
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย 
 

1.  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

วัน/เวลา/คณะ กิจกรรม สถานที ่
วันอังคารที่ 24  พฤศจิกายน  2558   
ระดับบัณฑิตศึกษา    
  - เวลา 08.30 น. รายงานตัว  
 - บัณฑิตวิทยาเขตหาดใหญ่ กองทะเบียนและประมวลผล 
  - บัณฑิตวิทยาเขตอ่ืน ๆ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ 
  ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) 
  - เวลา 12.30 น.  ฝึกซ้อมย่อย ห้อง Conference Hall  ศูนย์ประชุมฯ 
ระดับปริญญาตรี เวลา 08.30 น.   
  วิศวกรรมศาสตร์ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้องประชุม3/ห้องมงคลสุข /ห้องหัวหุ่น 
  วิทยาศาสตร์ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้องL1 
  แพทยศาสตร์ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้องทองจันทน์ 
  วิทยาการจัดการ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ลานบนหน้าห้องประชุม 
  ทรัพยากรธรรมชาติ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ลานอาคาร 3 (คณะทรัพย์) 
  เภสัชศาสตร์  รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ลานมรกต 
  พยาบาลศาสตร์ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้อง 3309 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
  ทันตแพทยศาสตร์ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้องประชุม1 ชั้น 7 
  อุตสาหกรรมเกษตร รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้อง 3301 
  ศิลปศาสตร์ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้องรพีพรรณ 
  นิติศาสตร์ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ลานดอกแก้ว คณะนิติศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้อง EC201 
  การแพทย์แผนไทย รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้อง E105 
  เทคนิคการแพทย์ รายงานตัว/ฝึกซ้อมย่อย ห้อง MT307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. วิทยาเขตปตัตานี   
 

วัน/เวลา/คณะ กิจกรรม สถานที่ 
ศึกษาศาสตร ์  
- วันที่ 23 พฤศจกิายน 2558 
  เวลา 08.00 - 08.30 น. 
  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
- วันที่  24 พฤศจิกายน 2558  
  เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 
 

รายงานตัว 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดสภุาพ) 

 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดครุย) 

ห้องประชุม อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ 

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
- วันที่ 23 พฤศจกิายน 2558  
  เวลา 07.30 - 08.30 น. 
  เวลา 08.40 - 16.00 น.  
- วันที่ 24 พฤศจกิายน 2558    
  เวลา 06.30 - 08.30 น.  
  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 
 

รายงานตัว 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดสภุาพ) 

 
รายงานตัว/ถา่ยภาพหมู่ 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดครุย) 

หอประชุมส านกังานอธกิารบด ี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วันที่ 24 พฤศจกิายน 2558     
  เวลา 08.00 - 08.45 น. 
  เวลา 09.00 - 15.00 น. 

 
 
รายงานตัว 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดสภุาพ) 

 
ห้องประชุมชั้น4 อาคาร51C  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิทยาลยัอิสลามศึกษา 
- วันที่ 23 พฤศจกิายน 2558   
  เวลา 08.00 – 08.59 น. 
  เวลา 09.00 – 16.30 น.  
- วันที่ 24 พฤศจกิายน 2558       
  เวลา 08.00 – 08.30 น.  
  เวลา 08.30 – 12.00 น.          

 
 

รายงานตัว 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดสภุาพ) 

 
รายงานตัว/ถา่ยภาพหมู่ 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดครุย)    

ห้องประชุมชั้น4  
อาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษานานาชาต ิ

วิทยาการสื่อสาร 
- วันที่ 24 พฤศจกิายน 2558        
  เวลา 08.00 - 10.00 น. 
  เวลา 10.00 - 16.30 น.                   

 
 
รายงานตัว 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดสภุาพ) 

 
 
ห้องบรรยาย 900 ที่นั่ง 
คณะวิทยาการส่ือสาร 

ศิลปกรรมศาสตร ์
- วันที่ 24 พฤศจกิายน 2558        
  เวลา 08.30 – 09.00 น. 
  เวลา 09.00 - 16.30 น.       

 
 

รายงานตัว 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดสภุาพ) 

หอประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รัฐศาสตร ์
- วันที่ 23 พฤศจกิายน 2558        
  เวลา 08.00 - 10.00 น. 
  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
- วันที ่24 พฤศจกิายน 2558          
  เวลา 07.00 - 08.00 น. 
  เวลา 08.00 - 09.00 น. 
  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
  

 
 

รายงานตัว 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดสภุาพ) 
 
ถ่ายภาพหมู ่
รายงานตัว 
ฝึกซ้อมย่อย(ชุดครุย) 

หอประชุมคณะรัฐศาสตร์ 

 
หมายเหตุ   บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
              วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  เวลา 08.30 น. รายงานตัวทีบ่ัณฑิตวิทยาลยั  ชั้น10  อาคาร2  ศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้ (LRC)   
                                                   เวลา 12.30 น. ฝึกซ้อมย่อยที่หอ้ง Conference Hall   ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ วิทยาเขตหาดใหญ่  

 
 
 



3. วิทยาเขตภูเก็ต  
 

วัน/เวลา/คณะ กิจกรรม สถานที ่
วันอาทิตยท์ี่ 22 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 09.00 - 10.00 น. 
เวลา 10.00 - 16.30 น. 
(คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว, 
คณะวิเทศศึกษา) 

 
- รายงานตัวบัณฑิต (สวมชุด
สุภาพ) 
- ฝึกซ้อมย่อย (สวมชุดสุภาพ) 
 
 

 
วิทยาเขตภูเก็ต 
วิทยาเขตภูเก็ต 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00 - 09.00 น. 
เวลา 13.00 - 16.30 น. 
(คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว, 
คณะวิเทศศึกษา) 
 

 
- ถ่ายรูปหมู่บัณฑิต (สวมชุดครุย) 
- ฝึกซ้อมย่อย (สวมชุดครุย) 
 

 
บริเวณลานหน้าพระบรมรูปพระราช
บิดา 
วิทยาเขตภูเก็ต 
 
 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เดินทางไปวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

 

     
หมายเหตุ    

      1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานตัวและฝึกซ้อมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  

          2. บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
             วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558   
              - เวลา 08.30 น. รายงานตัวทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร 2  ศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้ (LRC)                                                       
              - เวลา 12.30 น. ฝึกซ้อมย่อยที่ห้อง Conference Hall   ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. วิทยาเขตตรัง 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558   
- เวลา 08.00 – 09.30 น. 
 
 
- เวลา 09.30 – 10.00 น.        
 
 
- เวลา 10.00 – 10.30 น.  
 
- เวลา 10.30 – 12.00 น.  
- เวลา 12.00 – 13.00 น.  
- เวลา 13.00 – 14.30 น.  
- เวลา 14.30 – 16.00 น.  
- เวลา 16.00 – 17.00 น.  
 
- เวลา 17.15 น. เป็นต้นไป 

 
- รายงานตัว (บัณฑิตสวมชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบฯ 
  ในการฝึกซ้อมที่วิทยาเขตตรังและท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
  รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายก าหนดการ) 
- พิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต   
  โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
       คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ   
- ชี้แจงข้อมูลส าหรับบัณฑิต ฟังการบรรยาย
กระบวนการฝึกซ้อม แนะน าการสวมชุดครุย 
- ฝึกซ้อมย่อย  
- รับประทานอาหารกลางวัน  
- ฝึกซ้อมย่อย 
- ฝึกซ้อมรวม 
- คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วม
ฝึกซ้อมการอ่านรายนามบัณฑิต 
- บัณฑิตรับชุดครุยจากร้าน  

 
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1 

 
 
ห้อง  L1224 
 
 
ห้อง  L1224 
 
ห้องซ้อมย่อมที่ก าหนด 
ห้องซ้อมย่อยที่ก าหนด 
ห้องซ้อมย่อยที่ก าหนด  
ห้อง L1224 
ห้อง L1224 
 
อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558    
- เวลา 08.00 น.             

 
- ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตและคณาจารย์ตามสาขา (สวมชุด
ครุย) 
  ตั้งแถวเวลา 08.00 น. 

 
บริเวณลานหน้าพระบรม
รูปพระราชบิดา 

 
ข้อแนะน า                  
*  บัณฑิตไม่ควรสวมหรือน าเครื่องประดับที่มีค่าติดตัวมา เพราะจะไม่มีเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์รับฝากให้  
*  อุปกรณ์ฉุกเฉินที่บัณฑิตต้องเตรียม เช่น เข็มกลัดขนาด 2 นิ้ว กิ๊ปสีด า ปลาสเตอร์ยา ยาประจ าตัว เป็นต้น 
การแต่งกายในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตต้องสวมชุดนักศึกษา)  ดังนี้ 
: บัณฑิตหญิง สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าสีด าแบบหุ้มส้น ปิดมิดชิด แบบสุภาพ ไม่ประดับโลหะหรือ 
 โบว์ขนาดใหญ่ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว และส้นไม่แหลมจนเกินไป (ควรจะเป็นคู่ท่ีใช้ในวันรับจริงเพื่อความเคยชิน 
 และสบายเท้า) ต้องสวมถุงน่องสีเนื้อทีไ่ม่มีลวดลาย ไม่อนุญาตให้สวมกางเกง เสื้อยืด และรองเท้าแตะโดย 
 เด็ดขาด  

         : บัณฑิตชาย สวมเสื้อเชิ้ต การเกงสเลค รองเท้าหุ้มส้น หนังสีด า และต้องไม่ประดับด้วยโลหะ (ควรจะเป็นคู่ที่ใช้  
 ในวันรับจริง)  ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์  เสื้อยืด  รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด  และต้องโกนหนวดเคราให้ 
 เรียบร้อย       
  
 
 
 



 
4. วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี   
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 รับเข็มวิทยฐานะ ห้องงานทะเบียน 
เวลา 09.00-16.00 น. รับชุดครุย อาคารเรียนรวม 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 06.00-16.30 น. 

 

ซ้อมย่อย  
รายงานตัวบัณฑิต (การแต่งกายนักศึกษา 
และน าชุดครุยมาด้วย) 
- ชี้แจงขอ้มูลส าหรับบัณฑิตและแนะน าการ
สวมชุดครุย 
- ฝึกซ้อมย่อย (แยกตามคณะและสาขา) 

ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 06.00-16.30 น. 

 

ฝึกซ้อมใหญ่  
การแต่งกายชุดนักศึกษาพร้อมน าชุดครุยมา
ด้วย 
รายงานตัวบัณฑิต 
พิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต 
โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนาประสบการณ์ทาง 
วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า” 
ซ้อมใหญ่รวม 
รับประทานอาหารกลางวัน 
ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตและคณาจารย์  
(ตามสาขาวิชา) 
บัณฑิตพบอาจารย์ และน้อง ๆ สาขา (ตาม
อัธยาศัย) 

ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เดินทางไปยังอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 
หมายเหตุ :  
1. ฝึกซ้อมใหญ ่บัณฑิตแต่งกายชุดนักศึกษา พร้อมน าชุดครุยมาด้วย ทั้งนี้บัณฑิตชายและบัณฑิตท่ีได้รับการ
แต่งตั้งยศทหารฯ หากไม่สะดวกแต่งเครื่องแบบตั้งแต่เช้า อนุญาตให้ใส่ชุดนักศึกษาและน าราชประแตนหรือ
เครื่องแบบมาเปลี่ยนก่อนถ่ายรูปภาพหมู่ได้ **ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558   

              - เวลา 08.30 น. รายงานตัวทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร 2  ศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้ (LRC)                                                       
              - เวลา 12.30 น. ฝึกซ้อมย่อยที่ห้อง Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ วิทยาเขตหาดใหญ่  



 
 


