วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ระดับการศึกษา อนปริ
ระดบการศกษา
อนุปรญญา
ญญา

รายงานรายชือนักศึกษาทีไม่ได ้ลงทะเบียน
ปี การศกษา
ารศึกษา 2560 ภาคการศกษา
ภาคการศึกษา 1
วันที 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:00:51

ึ ษา
ลําด ับ
รห ัสน ักศก
หน่วยจ ัดวิทยาล ัยชุมชนสงขลา

ื - สกุล
ชอ

สาขาวิชา การจ ัดการทวไป
ั
สาขางาน 1
6019010054014
นางสาวนูร ี ยีอ
ี ม
ุ า

ศูนย์การเรียน

เทพา

สาขาวิชา การปกครองท้องถิน สาขางาน 1
6019013063016
นายวโรดมย์ ผลานันตพงศ์
2
6019013063018
นางสาวศิราณี เส็นหลี
3
6019013063023
นางสาวอัฟนียะห์ บ่อเตย
4
6019013063031
นางสาวจรารตน
นางสาวจิรารัตน์ เต
เต๊ะหย่
หยอ
อ
5
6019013063033
นายธนพล เล๊าะโซ๊ะ
6
6019013063045
นางสาวสารีนา อิมงิ
7
6019013063046
นายอนิรต
ุ มูซอ
8
6019013063051
นายฮาริสมัน มามะ
9
6019013063167
นางสาวชลดา บุญรัตน์
10
6019013063169
นางสาวธวัลพร กะลาสี
11
6019013063098
นางสาวเนตรนภา มณรกษ
มณีรักษ์
12
6019013063106
นางสาวภัทราภรณ์ หนูสงค์
13
6019013063116
นางสาวศิรริ ักษ์ เกษมุล
14
6019013063056
นายธนาวุฒ ิ หมีนหนุด
15
6019013063058
นายนพดล เบ็ญโส๊ะ
16
6019013063060
นางสาวปาวีณา สิกะพันธ์
17
6019013063063
นางสาวพัชรี ศรีวรรณ
18
6019013063064
นางสาวพัันธ์ท
์ วิ า สุวรรณ์์
19
6019013063069
นางสาววนิดา แซ่ก ้อง
20
6019013063070
นายสิทธิโชค สีดํา
21
6019013063071
นางสาวสุดารัตน์ รอดยา
22
6019013063128
นางสาวนภสร พรมนวล
23
6019013063140
นางสาววนิษฐา อรุณรัตน์
24
6019013063157
นายอมรเทพ ช่วยผดุงุ

เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
เทพา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
หาดใหญ่
หาดใหญ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โ
โรงเรี
ย
ี นกอบกุลวิท
ิ ยาคม
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
ควนเนียง
ควนเนียง
ควนเนียง

ึ ษาปฐมว ัย สาขางาน สาขาวิชา การศก
1
6019012420006
นางสาวธิษณามดี จันทร์ทองชุม
2
6019012420040
นางสาวชนกวรรณ แก ้วเพ็ชร
3
6019012420069
นางสาวอุไรวรรณ แก ้วเพ็ชร
4
6019012420144
นางสาวจิตรา ชูสวุ รรณ
5
6019012420156
นางสาวมณีวรรณ บวเหนยว
นางสาวมณวรรณ
บัวเหนียว
6
6019012420158
นางสาวรัชญา รักทรัพย์
7
6019012420104
นางสาวโชติกา รักนุ ้ย
8
6019012420127
นางสาวศิรพ
ิ ร แซ่หลี
9
6019012420133
นางสาวสุวรา แดงสมแก ้ว
10
6019012420077
นายปรรณวัฒน์ ภัทรเรืองอนันต์
11
6019012420087
นางสาวสกุณา วันแอเลาะ

เทพา
เทพา
เทพา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรยนสทงพระวทยา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม

12
13

6019012420092
6019012420096

นางสาวสุรย
ี ์ แซ่เล ้า
นางสาวอภิญญา จองใจอนุ
นางสาวอภญญา
จองใจอนรัรกษ
กษ์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธร
ุ กิจ สาขางาน 1
6019013805011
นางสาวรอฮานี ท่าหมอไทร
2
6019013805013
นางสาวรุสนา ดาหมิ
3
6019013805036
นางสาวณั ฐพร อาจปั กษา
4
6019013805040
นางสาวทิพย์เกษร พงศ์พท
ิ ักษ์
5
6019013805042
นางสาวนภั
ส
ส
ั วรรณ ปิ ยะเวช
ช
6
6019013805054
นางสาวสุกญ
ั ญา ลิมจันทร์

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนกอบกลวิ
โรงเรยนกอบกุ
ลวทยาคม
ทยาคม

เทพา
เทพา
โรงเรียนระโนดวิทยา
โรงเรียนระโนดวิทยา
โรง รียนระโนดวิทยา
โรงเรี
โรงเรียนระโนดวิทยา

