
                  

กําหนดการและสถานที่รายงานตัวฝกซอมและวันรับปริญญาบัตร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
เขารับปริญญาบัตรวัน............................. ท่ี .......... กันยายน ๒๕๖๐ 

คณะ/วิทยาเขต 
มหาบัณฑิต 

/บัณฑิต 
วันฝกซอมยอย วันฝกซอมยอยใหญ วันฝกซอมใหญ วันรับจริง 

มทร.ศรีวิชัย  สงขลา ๒,๑๙๗    
 
 
 
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๕.๓๐ น.  
บัณฑิตรายงานตัว  
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
 
โดยใหบัณฑิตเดินทางไปเอง 
 
การแตงกาย เชนเดียวกับ 
วันรับปริญญาบัตร 
 
 
 

 
 
 
 
วันที่ ..(รอหมายกําหนดการ).. 
เวลา ๐๕.๓๐ น. 
บัณฑิตรายงานตัว  
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
 
โดยใหบัณฑิตเดินทางไปเอง 
 
 
 
 
 
 

๑. คณะบริหารธุรกิจ 
(ปริญญาโท/ปริญญาตรี) 

๔/๙๑๗ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ น. 

ณ อาคารอเนกประสงค 
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

รายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ น. 
ณ คณะศิลปศาสตร 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ คณะศิลปศาสตร 

๒. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๑๕๗ 

๓. คณะศิลปศาสตร ๓๓๔ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายงานตัว เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ อาคารอเนกประสงค 
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ คณะศิลปศาสตร 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ คณะศิลปศาสตร 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร 
    (ปริญญาโท/ปริญญาตรี) 

๓/๕๒๙ 

๕. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
    และเทคโนโลย ี

๒๑๗ 

๖. วิทยาลัยรัตภูม ิ
 

๓๖ 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑,๐๗๔   
๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๔๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ อาคารอเนกประสงค 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทุงใหญ 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ อาคารอเนกประสงค 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ทุงใหญ 

๒. คณะเกษตรศาสตร (ทุงใหญ)   ๒๘ 
๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    (ทุงใหญ) 

๘ 

๔. คณะสัตวแพทยศาสตร ๓๕ 
๕. คณะเกษตรศาสตร (ไสใหญ) 
    (ปริญญาโท/ปริญญาตรี)     

๒/๑๕๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ หอประชุมใหญ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ไสใหญ 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ หอประชุมใหญ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ไสใหญ 

๖. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    (ไสใหญ) 

๒๐๐ 

๗. คณะเทคโนโลยีการจัดการ ๕๔๓ 
๘. วิทยาลัยเทคโนโลย ี
    อุตสาหกรรมและการจัดการ 

๖๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง ๔๘๐   
๑. คณะวิทยาศาสตรและ  
    เทคโนโลยีการประมง 
    (ปริญญาโท/ปริญญาตร)ี 

๒/๒๓๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ น. 
ณ อาคารพันตรีเพียร จรรยสืบศรี 

วิทยาเขตตรัง 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ น. 
ณ อาคารพันตรีเพียร จรรยสืบศรี 

วิทยาเขตตรัง ๒. วิทยาลัยการโรงแรมและ 
    การทองเท่ียว 

๒๓๙ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๗๕๑  

สถานท่ีฝกซอมยอยและถายรูปหมูของแตละพ้ืนท่ี       
๑. สงขลา       
   วันท่ี  ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารอเนกประสงค  มทร.ศรีวิชัย สงขลา  (หามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส รองเทาตองเปนแบบหุมสน) 
   วันท่ี  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  ณ คณะศิลปศาสตร มทร.ศรีวิชัย สงขลา  การแตงกายเชนเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถายรูปหมู เวลา ๐๗.๓๐ น. และเวลา ๐๙.๓๐ น. 
๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ทุงใหญ) 
   วันท่ี  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารอเนกประสงค วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ (หามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส รองเทาตองเปนแบบหุมสน) 
   วันท่ี  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารอเนกประสงค วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ การแตงกายเชนเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถายรูปหมู เวลา  ๐๗.๓๐ น. 
๓. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ไสใหญ) 
   วันท่ี  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมใหญ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ (หามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส รองเทาตองเปนแบบหุมสน) 
   วันท่ี  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมใหญ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ การแตงกายเชนเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถายรูปหมู เวลา ๐๘.๔๕ น. 
๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
   วันท่ี   ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (หามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส รองเทาตองเปนแบบหุมสน) 
   วันท่ี  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ การแตงกายเชนเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถายรูปหมู เวลา ๑๓.๐๐ น. 
๕. วิทยาเขตตรัง    
   วันท่ี  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารพันตรีเพียร จรรยสืบศร ีวิทยาเขตตรัง (หามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส รองเทาตองเปนแบบหุมสน) 
   วันท่ี  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารพันตรีเพียร จรรยสืบศร ีวิทยาเขตตรัง การแตงกายเชนเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถายรูปหมู  เวลา ๐๗.๓๐ น.  


