
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนควนเนียง   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

อาจารยที่ปรึกษา นางสาวลักษณา ชิณวงศ/นางสาวธนพัชร แกวปฏิมา 

เปดเรียนวันที่  22 สิงหาคม 2563 ถึง 13 ธันวาคม 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. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

 
เสาร 

  
ปท 0207 การวจิัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5) 

นางสาวธนพัชร แกวปฏิมา 

081-9101204 

  
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ 3 (2-2-5) 

นางสาวธนพัชร แกวปฏิมา 

081-9101204 

 

 
อาทิตย 

  
ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3 (3-0-6) 

นางสาวธญัจริา  นวลละออง 

 

 

 

 
ปท 0227 การฝกประสบการณ 3 (240 ชั่วโมง) 

นางสาวลักษณา ชิณวงศ/นางสาวอญัชนา ยกกระบัตร 

081-9639521/095-0434795 

 

 

เปดเรียนวันที่  19 ธันวาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ 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. 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. 

 
เสาร 

  
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6) 

ร.ต. เกียรติศักดิ์  พรหมทอง 

089-7344258  

 

 

 

ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6) 

ร.ต. เกียรติศักดิ์  พรหมทอง 

089-7344258 

 

 

 
อาทิตย 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

   (นายจิรพจน  สังขทอง)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                       (นายนิยม ชูชื่น) 

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนเทพา   วิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนยการเรียนอําเภอเทพา หอง 236 

อาจารยที่ปรึกษา นายจิรพจน  สังขทอง 
เปดเรียนวันที่  22 สิงหาคม 2563 ถึง 13 ธันวาคม 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. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

 
เสาร 

  
ปท 0207 การวจิัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5) 

นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ 

081-9590684 

  
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ 3 (2-2-5) 

นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ 

081-9590684 

 

 
อาทิตย 

  
ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3 (3-0-6) 

นางสาวศุภมาส อยูอริยะ 

081-8976990 

 

 

 
ปท 0227 การฝกประสบการณ 3 (240 ชั่วโมง) 

นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ/นางสาวอาทมิาพร ทองออน 

081-9590684/091-4616818 

 

 

เปดเรียนวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ 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. 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. 

 
เสาร 

  

ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6) 

นายไพศาล  พนังแกว 
081-9577052 

 

 

 

ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6) 

นายไพศาล  พนังแกว 
081-9577052 

 

 

 
อาทิตย 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

   (นายจิรพจน  สังขทอง)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                       (นายนิยม ชูชื่น) 

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
 

 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนสทิงพระ   วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยที่ปรึกษา นางสุธ ี เทพสุริวงค 
เปดเรียนวันที่  22 สิงหาคม 2563 ถึง 13 ธันวาคม 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. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

 
เสาร 

  
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6) 

ร.ต. เกียรติศักดิ์  พรหมทอง 

089-7344258 

 

 

 
ปท 0227 การฝกประสบการณ 3 (240 ชั่วโมง) 

นางสุธี  เทพสุริวงค/นายจิรพจน สังขทอง 

         081-4850266/089-1985405 

 

 
อาทิตย 

  
ปท 0207 การวจิัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5) 

นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ 

081-9590684 

  
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ 3 (2-2-5) 

นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ 

081-9590684 

 

เปดเรียนวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ 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. 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. 

 
 

เสาร 

  

ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3 (3-0-6) 

นางสางภัทรียา  สังขนอย 

081-3564193 

 

 

 

ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3 (3-0-6) 

นางสางภัทรียา  สังขนอย 

081-3564193 

 

 

 
อาทิตย 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

   (นายจิรพจน  สังขทอง)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                       (นายนิยม ชูชื่น) 

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนสะเดา   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

อาจารยที่ปรึกษา นางสาวอาทิมาพร ทองออน 
เปดเรียนวันที่  22 สิงหาคม 2563 ถึง 13 ธันวาคม 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. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

 
เสาร 

  
ปท 0207 การวจิัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5) 

นางรําภู คงเพ็ชร 

0935769163 

  
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ 3 (2-2-5) 

วาที่รอยตรีวชัรนิทร วรรณตงุ 
081-9692767 / 081-9577108 

 

 
อาทิตย 

  
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6) 

นายนิพนธ จุฬามณ ี

081-5984189 

 

 

 
ปท 0227 การฝกประสบการณ 3 (240 ชั่วโมง) 

นางสาวศุภมาส อยูอริยะ/นายจริพจน สังขทอง 

081-18976990/ 089-1985405 

 

 

เปดเรียนวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ 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. 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. 

 
เสาร 

  

ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3 (3-0-6) 

นางสาวศุภมาส อยูอริยะ 

081-18976990 

 

 

 

ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3 (3-0-6) 

นางสาวศุภมาส อยูอริยะ 

081-18976990 

 

 

 
อาทิตย 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

   (นายจิรพจน  สังขทอง)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                       (นายนิยม ชูชื่น) 

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/61 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนหาดใหญ   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

อาจารยที่ปรึกษา นางสาวเอมอร  เอี่ยมอักษร 
เปดเรียนวันที่  22 สิงหาคม 2563 ถึง 13 ธันวาคม 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. 16.20-17.10 น. 17.10-18.00 น. 

 
เสาร 

  
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6)  

นายกุศล ขนุเพ็ชร 

093-7620077 

 

 

 
ปท 0227 การฝกประสบการณ 3 (240 ชั่วโมง) 

นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร/นางสาวอัญชนา ยกกระบัตร 

089-4664043/ 095-0434795 

 

 

 
อาทิตย 

  
ปท 0207 การวจิัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5) 

นางสาววทินา  จนัทรนวล 

081-5414341 

  
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ 3 (2-2-5) 

วาที่รอยตรีวชัรนิทร วรรณตงุ 
081-9692767 / 081-9577108 

 

เปดเรียนวันที่  19 ธันวาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ 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. 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. 

 
เสาร 

  
ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3 (3-0-6) 

นางสางกนัยนิภัทร  สุวรรณออน 

089-4633469  

 

 

 

ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3 (3-0-6) 

นางสางกนัยนิภัทร  สุวรรณออน 

089-4633469 

 

 

 
อาทิตย 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

   (นายจิรพจน  สังขทอง)                      (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                       (นายนิยม ชูชื่น) 

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 


