
กําหนดการและสถานที่รายงานตัวฝกซอมและวันรับปริญญาบัตร 

คณะ/วิทยาเขต 

จํานวนบัณฑิต/

มหาบัณฑิต 
วันฝกซอมยอย วันฝกซอมยอยใหญ วันฝกซอมใหญ วันรับจริง 

ปการศกึษา

2562 

ปการศกึษา 

2563 
ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2563 ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2563 ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2563 ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2563 

มทร.ศรีวิชัย  สงขลา           

1. คณะบริหารธุรกจิ 1,041 1,177 16 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะบริหารธุรกิจ 

19 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

วันท่ี  18 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 9.00 น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

 

 

 

 

 

วันท่ี  21 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 9.00 น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 

ณ ศูนยประชุมนานาชาต ิ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ป  อ.หาดใหญ จ.

สงขลา 

 

 

 

การแตงกาย เชนเดียวกับ 

วันรับปริญญาบัตร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2565 

ณ ศูนยประชุมนานาชาต ิ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ป  อ.หาดใหญ จ.

สงขลา 

 

 

 

การแตงกาย เชนเดียวกับ 

วันรับปริญญาบัตร 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

ณ ศูนยประชุมนานาชาต ิ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ป  อ.หาดใหญ จ.

สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 

ณ ศูนยประชุมนานาชาต ิ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ  

60 ป  อ.หาดใหญ จ.

สงขลา 

 

   17 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

2. วิทยาลัยรัตภูมิ 20 27 16 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะบริหารธุรกิจ 

19 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

  17 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

3. คณะศิลปศาสตร 

370 428 16 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะศิลปศาสตร 

19 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะศิลปศาสตร 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี  18 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 13.00 น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

วันท่ี  21 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 13.00 น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 
ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

 

 

  17 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 13.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 13.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร 

559 540 16 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

19 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

  17 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 13.00  น. 

 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 13.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

5. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

150 129 16 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

19 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

  17 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 13.00  น. 

 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 13.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

   

 

 

       

           



คณะ/วิทยาเขต 

จํานวนบัณฑิต/

มหาบัณฑิต 
วันฝกซอมยอย วันฝกซอมยอยใหญ วันฝกซอมใหญ วันรับจริง 

ปการศกึษา

2562 

ปการศกึษา 

2563 
ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2563 ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2563 ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2563 ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2563 

มทร.ศรีวิชัย  สงขลา           

6. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

    และเทคโนโลยี 

200 182 16 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

 ณ คณะครุศาสตรฯ 

19 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 8.00  น. 

ณ คณะครุศาสตรฯ 

วันท่ี  18 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 13.00 น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

 

วันท่ี  21 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 13.00 น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 

ณ ศูนยประชุมนานาชาต ิ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ป  อ.หาดใหญ  

จ.สงขลา 

 

 

 

การแตงกาย เชนเดียวกับ 

วันรับปริญญาบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2565 

ณ ศูนยประชุมนานาชาต ิ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ป  อ.หาดใหญ  

จ.สงขลา 

 

 

 

การแตงกาย เชนเดียวกับ 

วันรับปริญญาบัตร 

 

 
 

 
 
 
 
 

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

ณ ศูนยประชุมนานาชาต ิ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ป  อ.หาดใหญ  

จ.สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 

ณ ศูนยประชุมนานาชาต ิ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ  

60 ป  อ.หาดใหญ  

จ.สงขลา 

 

 

  17 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 13.00  น. 

 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัวเวลา 13.00  น. 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช       

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 31 48 วันท่ี  18 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทุงใหญ 

วันท่ี  18 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทุงใหญ 

วันท่ี  19 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทุงใหญ 

ถายรูปหมู เวลา 13.30 น. 

วันท่ี  19 กรกฎาคม 2565 

รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทุงใหญ 

ถายรูปหมู เวลา 13.30 น. 

2. คณะเกษตรศาสตร (ทุงใหญ)  60 28 

3. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

    (ทุงใหญ) 

0 4 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร 23 25 

5. คณะเกษตรศาสตร (ไสใหญ) 182 150 วันท่ี  17 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ หอประชุมใหญ 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ไสใหญ 

วันท่ี  18 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ หอประชุมใหญ 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ไสใหญ 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ หอประชุมใหญ 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ไสใหญ 

ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ หอประชุมใหญ 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ไสใหญ 

ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

6. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

    (ไสใหญ) 

221 198 

7. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 377 452 

8. วิทยาลัยเทคโนโลยี 
    อุตสาหกรรมและการจัดการ 

135 95 วันท่ี  19 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

วันท่ี  19 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

วันท่ี  20 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

วันท่ี  20 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 8.30 น. 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

ถายรูปหมู เวลา 7.30 น. 

วิทยาเขตตรัง       

1. คณะวิทยาศาสตรและ  
    เทคโนโลยีการประมง 

71 90 วันท่ี  19 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 7.00 น. 
ณ หองประชุมปญญานุสรณ 

วิทยาเขตตรัง 

วันท่ี  19 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 7.00 น. 
ณ หองประชุมปญญานุสรณ 

วิทยาเขตตรัง 

วันท่ี  20 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 7.00 น. 
ณ หองประชุมปญญานุสรณ 

วิทยาเขตตรัง 
ถายรูปหมู เวลา 14.00 น. 

วันท่ี  20 กรกฎาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 7.00 น. 
ณ หองประชุมปญญานุสรณ 

วิทยาเขตตรัง 
ถายรูปหมู เวลา 14.00 น. 

2. คณะวิศวกรรมศาสตรและ 
   เทคโนโลยี 

82 105 

3. วิทยาลัยการโรงแรมและ 
    การทองเที่ยว 

232 120 

รวมทั้งสิ้น 3,754 3,798   

 

 

 

 

 
  


