
วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสตูรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/63 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การเรียนควนเนียง   วิทยาลยัชุมชนสงขลา ห้องเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวธนพัชร  แก้วปฏิมา 
เปิดเรยีนวันที่  9 มกราคม 2564 ถึง 25 เมษายน 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 ์

 วิชาที่ 1 ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย  
3 (3-0-6) 

นายศุภกจิ พงศ์อักษร 
087-3962120 

 

พัก 

วิชาที่ 2 ปท 0214 ภาวะผู้นำ 3 (3-0-6) 
นายศุภกจิ พงศ์อักษร 

087-3962120 
 

 

อาทิตย ์

 วิชาที่ 3 ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
นายอรรณพ  เพ็ชรกำเนิด 

082-8280400 
พัก 

วิชาที่ 4 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5) 
นายจตุพงศ์ เกิดศร ี

089-5980103 
 

 

 

เปิดเรยีนวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 20 มิถุนายน 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 ์

 วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(2-2-5) 
นางสาวนวลทิพย์  มหามงคล 

089-4650822 
พัก 

วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(2-2-5) 
นางสาวนวลทิพย์  มหามงคล 

089-4650822 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 

 
พัก 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 
 

        ลงชื่อ                                      ลงชื่อ       ลงชื่อ            
              (นายจิรพจน ์ สังข์ทอง)                                        (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                         (นายนยิม ชูชื่น) 

               ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจา้หน้าทีก่ิจการนักศึกษา                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                          ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 
 
 



วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสตูรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/63 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ศูนยก์ารเรียนเทพา  วิทยาลยัชมุชนสงขลา ห้อง 238 

อาจารย์ทีป่รึกษา นางฟาธียา่ห์ ชูเชิด 
เปิดเรยีนวันที่  9 มกราคม 2564 ถึง 25 เมษายน 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 ์

 วิชาที่ 1 ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
นายจิรพจน์ สังข์ทอง 

089-1985405 
พัก 

วิชาที่ 2 ศท 0301  การเข้าใจดจิิตอล 3(2-2-5) 
นางสาวธิดารัตน์  จันทร์แก้ว 

094-6343305 

 

อาทิตย ์

 
วิชาที่ 3 ปท 0214 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 

นายวทัญญ ู หมัดชโูชติ 
098-6973525 

พัก 

วิชาที่ 4 ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย  
3(3-0-6) 

นายปชาพิสิษฐ์  สีรวมสิน 
081-0987072 

 

 

เปิดเรยีนวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 20 มิถุนายน 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 ์  วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(2-2-5) 

นายบัญชา พรมประกอบ 
083-1713890 

พัก 
วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(2-2-5) 

นายบัญชา พรมประกอบ 
083-1713890 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 

 
พัก 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 
 
 

        ลงชื่อ                                      ลงชื่อ       ลงชื่อ            
              (นายจิรพจน ์ สังข์ทอง)                                        (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                         (นายนยิม ชูชื่น) 

               ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจา้หน้าทีก่ิจการนักศึกษา                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                          ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 
 
 



 
วิทยาลยัชุมชนสงขลา 

ตารางเรียนหลักสตูรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/63 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ศูนยก์ารเรียนสะเดา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง326 
อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวอาทมิาพร  ทองอ่อน/นางสาวศุภมาส  อยู่อริยะ 

เปิดเรยีนวันที่  9 มกราคม 2564 ถึง 25 เมษายน 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 ์

 วิชาที่ 1 ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
นายชยพล  พยนตภ์าค 

089-8777089 
พัก 

วิชาที่ 2 ปท 0214 ภาวะผู้นำ 3 (3-0-6) 
นายศุภณัฐ เพชรรัตน์  

091-9705849 

 

อาทิตย ์

  
วิชาที่ 3 ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 

 3 (3-0-6) 
นายเอกลกัษณ์  สวุรรณชัย 

089-6558673 

พัก 
วิชาที่ 4 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5) 

นางสาวเกศแกว้  ทองเรื่อง 
080-7116294 

 

 

เปิดเรยีนวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 20 มิถุนายน 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 ์

 วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(2-2-5) 
ดร.ศิรอิร  รัตนอุดม 

081-9573954 
พัก 

วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(2-2-5) 
ดร.ศิรอิร  รัตนอุดม 

081-9573954 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 

 
พัก 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 

        ลงชื่อ                                      ลงชื่อ       ลงชื่อ            
              (นายจิรพจน ์ สังข์ทอง)                                        (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                         (นายนยิม ชูชื่น) 

               ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจา้หน้าทีก่ิจการนักศึกษา                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                          ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 
 
 
 



วิทยาลยัชุมชนสงขลา 
ตารางเรียนหลักสตูรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปค 1/63 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ศูนยก์ารเรียนหาดใหญ่   วิทยาลัยชุมชนสงขลา ห้อง224 

อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวเอมอร  เอี่ยมอักษร/นายจิรพจน์  สังข์ทอง 
เปิดเรยีนวันที่  9 มกราคม 2564 ถึง 25 เมษายน 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 ์

 วิชาที่ 1 ปท 0214 ภาวะผู้นำ 3 (3-0-6) 
นายวทัญญ ู หมัดชโูชติ 

098-6973525 
พัก 

วิชาที่ 2 ศท 0301 การเข้าใจดิจิดัล 3 (2-2-5) 
นายนรเทพ  ศักดิ์เพชร 

086-6282892 

 

 
อาทิตย ์

 
 

วิชาที่ 3 ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
นายจิรพจน์ สังข์ทอง 

089-1985408 
พัก 

วิชาที่ 4 ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย  
3 (3-0-6) นายกานต ์ตันตระกูล 

088-7841819 

 

 

เปิดเรยีนวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 20 มิถุนายน 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 ์
 วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(2-2-5) 

นางสาวบังอร กล่องสูงเนนิ 
093-7401691 

พัก 
วิชาที่ 5 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(2-2-5) 

นางสาวบังอร กล่องสูงเนนิ 
093-7401691 

 

 
อาทิตย ์

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 

 
พัก 

 
กิจกรรมสาขา/กจิกรรมวิทยาลยั 

 
 
 
 

        ลงชื่อ                                      ลงชื่อ       ลงชื่อ            
              (นายจิรพจน ์ สังข์ทอง)                                        (รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา)                         (นายนยิม ชูชื่น) 

               ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและเจา้หน้าทีก่ิจการนักศึกษา                      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา                          ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 
 
 
 

 


