วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป กจ.1(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 245
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวดารารัตน์ บางพระ
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 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 1บธ 0106 หลักการเงิน 3(3-0-6)
นายมูหมัดยัมรี มะเซ็ง 089-9890909

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.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 2 ศท0201 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)
นางฟาธีย่าห์ ชูเชิด 088-7827728

วิชาที่ 3 บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์3(3-0-6)
พัก
วิชาที่ 4 บธ0208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ3(2-2-5)
นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ
นางสาวชดาษา จันพรมทอง
081-8976990
091-313-1611
เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 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 5 บธ0203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
นางสาวกันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
089-4633469
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

พัก

พัก

ลงชื่อ
(นายมูหมัดยัมรี มะเซ็ง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 บธ0203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
นางสาวกันย์ณภิ ัฐ สุวรรณอ่อน
089-4633469
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 1

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐ.1(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 227
อาจารย์ที่ปรึกษา นางปาริชาต ชูสวุ รรณ
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

เสาร์

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

พัก

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 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5)
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
081-7357810

นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา
081-9101204
วิชาที่ 5 ศท 0204 พลังของแผ่นดิน 3 (2-2-5)
พัก
วิชาที่ 4 ปว 0106 ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
นายประภาส ทองนิล
นางสาวพจนา บุญสนอง
089-7839857
0630806165
เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2563

อาทิตย์

วัน/เวลา

08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 10.30-11.20 น.
11.20-12.10 น.
วิชาที่ 1 ปว 0107ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)

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 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
นางสาวพจนา บุญสนอง
0630806165

เสาร์

อาทิตย์

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

พัก

พัก

ลงชื่อ
(นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์)
ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
นางสาวพจนา บุญสนอง
0630806165
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 2

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐ.2(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 228
อาจารย์ที่ปรึกษา นางปาริชาต ชูสวุ รรณ
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

วิชาที่ 1 ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5)
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
081-7357810

เสาร์

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 ปว 0107ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา
081-9101204
วิชาที่ 3 ปว 0106 ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
วิชาที่ 4 ศท 0204 พลังของแผ่นดิน 3 (2-2-5)
นางสาวพจนา บุญสนอง
นายประภาส ทองนิล
089-7839857
0630806165
เปิดเรียนวันที่ 22 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2563

อาทิตย์

วัน/เวลา

08.50-09.40 น.

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 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
นางปาริชาต ชูสวุ รรณ
089-9787501

เสาร์
อาทิตย์

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

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.

พัก

วิชาที่ 5 ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
นางปาริชาต ชูสวุ รรณ
089-9787501

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ล

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์)
ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 3

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐ.1(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 224
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 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.

12.10-13.00 น.

พัก

เสาร์

วิชาที่ 1 ศท 0204 พลังของแผ่นดิน3 (2-2-5)
นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ
081-8976990

อาทิตย์

วิชาที่ 3 ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย

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 ปว 0106 ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย3 (2-2-5)

นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
089-5735973

3 (2-2-5)
นางราภู คงเพ็ชร
093-576-9163

วิชาที่ 4 ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5)
นางสาวสายใจ เบ็ญโส๊ะ
081-7670656

เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 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 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์
089-7354822

เสาร์
อาทิตย์

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

พัก

พัก

ลงชื่อ
(นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์)
ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์
089-7354822
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
หน้า 4

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐ.1(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอสะเดา โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 101
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 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 1 ปว 0106 ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย3 (2-2-5)

เสาร์

นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข

อาทิตย์

วิชาที่ 3 ศท 0204 พลังของแผ่นดิน 3 (2-2-5)
นางสาวณัฐชยาวีย์ สุขเอียด
086-7462175

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 ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
นางราภู คงเพ็ชร
093-5769163

089-5735973
พัก

วิชาที่ 4 ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชวี ิต 3 (2-2-5)
นางนิตยา สงนวล

089-4688298

เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 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.

12.10-13.00 น.

วิชาที่ 5 ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย3 (2-2-5)
นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล
089-9189412

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

พัก

13.00-13.50 น.

13.50-14.40 น.

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

วิชาที่ 5 ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย3 (2-2-5)
นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล
089-9189412

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลง

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์)
ประธานบริหารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 5

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา อาคาร 4 ห้อง 223
อาจารย์ที่ปรึกษา นายจิรพจน์ สังข์ทอง
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 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 1 ปท 0212 นโยบายและการวางแผน 3(2-2-5)
นางสาวอาทิมาพร ทองอ่อน
091-4616818
วิชาที่ 3 ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
นางสาวดารารัตน์ บางพระ/นางสาวกฤษณวรรณ เสวีวงศ์
084-8781636/081-9590684

เสาร์

อาทิตย์

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

พัก

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 0216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5)
ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ จุฬามณี
081-5984189
วิชาที่ 4 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(2-2-5)
นายอรรถภูมิ หมัดอะด้า
095-0879911

พัก

เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 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 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม 3(2-2-5)
นางฟาธีย่าห์ ชูเชิด
088-7827728
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

13.00-13.50
น.

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 5 ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม 3(2-2-5)

พัก

พัก

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

13.50-14.40 น.

นางฟาธีย่าห์ ชูเชิด
088-7827728
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 6

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 226
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 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.

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.

เสาร์

วิชาที่ 1 ปท 0212 นโยบายและการวางแผน 3(2-2-5)
ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ วรรณตุง
081-9692767 / 081-9577108

พัก

วิชาที่ 2 ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม 3(2-2-5)
นางสาวชยกร พูลฉิม
082-2347098

อาทิตย์

วิชาที่ 3 ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5)
นายพิสิฐ พุฒแก้ว
080-8675987

พัก

วิชาที่ 4 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(2-2-5)
นายพิสิฐ พุฒแก้ว
080-8675987

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 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 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
นางสาวกฤษณวรรณ เสวีวงศ์
081-9590684

เสาร์

อาทิตย์

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

พัก

วิชาที่ 5 ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
นางสาวกฤษณวรรณ เสวีวงศ์
081-9590684

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

13.50-14.40 น.

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
หน้า 7

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอสะเดา โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อาคาร 4 106
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 2563
08.00-08.50 น.

08.50-09.40 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

วัน/เวลา

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 1 ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5)
วิชาที่ 2 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(2-2-5)
ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ จุฬามณี
พัก
นายอรรถภูมิ หมัดอะด้า
081-5984189
095-0879911
วิชาที่ 3 ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม 3(2-2-5)
วิชาที่ 4 ปท 0212 นโยบายและการวางแผน 3(2-2-5)
พัก
นางสาวอาทิมาพร ทองอ่อน
นางสาวอัญชนา ยกกระบัตร
091-4616818
095-0434795
เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2563

เสาร์
อาทิตย์

วัน/เวลา

11.20-12.10
น.

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 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
นางสาวดารารัตน์ บางพระ
084-8781636
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

พัก

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

13.50-14.40 น.

วิชาที่ 5 ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
นางสาวดารารัตน์ บางพระ
084-8781636

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
หน้า 8

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอควนเนียง เทศบาลตาบลควนเนียง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

วิชาที่ 1 ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5)
จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ พรหมทอง
089-7344258

เสาร์

อาทิตย์

วัน/เวลา

08.50-09.40 น.

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 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(2-2-5)
จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ พรหมทอง
089-7344258

วิชาที่ 3 ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม 3(2-2-5)
พัก
วิชาที่ 4 ปท 0212 นโยบายและการวางแผน 3(2-2-5)
นางสาวชยกร พูลฉิม
ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ วรรณตุง
082-2347098
081-9692767 / 081-9577108
เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2563
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 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา
081-9101204
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

พัก

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

13.50-14.40 น.

วิชาที่ 5 ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา
081-9101204

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 9

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค.1(1)/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอสทิงพระ โรงเรียนสทิงพระวิทยา อาคาร 3 ห้อง 321
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวกฤษณวรรณ เสวีวงศ์
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50 น.

09.40-10.30 น.

10.30-11.20 น.

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.

17.10-18.00 น.

16.20-17.10 น.

17.10-18.00 น.

วิชาที่ 1 ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
วิชาที่ 2 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(2-2-5)
นางสาวรัชนก สันนะกิจ
พัก
นายเสถียร มณีโรจน์
089-9755551
089-8700290
วิชาที่ 3 ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5)
วิชาที่ 4 ปท 0212 นโยบายและการวางแผน 3(2-2-5)
นายไพศาล พนังแก้ว
พัก
นางสาวธันยพัฒน์ ภัทรศรีสงค์
081-9577052
087-3807251
เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2563

เสาร์
อาทิตย์

วัน/เวลา

08.50-09.40 น.

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 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม 3(2-2-5)
นางสุธี เทพสุรีวงค์
081-4850266
กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

14.40-15.30 น.

15.30-16.20 น.

พัก
พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายจิรพจน์ สังข์ทอง)
ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

13.50-14.40 น.

วิชาที่ 5 ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม 3(2-2-5)
นางสุธี เทพสุรีวงค์
081-4850266

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

หน้า 10

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง 237
อาจารย์ที่ปรึกษา นายชด นิตศิริ
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 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 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5)
นางสาวฟาธีย่าห์ ชูเชิด
088-7827728

เสาร์

วิชาที่ 3 คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3 (2-2-5)
นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์
088-7911400

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 ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5)
นายสมเกียรติ ฤทธิศกั ดิ์
089-2963434

พัก

วิชาที่ 4 คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
นางสาวทัศนีย์ อุทัยสุริ
080-1407246

พัก

เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2563
วัน/เวลา

08.00-08.50น.

เสาร์

อาทิตย์

08.50-09.40น.

10.30-11.20 น.

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.

พัก

วิชาที่ 5 ศธ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-2-5)
นายชด นิตศิริ
097-0692287

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อลงชื่อ

(นางสาวทัศนีย์ อุทยั สุริ)
ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

09.40-10.30 น.

วิชาที่ 5 ศธ 4020 เทคโนโลยีมัลติมเี ดีย 3 (2-2-5)
นายชด นิตศิริ
097-0692287

ลงชื่อ
(รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก. 1/61 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การเรียนอาเภอระโนด โรงเรียนระโนดวิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา นายชด นิตศิริ
เปิดเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 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.

วิชาที่ 1 คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
นางสาวสุณัฏยา อยู่อริยะ
081-9637030

เสาร์

12.10-13.00 น.

พัก

วิชาที่ 3 ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5)
นางผาณิต มุสิกะ
098-6791699

อาทิตย์

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 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3 (2-2-5)
นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์
088-7911400
วิชาที่ 4 ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5)
นางสาวณิชมน ศรีณะกิจจา
088-7560971

พัก

เปิดเรียนวันที่ 20 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2563
วัน/เวลา
เสาร์

08.00-08.50น.

อาทิตย์

08.50-09.40น.

10.30-11.20 น.

11.20-12.10 น.

12.10-13.00 น.

พัก

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

พัก

ลงชื่อลงชื่อ

(นางสาวทัศนีย์ อุทยั สุริ)
ประธานบริหารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

09.40-10.30 น.

วิชาที่ 5 ศธ 4020 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-2-5)
นายวีระพจน์ กิมาคม
081-9636410

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 ศธ 4020 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-2-5)
นายวีระพจน์ กิมาคม
081-9636410

กิจกรรมสาขา/กิจกรรมวิทยาลัย

ลงชื่อ
(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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วิทยาลัยชุมชนสงขลา
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