
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค.1/63 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนควนเนียง  วิทยาลัยชุมชนสงขลา  

อาจารยที่ปรึกษา นางสาวลักษณา  ชิณวงศ 
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 0201 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรฐัศาสตร 3 (3-0-6) 

นายศุภกิจ พงศอกัษร 

087-3962120 

 

 

 
ปท 0202 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6) 

นายศุภกิจ พงศอกัษร 

087-3962120 

 

 

 
อาทิตย 

  
ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา 3 (2-2-5) 

นางสาววมิลรัตน  รัตนประทีป 

080-1468439 

  
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขยีน 3 (2-2-5) 

นางสาววมิลรัตน  รัตนประทีป 

080-1468439 

 

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 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3 (2-2-5) 

นายแวอารงค สาและ 

089-6546751  

  

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3 (2-2-5) 

นายแวอารงค สาและ 

089-6546751  

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

  

กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

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

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค.1/63 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนเทพา   วิทยาลัยชุมชนสงขลา หอง 238 

อาจารยที่ปรึกษา นางฟาธยีาห ชูเชิด/นางสาวอัญชนา  ยกกระบัตร 

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 0201 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรฐัศาสตร 3 (3-0-6) 

นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร 

089-4664043 

 

 

 
ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา 3 (2-2-5) 

นายสมเกียรติ  ฤทธิศักดิ ์

089-2963434 

 

 

 
อาทิตย 

  

ปท 0202 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6) 

นางสาวอญัชนา ยกกระบัตร 

095-0434795 

 

 

 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขยีน 3 (2-2-5) 

นางสาวชนินารถ  คงเกล้ียง 

089-2962894 

 

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 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3 (2-2-5) 

นางสาวสุดใจ  เทียนทอง 

081-6091463 

  

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3 (2-2-5) 

นางสาวสุดใจ  เทียนทอง 

081-6091463 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

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

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค.1/63 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนสะเดา   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

อาจารยที่ปรึกษา นางสาวศุภมาส  อยูอริยะ/นางสาวอาทิมาพร  ทองออน 
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 0202 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6)  

นายอาสา ดฤติยปุครานนท 

089-8763209 

 

 

 
ปท 0201 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรฐัศาสตร 3 (3-0-6) 

นายอรรณพ  เพ็ชรกําเนิด 
082-8280400 

 

 

 
อาทิตย 

  
ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา 3 (2-2-5) 

นางสาวสายพร  พรหมเอียด 

089-5952831  

  
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 

นางสาวสายพร  พรหมเอียด 

089-5952831 

 

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 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3 (2-2-5) 

นายกิตติพงศ พันธุมณ ี
089-5884023/0899787501 

  

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3 (2-2-5) 

นายกิตติพงศ พันธุมณ ี
089-5884023/0899787501 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

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

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 

 



วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ปค.1/63 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ศูนยการเรียนหาดใหญ   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

อาจารยที่ปรึกษา นางสาวเอมอร  เอี่ยมอักษร/นางสาวอัญชนา  ยกกระบัตร 
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 0201 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรฐัศาสตร 3 (3-0-6) 

นายกานต ตันตระกูล 

081-4424799 

 

 

 
ปท 0202 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6) 

นายพิสิฐ  พุฒแกว 
080-8675987 

 

 

 
อาทิตย 

  
ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา 3 (2-2-5) 

นายปกรณ เจะมะ 

087-5708511 

  
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขยีน 3 (2-2-5) 

นางรัชนีกร แกวคุมภัย 

087-3922706 

 

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 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3 (2-2-5) 

นางสุธี  เทพสุริวงค 

081-4850266 

  

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3 (2-2-5) 

นางสุธี  เทพสุริวงค 

081-4850266 

 

 
อาทิตย 

 

กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

 

 

 

กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลัย 

 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ        ลงชื่อ     

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

           ประธานบริหารสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 


