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ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์  

นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ปีการศึกษา 2565 

     
  ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนสงขลา มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา    
ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างว ันที ่ 17 มกราคม – 28 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์             
จำนวน 6 สาขาวิชา นั้น 
  บัดนี้ การสมัครในรูปแบบออนไลน์ได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยชุมชนสงขลา กำหนดให้ผู้สมัคร
ดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565 โดยผู้สมัครจำนวน 466 คน           
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ (รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา แนบท้ายประกาศนี้) 
 

ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน) 
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 86 
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 68 
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 39 
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 54 

รวม 272 
ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  

1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 78 
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 24 
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 13 

รวม 115 
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด สถานที่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนระโนด  

1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 
รวม 10 

ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ สถานที่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนสทิงพระ 
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 19 

รวม 19 
/ลำดับ... 
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ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน) 
ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง สถานที่จัดการเรียนการสอน เทศบาลตำบลควนเนียง  

1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 37 
รวม 37 

ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา สถานที่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 13 

รวม 13 
รวมทั้งสิ้น 466 

 

โดยผู้สมัครตามรายชื่อแนบท้ายประกาศให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. วันและเวลาการยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ 

 

วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม สถานที ่
25 เมษายน 2565 09.00-16.00 น. - ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
 

- สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(สอบสัมภาษณ์วดัเจตคติและคณุสมบัติที่
เหมาะสมของผู้เรียน 
 

- สอบคัดเลือก 
(ทดสอบความรู้พื้นฐานและคามรูเ้ฉพาะ
สาขาวิชา หากไมผ่่านร้อยละ 60  
เรียนปรบัพ้ืนฐาน) 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 

- ห้องกิจการนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ช้ัน 4 อาคารเรยีนวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 

26 เมษายน 2565 09.00-16.00 น. - ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร 
จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี ้

1) สาขาวิชาการจดัการ 
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 

- สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการ และ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
(สอบสัมภาษณ์วดัเจตคติและคณุสมบัติที่
เหมาะสมของผู้เรียน 
 

- สอบคัดเลือก 
(ทดสอบความรู้พื้นฐานและคามรูเ้ฉพาะ
สาขาวิชา หากไมผ่่านร้อยละ 60  
เรียนปรบัพ้ืนฐาน) 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 
 

- ห้องกิจการนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 
 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ช้ัน 4 อาคารเรยีนวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 

27 เมษายน 2565 09.00-16.00 น. - ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 

 
/วัน เดือน ปี... 
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วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม สถานที ่
  - สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถิ่น 
(สอบสัมภาษณ์วดัเจตคติและคณุสมบัติที่
เหมาะสมของผู้เรียน 
 

- สอบคัดเลือก 
(ทดสอบความรู้พื้นฐานและคามรูเ้ฉพาะ
สาขาวิชา หากไมผ่่านร้อยละ 60  
เรียนปรบัพ้ืนฐาน) 

- ห้องกิจการนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 

 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ช้ัน 4 อาคารเรยีนวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 

28 เมษายน 2565 09.00-16.00 น. - ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร 
จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี ้

1) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 

- สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
และ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
(สอบสัมภาษณ์วดัเจตคติและคณุสมบัติที่
เหมาะสมของผู้เรียน 
 

- สอบคัดเลือก 
(ทดสอบความรู้พื้นฐานและคามรูเ้ฉพาะ
สาขาวิชา หากไมผ่่านร้อยละ 60  
เรียนปรบัพ้ืนฐาน) 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 
 

- ห้องกิจการนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 
 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ช้ัน 4 อาคารเรยีนวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 

29 เมษายน 2565 10.00 น.  
เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
จำนวน 6 สาขาวิชา  

เว็ปไซส ์www.sk-cc.ac.th และ 
Facebook วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

7-28 พฤษภาคม 
2565 

08.30-16.30 น. ปรับพื้นฐานผู้เรียน แจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว 
เป็นนักศึกษา 

29 พฤษภาคม 2565 10.00 น.  
เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการเรียนปรบัพ้ืนฐาน เว็ปไซส์ www.sk-cc.ac.th และ 
Facebook วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

30 พฤษภาคม 2565 08.30-16.00 น. รายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียนการศึกษา  
จำนวน 3 สาขาวิชา ดังนี ้
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2) สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3) สาขาวิชาการจดัการ 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 

หมายเหตุ :  
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียม ประมาณ 1,000 บาท 

31 พฤษภาคม 2565 08.30-16.00 น. รายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียนการศึกษา  
จำนวน 3 สาขาวิชา ดังนี ้
1) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
2) สาขาวิขาการท่องเที่ยว 
3) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

- อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 

หมายเหตุ :  
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียม ประมาณ 1,000 บาท 

 

/วัน เดือน ปี... 
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วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม สถานที ่
6 มิถุนายน 2565 09.00-12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
อาคารศูนย์วิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

7 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า 
09.00-12.00 น. 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ ่

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่

ภาคบ่าย 
13.30-15.30 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา 

โรงเรียนกอบกลุวิทยา 

8 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า 
09.00-12.00 น. 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ 

โรงเรียนสทิงพระ 

ภาคบ่าย 
13.30-15.30 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด 

โรงเรียนระโนด 

9 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า 
09.00-12.00 น. 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง 

เทศบาลตำบลควนเนียง 

18 มิถุนายน 2565 08.30-16.30 น. เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การเรียน 6 อำเภอ 
 
2.  เอกสารหลักฐานการสมัคร (ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565) 

1) ใบสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ปีการศึกษา 2565  
(รับที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา) 

2) สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการเรียนจำนวน 6 ภาคการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ  
ถ่ายเอกสารขนาด A4 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
เอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ 
4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ 
5) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาดรูป 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 
6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาใบสำคัญการสมรส ในกรณีที่ชื่อ-สกุล 

ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ 
7) ค่าสมัคร 20 บาท 

 
3. การแต่งกายวันยื่นเอกสารหลักฐาน (ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565) 

- ชุดนักเรียนชาย-หญิง สถานศึกษาเดิมของผู้สมัคร 
- ชุดนักศึกษาชาย-หญิง สถานศึกษาเดิมของผู้สมัคร 
- ผู้ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย กางเกงสแล็คสีดำ ถุงเท้าแบบยาวสีดำ        

รองเท้าหนังสีดำ 
- ผู้หญิงไทยมุสลิม : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย กระโปรงยาวสีดำ ฮีญาบสีขาว         

ไม่มีลวดลาย รองเท้าคัทชูสีดำ 
- ผู้หญิงไทยพุทธ : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นไม่มีลวดลาย กระโปรงสั้นความยาวคลุ่มเข่าสีดำ หรือ

กระโปรงยาวสีดำ รองเท้าคัทชูสีด 
/ 4. การแต่งกายวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่... 
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4. การแต่งกายวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565) 
การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
5. การจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา 

เครื่องแบบนักศึกษาติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดจำหน่าย
เฉพาะวันทำการปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 09.00 – 16.30 น. รายละเอียด ดังนี้ 
1) นักศึกษาชาย : เนคไท เข็มโลโก้ หัวเข็มขัด (ราคารวม 330 บาท) 
2) นักศึกษาหญิง : กระดุมเสื้อ ตุ้งติ้งปกเสื้อ เข็มโลโก้ หัวเข็มขัด (ราคารวม 280 บาท) 

สำหรับชุดนักศึกษา ถุงเท้า รองเท้า ซื้อได้ตามร้านค้าท่ัวไป 
 

6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
1) นางสาว สุภาพร บาเหม เจ้าหน้าที่ธุรการ  สำนักวิชาการ 093-7268501 
2) นาย รังสฤษ  ล่าหับ  นักวิชาการวัดและประเมินผล 094-8059703 

 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2565  
 

 

 

(นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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รายชื่อผู้สมคัร 

หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ปีการศึกษา 2565 

 

จำนวน 6 สาขาวิชา และ 6 ศูนย์การเรียน  
ยื่นเอกสารหลกัฐาน สอบสมัภาษณ์ สอบคดัเลือก  

ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ดังนี ้
 

1. ยื่นเอกสารหลักฐาน สอบสัมภาษณ์ สอบคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2565 
1) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 86 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ ่    จำนวน  78 คน 

 

2. ยื่นเอกสารหลักฐาน สอบสัมภาษณ์ สอบคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 2565 
1) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการ 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 39 คน 

2) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 25 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด    จำนวน 10 คน 

 

3. ยื่นเอกสารหลักฐาน สอบสัมภาษณ์ สอบคัดเลือก วันที่ 27 เมษายน 2565 
1) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 86 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา    จำนวน 13 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ    จำนวน 19 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ ่    จำนวน 24 คน 
- ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง    จำนวน 37 คน 

 

4. ยื่นเอกสารหลักฐาน สอบสัมภาษณ์ สอบคัดเลือก วันที่ 28 เมษายน 2565 
3) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ ่    จำนวน 13 คน 

4) หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา     จำนวน 54 คน 

 
หมายเหตุ : ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว เบญจรัตน ์เกื้อสังข์  
2 นางสาว เจนจิรา เหร็มเเอ  
3 นางสาว เกวลิน แก้วรงค ์  
4 นางสาว อารยา สะเม๊าะ  
5 นางสาว อามีน๊ะ เจ๊ะมุ  
6 นางสาว อาตีก๊ะ เเก้วสุกเเสง  
7 นางสาว สุไลลา โกมลตร ี  
8 นางสาว สุวิมล จันทร์สุวรรณ  
9 นางสาว สุรีนัน แวลอเดร ์  

10 นางสาว ศิริกัญญา รักเดชษ์  
11 นางสาว ศศิมา ชัยนิกูล  
12 นางสาว วรดา แก้วโชติรุ่ง  
13 นางสาว รอฮายาตี บาเฮง  
14 นางสาว ย๊ะ  แก้วโรจน ์  
15 นาย มุฮัมมัดฟริเดาซ์ สะอูน  
16 นางสาว ภคนันท์  จันทร์ทอง  
17 นางสาว ฟาตอนะห์ อีปง  
18 นาย พัฒนนท์ นพรัตน ์  
19 นางสาว พรนภา  หมะหมิน  
20 นางสาว ฝาดีล๊ะห ์ โหะเล๊ะ  
21 นางสาว นูรีดา สุหลง  
22 นางสาว นูมีรา   สาหล ี  
23 นางสาว นุรด ี โดยหมะ  
24 นางสาว นิสา เล๊าะแล๊ะ  
25 นางสาว นุรฮายาตี เจะอาล ี  
26 นางสาว โสรญา มุเส๊ะ  
27 นางสาว เบญจมาศ ดีวงศ ์  
28 นางสาว หุสนา ดือมาลี  
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ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
29 นางสาว ฟิตตรีญาณี เต็มดำ  
30 นางสาว ปาริชาติ ช่วยสุข  
31 นางสาว ตอฮีเร๊าะห ์ อีซอ  
32 นางสาว กัสมาร์ ดอกา  
33 นางสาว ฮัสนะห์ เด็ง  
34 นางสาว นิมุรนี เจะมะ  
35 นาง วานใส  
36 นางสาว ปัทมพรรณ ฤกษ์เมอืง  
37 นางสาว จรัญญา มะมิง  
38 นางสาว ดารีซะห์ ตาเยะ  
39 นางสาว ดวงกมล แก้วมรกฏ  
40 นางสาว ณัฏฐธิดา พรหมรักษา  
41 นางสาว ซารีปะห์ กียะ  
42 นางสาว จัสมิน อาแว  
43 นางสาว มาซีเต๊าะห ์  สะน ิ  
44 นางสาว ฮุดารียะห์ ดินอะ  
45 นางสาว อุไรรัตน์ สุขแก้ว  
46 นางสาว อาอีฉ๊ะ หนิ  
47 นางสาว อามีเนาะห์ มาหะหมะ  
48 นางสาว สุไฮลา มันนะ  
49 นางสาว สุไลคอ หะยะ  
50 นางสาว สุไรดา อาแว  
51 นางสาว สุนารี หมอกโคกสูง  
52 นางสาว ลัยลา หลียะลา  
53 นางสาว มาริสา กริยา  
54 นางสาว ฟิตดาวร์ กานุง  
55 นางสาว พรอนงค์ เขียวสนาม  
56 นางสาว บุษบา เพชรข้าหรี  
57 นางสาว นูไรนี วาแม  
58 นางสาว นูรีซัน สาและ  
59 นางสาว นูรฮานัน เจะอาลี  
60 นางสาว นูรอัยด้า หลียะลา  
61 นางสาว นุรฮายาตี เจะอาล ี  
62 นาย อุสมาน มะหล ี  
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ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
63 นางสาว ปรมาภรณ์ ไชยสวนแก้ว  
64 นางสาว ปภาวี บัวช่ืน  
65 นางสาว ธมนวรรณ เพ็ชรม ี  
66 นางสาว ตัสณี สาและ  
67 นางสาว กนิษฐา ไชยศร ี  
68 นางสาว สาปีนะ เจะหมาด  
69 นางสาว นูรอัยนี บาโง  
70 นางสาว กนิษฐา ไชยศร ี  
71 นางสาว สุมาลี หมัดยะมา  
72 นางสาว อรอุมา สุวรรณมาล ี  
73 นางสาว ปิ่นสุดา  เหร็นเร๊ะ  
74 นางสาว กชวรรณ อุไรรัตน ์  
75 นางสาว วรรณวิสา เจ๊ะมะหล ี  
76 นางสาว ปิยะนุช หมาดหล ี  
77 นางสาว ณัฐกฤตา พลับขำ  
78 นางสาว ดารีนา หลียะลา  
79 นางสาว ซูรัยยา เดหน ิ  
80 นางสาว ซีตีปาตีเมาะ  สามะ  
81 นางสาว ชุติกาญจน์ สมใจ  
82 นางสาว จุฑามาศ สิทธิพงษ์  
83 นางสาว นุซไอนี โอะหรี  
84 นางสาว นาดียะห์  แขวงบู  
85 นางสาว ปาริชาติ แซ่ขอ  
86 นาย นภัสกร แสะบีดิง  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  25  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว กนกวรรณ ธานุชาติ  
2 นางสาว กชกร คมทองหลาง  
3 นางสาว เกวลิน กล่อมเกลี้ยง   
4 นางสาว ขวัญฤทัย กรงไกรจกัร  
5 นางสาว จรัสจิตร  สันหวัง  
6 นางสาว จิตรวี สังขะโร  
7 นางสาว จีรภัทร ลอยสุวรรณ ์  
8 นางสาว เจนจิรา  ก่ำเสน  
9 นางสาว ชัญญาภัค หน่อเพ็ชร  

10 นาย ชากีรีน  เยือกเย็น  
11 นางสาว ซัซวานี หามะ  
12 นางสาว ซานีญ่า หนิบู ้  
13 นาย ซุลฟา หยีสัน  
14 นางสาว ซูวัยบะห์ กามา  
15 นางสาว ซูฮัยด้า หวังนุรักษ ์  
16 นางสาว ญาดา เนตรช่วงโชติ  
17 นางสาว ณัฐมน รัตนโสภา  
18 นางสาว ดวงเดือน หีมอะด้ำ  
19 นางสาว ธัญญรัตน์ สุวรรณรตัน ์  
20 นางสาว จันทร์เพ็ญ รักเพชร  
21 นางสาว จุฑารัตน์ เทวะยุรัง  
22 นางสาว ปัญญพัฒน์ วรรณรตัน์  
23 นางสาว ภัทรภร  ดาวโชติ  
24 นางสาว ภาวดี เลิศคารม  
25 นางสาว จันทร์นิภา เหมือนคิด  
26 นางสาว นริศรา กลับอยู ่  
27 นางสาว นัจมีย์ ศรีสวัสดิ ์  
28 นาง ธนาภรณ์ ขุนกำแหง  
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ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
29 นาง นูรียา หมดัอาดัม  
30 นางสาว จันทิมา  ทิพย์มาน  
31 นางสาว ซัลซบีลาห์ อาแวกือเจะ  
32 นางสาว ธัญวรรณ กิ้มเจรญิ  
33 นางสาว ปรียาพัทธ์ สร้อยสน  
34 นางสาว ลักขณา จันทร์แดง  
35 นางสาว สุทธิดา  ขวัญหมุด  
36 นางสาว สุวรรณา ห่อเพ็ชร์  
37 นางสาว อภิวันท์  แก้วสว่าง  
38 นางสาว อามีเราะ มะดีเยาะ  
39 นางสาว กรวรรณ  ขวญัทอง  
40 นางสาว นุรฟาซีลา แอมาโง  
41 นางสาว ภณิตา พรหมสุวรรณ  
42 นางสาว วรรณฤดี ชุมขัน  
43 นางสาว วรรณวิสา มุสิกโร  
44 นางสาว สุปราณ ี อัตตพันธ์  
45 นางสาว อรดา แซ่เจน  
46 นาง ซูฮา สาและ  
47 นาย วรวีร์ ศรีนุรจน ์  
48 นาย สัณหณฐั ศิริบุญ  
49 นางสาว นิฏฐา วานิชพัชรพันธุ์  
50 นางสาว นิตยา หนูขาว  
51 นางสาว เบญญา เกษมณ ี  
52 นางสาว ปรียาพัทธ์ สร้อยสน  
53 นางสาว ปวีณา มายคอย  
54 นางสาว พรทิพย์ จันทร์เล็ก  
55 นางสาว พรนภัส ผกาเเก้ว  
56 นางสาว พลอยไพริน สุวรรณชนะ  
57 นางสาว พิชญ์นรี เดชเปีย  
58 นางสาว พิมพ์ใจ  ชูน้อย  
59 นางสาว รุสมาเรีย จันทรังษ ี  
60 นางสาว วาสินี ตนยะแหละ  
61 นางสาว สินีนาฏ  เสียงดัง  
62 นางสาว สุกัญญา บิลมะสะและ  
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ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
63 นางสาว สุกัลยา สากาตา  
64 นางสาว สุธาทิพย์ บุญมาก  
65 นางสาว สุธาสินี แก้วชุมพันธ ์  
66 นางสาว เสาวลักษณ์ สุทธิโพธิ์  
67 นางสาว หัชวานี ซอละสอ  
68 นางสาว หัซวานี สอละซอ  
69 นางสาว อนงค์ วิบูลย์ธรรมปาละ  
70 นางสาว อรจิรา สงไข่  
71 นางสาว อริสา หรด ี  
72 นางสาว อลิฐา เก็มเด็น  
73 นางสาว อาทิตย์ติยา ทองมาส  
74 นางสาว อาทิตยา อินอักษร   
75 นางสาว อารียา บิลเส็ม  
76 นางสาว อุมาพร  ชูศร ี  
77 นางสาว อุไรวรรณ เพชรทอง  
78 นางสาว ญาดา เนตรช่วงโชติ  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  25  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว ฮารีส อับดุลเล๊าะ  
2 นางสาว อาอีฉ๊ะ หมัดเหล็ม  
3 นางสาว อาตีนี สะอ ุ  
4 นางสาว อัสมา สายหมัน  
5 นาย อดิศักด์ิ  เหม  
6 นางสาว สิรินาถ แก้วเพ็ชร  
7 นางสาว สาลีนี ช่วยเหม๊าะ  
8 นางสาว สายสุดา หะยีล่าเห๊ะ  
9 นางสาว ศรารันย์ เด็นอาเร๊ะ  

10 นาย วุฒิชัย ดีหน ู  
11 นาย วีรวุธ สาและ  
12 นางสาว วนิสา มูณ ี  
13 นางสาว วนิดา หะยีล่าเห๊ะ  
14 นางสาว วนิดา บุญมาก  
15 นางสาว รัตนาภรณ์ หวันตุหมัน  
16 นางสาว มุมีนีน หมัดเด็น  
17 นางสาว มาริสา พรหมอินทร ์  
18 นางสาว ฟ้าใส กลมด ี  
19 นางสาว นุฮา  หมะหล ี  
20 นาย วรเทพ เมืองเขียว  
21 นาย จรัญ สุขจรุ่ง  
22 นาย อิบรอฮีม อนันทบริพงค ์  
23 นาย อรัช อะหวัง  
24 นางสาว สุกัญญา  หาญณรงค์  
25 นางสาว สาปีน๊ะ กังแซ  
26 นางสาว ศุภกานต์ ญาณวิโร  
27 นางสาว นูรอีมาน หมะอุเส็น  
28 นางสาว ณ หทัย สมบรูณ ์  
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ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
29 นางสาว กรรณิการ ์เต็มเบ่ียม  
30 นางสาว สุใบด๊ะ ปาเนาะ  
31 นางสาว นัฎชา เจ๊ะเด็ง  
32 นางสาว มานีแย บ่อเตย  
33 นางสาว นัสรีน  มะตีเย๊าะ  
34 นางสาว กนกวรรณ สายศิลป ์  
35 นางสาว อัลยารีนา ท่าหมอไทร  
36 นางสาว ธันยวีย์ สือร ี  
37 นางสาว ธิดารัตน์ ฟูพันธ์  
38 นางสาว ชลลดา หวังหลำ  
39 นางสาว จันทิมา ตอหอ  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  26  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว โซเฟีย สะอ ุ  
2 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองรัตน ์  
3 นางสาว อริสรา สุวรรณ  
4 นาย อนัส มะสามัน   
5 นางสาว สุวิมล เสาะสุวรรณ ์  
6 นาย ศุภณัฐ สวาสดิ์ธรรม  
7 นางสาว วนิชดา บิลโต๊ะและ  
8 นางสาว ลานีซะ  เดิมดอล่า  
9 นางสาว รัตติยา มุนีรุ่งโรจน์  

10 นางสาว มากีต้า มั่นคง  
11 นาย ภิรายุ สุวรรณโณ  
12 นางสาว ฟาตีฮะห์ สือน ิ  
13 นางสาว ปริศนา สุวะโจ  
14 นาย พงษ์พัฒน์ เสาะสุวรรณ ์  
15 นาย จรัญ จันสมคง  
16 นาย กวินณภัทร แก้วมรกฏ  
17 นางสาว นาตาซา มะล ี  
18 นางสาว กีฟารี มาหามิต  
19 นางสาว นันทกร เละดุวี  
20 นางสาว แอนนิต้า หมัดเล๊าะ  
21 นางสาว ณัฐฏวรรณ์ ไพโรจน์  
22 นางสาว ฐิติชญา พุฒประสม  
23 นาย จักรกฤษณ์ สังข์อยุธย์  
24 นาย อาซีด สายวารี  
25 นางสาว สุภาวดี เพ็งแก้ว  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  26  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นาย เขมชาต ิ จันทมุณ ี  
2 นางสาว อรนุช ทุ้ยสกุล  
3 นางสาว  สุภัทรา ดำขลิ้ง  
4 นางสาว ประพัสสร พงศ์ชูศร ี  
5 นางสาว นภาพร ทนน้ำ  
6 นางสาว ธัญชนก ยังแก้ว  
7 นาย ชวนากร ไชยคีรี  
8 นาย ชนากานต์ รัตนชัย  
9 นางสาว จิราภรณ์ แก้วมโณ  

10 นางสาว คำปิว ปู่น้อย   
 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  26  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว โสรยา เจ้ะดุหมัน  
2 นาย เสกสรร เกศแก้ว  
3 นางสาว เปาซี  ตาเหล็ม  
4 นาย เปรม จินดาราม  
5 นาย เทพพิทักษ์ ญานวิโร  
6 นางสาว กัญภิรมย์ เกื้อก่อแก้ว  
7 นางสาว อามีเน๊าะ สาเมาะ  
8 นาย อานัส และมูสอ  
9 นางสาว อาทิติยา แซ่ลิ่ม  

10 นางสาว อาซีซะห ์ อีแต  
11 นางสาว อรัญญา มูลสิน  
12 นาย อดิศร ทวีรัตน ์  
13 นางสาว สุดาพร เขียวมณีนัย  
14 นางสาว สีตีฝาตีเม๊าะ สุหลง  
15 นางสาว ศิรินภา ศักดิ์หวาน  
16 นางสาว วรรณนิสา หมะเด  
17 นางสาว วทันญา พรหมด ี  
18 นาย ระพีพัฒน์ แก้วโกมิน  
19 นาย รอมละห์ มอน๋อง  
20 นางสาว รสสุคนธ์ เพชรช่วย  
21 นางสาว ฟิรดาว เจะแต  
22 นางสาว ฟาราห์นัส เดเระมะ  
23 นางสาว ฟาตีม๊ะ   สาหมีสระ  
24 นางสาว พิสุทธิ์ แก้วนาว ี  
25 นางสาว พิมพ์นิภา ชะนะบัญญัติ  
26 นางสาว พาตะเม๊าะ  ยูโซ๊ะ  
27 นางสาว พัดวรี ศรีสมบูรณ ์  
28 นางสาว ปุญชรัสมิ์ แก้วมาก  
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ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
29 นางสาว นูรูยันนะห์ มะเส็น  
30 นางสาว นูรุนนาดา เเม  
31 นางสาว นูรีม๊ะ ดาเล็งสะ  
32 นางสาว นุสราภรณ์ แก้วรุ่งศรี  
33 นางสาว นุษรา ชนะสงคราม  
34 นาย เฉลิมพร พุ่มแก้ว  
35 นาย วีระวัตร์ เพ็งสีแก้ว  
36 นาย มะสุกรี แมเร๊าะ  
37 นาย พิพัฒน์ สมทอง  
38 นาย กันตภณ พุ่มเอี่ยม  
39 นาย เฟาซัน รายา  
40 นาย อำราน สาและ  
41 นาย อับดุลเลาะ ปังลีมา  
42 นาย ธนพล พรหมเอียด  
43 นาย ชรินทร์ หมาดมีหนา  
44 นาย กิตติคุณ นุ่นเกลี้ยง  
45 นาย  ฮาลียะ ลาเตะ     
46 นางสาว นาดียะห ์แขวงบู  
47 นางสาว เปมิกา ชนะวรรโณ  
48 นางสาว อัยรฎา ทองไฝ  
49 นางสาว สิรภัทร ซ้ายศร ี  
50 นางสาว ศุภกานต์ ญาณวิโร  
51 นางสาว ปรียานุช โกษัยกานนท์  
52 นางสาว นิธินาฎ ดำประเสริฐ  
53 นางสาว จุฑารัตน์ คงสีแก้ว  
54 นางสาว รานี สีแก้วอ่อน  
55 นางสาว ยศวดี หนูพรมแก้ว  
56 นางสาว ฟ้าประทาน แอคำ  
57 นางสาว ปะจิมา แก้ววิจิตร  
58 นางสาว นราพร คงสะระณะคง  
59 นางสาว นพรัตน์ บัวเพชร  
60 นางสาว สุกัญญา สอหน๊ะ  
61 นางสาว ปิ่นสุดา  เหร็นเร๊ะ  
62 นางสาว มาเรียม เบ็ญกั่วล๊าพ  
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ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
63 นางสาว ทิพวิมล  ศรีนุ่น  
64 นางสาว ณัฐพร ไชยชนะ  
65 นางสาว ณัฐชยา แซ่อุ่ย  
66 นางสาว ซารีปะห์ อีแต  
67 นางสาว ชาฟีอี เหร็มแอ  
68 นางสาว กัลย์วริยา เต๊ะหลง  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  27  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว สุนิษา แก้วอ่อน  
2 นางสาว สิริรัตน์ ขุนธรรมอาสน์  
3 นางสาว สรารัตน ์โต๊ะหมัด  
4 นางสาว วนิดา เพชรรัตน์  
5 นางสาว ลัดดาวัลย ์ แก้วภักบุญ  
6 นางสาว พรลภัส ดำช่วย  
7 นาย อำนาจ พุทธกูล  
8 นาย สุริพงศ์ ห้วนก้ง  
9 นางสาว ฮาวาติฟ ดาอี  

10 นางสาว อารยา พุทธกูล  
11 นางสาว รวีวรรณ์ กลางณรงค์  
12 นางสาว ธัญนันท์ ศักดิ์ภูเขียว  
13 นางสาว กนกวรรณ ทองสาย  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  27  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว เขมจีรา กิจบันชา  
2 นางสาว เกษราภรณ์  พูนบำเพ็ญ  
3 นางสาว เกวริน เพชรเกลี้ยง  
4 นางสาว อตินุช เพชรโรจน์  
5 นางสาว สุวนันท์ ทองเอียด  
6 นางสาว สิรภัทร ทองรักษ ์  
7 นางสาว วราภรณ์ โชติยานนท ์  
8 นางสาว วราภรณ์ รามวงศ์  
9 นาย ชโนทัย พุทธบรรจง  

10 นางสาว วิไลลักษณ์ เฝือคง  
11 นางสาว วรนุช บัลลัง  
12 นางสาว พรทิพย์ บัวแก้ว  
13 นางสาว พชรพร ทองเมือง  
14 นางสาว สุวรรณรัตน์ มะเดื่อ  
15 นางสาว ลลิตา กาญจนาโรจน์  
16 นางสาว ทิพวัลย์ โนร ี  
17 นาย ก้องภาค สุขธร  
18 นาย กีรติ สาแล๊ะ  
19 นางสาว กนกพร บุญประวิด  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  27  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว เหมือนฝัน แตงจันทกึ  
2 นางสาว เกตุแก้ว บุญศร ี  
3 นางสาว อัรฟาร์ สะมุดิง  
4 นางสาว สุวิมล ชูนุ้ย  
5 นางสาว สุพรรษา ชูสุวรรณ  
6 นางสาว สุทธินันท์ พรหมศร  
7 นางสาว สุทธิกานต์ กาญจนวงศ ์  
8 นางสาว ศิรินันท์ พรมเส้ง  
9 นางสาว ลิเดีย บุญธรรม  

10 นางสาว ภาวิดา ทองพรวน  
11 นาย พงษ์ธร รักษ์วงค์  
12 นางสาว นูรีซัน  ยูโซะ  
13 นาวสาว จิราวรรณ. สังข์แก้ว  
14 นาย อภิเดช  ช่วยพวก  
15 นาย วัชระ หัสประดิษฐ ์  
16 นางสาว กชภัส สมิทจิต  
17 นางสาว ธนัญญา หลัมบินสะ  
18 นางสาว นภสร จันทะคาม  
19 นางสาว ธัญญารัตน์ จันทส ี  
20 นางสาว สุรีรัตน์ เอียดประพาล  
21 นางสาว ชลธิชา อ้วนชุม  
22 นางสาว ชลดา ชูพุ่มพัว  
23 นางสาว จุติพร นิลวรรณ  
24 นางสาว นิลาวัลย์  ทองศร ี  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  27  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นาย เกียรติศักดิ ์แก้วสว่าง  
2 นาย เจษฎา สังข์ทอง  
3 นาย ไพศาล จองเดิน  
4 นางสาว กนกรัตน ์ ขุนชิต  
5 นางสาว กรกมล พรหมจรรย ์  
6 นางสาว กัญญารัตน์ นพรัตน์  
7 นางสาว จิตตราภา โอสถวิสุทธิ์  
8 นาย ชัยเดช บัวแก้ว  
9 นาย ณัฐพงศ์ สุดใหม ่  

10 นางสาว ธัญญารัตน์ โอสถวิสุทธิ์  
11 นางสาว ธัญฑิมา มรรคาเขต  
12 นางสาว ธัญลักษณ์ สมพงศ์  
13 นางสาว วรรวิษา เบ็ญจวรรณ์  
14 นางสาว อนงค์นาฎ แก่นเดียว  
15 นางสาว นันทนัช อุ่นนุช  
16 นางสาว เกศรา  ชุมปรางค ์  
17 นางสาว ปัทมาภรณ์ ชำนาญอักษร  
18 นางสาว อาทิตยา ศรีสวัสดิ ์  
19 นาย นันทพร ศิริรัตน ์  
20 นาย ศุภวัฒน์ พรหมจรรย ์  
21 นาย สมบัติ กลัยาศิร ิ  
22 นาย อดุลย์ นวลละออง  
23 นางสาว นิติยา แซ่ตั้น  
24 นาย นิธิพร  แจ้งกระจ่าง  
25 นางสาว ผกาวรรณ พุฒส่องศรี  
26 นางสาว พิชชากร โปจีน  
27 นางสาว มาลิน ี โตะหล ี  
28 นางสาว วิลาวัณย์ บุญมิ่ง  
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ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
29 นางสาว สุชาดา อมัศรัตน ์  
30 นาย สุชาติ เสือกลับ  
31 นางสาว สุทธดิา อุตโร  
32 นางสาว สุนิดา สวัสด ี  
33 นางสาว สุปราณี นูเร  
34 นาย สุวิทย์ ลักษณาวงศ์  
35 นาย อนุกูล เกดิเอียด  
36 นาย อภิสิทธิ์ แจ้งกระจ่าง  
37 นาย อาหมาย ทิ้งทอง  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  27  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นาย อลีฟ ด่าโอ๊ะ  
2 นาย สมเกียรต ิสาแล๊ะ  
3 นาย วันโซเฟีย สะมาแอ  
4 นางสาว รัชนก สุวรรณละเอียด  
5 นาย รอมดี หวังถึก  
6 นางสาว ยุภาวดี พุทธกูล  
7 นางสาว นูไอนี ยูโซ๊ะ  
8 นางสาว นิติยา หมัดอะดั้ม  
9 นางสาว อรฉัตร สุขแก้ว  

10 นางสาว สีตีคอดีเยาะ กาโบะ  
11 นางสาว ซีตีเดวี นิยมบรรเลง  
12 นาย นพดล กะหละหมัด  
13 นาย ธีระพงศ์ สกุลด ี  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  28  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายชื่อผู้สมคัร 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ปีการศึกษา 2565 
 

ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุชุมชน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 นางสาว โซเนีย  ปาทาน  
2 นางสาว เวธิกา ถาวร  
3 นางสาว อัสมัต ยูโซะ  
4 นางสาว อัมรี หลีดองอย  
5 นางสาว อรุณี เพ็งเจ  
6 นาย อภินันท ์ เสมสา  
7 นาย อนัส สูโรโรจน ์  
8 นางสาว สุรัยยา สุพรรณ ์  
9 นางสาว สุภาวดี แก้วบุญส่ง  

10 นางสาว สุภลักษณ ์ หมัดบินสา  
11 นางสาว สุธิชา  ราชพงศ์  
12 นางสาว สีตีอัยห์ช๊ะ บือโต  
13 นาย สมชาย โสพิกุล  
14 นางสาว ศิรินทรา ขุนชิต  
15 นางสาว ลูอัย ล่าเหม  
16 นางสาว รูยานี สายหมัน  
17 นางสาว รุสนานี หวังจ ิ  
18 นางสาว รอฮานา ยิหวัง  
19 นางสาว มารีเยาะ โด  
20 นางสาว มารีน่า อีแต  
21 นาย ภวรัญชน์ มากคช  
22 นางสาว ฟีรดาส โบ  
23 นูรัยดา เพ็งเจ  
24 นาสาว พรฟิรเดาว์ สรประสิทธิ์  
25 นาย มะกอเซ็ง  เปาะหะ  
26 นาย บีลาล มะหล ี  
27 นาย ดัชเชล อนันต์เดช  
28 นางสาว เบญจพร แก้วของสุข  
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ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
29 นางสาว อารียา บางัดสาโยะ  
30 นางสาว อารีนา แก้วสมุท  
31 นางสาว ศิริโฉม หนิเร ่  
32 นางสาว ลักษิกา เพ็ชรดำ  
33 นางสาว รูซเมาะห ์หยงมะเกะ  
34 นางสาว นูรุสฮาวาตี วาเยะ  
35 นางสาว ชญาภา ช่างดี  
36 นางสาว อนิสา เภอแสละ  
37 นางสาว ฟารีดะห์  แวอาแซ  
38 นางสาว พรฟิรเดาว์ สรประสิทธิ์  
39 นางสาว นันทนา แซงราชา  
40 นาย นัทดนัย ไกรยบุตร  
41 นางสาว สุมาลี หมัดยะมา  
42 นางสาว ไรวินท์ นาวาทอง  
43 นางสาว นูรีซา นิยา  
44 นางสาว นาดียะห์ ลาเตะ  
45 นางสาว ซารีนา อาลี  
46 นางสาว ฮาบีบี หมัดนะฮู  
47 นางสาว ตัจรีนี โต๊ะดานอมนตรี  
48 นางสาว ณัฐฏวรรณ์ ไพโรจน์  
49 นางสาว ซาวียะห์  กายีย ุ  
50 นางสาว ซัลวาณี อุเหยะ  
51 นางสาว จิณณะ ทวีเมือง  
52 นางสาว คำนึง  กิ้มยิด  
53 นาย กิตตินันท์ หัดกาเจ  
54 นางสาว กันติมา หลำหัด  

 
หมายเหตุ : ยื่นเอกสารหลกัฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  วันที่  28  เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 


