
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนควนเนียง   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

อาจารยที่ปรึกษา นางสาวธนพัชร แกวปฏิมา 

เปดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึง  25 ตุลาคม 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 0206 องคการและการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นายจิรพจน สังขทอง 

089-1985408 

  
ศท 0204 พลังของแผนดนิ 3 (2-2-5) 

นายสมนกึ  หนเูงิน 

088-7862379 

 

 

 

 
อาทิตย 

  
ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 

นางสาวอรปภา  ชัยเพ็ชร 
082-4188279 

 ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นายชาญวทิูร สุขสวางไกร 

 088-7862379 

 

 

เปดเรียนวันที่  31 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ธันวาม 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 

  
ศท 0103 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-2-5) 

นางสาวนวลทิพย  มหามงคล 
089-4650822 

  

ศท 0103 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-2-5) 
นางสาวนวลทิพย  มหามงคล 

089-4650822 

 

 
อาทิตย  

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

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

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนเทพา   วิทยาลัยชุมชนสงขลา หอง 237 

อาจารยที่ปรึกษา นายจิรพจน  สังขทอง 
เปดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึง  25 ตุลาคม 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 

  
 ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 

นายกิตติพงศ พันธุมณ ี
089-5884023/0899787501 

 

 

 
ศท 0204 พลังของแผนดนิ 3 (2-2-5) 

นายกิตติพงศ พันธุมณ ี
089-5884023/0899787501 

 

 

 

 
อาทิตย 

  
ปท 0206 องคการและการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นายจิรพจน สังขทอง 

089-1985408 

 

 

 
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นางฟาธียาห ชูเชดิ/ณรงคศักดิ์ สุขแกว 

088-7827728/0813287895 

 

 

เปดเรียนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ธันวาม 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 

  
ศท 0103 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-2-5) 

นายบัญชา เพชรประกอบ 
083-1713890 

  

ศท 0103 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-2-5) 
นายบัญชา เพชรประกอบ 

083-1713890 

 

 
อาทิตย  

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

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

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนสทิงพระ   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

อาจารยที่ปรึกษา นางสุธ ี เทพสุริวงค 
เปดเรียนวันที่  4 กรกฎาคม 2563 ถึง  25 ตุลาคม 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 0206 องคการและการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นายชัยพร คชฤทธิ ์

093-5814812 

 

 

 
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นายไกรสีห ชูชวย 

096-6917628 

 

 

 
อาทิตย 

  
ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 

นางสุธี เทพสุริวงค 
081-4850266 

 

 

 
ศท 0204 พลังของแผนดนิ 3 (2-2-5) 

นางสุธี เทพสุริวงค 
081-4850266 

 

 

เปดเรียนวันที่  31 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ธันวาม 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 

  
ศท 0103 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-2-5) 

นายเกษม  ยังนิ่ง 
0892998482 

  

  
ศท 0103 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-2-5) 

นายเกษม  ยังนิ่ง 
0892998482 

 

 

 
อาทิตย  

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

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

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนสะเดา   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

อาจารยที่ปรึกษา นางสาวอาทิมาพร  ทองออน/นายชยพล  พยนตภาค 
เปดเรียนวันที่  4 กรกฎาคม 2563 ถึง  25 ตุลาคม 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 

  
ศท 0204 พลังของแผนดนิ 3 (2-2-5) 

นายอัศวเทพ ศุภเจรญิ 
087-8991413 

 

  
ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 

นางสาวอรปภา  ชัยเพ็ชร 
082-4188279 

 

 

 
อาทิตย 

  
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นางสาวอาทิมาพร  ทองออน 

091-4616818 
 

 

 

 
ปท 0206 องคการและการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นายชยพล  พยนตภาค 

089-8777089 

 

 

เปดเรียนวันที่  31 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ธันวาม 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 

  
ศท 0103 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-2-5) 

ดร.ศิรอิร  รัตนอุดม 
081-9573954 

 

  
ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 

ดร.ศิรอิร  รัตนอุดม 
081-9573954 

 

 

 
อาทิตย  

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

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

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 



 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค 1/62 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนหาดใหญ   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
อาจารยที่ปรึกษา นางสาวเอมอร  เอี่ยมอักษร 

เปดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึง  25 ตุลาคม 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 

  
ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 

นายประภาส  ทองนิล 
089-7839557 

  
ศท 0204 พลังของแผนดนิ 3 (2-2-5) 

นายประภาส  ทองนิล 
089-7839557 

 

 
อาทิตย 

  
ปท 0206 องคการและการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นายวีระชาติ สุเมธจรัส 

099-2429420 

 

 

 
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3-0-6) 

นายมานพ กาเกล้ียง 

081-898 6829 

 

 

เปดเรียนวันที่  31 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ธันวาม 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 

  
ศท 0103 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-2-5) 

นางสาวลักษณา  ชณิวงศ 
081-9639521 

  
ศท 0103 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-2-5) 

นางสาวลักษณา  ชณิวงศ 
081-9639521 

 

 
อาทิตย  

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

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

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 


