น.
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 ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5)
นางสุธี เทพสุรีวงค์
081-4850266

พัก

วิชาที่ 4 ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)
นางสาวลักษณา ชิณวงศ์
081-9639521

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2563
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.

เสาร์

วิชาที่ 5 ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4)
นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
089-5735973

อาทิตย์

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงลงชื่อ

12.10-13.00 น.
พัก

13.00-13.50 น.

พัก

ลงชื่อ
(นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์)
ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4)
นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
089-5735973

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 10

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐ.1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 224
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม -26 เมษายน 2563
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.

12.10-13.00 น.

วิชาที่ 1 ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)
นางสาวสุรัชฎยา ศรีพิทักษ์
089-2978306

เสาร์

วิชาที 3 ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

อาทิตย์

นางสาวศจีมาศ พูลทรพย์
089-7354822

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.
วิชาที่ 5 ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย3 (1-4-4)

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 2 ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5)
นายประภาส ทองนิล
089-7839857
วิชาที่ 4 ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
นางสาวศจีมาศ พูลทรพย์
089-7354822

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2563
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 5 ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4)

เสาร์

นางกาหลง ไชยศร
083-1840569

อาทิตย์

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงลงชื่อ

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

พัก

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

นางกาหลง ไชยศร
083-1840569

พัก

ลงชื่อ
(นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์)
ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

13.50-14.40 น.

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐ.1/62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอสะเดา โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 101
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล
เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม -26 เมษายน 2563
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.

12.10-13.00 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2563
11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 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.
วิชาที่ 5 ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
วิชาที่ 5 ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)

17.10-18.00 น.

วิชาที 1 ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล
089-9189412

เสาร์

พัก

วิชาที่ 3 ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
อาทิตย์
วัน/เวลา

ดร. ศิริอร รัตนอุดม
081-9573954
08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น.

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 2 ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล
089-9189412

พัก

วิชาที่ 4 ศท 0201 จังหวัดศึกษา3(2-2-5)
นางสาวณัฐชยาวีย์ สุขเอียด
086-7462175

10.30-11.20 น.

เสาร์

นางสาวณัฐวดี ชูศรี
081-8964838

พัก

นางสาวณัฐวดี ชูศรี
081-8964838

อาทิตย์

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์)
ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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