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ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  

หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ปีการศึกษา 2565 
     

  ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนสงขลา มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา    
ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว ่างว ันที ่  25-28 เมษายน 2565 และ 2-6 พฤษภาคม 2565                    
ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และศูนย์การเรียนต่าง ๆ จำนวน 6 สาขาวิชา นั้น 
  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครโดยมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 370 คน  และกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวมารายงานตัวเพ่ือขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา รายละเอียด ดังนี้ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญาแนบท้าย
ประกาศนี้) 
 

ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน) 
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 58 
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 58 
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 29 
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 43 

รวม 216 
ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  

1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 47 
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 27 
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 8 

รวม 82 
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด สถานที่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนระโนด  

1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 
รวม 9 

 

 

/ลำดับ... 
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ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน) 
ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ สถานที่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนสทิงพระ 

1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 15 
รวม 15 

ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง สถานที่จัดการเรียนการสอน เทศบาลตำบลควนเนียง  
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 38 

รวม 38 
ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา สถานที่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 10 
รวม 10 

รวมทั้งสิ้น 370 
 

หมายเหตุ :  
1) นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเท่ียว ดำเนินการย้ายสาขาวิชาในวันรายงานตัว 
2) นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (สะเดา) ดำเนินการย้ายศูนย์การเรียน/     

ย้ายสาขาวิชาในวันรายงานตัว 
 

โดยผู้สมัครตามรายชื่อแนบท้ายประกาศให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. วันและเวลาการรายงานตัวเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565 
วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม สถานที ่

1 มิถุนายน 2565 09.00-12.00 น. รายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 

หมายเหตุ :  
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียม 
ประมาณ 665 บาท 

13.00-16.00 น. รายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ 
- สาขาวิชาการจัดการ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

2 มิถุนายน 2565 09.00-12.00 น. รายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 

หมายเหตุ :  
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียม 
ประมาณ 665 บาท 

13.00-16.00 น. รายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 

หมายเหตุ :  
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียม 
ประมาณ 725 บาท 

13 มิถุนายน 2565 09.00-12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

/วัน เดือน ปี... 
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วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม สถานที ่
14 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า 

09.00-12.00 น. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ ่

- วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่

ภาคบ่าย 
13.30-16.00 น. 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง 

- เทศบาลตำบลควนเนียง 

15 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า 
09.00-12.00 น. 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ 

- โรงเรียนสทิงพระ 

ภาคบ่าย 
09.00-12.00 น. 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด 

- โรงเรียนระโนด 

18 มิถุนายน 2565 08.00-16.30 น. เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การเรียนแต่ละอำเภอ 
 

2.  ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

ลำดับ รายการ การศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถ่ิน การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาธารณสุขชุมชน 

1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 100 100 100 100 100 
2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา 375 375 375 375 375 
3 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล 50 50 50 50 50 
4 ค่าบำรุงห้องสมุด 50 50 50 50 50 
5 ค่าวัสดุปฏิบัติ 90 90 90 90 150 

รวม (บาท) 665 665 665 665 725 
 

3. การแต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
- ผู ้ชาย : เส ื ้อเช ิ ้ตส ีขาวแขนยาวไม่ม ีลวดลาย  กางเกงสแล็คสีดำ ถุงเท้าแบบยาวสีดำ        

รองเท้าหนังสีดำ 
- ผู ้หญิงไทยมุสลิม : เสื ้อเชิ ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย กระโปรงยาวสีดำ ฮีญาบสีขาว          

ไม่มีลวดลาย รองเท้าคัทชูสีดำ/ผ้าใบสีขาว 
- ผู้หญิงไทยพุทธ : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นไม่มีลวดลาย กระโปรงสั้นความยาวคลุ่มเข่าสีดำ หรือ

กระโปรงยาวสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ/ผ้าใบสีขาว 
 

*** สามารถจัดซื้อเครื่องแบบนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ในวันรายงานตัว 
 

4. การจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา 
เครื่องแบบนักศึกษาติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดจำหน่าย

เฉพาะวันทำการปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) รายละเอียด ดังนี้ 
1) นักศึกษาชาย : เนคไท หัวเข็มขัด ตุ๊งตงิ (ชุดละ 330 บาท) 
2) นักศึกษาหญิง : กระดุมเสื้อ ตุ๊งติง เข็มติดหน้าอก หัวเข็มขัด (ชุดละ 280 บาท) 

สำหรับชุดนักศึกษา ถุงเท้า รองเท้า ซื้อได้ตามร้านค้าท่ัวไป 
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5. ผู้ประสานงาน ระบบทะเบียนนักศึกษา/นักศึกษาใหม่ สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
1) นายรังสฤษ  ล่าหับ  นักวิชาการวัดและประเมินผล  094-8059103 
2) นางสาวสุภาพร  บาเหม ธุรการสำนักวิชาการ   093-7268501 
3) นางวรรณา เจริญจิตร  ผู้ประสานงานประจำศูนย์การเรียน  082-4250805 
4) นายปริณดา  มณีโชติ  ผู้ประสานงานประจำศูนย์การเรียน  093-7680664 

 
 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
 

 

 

(นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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รายช่ือผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  

หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ปีการศึกษา 2565 

 

จำนวน 6 สาขาวิชา และ 6 ศูนย์การเรียน  
รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ดังนี้ 
 

1. รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
1) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 58 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่    จำนวน  47 คน 

2) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการ 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 29 คน 
3) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 28 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด    จำนวน 9 คน 

 

2. รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
1) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 58 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา    จำนวน 10 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ    จำนวน 15 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่    จำนวน 27 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง    จำนวน 38 คน 

2) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่    จำนวน 8 คน 

3) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 43 คน 

 
หมายเหตุ : 1) นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเท่ียว ดำเนินการย้ายสาขาวิชาในวันรายงานตัว 

2) นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (สะเดา) ดำเนินการย้ายศูนย์การ
เรียน/ย้ายสาขาวิชาในวันรายงานตัว 

3) นักศึกษาท่ีต้องการย้ายสาขาวิชา หรือ ย้ายศูนย์การเรียน ดำเนินการในวันรายงานตัว 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นาง กรรณิการ์  เต็มเบี่ยม  
2 นางสาว กชนุช  ศิริบำรุง  
3 นางสาว กนกวรรณ  มูซอ  
4 นางสาว กนิษฐา  ไชยศรี  
5 นางสาว กูรย๊ะ  มะเซ็ง  
6 นางสาว เกศมณี  เลาะโส๊ะ  
7 นางสาว จรัญญา  มะมิง  
8 นางสาว จัสมิน  อาแว  
9 นางสาว จิดาภา  ศิริวัฒน ์  

10 นางสาว เจนจิรา  เหร็มเเอ  
11 นางสาว ซัลวาณี  โอล่า  
12 นางสาว ซูรายา  เจ๊ะอาแว  
13 นางสาว ณัฐกฤตา  พลับขำ  
14 นางสาว ดารีนา  หลียะลา  
15 นางสาว ธัญพัฒน์  พรุเพชรแก้ว  
16 นางสาว นลินี  พรุเพชรแก้ว  
17 นางสาว นาซือเร๊าะ  ดาอีซอ  
18 นางสาว นิตยา  สุขทอง  
19 นางสาว นุรดี  โดยหมะ  
20 นางสาว นุรฮายาตี  เจะอาลี  
21 นางสาว นูรฮานัน  เจะอาลี  
22 นางสาว นูรีซ่า  เหล็มและ  
23 นางสาว นูรีฮัน  หัดสาหมัด  
24 นางสาว ปรมาภรณ์  ไชยสวนแก้ว  
25 นางสาว ปวีณา  บูบาสอ  
26 นางสาว ปัทมพรรณ  ฤกษ์เมือง  
27 นางสาว ปาริชาติ  ช่วยสุข  
28 นางสาว ปิ่นสุดา  เหร็นเร๊ะ  
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ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
29 นางสาว พดีละ  ดิง  
30 นางสาว พรรภษา  เทพฉิม  
31 นางสาว ฟาดีละห์  เจาะบองอ  
32 นางสาว ฟาตอนะห์  มากาส  
33 นางสาว ฟาตีฮะห์  เจาะบองอ  
34 นางสาว ฟิตตรีญาณี  เด็มดำ  
35 นางสาว ฟิรดาวส์  เต๊ะมอยา  
36 นางสาว มาซีเต๊าะห์  สะนิ  
37 นางสาว รวินันทน์  มะมิง  
38 นางสาว รอบีอะห ์ สาเเละ  
39 นางสาว ลัยลา  หลียะลา  
40 นางสาว ไลลา  ดอแนเลาะ  
41 นางสาว วรกมล  สุวรรณรัตน ์  
42 นางสาว วีนัส  จําพรึก  
43 นางสาว สุกัญญา  สอหน๊ะ  
44 นางสาว สุดา  เห็มบู  
45 นางสาว สุวรรณี  หัดเลาะ  
46 นางสาว สุวิมล  จันทร์สุวรรณ  
47 นางสาว สุไหวบ๊ะ  ดุหนิ  
48 นางสาว หวันวินา  หลำแล๊ะ  
49 นางสาว หัทยา  พลสุวรรณ  
50 นางสาว อัยรฎา  ทองไฝ  
51 นางสาว อัศนี  คงกอบสม  
52 นางสาว อามีน๊ะ  เจ๊ะมุ  
53 นางสาว อามีนา  ล่าหวัง  
54 นางสาว อามีเน๊าะ  มะเส็ง  
55 นางสาว อาอีฉ๊ะ  หนิ  
56 นางสาว ฮุดารียะห์  ดินอะ  
57 นาย จัสมิน  สลำบอ  
58 นาย วิศิษฐ์  ฟองชนะ  

 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน  665  บาท 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นาง ธนาภรณ์  ขุนกำแหง  
2 นาง นูรียา  หมัดอาดัม  
3 นาง อริสา  หรดี  
4 นางสาว กนกวรรณ  ธานุชาติ  
5 นางสาว กรวรรณ  ขวัญทอง  
6 นางสาว ขวัญฤทัย  กรงไกรจักร  
7 นางสาว คอดีเยาะห์  หมัดและ  
8 นางสาว จรัสจิตร  สันหวัง  
9 นางสาว จรัสจิตร  สันหวัง  

10 นางสาว จันทร์เพ็ญ  รักเพชร  
11 นางสาว จุฑารัตน์  เทวะยุรัง  
12 นางสาว ฉันทิกา  เส็นทอง  
13 นางสาว ซานีญ่า  หนิบู้  
14 นางสาว ซูฮํยด้า  หวังนุรักษ์ว  
15 นางสาว ณีรนุช  มีเสน  
16 นางสาว ดวงเดือน  หีมอะด้ำ  
17 นางสาว ตัจรีนี  โต๊ะดานอมือตือรี  
18 นางสาว นาซูฮา  สาและ  
19 นางสาว นิตยา  หมัดโตะปาน  
20 นางสาว นิมุรนี  เจะมะ  
21 นางสาว เบญญา  เกษมณี  
22 นางสาว ปวีณา  มายคอย  
23 นางสาว ปัญญพัตน์  วรรณรัตน์  
24 นางสาว ปิรานัน  แจ่มดวง  
25 นางสาว พลอยไพริน  สุวรรณชนะ  
26 นางสาว พิมพ์ใจ  ชูน้อย  
27 นางสาว ฟาดีละห์  เจาะบองอ  
28 นางสาว ฟาตีฮะห์  เจาะบองอ  
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ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
29 นางสาว ภณิตา  พรหมสุวรรณ  
30 นางสาว ยุสรา  กาหลง  
31 นางสาว รุสมาเรีย  จันทรังษ ี  
32 นางสาว วริศรา  เส็มย้ง  
33 นางสาว วาสินี  ตนยะแหละ  
34 นางสาว แวสุไรนี  ปะกียา  
35 นางสาว สิริธร  หะยีหวังกอง  
36 นางสาว สุปราณี  อัตตพันธ์  
37 นางสาว หัซวานี  สอละซอ  
38 นางสาว ใหม่ซาเราะห์  หมัดและ  
39 นางสาว อนงค์  วิบูลย์ธรรมปาละ  
40 นางสาว อรดา  แซ่เจน  
41 นางสาว อลิฐา  เก็มเด็น  
42 นางสาว อาดีละห์  ปันดีกา  
43 นางสาว อาทิตย์ติยา  ทองมาส  
44 นางสาว อาทิตยา  อินอักษร  
45 นาย ทวีศกัดิ ์ สันสน  
46 นาย วรวีร์  ศรีนุรจน ์  
47 นาย สัณหณัฐ  ศิริบุญ  

 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน  665  บาท 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว จันทิมา  ตอหอ  
2 นางสาว จันทิรา  อิตำ  
3 นางสาว ชญาภา  ช่างด ี  
4 นางสาว ชลลดา  หวังหลำ  
5 นางสาว ณ หทัย  สมบูรณ์  
6 นางสาว ธันยวีย์  สือร ี  
7 นางสาว นัฎชา  เจ๊ะเด็ง  
8 นางสาว นันท์นภัส  นิธินนท์กาญจน์  
9 นางสาว นันทิยา  สุวรรณรัตน์  

10 นางสาว นัสรีน  มะตีเย๊าะ  
11 นางสาว นุชสิรี  พรหมณ ี  
12 นางสาว นูรีนา  บ่อเตย  
13 นางสาว ฟาตีมะ  สาและ  
14 นางสาว วรรณนิสา  หมะเด  
15 นางสาว สาปีน๊ะ  กังแซ  
16 นางสาว สาปีน๊ะ  กังแซ  
17 นางสาว สุใบด๊ะ  ปาเนาะ  
18 นางสาว สุฮัยนี  เวชชะกะ  
19 นางสาว อัลยารีนา  ท่าหมอไทร  
20 นางสาว อารยา  สะเม๊าะ  
21 นาย จรัญ  สุขจรุ่ง  
22 นาย ชนนภัทร  คีรีนารถ  
23 นาย ธนพงศ์  บุญยะฤทธิ์  
24 นาย นูรีต้า  สนิหว ี  
25 นาย มููฮัมหมัดมูนิร  หมะหนับเด็น  
26 นาย วรเทพ  เมืองเขียว  
27 นาย วุฒิชัย  ดีหน ู  
28 นาย อดิศักดิ์  เหม  
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ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
29 นาย อิบรอฮีม  อนันทบริพงค์  

 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการ  จำนวน  665  บาท 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 จ่าสิบตำรวจ พงษ์พัฒน์  เสาะสุวรรณ์  
2 นาง วาสนา  หนูประกอบ  
3 นาง สุวิมล  เสาะสุวรรณ์  
4 นางสาว กาญจนา  ปานจีน  
5 นางสาว กิตติมา  สุวรรณบรรดิฐ  
6 นางสาว ซาวียะห์  กายียุ  
7 นางสาว นารีมาน  จะปะกิยา  
8 นางสาว นุรญานา  ระสอปุ  
9 นางสาว ฟาตีฮะห์  สือนิ  

10 นางสาว ยุสรอ  โส๊ะหวัง  
11 นางสาว รสริน  มุสอแยนา  
12 นางสาว รอฮานา  แมคอ  
13 นางสาว รัชนก  สุวรรณละเอียด  
14 นางสาว วนิชดา  บิลโต๊ะและ  
15 นางสาว สุภาวดี  เพ็งแก้ว  
16 นางสาว อนุสรา  เจะดือเระ  
17 นางสาว อามีเน๊าะ  สาแม  
18 นางสาว อาอีเส๊าะ  เดิมดอล่า  
19 นางสาว แอนนิต้า  หมัดเล๊าะ  
20 นาย กันตภณ  พุ่มเอ่ียม  
21 นาย จรัญ  จันสมคง  
22 นาย ทวีทรัพย์  ขุนเพชร  
23 นาย นิซูบฮี  นิแมง  
24 นาย พัฒนพงศ์  เผือกพรหม  
25 นาย ภิรายุ  สุวรรณโณ  
26 นาย สุกัญยา  สุวรรณบรรดิฐ  
27 นาย อัศดา  เป๊าะมา  
28 นาย ฮารง  สาและขาว  
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หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน  665  บาท 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว ณัฐธิดา  หนูเข้ง  
2 นางสาว ดรีมดริน  เพ็งลือชา  
3 นางสาว พิมพ์ใจ  โรจนาเมธา  
4 นางสาว รัชนก  สุวรรณละเอียด  
5 นางสาว ศิริพร  นุ้ยดี  
6 นางสาว สุนิษา  ศรีวับ  
7 นางสาว สุภาวดี  สังข์น้อย  
8 นาย ชวนากร  ไชยคีรี  
9 นาย สันติชัย  ชัยพรม  

 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน  665  บาท 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นาง ณัฐชยา  แซ่อุ่ย  
2 นางสาว จาริณี  รอสะอะ  
3 นางสาว จุฑามาศ  สิทธิพงษ์  
4 นางสาว จุไร  กาญจนมณี  
5 นางสาว ชวัลพัชร  สวุรรณโณ  
6 นางสาว ซีต้า  เเกัวคง  
7 นางสาว ณัฐพร  ไชยชนะ  
8 นางสาว นพรัตน์  บัวเพชร  
9 นางสาว นันท์นภัส  บริมาตร  

10 นางสาว นิตยา  ใจแผ้ว  
11 นางสาว นิธินาฎ  ดำประเสริฐ  
12 นางสาว นูรูยันนะห์  มะเส็น  
13 นางสาว เนติมา  มณีรัตน์  
14 นางสาว โนรีซัน  เหมมา  
15 นางสาว ปิยเนตร  พรหมทองนวล  
16 นางสาว พชรพรรณ  ไชยแก้ว  
17 นางสาว พิมพ์นิภา  ชะนะบัญญัติ  
18 นางสาว ฟ้าประทาน  แอคำ  
19 นางสาว ฟาราห์นัส  เดเระมะ  
20 นางสาว มณฑา  แก้วทอง  
21 นางสาว รุ้งฤดี  ทองแสง  
22 นางสาว วทันญา  พรหมดี  
23 นางสาว ศุภกานต์  ญาณวิโร  
24 นางสาว สิรภัทร  ซ้ายศร ี  
25 นางสาว โสธิญา  ชายอิน  
26 นางสาว อาทิติยา  แซ่ลิ่ม  
27 นางสาว อามิน๊ะ  เบญฤทธิ์  
28 นางสาว อาริษา  ขุนณะการ  
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ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
29 นาย กันดิศ  ผลบุญ  
30 นาย เกียรติคุณ  อ่อนสมเพ็ชร  
31 นาย เฉลิมพร  พุ่มแก้ว  
32 นาย ชินาวี  คงเรื่อง  
33 นาย ซาลาม  สูสวัสดิ ์  
34 นาย ณัชพล  สาระ  
35 นาย เทพพิทักษ์  ญานวิโร  
36 นาย นราพร  คงสะระณะคง  
37 นาย นาซอรี  หมะแหละ  
38 นาย นุรมาน  อาฆง  
39 นาย ปรัชญา  ชลภักด ี  
40 นาย ปิยมินทร์  หมัดอะดั้ม  
41 นาย ปุณยวีร์  มณีอ่อน  
42 นาย เปรม  จินดาราม  
43 นาย ภารดร  บูเอียด  
44 นาย มูฮำหมัดอาลิฟ  กูโน  
45 นาย ฤทธิพันธ์  มันดาเห  
46 นาย สุชาติ  สันดาโอ๊ะ  
47 นาย สุรศักดิ์  เฟ่ืองอนงค์  
48 นาย เสกสรร  เกศแก้ว  
49 นาย อดิศร  ทวีรัตน์  
50 นาย อรุณชัย  ผะอบทอง  
51 นาย อลีฟ  ด่าโอ๊ะ  
52 นาย อัฟนันต์  เด็นมานิ๊  
53 นาย อาดัม  อูมาสะ  
54 นาย อานนท์  ไชยภักดี  
55 นาย อานัส  และมูสอ  
56 นาย อาหามะ  ยูโซะ  
57 นาย อิรฟาน  กาเราะ  
58 นาย ฮาลียะ  ลาเตะ  

 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน  665  บาท 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว สุนิษา  แก้วอ่อน  
2 นางสาว พรลภัส  ดำช่วย  
3 นางสาว ปรียาพัทธ์  สร้อยสน  
4 นาย ทวีป  เทพอินทร์แก้ว  
5 นางสาว รวีวรรณ์  กลางณรงค์  
6 นาย รณชัย  แสงวงค์ประสงศ์  
7 นางสาว ธนาวดี  ปิยะเอกชัย  
8 นางสาว สรารัตน์  โต๊ะหมัด  
9 นางสาว สุกัญญา  รอดแก้ว  

10 นางสาว อิงกมล  เซ่งรัตน์  
 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน  665  บาท 
  3) ดำเนินการย้ายศูนย์การเรียน/ย้ายสาขาวิชา ในวันรายงานตัว 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นาง เขมจีรา  กิจบันชา  
2 นางสาว กนกพร  บุญประวิด  
3 นางสาว กีรติ  สาแล๊ะ  
4 นางสาว เกวริน  เพชรเกลี้ยง  
5 นางสาว เกษราภรณ์  พูนบำเพ็ญ  
6 นางสาว จุรีรัตน์  เย็นใจ  
7 นางสาว พัทธนันท์  เรืองสุข  
8 นางสาว วราภรณ์  โชติยานนท์  
9 นางสาว วราภรณ์  รามวงศ์  

10 นางสาว วิไลลักษณ์  เฝือคง  
11 นางสาว สุธาสินี  แก้วชุมพันธ ์  
12 นางสาว สุภาวดี  สังข์น้อย  
13 นางสาว สุวนันท์  ทองเอียด  
14 นาย กฤษณ์  เหล่าไชย  
15 นาย ศิวากร  ศัลศาลา  

 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน  665  บาท 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว จิราวรรณ  สังข์แก้ว  
2 นางสาว ชลดา  ชูพุ่มพัว  
3 นางสาว ซูไฮลา  จะรง  
4 นางสาว ธัญญารัตน์  จันทสี  
5 นางสาว นภสร  จันทะคาม  
6 นางสาว นิภาวดี  สวุรรณะ  
7 นางสาว ฟาฎีลา  จิเหม  
8 นางสาว ฟาติม๊ะ  สัยบริสุทธิ์  
9 นางสาว ฟีฟ่า  อาลี  

10 นางสาว ภาวิดา  ทองพรวน  
11 นางสาว มัสรียา  เจ๊ะโก๊ะ  
12 นางสาว ยิหวา  สร้อยณรงค ์  
13 นางสาว สุชาดา  สายแก้ว  
14 นางสาว สุพรรรษา  ชูสุวรรณ  
15 นางสาว โสรยา  เจ้ะดุหมัน  
16 นางสาว อติพร  สุกใสพุ่ม  
17 นางสาว อรดี  แก้วมงคล  
18 นางสาว อารยา  พุทธกูล  
19 นาย ชาฟีอี  เหร็มแอ  
20 นาย ปิยมินทร์  หมัดอะดั้ม  
21 นาย ภัทรพล  สำเนียงเสนาะ  
22 นาย ฤกษ์ชัย  ธรรมจินโน  
23 นาย วัชระ  หัสประดิษฐ์  
24 นาย อัรฟาร์  สะมุดิง  
25 นาย อารีฟีน  อีแต  
26 นาย อำนาจ  พุทธกูล  
27 สิบโท พงษ์ธร  รักษ์วงค์  
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หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน  665  บาท 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นาง กัญญารัตน์  นพรัตน์  
2 นาง สุชาดา  อมัศรัตน์  
3 นางสาว กรกมล  พรหมจรรย์  
4 นางสาว เกศรา  ชุมปรางค์  
5 นางสาว คณิตา  ภาคโร  
6 นางสาว จิตตราภา  โอสถวิสทุธิ์  
7 นางสาว ธัญญารัตน์  โอสถวิสุทธิ์  
8 นางสาว ธัญลักษณ์  สมพงศ์  
9 นางสาว พรปวีณ์  พูลแก้ว  

10 นางสาว เมรัสยา  ชนะกาล  
11 นางสาว ยุภาวดี  พุทธกูล  
12 นางสาว วรรวิษา  เบ็ญจวรรณ ์  
13 นางสาว วัชญา  ธรรมโชต ิ  
14 นางสาว วิภารัตน์  มณีรักษ์  
15 นางสาว สุทธิดา  อุตโร  
16 นางสาว สุนิดา  สวัสด ี  
17 นางสาว สุวภามณ  เช้าแป้น  
18 นางสาว เหมือนฝัน  แตงจันทึก  
19 นางสาว อาทิตยา  ศรีสวัสดิ์  
20 นางสาว อาอีฉ๊ะ  หมัดเหล็ม  
21 นาย เจษฎา  สังข์ทอง  
22 นาย ชัยเดช  บัวแก้ว  
23 นาย ธนกร  ทองจันทร์  
24 นาย นันทชัย  พรหมราช  
25 นาย นันทพร  ศิริรัตน์  
26 นาย นิธิพร  แจ้งกระจ่าง  
27 นาย นิธิพัฒน์  พรหมราช  
28 นาย ไพศาล  จองเดิน  
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ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
29 นาย ยสินธร  เสือกลับ  
30 นาย ศุภวัฒน์  พรหมจรรย์  
31 นาย สุชาติ  เสือกลับ  
32 นาย สุวิทย์  ลักษณาวงศ์  
33 นาย อดุลย์  นวลละออง  
34 นาย อนุกูล  เกิดเอียด  
35 นาย อนุชา  ชุมทอง  
36 นาย อภิสิทธิ์  แจ้งกระจ่าง  
37 นาย อ๊อด  เทพแก้ว  
38 นาย อามีน  หมานระโต๊ะ  

 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน  665  บาท 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว กนกพิชญ์  สวาหลัง  
2 นางสาว จารุธารา  เสนาวรรรณ  
3 นางสาว นิติยา  หมัดอะดั้ม  
4 นางสาว สิรภัทร  สุวรรณชาตรี  
5 นางสาว อรฉัตร  สุขแก้ว  
6 นาย เฉลิมเกียรติ  นวลวิลัย  
7 นาย วีรวุธ  สาและ  
8 นาย สุริยา  ยดย้อย  

 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
  2) ดำเนินการย้ายสาขาวิชาในวันรายงานตัว 
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รายช่ือผู้สมัคร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุชุมชน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นาง วนิดา  บุญมาก  
2 นางสาว กนกวรรณ  ฆังรัตน์  
3 นางสาว ซอฟีย๊ะห์  สมาอูน  
4 นางสาว ซัลวาณี  อุเหยะ  
5 นางสาว ณัฏฐณิชา  เส็นเลาะ  
6 นางสาว ณัฐการณ์  อินทรัตน์  
7 นางสาว ตอยยีบ๊ะฮ์  หะยีมะซะ  
8 นางสาว นีซะ  สาเฮาะ  
9 นางสาว นูรัยดา  เพ็งเจ  

10 นางสาว นูรีซา  นิยา  
11 นางสาว ฝาตีเม๊าะ  หมัดหละ  
12 นางสาว พรฟิรเดาว์  สรประสิทธิ์  
13 นางสาว พัฒนนท์  นพรัตน์  
14 นางสาว ฟาตีฮะห์  ดือราเซะ  
15 นางสาว ฟีรดาส  โบ  
16 นางสาว มนัสราศ์  เสาะมัน  
17 นางสาว ยศวดี  หนูพรมแก้ว  
18 นางสาว ยุสรา  กาหลง  
19 นางสาว รอฮานา  ยิหวัง  
20 นางสาว รานี  สีแก้วอ่อน  
21 นางสาว รุจิกาญจน์  หวังนุรักษ ์  
22 นางสาว ไรวินท์  นาวาทอง  
23 นางสาว วนิดา  หะยีล่าเห๊ะ  
24 นางสาว ศรัณยา  สังข์ทอง  
25 นางสาว สายสุดา  หะยีล่าเห๊ะ  
26 นางสาว สิรภัทร  มูสอ  
27 นางสาว สุธิชา  ราชพงศ์  
28 นางสาว สุไฮลา  มันนะ  



25 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
29 นางสาว อริสรา  สุวรรณ  
30 นางสาว อรุณี  เพ็งเจ  
31 นาย ดัชเชล  อนันต์เดช  
32 นาย นัทดนัย  ไกรยบุตร  
33 นาย บีลาล  มะหลี  
34 นาย พสิษฐ์  รัพยูร  
35 นาย มะกอเซ็ง  เปาะหะ  
36 นาย มุมีนีน  หมัดเด็น  
37 นาย มุฮัมมัดฟิรเดาซ์  สะอูน  
38 นาย ลูอัย  ล่าเหม  
39 นาย สหชาติ  หวานเกื้อ  
40 นาย สุไรนี  จือเน๊าะ  
41 นาย อนัส  สูโรโรจน ์  
42 นาย อรัช  อะหวัง  
43 นาย อัมรี  หลีดองอย  

 
หมายเหตุ : 1) รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
  2) ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน  725  บาท 
 


