
                  

ก าหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะ/วิทยาเขต 
มหาบัณฑิต 

/บัณฑิต 
วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ วันฝึกซ้อมใหญ่ วันรับจริง 

มทร.ศรีวิชัย  สงขลา ๒,๑๖๑    
 
 
 
วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
๐๖.๐๐ น.  
บัณฑิตรายงานตัว  
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
โดยให้บัณฑิตเดินทางไปเอง 
 
การแต่งกาย เช่นเดียวกับ 
วันรับปริญญาบัตร 
 
 
หมายเหตุ : ต้ังแถวให้เสร็จก่อน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเสด็จ 
๔ ชั่วโมง 

 
 
 
 
วันท่ี ....... กันยายน ๒๕๕๘ 
๐๖.๐๐ น. 
บัณฑิตรายงานตัว  
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
โดยให้บัณฑิตเดินทางไปเอง 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ต้ังแถวให้เสร็จก่อน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเสด็จ 
 ๔ ชั่วโมง 

๑. คณะบริหารธุรกิจ 
(ปริญญาโท/ปริญญาตรี) 

๑/๑,๐๑๖ วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ น. 

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
วันท่ี  ๑๙  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ น. 

ณ คณะศิลปศาสตร ์

วันท่ี  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ คณะศิลปศาสตร ์

๒. คณะศิลปศาสตร์ ๓๕๘ 
วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
วันท่ี  ๑๙  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ คณะศิลปศาสตร ์

วันท่ี  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ คณะศิลปศาสตร์ 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    (ปริญญาโท/ปริญญาตรี) 

๖/๔๕๘ 

๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑๘๗ 
๕. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
    และเทคโนโลยี 

๙๘ 

๖. วิทยาลัยรัตภูมิ ๓๗ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑,๔๑๑   
๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๒๗ วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๕๘ 

รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทุ่งใหญ่ 

วันท่ี  ๑๙  กันยายน ๒๕๕๘ 
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ทุ่งใหญ่ 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ)่   ๔๓ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    (ทุ่งใหญ)่ 

๔ 

๔. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๓๗ 
๕. คณะเกษตรศาสตร์ (ไสใหญ)่ 
    (ปริญญาโท/ปริญญาตรี)     

๓/๒๑๖ วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ หอประชุมใหญ่ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ไสใหญ่ 

วันท่ี  ๑๙  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ หอประชุมใหญ่ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ไสใหญ่ 

๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    (ไสใหญ)่ 

๓๑๐ 

๗. คณะเทคโนโลยีการจัดการ ๖๕๙ 
๘. วิทยาลัยเทคโนโลย ี
    อุตสาหกรรมและการจัดการ 

๑๑๒ วันท่ี  ๑๗  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง ๔๔๕   
๑. คณะวิทยาศาสตร์และ  
    เทคโนโลยีการประมง 
    (ปริญญาโท/ปริญญาตรี) 

๓/๒๕๙ วันท่ี  ๑๗  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ น. 
ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง 

วิทยาเขตตรัง 

วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๕๘
รายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ น. 
ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง 

วิทยาเขตตรัง ๒. วิทยาลัยการโรงแรมและ 
    การท่องเที่ยว 

๑๘๓ 

รวมท้ังสิ้น ๔,๐๑๗     
สถานท่ีฝึกซ้อมย่อยของแต่ละพ้ืนที่       
๑. สงขลา       
   วันที่  ๑๘-๑๙  กันยายน ๒๕๕๘  ณ อาคารอเนกประสงค์  มทร.ศรีวิชัย สงขลา  (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าต้องเป็นแบบหุ้มส้น)  
   วันที่  ๒๐   กันยายน ๒๕๕๘  ณ คณะศิลปศาสตร ์มทร.ศรีวิชัย สงขลา  การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่ เวลา ๐๗.๓๐ น. และเวลา ๐๙.๓๐ น. 
๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ทุ่งใหญ่)  
   วันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าต้องเป็นแบบหุ้มส้น) 
   วันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่  เวลา  ๐๗.๓๐ น. 
๓. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ไสใหญ่)  
   วันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าต้องเป็นแบบหุ้มส้น)  
   วันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร  และถ่ายรูปหมู่ เวลา ๐๘.๔๕ น. 
๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
   วันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าต้องเป็นแบบหุ้มส้น)  
   วันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
๕. วิทยาเขตตรัง    
   วันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง วิทยาเขตตรัง (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าต้องเป็นแบบหุ้มส้น)  
   วันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง วิทยาเขตตรัง การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่  เวลา ๐๗.๓๐ น.  


