
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญา 

(รอบที1่) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
......................................................................................... 

  
  วิทยาลัยชุมชนน่าน  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอนุปริญญา รอบท่ี 1 ภาคศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนในระดับอนุปริญญา  โดยนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียนและมี
คุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญา ซึ่งผู้สมัครเข้าเรียนในระดับ
อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ.2548 ข้อ 10 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา    มีผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาในระดับ
อนุปริญญา   รอบท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  โดยมีรายช่ือ แยกตามสาขาวิชา ตามสถานท่ี
จัดการเรียนการสอน ดังเอกสารที่แนบท้ายประกาศ นี้ 

          ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ต้องด าเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบรายช่ือดังแนบท้ายประกาศ  ถ้าสมัครเรียนแล้วแต่ไม่มีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 

ให้ติดต่อ อ.ราชาวดี สุขภิรมย์ งานทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ 088-2828947  
                     2. ติดต่อลงทะเบียนรายวิชาพร้อมกับช าระเงินท่ีผู้ประสานงานสาขาวิชา หรือ งานทะเบียน 
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559  

1. เข้าเรียนตามสถานท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสมัครไว้ โดย  
1.1 ภาคปกติ(เรียนจันทร์-ศุกร์) เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 
1.2 ภาคพิเศษ(เรียนเสาร์-อาทิตย์)  เริ่มเรียนวันเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม 2559 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   5  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 

 
 

 
      (นายฌัชชภัทร  พานิช) 
                 ครู 

                                            รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเปน็นักศึกษาระดับอนุปริญญา(ภาคพิเศษ เรียนเสาร-์อาทิตย์) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เร่ิมเรียนวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 

สาขาวิชา  สาธารณสุขชุมชน     สถานที่จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยชุมชนน่าน  
ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 นายนพดล  สมทรัพย์ 
2 น.ส.พิมพา  บัวเหล็ก 
3 นายมงคล ภูผาชีพ 
4 นายปภัสร์พจ  บามา 
5 น.ส.ณิชานันท์  อุทุมพร 
6 น.ส.สุพัตรา  แพทย์ไชโย 
7 น.ส.ธนพร  กิติยศ 
8 น.ส.ชัชรีย์  ผาแก้ว 
9 นายวีรศักดิ์  อินทิพย์ 

10 น.ส.ฐาปนี  สุธรรมา 
11 น.ส.จุฑามาศ  มูลพรรณ์ 
12 น.ส.จุฑากรณ์  ไชยศิลป์ 
13 น.ส.วรรณภา  อุตรชน 
14 น.ส.ศรีแพร  วรรณชน 
15 นายสกล  กันอาทา 
16 น.ส.ณิชากร  จิณะเสน 
17 น.ส.สุพจนีย์  จิณะเสน 
18 นางพวงผกา  ยศกันโท 
19 นางนวลลออ ปากอง 
20 นายยงยุทธ  แซ่โซ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเปน็นักศึกษาระดับอนุปริญญา(ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน   สถานที่จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยชุมชนน่าน  

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 น.ส.นิตยา  จ าปาอินทร์ 
2 น.ส.สุธาสินี  ไชยชนะ 
3 น.ส.โชติมณี  อุตธิยา 
4 นางวลัยภรณ์  เพชรพ่วง 
5 น.ส.สุชาวดี  เจริญสันติยั่งยืน 
6 น.ส.ญาณิศา  แท่งทอง 
7 น.ส.กัลยาภรณ์  ทองอินปัน 
8 น.ส.เกณิกา  ศิลาพงษ์ 
9 น.ส.ธัญวรัตน์  ทวีสุข 

 
**นักศึกษาภาคปกติ 1) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและช้ีแจงการเรียนการสอนภาคปกติ  
                              วันท่ี 14 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. 
                          2) เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  2559     

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเปน็นักศึกษาระดับอนุปริญญา(ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เร่ิมเรียนวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 

สาขาวิชา  การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  สถานที่จัดการเรียนการสอน วัดห้วยซ้อ อ.แม่จริม 
ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 น.ส.นฤมล  ค ามงคล 
2 นางจิราพร  สุทธิไส 
3 น.ส.วนิดา  อินขาว 
4 น.ส.สุกัญญา  หมื่นค าเรือง 
5 น.ส.รัชนีกร  ค าหล่อ 
6 น.ส.สายรุ้ง  เข่ือนจักร์ 
7 น.ส.พัชนี  ประทอง 
8 น.ส.กรณิภา  ประแจ้ 
9 นางกฤติกา  ใจจันทร์ 

10 น.ส.ประทุมทิพย์  อินต๊ะภา 
11 น.ส.สุดารัตน์  ถาวนา 
12 นายช่วย  สุทธิไส 
13 น.ส.ชนิกานต์  อินขาว 
15 นายสุพล  สุทธิไส 
16 นายสวาท  ธรรมรักษา 
17 นายสมัคร  ยอดอ่อน 
18 ไพโรจน์  ค าจันต๊ะ 
19 นายด ารงศักดิ์  ก้อนค า 
20 นายกิติพงษ์  ยอดค า 
21 นางอาทิตยา  นันท์ตา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเปน็นักศึกษาระดับอนุปริญญา(ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เร่ิมเรียนวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 

สาขาวิชา การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื  
 สถานที่จัดการเรียนการสอน รร.รัฐราษฎร์นุเคราะห์ อ.บ้านหลวง 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 นายจ าเริญ  ปิจดี 
2 เจริญ  ช านาญการ 
3 นายวิธนวฒัน์  น้ าพี ้
4 นายนภดล  เช้ือหมอ 
5 นายเอกณรงค์  คนสูง 
6 นางพิมพรรณ   สุขย่ิง 
7 น.ส.พนิดา  สุดสม 
8 น.ส.นลินี  เช้ือหมอ 
9 นางสมพร  สุขขา 

10 น.ส.สุพร  ไชยเสน 
11 น.ส.พิมพิไล  บุญเตียม 
12 น.ส.นิภาภรณ์  พอใจ 
13 นายนิกร  ค าไชย 
14 นายโกศล  สิทธิศรี 
15 นายอุดม  หาญไพรสณฑ์ 
16 นายนพดล  อายุยืน 
17 น.ส.สุพัฒชา  ทิพย์ปัญญา 
18 นางวิชุดา  อิ่นทา 
19 นายเสริม  สุดสม 
20 นายส่วน  เขียวดี 
21 นางรัชนีย์  สัมมาทรัพย์ 
22 นายนิเวศ  แก้วใหม่ 
23 นายแดน  คนสูง 
24 นายอนุสรณ์  เช้ือหมอ 
25 นางบุญยง  พอใจ 
26 นายชิตร์  พงษ์ศรี 
27 นายทวี  เสมอ 
28 นายค ามูล  เขียวดี 
29 น.ส.สิรินดา  เขียวดี 
30 นายเทศ  หล้าสาย 
31 น.ส.นธินี  น้ าพี ้

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเปน็นักศึกษาระดับอนุปริญญา(ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เร่ิมเรียนวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 

สาขาวิชา  การท่องเท่ียว   สถานที่จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยชุมชนน่าน  
ที่ ช่ือ-สกุล 
1 นายพงศ์กรณ์ สามัคคีนฤมิต 
2 นายชัยปกรณ์  เทพกัน 
3 นายอดุลย์  ซาวโนชัย 
4 น.ส.สลักจิต  วงศ์ติยศ 
5 น.ส.สุวัลสา  ศักดาศรี 
6 น.ส.สวรินทร์  ค าหว่าง 
7 นางชาลิสา  อินกันชนก 
8 น.ส.ขวัญใจ  มะโนวร 
9 น.ส.สิริภา  เล้าสุวรรณเวช 

10 น.ส.ญภา  มูลทิ 
11 น.ส.มนัสนันท์  ศัพสุขชุติ 
12 น.ส.รุ่งนิรนัดร์  คีรีสุวรรณกุล 
13 นายศรันยู  นันตาเสน 
14 น.ส.นิศาชล  พลทิพย์ 
15 นายเกษม  มนตรี 
16 นายสง่า  อินยา 
17 นายวัฒนา  จันทร์ไพจิตต์ 
18 น.ส.กัลยกมล  สูงสว่าง 
19 น.ส.ธวัลยา  สิทธิยศ 
20 นายสันติ  หาญสงคราม 

 
 
 
 
       
 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเปน็นักศึกษาระดับอนุปริญญา(ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เร่ิมเรียนวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สถานที่จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยชุมชนน่าน  
 ท่ี ชื่อ – สกุล 

1 น.ส.วิภาณี   น าพา 
2 น.ส.ทศพร   เล่ห์กล 
3 นายสุริโย นาคนาม 
4 น.ส.นพเก้า สุวรรณ 
5 นางปิยวรรณ แผลงศร 
6 นางจตุพร ค าไชยวงค์ 
7 นายชานน กูบกระบี ่
8 น.ส.สาธิดา ตาค านิล 
9 นายชิตพล ค าแสน 

10 นายจุฬาวัฒน์ แปงค าเรือง 
11 นายภาณุมาศ พงษ์ไพร 
12 น.ส.วิภาวรรณ์ อนุจร 
13 น.ส.คัทลียา ชมชิด 
14 น.ส.กรกนก ไชยสมทิพย์ 
15 นายทิฆัมพร เอี่ยมวิจารณ์ 
16 นางวรรณทอง กาญจะแสน 
17 น.ส.เจตนา กุลการินทร์ 
18 นายประพันธ ์ เช้ือสาร 
19 นายเอกชัย   ผ่องชนะ 
20 นางนันทิกานต์ อินผ่อง 
21 นายคมกริช ดินสอแก้ว 
22 นางจุรีรัตน ์ ธรรมวงค์ 
23 น.ส.ชลนิพา โทนอ๊อต 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 7 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเปน็นักศึกษาระดับอนุปริญญา(ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เร่ิมเรียนวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 

สาขาวิชา  การบัญชี   สถานที่จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยชุมชนน่าน  
ท่ี ชื่อ-สกุล 
1 น.ส.ธัญญาภรณ์  เสนาะกลาง 
2 น.ส.รุ่งนภา  ช่วยดร 
3 น.ส.อังค์วรา  ค ามงคล 
4 น.ส.วาสนา  จอมเมือง 
5 น.ส.ธนิกา  อะรินวงค์ 
6 นางผ่องอ าพรรณ ต๊ิบประจักร 
7 น.ส.สุมิตรา  ดวงแก้ว 
8 น.ส.รวิกานต์  พลขันธ์ 
9 น.ส.ศิริรัตน์  ขอดแก้ว 

10 นายประยูร  ปางโชติ 
11 น.ส.พิมพ์สิริ  ยุทธพงศ์สิริ 
12 นางเพชรรัตน์  สิทธิกัน 
13 น.ส.จุฑาทิพย์  ลาภิยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 8 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเปน็นักศึกษาระดับอนุปริญญา(ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ผู้สมัครเข้าเรียนไม่ได้ระบุสาขาวิชาท่ีสมัครเข้าเรียน และสถานท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีประสงค์จะเข้าเรียน 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
1 น.ส.วรรณภา  อุตรชน 
2 น.ส.ศรีแพร  วรรณชน 
3 นายสกล  กันอาทา 
4 น.ส.ณิชากร  จิณะเสน 
5 น.ส.สุพจนีย์  จิณะเสน 
6 นางพวงผกา  ยศกันโท 
7 นางนวลลออ ปากอง 
8 นายยงยุทธ  แซ่โซ้ง 
9 นายจิรายุทธ์  ปั้นแก้ว 

10 น.ส.เมธาวี  สุยอย 
11 นางศิริรัตน์  อินจันตา 

12 นายทศกานต์  ค าอิน 

        
     **หมายเหตุ  ผู้สมัครเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล่าวให้ติดต่องานทะเบียน อ.ราชาวดี สุขภิรมย์ 
เบอร์โทร 088-2828947 เพื่อกรอกสาขาวิชาท่ีจะสมัครเรียน และระบุสถานท่ีจัดการเรียนการสอนท่ี
ต้องการเรียน พร้อมกับช าระเงินลงทะเบียนเรียน 


