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            "รถไฟ" พาหนะสุดหรูเมื�อครั�งอดีต ประเทศไทยเป�นประเทศแรก ๆ ที�มีการนํารถไฟเข้ามาใช้
ในการขนส่งมวลชนภายในประเทศ ซึ�งรัชกาลที� 5 มีการสถาปนากรมรถไฟขึ�นในป� พ.ศ. 2433 และเป�ดการ
เดินรถไฟในป� พ.ศ. 2439 ผู้คนมากมายในประเทศใช้รถไฟในการสัญจร มีคนเคยกล่าวไว้ว่า "รถไฟไปถึงท้อง
ที�ใด ท้องที�นั�นจะเจร �ญ" เพราะเมืองหาดใหญ่เองก็มีจุดเร ��มต้นมาจาก "สถานีรถไฟ" เช่นเดียวกันกับ 
"สถานีท่าม่วง" หลายคนคงไม่รู้จักสถานีแห่งนี� แต่หากบอกว่า "สถานีเทพา" เชื�อว่าทุกคนต่างรู้จักกันเป�น
อย่างดี โดยเฉพาะ "ไก่ทอด" อันลือชื�อ 
       "นายเจียกีซี"  หนึ�งในว �รบุรุษคนหาดใหญ่ ทําการสํารวจและขุดหิน เพื�อนําไปใช้ในการถมทางรถไฟ
ทําให้รู้จักพื�นที�ป�าเขา แหล่งนํ�า และเมื�อสร้างทางรถไฟเสร็จสิ�นที�อําเภอโคกโพธิ� จังหวัดป�ตตานี ได้รับโปรด
เกล้าฯ เป�น "ขุนนิพัทธ์จีนนคร" เมื�อรถไฟสายใต้ผ่านอําเภอเทพา ได้นําความเจร �ญด้านคมนาคมมาสู่ 
"สถานีท่าม่วง" สถานีแห่งนี�ตั�งอยู่ห่างจากที�ว่าการอําเภอเทพาประมาณ 8 กิโลเมตร มีเส้นทางสัญจรทางนํ�า
คือ แม่นํ�าเทพาและเส้นทางบกผ่านบ้านเจ้าเมืองเทพา ผ่านวัดเทพาไพโรจน์ไปยังที�ว่าการอําเภอเทพา
        จนกระทั�งป� พ.ศ. 2475 ทางราชการย้ายที�ว่าการอําเภอเทพา มาตั�งที�บ้านท่าพรุ ตําบลเทพา 
ณ ป�จจุบัน ใกล้กับสถานีท่าม่วง เมื�อย้ายที�ว่าการมาตั�งติดกับสถานีรถไฟท่าม่วง การรถไฟจึงเปลี�ยนชื�อ
จาก "สถานีรถไฟท่าม่วง" มาเป�น "สถานีรถไฟเทพา" สถานีเทพาเป�นหนึ�งในสถานีใหญ่ของสงขลา เนื�องจาก
รถไฟจะต้องมาจอดพักเพื�อเติมนํ�าและฟ�น นําไปสู่จุดกําเนิดของ "ไก่ทอดเทพา" หร �อ "ข้าวแกงไก่ทอด" กลาย
เป�นสัญลักษณ์ของอําเภอเทพาในเวลาต่อมา
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เสน่ห์...เมืองเทพา

ประวัติสถานีรถไฟเทพา

เขียนและเร �ยบเร �ยง: หาดใหญ่โฟกัส
ภาพ: @hamzterzkub / Foursquare
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โครงการเลี�ยงหอยนางรมคอนโด
วันท่ี 30 มกราคม  2563 นายพิพัฒนพงษ หงษสัมฤทธิ ์ผูรับผิดชอบโครงการไดลงพ้ืนท่ี
ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือพูดคุยกับกลุมธนาคารปูเก่ียวกับการเลีย้งหอย
นางรม โดยกลุมน้ีมีสมาชิกจํานวน 15 คน ปัจจุบันมีการเลีย้งปลากะพงในกระชังหอยหวาน
และทําธนาคารปู ขอมูลเบ้ืองตนไดทราบวา บริเวณน้ีเป็นคลองมีน้ําไหลผานตลอด มีความ
ลึกประมาณ  3 เมตร มีความเค็ม 25 ppt ในฤดูฝนความเค็มประมาณ  20 ppt ระดับน้ําข้ึน
และลงประมาณ 15  เซนติเมตร จากขอมูลดังกลาว พ้ืนท่ีน้ีเหมาะท่ีจะเลีย้งหอยนางรมได
ตลอดทัง้ปี ดังนัน้ผูรับผิดชอบโครงการจึงพูดคุยเพ่ิมเติมและมีการนัดหมายวา
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 63  จะทําการลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมท่ี1 ประชุมชีแ้จงการเลีย้งหอยนางรม
แบบคอนโด

การพัฒนาต้นแบบเร �อกอและจําลองสไตล์ วชช.สงขลา
วันท่ี 30 มกราคม 2563 รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ไดเขาหารือกับ ผศ.จตุพร ใจดํารงค อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย เร่ืองการพัฒนาตนแบบเรือกอและจําลอง ซ่ึงผลการดําเนิน
งานมีความกาวหน าไปมาก โดยไดเขียนแบบเป็นภาพโครงรางของเรือโดยถอดแบบจากเรือจริง 
ไดสวนประกอบท่ีสําคัญคือ กระดูกงู กง รูปแบบหัวเรือ ทายเรือ ซ่ึงในเบ้ืองตน
จะใหคณะผูเขียนแบบตัดแบบใหกอนทุกชิน้แลวใหชาวชุมชนลอกแบบลงบนไมแลวตัดตามแบบ
และมาประกอบเป็นเรือ และจะพัฒนาใหตัดชิน้สวนใหไดทุกชิน้ทัง้ลํา แลวนํามาใหชาวบาน
ประกอบตอไป

โครงการยกระดับรายได้ว �สาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านล่องมุด

วันท่ี 10 และ 13 กุมภาพันธ 2563 นายชด นิตศิริ ผูรับผิดชอบโครงการ ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมท่ี 1 ทอผาคลุมไหลตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล จํานวน 12 ชัว่โมง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผาทอคลุมไหล ผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล โดยมี
นางนพมาศ สาสนัย ภูมิปัญญาดานการคัดลายและทอผาเกาะยอ เป็นวิทยากรในครัง้น้ี 
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพทอผาบานลองมุด ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา ผลลัพธหลังจาก
ฝึกทอผาคลุมไหลตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล สรุปไดวา ทางกลุมไดคัดเลือกผา
คลุมไหล จํานวน 2 ผืน เพ่ือเตรียมจะสงขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล ในเดือน
มีนาคม 2563 น้ี
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วชช.สข. หนุนชุมชนเคียนด้วนฝ�กทํานํ�ามันสมุนไพรต่อยอดนวดไทย
วันท่ี 22-24 กุมภาพันธ 2563 นางสาวเอมอร เอ่ียมอักษร และนางสาวศุภาพิชญ แกวหนู
เจาหน าท่ีผูรับผิดชอบงานฝึกอบรม  ไดลงพ้ืนท่ีติดตามการเรียนการสอนในชัว่โมงสุดทาย
ของชาวบานเคียนดวน หมู 7 ตําบลทาหมอไทร อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซ่ึงผูเรียน
ทัง้ 30 คนไดฝึกปฏิบัติทําน้ํามันเหลือง น้ํามันเขียว พิมเสนน้ํา สบูและยาหมอง และทดสอบ
ความรูจากวิทยากรเป็นรายบุคคลจนผานการฝึกอบรมทัง้ 30 คน ทัง้น้ีตัวแทนกลุมอยางนาง
ฝาตีเหมาะ เภอหีม ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมวาการเรียนหลักสูตรการทําน้ํามันสมุนไพรและ
พิมเสนน้ําในครัง้น้ีเป็นพ้ืนฐานของผูเรียนท่ีจะตอยอดในการเรียนนวดแผนไทย เพราะผู
เรียนสวนใหญเป็นชวงวัยกลางคนถึงสูงอายุ(45-60 ปี) มีอาชีพทําสวนยางพาราซ่ึงหลังจาก
การงานมีอาการปวดเม่ือยท่ีตองพ่ึงพาหมอนวดแผนไทยจากภายนอกหมูบานและมีคาใชจาย
ในการนวด จึงตองการเรียนนวดแผนไทยตอยอดเพ่ิมเติมและเรียนรูเร่ืองสมุนไพรในการ
รักษาโรค

วชช.สข. เข้าถึงทุกพื�นที�อบรมการตัดเย็บเคร ��องแต่งกายมุสลิมชาย

วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 นางสาวเอมอร เอ่ียมอักษร และนางสาวศุภาพิชญ แกวหนู
ผูรับผิดชอบงานหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนสงขลา ไดลงพ้ืนท่ีชุมชนบานปริก
ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ท่ีตัง้หวังจะรวมกลุมตัดเย็บเส้ือผามุสลิม
ในชุมชนของตนชักชวนกัน 25 คน  เรียนหลักสูตรตัดเย็บเส้ือผา 60 ชัว่โมง
ในคอรสการตัดเย็บเคร่ืองแตงกายมุสลิมชาย หรือท่ีเรียกกันวา ชุดโตป
ถึงแมทักษะการฝึกฝีเย็บใหแนบเนียนตามสัดสวนผูสวมใส จะมีปัจจัยของชวงวัยท่ีทาทาย
ความยากงาย แตทุกคนก็สามารถตัดชุดโตปดวยฝีมือตนเองไดอยางบรรจง
พรอมจะมอบใหสามี ลูกนอยหรือแมแตคนในครอบครัวอันเป็นท่ีรักไดสวมใส

วชช.สข. เข้าถึงทุกพื�นที�อบรมการทําเคร ��องแกง

วนัที� 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเอมอร เอี�ยมอักษร และนางสาวศุภาพิชญ์ แก้วหนู 
ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรฝ�กอบรม ว �ทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ลงพื�นที�ชุมชนบ้านหัวดิน บ้านป�า
ชิงอําเภอจะนะ จังหวดัสงขลา ที�ตั�งหวงัจะรวมกลุ่มฝ�กอบรมการทําเคร ��องแกง ชุมชนหัวดิน 
บ้านป�าชิง อําเภอจะนะ ตามกลิ�นพร �กแกงที�หอมโชยตามแรงลมที�ทั�ง 25 คน เร่งปอก เร่งหั�น
เร่งตํากันอย่างเป�นจังหวะ คล้อยตามจินตนาการที�จะปรับรสชาติความอร่อยจากเคร ��องแกง
เป�นนํ�าพร �กอย่างนํ�าพร �กไตปลาแห้ง นํ�าพร �กเผา นํ�าพร �กกุ้งเสียบ และนํ�าพร �กปลากระป�อง
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การอบรมการใช้เพลง เพื�อพัฒนาการเร �ยนรู้ที�ส่งเสร �มทักษะสมอง(EF)
สําหรับเด็กปฐมวัย

วันที� 19 ก.พ.63 ว �ทยาลัยชุมชนสงขลาจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเร ��อง 
“การอบรมการใช้เพลง เพื�อพัฒนาการเร �ยนรู้ที�ส่งเสร �มทักษะสมอง (EF) สําหรับเด็กปฐมวัย”
โดยมีนางสาวสุนันทา แสงทอง ที�ปร �กษากรรมการสภาว �ทยาลัยชุมชนสงขลา เป�นประธานในพิธี
เป�ดกิจกรรมในครั�งนี�มีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยได้มีความรู้และทักษะการใช้
เพลงดนตร � กิจกรรมเคลื�อนไหวและจังหวะ ในการพัฒนาการเร �ยนรู้ที�ส่งเสร �มทักษะสมอง (EF)
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน 70 คน ซึ�งเป�นครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของโรงเร �ยน
กองทุนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในเขตพื�นที� 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ที�เป�นเคร �อข่าย
ความร่วมมือกับว �ทยาลัยชุมชนสงขลา

วชช.สข.เสร �มแรงบันดาลใจสู่ชุมชนต่อยอดการท่องเที�ยว

เมื�อวันที� 21 กุมภาพันธ์ 2563 ว �ทยาลัยชุมชนสงขลา นําโดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
รองผู้อํานวยการว �ทยาลัยชุมชนสงขลา และเป�นหัวหน้าชุดโครงการว �จัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เส้นทางการท่องเที�ยวที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมในพื�นที�อําเภอเทพา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร ��องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที�จะเข้าสู่ตลาดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ 
ซึ�งมีผู้เข้าร่วมจํานวน 40 คน และได้รับเกียรติจากนางสาวรอว �ยะ หะยียามา 
เจ้าของร้านแบรนด์ บาติก De Nara  เป�นผู้บรรยาย

สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนากาแฟสะบ้าย้อย...สู่มาตรฐาน

วันที� 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ว �ทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
กลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ อ.สะบ้าย้อย และอ.เทพา โดยเชิญคุณแก้วรุ้ง บินหมัดเฮด
เจ้าของธุรกิจ t-za ชาปากยูน มาให้แนวคิด หลักการ เกี�ยวกับการทําธุรกิจชา กาแฟ
ในยุคออนไลน์ให้สอดคล้องกับว �ถีชุมชน และคุณรณชัย ถนธี เจ้าของไร่กาแฟอ่างทอง
จ.ตรัง มาให้ความรู้เกี�ยวกับเทคนิค การบร �หารจัดการสวนกาแฟ เพื�อพัฒนาสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ มีเกษตรกรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน ประกอบด้วยเกษตรกร
ผู้ปลูกกาแฟ โรบัสต้า อ.สะบ้าย้อย และอ.เทพา นักศึกษาสาขาว �ชาการจัดการทั�วไป
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การจัดการท่องเที�ยวชุมชน 

วันที�  26 กุมภาพันธ์  2563 นายนิยม ชูชื�นผู้
อํานวยการว �ทยาลัยชุมชนสงขลาได้ลงพื�นที�ก่อน
จะดํา เนินการจัดการท่องเที�ยวชุมชน 
เพื�อศึกษาและ รู้จักว �ถีชีว �ต สังคม วัฒนธรรมและ
สิ� งต่างๆที� เกี�ยวข้องเพื�อนํามากําหนดแนวทางหร �อ
รูปแบบการท่องเที�ยวชุมชน ซึ� ง ได้ เข้า ไปพบผู้นํา
ชุมชน 4 ชุมชนในอํา เภอเทพาเพื�อ ร่วมกันค้นหา
อัตลักษณ์แต่ละพื�นที� เพื�อจัดการเชื�อมโยงเส้นทาง
ท่องเที�ยวชุมชน 

โครงการว �จัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเส้นทางการท่อง
เที�ยวที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมในพื�นที�อําเภอเทพา
วันที� 24 กุมภาพันธ์ 2563 ว �ทยาลัยชุมชนสงขลา นําโดย 
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อํานวยการว �ทยาลัยชุมชนสงขลา
พร้อมด้วยนางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์ ครูชํานาญการ และนางสาวสุไรดา
กาซอประธานหลักสูตรการท่องเที�ยว ว �ทยาลัยชุมชนสงขลา
ลงพื�นที�สํารวจแหล่งท่องเที�ยวของพื�นที�อําเภอจะนะ
พร้อมพูดคุยกับอาจารย์ปร �ชา แดงหลี นายกสมาคมพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเร ��องการเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยว 4 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา
(อําเภอเทพา จะนะ นาทว �และสะบ้าย้อย)
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ประชุมบุคลากรเพื�อทบทวนภารกิจและติดตามความ
ก้าวหน้าในการปฏิบติังานตามแผนปฎิบติัราชการ

วันที� 24 กุมภาพันธ์ 2563 นําโดยนายนิยม ชูชื�น ผู้อํานวยการว �ทยาลัยชุมชน
สงขลา จัดประชุมบุคลากรเพื�อทบทวนภารกิจและติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการรวมทั�งเตร �ยนงานส่งเสร �มวัฒนธรรม
อําเภอเทพาและเตร �ยมการรับรองนายกรัฐมนตร �และรัฐมนตร �ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ที�จะเดินทางมาเป�ดอาคารโรงพยาบาลเทพาและจะมาประชุมเป�น
สักขีพยานในการทํา MOU ระหว่างว �ทยาลัยชุมชนสงขลากับกรมอนามัยเพื�อ
เป�ดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการพบประชาชนเพื�อแถลงผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายกัญชาเสร �  ถึงแม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันการเดินทาง
มาของรมต.แต่เพื�อแสดงถึงความพร้อมจําเป�นต้องเตร �ยมการล่วงหน้า

กิจกรรม Morning Talk 

กิจกรรม Morning Talk จัดขึ�นทุกวันอังคารที� 2 ของเดือน 
เวลา 08.00 -09.00น. ณ อาคารเร �ยน โดยในครั�งนี�ฝ�ายอํานวยการเป�น
เจ้าภาพในการจัด Morning Talk เดือนกุมภาพันธ์ 2563
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การแข่งขันกีฬานักศึกษาว �ทยาลัยชุมชนระดับชาติ
ครั�งที� 7 “มุกดาหารเกมส์”

ระหว่างวันที� 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร ในการ
แข่งขันกีฬานักศึกษาว �ทยาลัยชุมชนระดับครั�งที� 7 ภายใต้ชื�อ มุกดาหาร
เกมส์ ระหว่างวันที� 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 นั�น ถือได้ว่าเป�นการส่ง
เสร �มและพัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา ตลอดจนผู้ที�มีส่วน
เกี�ยวข้องทุกฝ�าย เพราะการแข่งขันกีฬาเป�นการสานสัมพันธ์และความ
กลมเกลียวในหมู่คณะ รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ มีนํ�าใจนักกีฬา ดัง
ปณิธานในการแข่งขันที�ว่า “ไมตร �จิต สป�ร �ต มิตรภาพ” ซึ�งในการเข้า
ร่วมกิจกรรมครั�งนี�ว �ทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
การประกวดร ��วขบวนพาเหรดอีกด้วย

 วันที�  25 กุมภาพันธ์  2563 นําโดย รศ.ดร.อัศว �น พรหมโสภา และคณาจารย์จาก
สถาบันสันติศึกษา มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ร่วมรับฟ�งผลการลงพื�นที�ศึกษา
ชุมชน เพื�อสร้างกระบวนการเร �ยนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน พร้อมให้ข้อ
เสนอแนะเพื�อการพัฒนางาน  โดยกิจกรรมครั�งนี�เป�นระยะที� 3 ของโครงการส่งเสร �ม
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้  อันจะเป�นการแลกเปลี�ยนเร �ยน
รู้ของนักศึกษาว �ทยาลัยชุมชนสงขลาแต่ละหน่วยจัดการศึกษา  ร่วมศึกษากรณี
ตัวอย่างการลงพื�นที�เป�าหมาย  9 ชุมชน ประกอบด้วย ตําบลบ้านขาว   อําเภอ
ระโนด ตําบลชุมพล  อําเภอสทิงพระ  ตําบลรัตภูมิ  อําเภอควนเนียง  พื�นที�ตําบล
หาดใหญ่  อําเภอหาดใหญ่  ตําบลพังลา อําเภอสะเดา  ตําบลนาทว �  อําเภอนาทว � 
 ตําบลตลิ�งชัน อําเภอจะนะ  พื�นที�ตําบลท่าม่วง  อําเภอเทพา  และพื�นที�ตําบลเป�ยน  
อําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา

โครงการส่งเสร �มการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
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กิจกรรมเป�ดบ้านว �ชาการของโรงเร �ยนทับช้างว �ทยาคม

วันที� 27 กุมภาพันธ์ 2563 ว �ทยาลัยชุมชนสงขลาโดยอาจารย์ปาร �ชาต ชูสุวรรณ
และนางรําภู คงเพ็ชร  นายรังสฤษ ล่าหับ พร้อมด้วยนักศึกษา
สาขาว �ชาการศึกษาปฐมวัยในเขตพื�นที�อําเภอนาทว � เข้าร่วมกิจกรรม
เป�ดบ้านว �ชาการของโรงเร �ยนทับช้างว �ทยาคม เพื�อแนะแนวการศึกษาต่อและ
สร้างเคร �อข่ายในพื�นที�อําเภอนาทว �  ซึ�งผลตอบรับในวันนี�  ทําให้โรงเร �ยน
ในเคร �อข่ายอําเภอนาทว �และชุมชนในตําบลทับช้างได้เข้าใจรูปแบบการจัดการ
ศึกษาของว �ทยาลัยชุมชนสงขลาเพิ�มขึ�น
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วันที� 27 กุมภาพันธ์ 2563นําโดย อ.ศุภพิชญ์ ดํานวล อ.ศุภมาส อยู่อร �ยะ
และอ.ดารารัตน์ บางพระ พร้อมด้วยนายปร �ณดา มณีโชติ เจ้าหน้าที�ประจําศูนย์
การเร �ยนอําเภอระโนด ลงพื�นที�แนะนําว �ทยาลัยชุมชนสงขลา ณ โรงเร �ยนระโนด
อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยตระหนักถึงภารกิจหนึ�งของผู้สอนซึ�งถือเป�นกระบวนการ
ช่วยเหลือผู้เร �ยนให้เข้าใจตนเองและสิ�งแวดล้อม สร้างเสร �มให้มีคุณภาพเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื�อค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน
 และมีทักษะการดําเนินชีว �ต สําหรับวางแผนการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
 และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขในชีว �ตต่อไป

กิจกรรมแนะแนวเพื�อศึกษาต่อหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 ในระดับอนุปร �ญญา



สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 หรือเทียบเทา

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

คาใชจาย
คาสมัคร 20 บาท
คาลงทะเบียนเทอมละไมเกิน 700 บาท

1.
2.

 

รูปถายขนาด 1 นิ้ว (แตงกายสุภาพ)               3 รูป
สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ม.6/ปวช./เทียบเทา) 3 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                     1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน                                 1 ฉบับ
สําเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามี)              1 ฉบับ
สําเนาใบทะเบียนสมรส(ถามี)                       1 ฉบับ
อื่นๆที่ใชเปนหลักฐานประกอบ(ถามี)                1 ฉบับ    

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.วิธีการสมัคร

สาขาท่ีเปดสอน
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เปดรับสมัครนักศึกษาใหม (รอบ 2)
 ระดับอนุปริญญา ประจําปการศึกษา 2563

วิทยาลัยชุมชนสงขลารับสมัคร รอบ 2

ตั�งแต่บัดนี� 

ถึง 30 เมษายน 2563

คุณสมบัติผูสมัคร

สมัครดวยตัวเองท่ีวิทยาลัยชุมชนสงขลา
หรือสมัครผานอินเทอรเน็ตไดโดยแสกนคิวอารโคด 

สาขาการปกครองทองถ่ิน                               4. สาขาการจัดการ                          
สาขาการศึกษาปฐมวัย                                  5. สาขาสาธารณสุขชุมชน
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ                                  6. สาขาการทองเท่ียว

1.
2.
3.

 

เรียนท่ีน่ี มีท่ีศึกษาตอ : สาขาการทองเท่ียว


