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เสน่ห์...เมืองเทพา

ประวัติสถานีรถไฟเทพา
"รถไฟ" พาหนะสุดหรู เมือครังอดีต ประเทศไทยเปนประเทศแรก ๆ ทีมีการนํารถไฟเข้ามาใช้
ในการขนส่งมวลชนภายในประเทศ ซึงรัชกาลที 5 มีการสถาปนากรมรถไฟขึนในป พ.ศ. 2433 และเปดการ
เดินรถไฟในป พ.ศ. 2439 ผู้คนมากมายในประเทศใช้รถไฟในการสัญจร มีคนเคยกล่าวไว้วา่ "รถไฟไปถึงท้อง
ทีใด ท้องทีนันจะเจรญ" เพราะเมืองหาดใหญ่เองก็มีจุดเรมต้นมาจาก "สถานีรถไฟ" เช่นเดียวกันกับ
"สถานีท่าม่วง" หลายคนคงไม่รู้จักสถานีแห่งนี แต่หากบอกว่า "สถานีเทพา" เชือว่าทุกคนต่างรู ้จักกันเปน
อย่างดี โดยเฉพาะ "ไก่ทอด" อันลือชือ
"นายเจียกีซี" หนึงในวรบุรุษคนหาดใหญ่ ทําการสํารวจและขุดหิน เพือนําไปใช้ในการถมทางรถไฟ
ทําให้รู้จักพืนทีปาเขา แหล่งนํา และเมือสร้างทางรถไฟเสร็จสินทีอําเภอโคกโพธิ จังหวัดปตตานี ได้รับโปรด
เกล้าฯ เปน "ขุนนิพัทธ์จีนนคร" เมือรถไฟสายใต้ผ่านอําเภอเทพา ได้นําความเจรญด้านคมนาคมมาสู่
"สถานีท่าม่วง" สถานีแห่งนีตังอยู่ห่างจากทีว่าการอําเภอเทพาประมาณ 8 กิโลเมตร มีเส้นทางสัญจรทางนํา
คือ แม่นําเทพาและเส้นทางบกผ่านบ้านเจ้าเมืองเทพา ผ่านวัดเทพาไพโรจน์ไปยังทีว่าการอําเภอเทพา
จนกระทังป พ.ศ. 2475 ทางราชการย้ายทีว่าการอําเภอเทพา มาตังทีบ้านท่าพรุ ตําบลเทพา
ณ ปจจุบัน ใกล้กับสถานีท่าม่วง เมือย้ายทีว่าการมาตังติดกับสถานีรถไฟท่าม่วง การรถไฟจึงเปลียนชือ
จาก "สถานีรถไฟท่าม่วง" มาเปน "สถานีรถไฟเทพา" สถานีเทพาเปนหนึงในสถานีใหญ่ของสงขลา เนืองจาก
รถไฟจะต้องมาจอดพักเพือเติมนําและฟน นําไปสู่จุดกําเนิดของ "ไก่ทอดเทพา" หรอ "ข้าวแกงไก่ทอด" กลาย
เปนสัญลักษณ์ของอําเภอเทพาในเวลาต่อมา

เขียนและเรยบเรยง: หาดใหญ่โฟกัส
ภาพ: @hamzterzkub / Foursquare
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รอบรัว วชช.สงขลา
โครงการเลียงหอยนางรมคอนโด

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายพิพัฒนพงษ หงษสัมฤทธิ ์ ผูรับผิดชอบโครงการไดลงพื้นที่
ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อพูดคุยกับกลุมธนาคารปูเกี่ยวกับการเลีย
้ งหอย
นางรม โดยกลุมนี้มีสมาชิกจํานวน 15 คน ปั จจุบันมีการเลีย
้ งปลากะพงในกระชังหอยหวาน
และทําธนาคารปู ขอมูลเบื้องตนไดทราบวา บริเวณนี้เป็ นคลองมีน้ํ าไหลผานตลอด มีความ
ลึกประมาณ 3 เมตร มีความเค็ม 25 ppt ในฤดูฝนความเค็มประมาณ 20 ppt ระดับนํ้ าขึ้น
และลงประมาณ 15 เซนติเมตร จากขอมูลดังกลาว พื้นที่นี้เหมาะที่จะเลีย
้ งหอยนางรมได
ตลอดทัง้ ปี ดังนัน
้ ผูรับผิดชอบโครงการจึงพูดคุยเพิ่มเติมและมีการนัดหมายวา
วันที่ 11 กุมภาพันธ 63 จะทําการลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่1 ประชุมชีแ
้ จงการเลีย
้ งหอยนางรม
แบบคอนโด

การพัฒนาต้นแบบเรอกอและจําลองสไตล์ วชช.สงขลา
วันที่ 30 มกราคม 2563 รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ไดเขาหารือกับ ผศ.จตุพร ใจดํารงค อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย เรื่องการพัฒนาตนแบบเรือกอและจําลอง ซึ่งผลการดําเนิน
งานมีความกาวหน าไปมาก โดยไดเขียนแบบเป็ นภาพโครงรางของเรือโดยถอดแบบจากเรือจริง
ไดสวนประกอบที่สําคัญคือ กระดูกงู กง รูปแบบหัวเรือ ทายเรือ ซึ่งในเบื้องตน
จะใหคณะผูเขียนแบบตัดแบบใหกอนทุกชิน
้ แลวใหชาวชุมชนลอกแบบลงบนไมแลวตัดตามแบบ
และมาประกอบเป็ นเรือ และจะพัฒนาใหตัดชิน
้ สวนใหไดทุกชิน
้ ทัง้ ลํา แลวนํ ามาใหชาวบาน
ประกอบตอไป

โครงการยกระดับรายได้วสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านล่องมุด
วันที่ 10 และ 13 กุมภาพันธ 2563 นายชด นิตศิริ ผูรับผิดชอบโครงการ ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมที่ 1 ทอผาคลุมไหลตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล จํานวน 12 ชัว
่ โมง
เพื่อพัฒนาคุณภาพผาทอคลุมไหล ผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล โดยมี
นางนพมาศ สาสนัย ภูมิปัญญาดานการคัดลายและทอผาเกาะยอ เป็ นวิทยากรในครัง้ นี้
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพทอผาบานลองมุด ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา ผลลัพธหลังจาก
ฝึ กทอผาคลุมไหลตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล สรุปไดวา ทางกลุมไดคัดเลือกผา
คลุมไหล จํานวน 2 ผืน เพื่อเตรียมจะสงขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล ในเดือน
มีนาคม 2563 นี้
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รอบรัว วชช.สงขลา
วชช.สข. หนุนชุมชนเคียนด้วนฝกทํานํามันสมุนไพรต่อยอดนวดไทย

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ 2563 นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร และนางสาวศุภาพิชญ แกวหนู
เจาหน าที่ผูรับผิดชอบงานฝึ กอบรม ไดลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนในชัว
่ โมงสุดทาย
ของชาวบานเคียนดวน หมู 7 ตําบลทาหมอไทร อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งผูเรียน
ทัง้ 30 คนไดฝึกปฏิบัติทํานํ้ ามันเหลือง นํ้ ามันเขียว พิมเสนนํ้ า สบูและยาหมอง และทดสอบ
ความรูจากวิทยากรเป็ นรายบุคคลจนผานการฝึ กอบรมทัง้ 30 คน ทัง้ นี้ตัวแทนกลุมอยางนาง
ฝาตีเหมาะ เภอหีม ใหรายละเอียดเพิ่มเติมวาการเรียนหลักสูตรการทํานํ้ ามันสมุนไพรและ
พิมเสนนํ้ าในครัง้ นี้เป็ นพื้นฐานของผูเรียนที่จะตอยอดในการเรียนนวดแผนไทย เพราะผู
เรียนสวนใหญเป็ นชวงวัยกลางคนถึงสูงอายุ(45-60 ปี ) มีอาชีพทําสวนยางพาราซึ่งหลังจาก
การงานมีอาการปวดเมื่อยที่ตองพึ่งพาหมอนวดแผนไทยจากภายนอกหมูบานและมีคาใชจาย
ในการนวด จึงตองการเรียนนวดแผนไทยตอยอดเพิ่มเติมและเรียนรูเรื่องสมุนไพรในการ
รักษาโรค

วชช.สข. เข้าถึงทุกพืนทีอบรมการตัดเย็บเครองแต่งกายมุสลิมชาย
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร และนางสาวศุภาพิชญ แกวหนู
ผูรับผิดชอบงานหลักสูตรฝึ กอบรม วิทยาลัยชุมชนสงขลา ไดลงพื้นที่ชุมชนบานปริก
ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่ตงั ้ หวังจะรวมกลุมตัดเย็บเสื้อผามุสลิม
ในชุมชนของตนชักชวนกัน 25 คน เรียนหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผา 60 ชัว
่ โมง
ในคอรสการตัดเย็บเครื่องแตงกายมุสลิมชาย หรือที่เรียกกันวา ชุดโตป
ถึงแมทักษะการฝึ กฝี เย็บใหแนบเนียนตามสัดสวนผูสวมใส จะมีปัจจัยของชวงวัยที่ทาทาย
ความยากงาย แตทุกคนก็สามารถตัดชุดโตปดวยฝี มือตนเองไดอยางบรรจง
พรอมจะมอบใหสามี ลูกน อยหรือแมแตคนในครอบครัวอันเป็ นที่รักไดสวมใส

วชช.สข. เข้าถึงทุกพืนทีอบรมการทําเครองแกง
วันที 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเอมอร เอียมอักษร และนางสาวศุภาพิชญ์ แก้วหนู
ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรฝกอบรม วทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ลงพืนทีชุมชนบ้านหัวดิน บ้านปา
ชิงอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทีตังหวังจะรวมกลุ่มฝกอบรมการทําเครองแกง ชุมชนหัวดิน
บ้านปาชิง อําเภอจะนะ ตามกลินพรกแกงทีหอมโชยตามแรงลมทีทัง 25 คน เร่งปอก เร่งหัน
เร่งตํากันอย่างเปนจังหวะ คล้อยตามจินตนาการทีจะปรับรสชาติความอร่อยจากเครองแกง
เปนนําพรกอย่างนําพรกไตปลาแห้ง นําพรกเผา นําพรกกุ้งเสียบ และนําพรกปลากระปอง
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รอบรัว วชช.สงขลา
การอบรมการใช้เพลง เพือพัฒนาการเรยนรู ้ทีส่งเสรมทักษะสมอง(EF)
สําหรับเด็กปฐมวัย
วันที 19 ก.พ.63 วทยาลัยชุมชนสงขลาจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรอง
“การอบรมการใช้เพลง เพือพัฒนาการเรยนรู ้ ทีส่งเสรมทักษะสมอง (EF) สําหรั บเด็กปฐมวัย”
โดยมีนางสาวสุนันทา แสงทอง ทีปรกษากรรมการสภาวทยาลัยชุมชนสงขลา เปนประธานในพิธี
เปดกิจกรรมในครั งนีมีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาศักยภาพครู ปฐมวัยได้มีความรู ้ และทักษะการใช้
เพลงดนตร กิจกรรมเคลือนไหวและจังหวะ ในการพัฒนาการเรยนรู ้ ทีส่งเสรมทักษะสมอง (EF)
สําหรั บเด็กปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่ วมจํานวน 70 คน ซึงเปนครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของโรงเรยน
กองทุนและครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในเขตพืนที 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ทีเปนเครอข่าย
ความร่ วมมือกับวทยาลัยชุมชนสงขลา

วชช.สข.เสรมแรงบันดาลใจสู่ชุมชนต่อยอดการท่องเทียว
เมื อวั น ที 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ว ทยาลั ย ชุ ม ชนสงขลา นํา โดย นางสาวพรเพ็ ญ ประกอบกิ จ
รองผู้ อํา นวยการว ทยาลั ย ชุ ม ชนสงขลา และเปนหั ว หน้ า ชุ ด โครงการว จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เส้ น ทางการท่ อ งเที ยวที เปนมิ ต รต่ อ สิ งแวดล้ อ มในพื นที อํา เภอเทพา
ได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้
เร องคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที จะเข้ า สู่ ต ลาดและสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์
ซึ งมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจํา นวน 40 คน และได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนางสาวรอว ยะ หะยี ย ามา
เจ้ า ของร้ า นแบรนด์ บาติ ก De Nara เปนผู้ บ รรยาย

สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนากาแฟสะบ้าย้อย...สู่มาตรฐาน
วันที 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 วทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
กลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ อ.สะบ้าย้อย และอ.เทพา โดยเชิญคุณแก้วรุ ้ง บินหมัดเฮด
เจ้าของธุรกิจ t-za ชาปากยูน มาให้แนวคิด หลักการ เกียวกับการทําธุรกิจชา กาแฟ
ในยุคออนไลน์ให้สอดคล้องกับวถีชุมชน และคุณรณชัย ถนธี เจ้าของไร่กาแฟอ่างทอง
จ.ตรัง มาให้ความรู ้เกียวกับเทคนิค การบรหารจัดการสวนกาแฟ เพือพัฒนาสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ มีเกษตรกรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน ประกอบด้วยเกษตรกร
ผู้ปลูกกาแฟ โรบัสต้า อ.สะบ้าย้อย และอ.เทพา นักศึกษาสาขาวชาการจัดการทัวไป
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การจัดการท่องเทียวชุมชน
วั น ที 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 นายนิ ย ม ชู ชื นผู้
อํา นวยการว ทยาลั ย ชุ ม ชนสงขลาได้ ล งพื นที ก่ อ น
จะดํา เนิ น การจั ด การท่ อ งเที ยวชุ ม ชน
เพื อศึ ก ษาและรู ้ จั ก ว ถี ชี ว ต สั ง คม วั ฒ นธรรมและ
สิ งต่ า งๆที เกี ยวข้ อ งเพื อนํา มากํา หนดแนวทางหร อ
รู ปแบบการท่ อ งเที ยวชุ ม ชน ซึ งได้ เ ข้ า ไปพบผู้ นํา
ชุ ม ชน 4 ชุ ม ชนในอํา เภอเทพาเพื อร่ วมกั น ค้ น หา
อั ต ลั ก ษณ์ แ ต่ ล ะพื นที เพื อจั ด การเชื อมโยงเส้ น ทาง
ท่ อ งเที ยวชุ ม ชน

โครงการวจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเส้นทางการท่อง
เทียวทีเปนมิตรต่อสิงแวดล้อมในพืนทีอําเภอเทพา
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2563 วทยาลัยชุมชนสงขลา นําโดย
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อํานวยการวทยาลัยชุมชนสงขลา
พร้อมด้วยนางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์ ครู ชํานาญการ และนางสาวสุไรดา
กาซอประธานหลักสูตรการท่องเทียว วทยาลัยชุมชนสงขลา
ลงพืนทีสํารวจแหล่งท่องเทียวของพืนทีอําเภอจะนะ
พร้อมพูดคุยกับอาจารย์ปรชา แดงหลี นายกสมาคมพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเรองการเชือมโยงแหล่งท่องเทียว 4 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา
(อําเภอเทพา จะนะ นาทวและสะบ้าย้อย)
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7

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

รอบรัว วชช.สงขลา

ประชุมบุคลากรเพือทบทวนภารกิจและติดตามความ
ก้าวหน้าในการปฏิบต
ั ิงานตามแผนปฎิบต
ั ิราชการ

วันที 24 กุมภาพันธ์ 2563 นําโดยนายนิยม ชูชืน ผู้อํานวยการวทยาลัยชุมชน
สงขลา
จัดประชุมบุคลากรเพือทบทวนภารกิจและติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการรวมทังเตรยนงานส่งเสรมวัฒนธรรม
อําเภอเทพาและเตรยมการรับรองนายกรัฐมนตรและรัฐมนตรว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ทีจะเดินทางมาเปดอาคารโรงพยาบาลเทพาและจะมาประชุมเปน
สักขีพยานในการทํา MOU ระหว่างวทยาลัยชุมชนสงขลากับกรมอนามัยเพือ
เปดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการพบประชาชนเพือแถลงผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายกัญชาเสร ถึงแม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันการเดินทาง
มาของรมต.แต่เพือแสดงถึงความพร้อมจําเปนต้องเตรยมการล่วงหน้า

กิจกรรม Morning Talk
กิจกรรม Morning Talk จัดขึนทุกวันอังคารที 2 ของเดือน
เวลา 08.00 -09.00น. ณ อาคารเรยน โดยในครังนีฝายอํานวยการเปน
เจ้าภาพในการจัด Morning Talk เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ใต้ร่มส้มแขก
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การแข่งขันกีฬานักศึกษาวทยาลัยชุมชนระดับชาติ
ครังที 7 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร ในการ
แข่งขันกีฬานักศึกษาวทยาลัยชุมชนระดับครังที 7 ภายใต้ชือ มุกดาหาร
เกมส์ ระหว่างวันที 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 นัน ถือได้ว่าเปนการส่ง
เสรมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา ตลอดจนผู้ทีมีส่วน
เกียวข้องทุกฝาย เพราะการแข่งขันกีฬาเปนการสานสัมพันธ์และความ
กลมเกลียวในหมู่คณะ รู ้จักการให้อภัย รู ้แพ้ รู ้ชนะ มีนําใจนักกีฬา ดัง
ปณิธานในการแข่งขันทีว่า “ไมตรจิต สปรต มิตรภาพ” ซึงในการเข้า
ร่วมกิจกรรมครังนีวทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
การประกวดรวขบวนพาเหรดอีกด้วย

โครงการส่งเสรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

วันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 นําโดย รศ.ดร.อัศวน พรหมโสภา และคณาจารย์จาก
สถาบันสันติศึกษา มหาวทยาลัยสงขลานครนทร์ ร่วมรับฟงผลการลงพืนทีศึกษา
ชุมชน เพือสร้างกระบวนการเรยนรู ้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน พร้อมให้ข้อ
เสนอแนะเพือการพัฒนางาน โดยกิจกรรมครังนีเปนระยะที 3 ของโครงการส่งเสรม
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ อันจะเปนการแลกเปลียนเรยน
รู ้ของนักศึกษาวทยาลัยชุมชนสงขลาแต่ละหน่วยจัดการศึกษา ร่วมศึกษากรณี
ตัวอย่างการลงพืนทีเปาหมาย 9 ชุมชน ประกอบด้วย ตําบลบ้านขาว อําเภอ
ระโนด ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง พืนทีตําบล
หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ ตําบลพังลา อําเภอสะเดา ตําบลนาทว อําเภอนาทว
ตําบลตลิงชัน อําเภอจะนะ พืนทีตําบลท่าม่วง อําเภอเทพา และพืนทีตําบลเปยน
อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
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กิจกรรมแนะแนวเพือศึกษาต่อหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ชันมัธยมศึกษาปที 6 ในระดับอนุปรญญา
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2563นําโดย อ.ศุภพิชญ์ ดํานวล อ.ศุภมาส อยู่อรยะ
และอ.ดารารัตน์ บางพระ พร้อมด้วยนายปรณดา มณีโชติ เจ้าหน้าทีประจําศูนย์
การเรยนอําเภอระโนด ลงพืนทีแนะนําวทยาลัยชุมชนสงขลา ณ โรงเรยนระโนด
อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยตระหนักถึงภารกิจหนึงของผู้สอนซึงถือเปนกระบวนการ
ช่วยเหลือผู้เรยนให้เข้าใจตนเองและสิงแวดล้อม สร้างเสรมให้มีคุณภาพเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน
และมีทักษะการดําเนินชีวต สําหรับวางแผนการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขในชีวตต่อไป

กิจกรรมเปดบ้านวชาการของโรงเรยนทับช้างวทยาคม
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2563 วทยาลัยชุมชนสงขลาโดยอาจารย์ปารชาต ชูสุวรรณ
และนางรําภู คงเพ็ชร นายรังสฤษ ล่าหับ พร้อมด้วยนักศึกษา
สาขาวชาการศึกษาปฐมวัยในเขตพืนทีอําเภอนาทว เข้าร่วมกิจกรรม
เปดบ้านวชาการของโรงเรยนทับช้างวทยาคม เพือแนะแนวการศึกษาต่อและ
สร้างเครอข่ายในพืนทีอําเภอนาทว ซึงผลตอบรับในวันนี ทําให้โรงเรยน
ในเครอข่ายอําเภอนาทวและชุมชนในตําบลทับช้างได้เข้าใจรู ปแบบการจัดการ
ศึกษาของวทยาลัยชุมชนสงขลาเพิมขึน
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วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลา

เปดรับสมัครนักศึกษาใหม (รอบ 2)
ระดับอนุปริญญา ประจําปการศึกษา 2563

คุณสมบัติผูสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร

3 รูป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. รูปถายขนาด 1 นิ้ว (แตงกายสุภาพ)
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ม.6/ปวช./เทียบเทา) 3 ฉบับ
หรือเทียบเทา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1 ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนบาน
1 ฉบับ
คาใชจาย
5. สําเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามี)
1 ฉบับ
1. คาสมัคร 20 บาท
1 ฉบับ
2. คาลงทะเบียนเทอมละไมเกิน 700 บาท 6. สําเนาใบทะเบียนสมรส(ถามี)
7. อื่นๆที่ใชเปนหลักฐานประกอบ(ถามี)
1 ฉบับ

วิธีการสมัคร

สมัครดวยตัวเองที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา
หรือสมัครผานอินเทอรเน็ตไดโดยแสกนคิวอารโคด

สาขาที่เปดสอน
1. สาขาการปกครองทองถิ่น
2. สาขาการศึกษาปฐมวัย
3. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

4. สาขาการจัดการ
5. สาขาสาธารณสุขชุมชน
6. สาขาการทองเที่ยว

เรียนที่นี่ มีที่ศึกษาตอ : สาขาการทองเที่ยว

ใต้ร่มส้มแขก

11

