
(สําเนา) 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาสําหรบันักศึกษาวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

--------------------------------------- 
เพื่อให้การเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดําเนินไป 

ด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ตลอดปีการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา,  ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน  และ 
เปลี่ยนวิชาเรียน 

๑๓ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
๑๔ พฤษภาคม – ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

วันเข้าช้ันเรียน ๕  มถิุนายน  ๒๕๕๕ 
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแผนการเรียนหรือระดับการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๖  มถิุนายน  ๒๕๕๕ 

วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ ์I ประจําภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๕๔ (กรณีไมล่งทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔) และ           
ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔ ของนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี

๘  มถิุนายน  ๒๕๕๕ 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับวันละ      
๕๐ บาท นับต้ังแต่วันเข้าช้ันเรียน (นับวันหยุดราชการด้วย) 

๘  มถิุนายน  ๒๕๕๕ 

วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยคืนเงินค่าหน่วยกิต 
(สําหรับนักศึกษาก่อนรหัส ๕๐) 

๘  มถิุนายน  ๒๕๕๕ 

วันถอนวิชาเรียนโดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต 
(สําหรับนักศึกษาก่อน รหัส ๕๐) 

๑๑ – ๑๕  มิถนุายน  ๒๕๕๕ 

วันไหว้ครู (หยดุการเรียนการสอน) ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึกสัญลกัษณ์ W ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  

-  โดยการหักบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุราษฎร์ธานี 

๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

-  โดยระบบ Bill Payment ๑๒ – ๒๐  มิถนุายน  ๒๕๕๕ 
วันสอบกลางภาค ๒๘  กรกฎาคม – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕    
วันถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ ์W ๑๘  มิถุนายน – ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
วันสุดท้ายของการได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาและ
รักษาสถานภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาและลาออกจากสภาพการเป็น
นักศึกษา กรณนีักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

/วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สญัลักษณ ์I… 
 



- ๒ - 

วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สญัลักษณ ์I ภาคการศึกษาที่         
๒/๒๕๕๔ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีไม่ลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔) 

๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

สัปดาห์ ม.อ.วิชาการ (ไม่หยดุการเรียนการสอน  โดยให้นกัศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรรม) 

๒๐ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

วันอิดิลฟิตรี* ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
วันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง* ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
วันสารทเดือนสิบ* ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
วันสุดท้ายของการเรียน ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาและลาออกจากสภาพการเป็น
นักศึกษา กรณนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนแลว้ 

๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

วันสอบไล่ ๑ – ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
วันปิดภาคการศึกษา ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
แจ้งผลการศึกษาผ่าน WEB ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
    

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา,  ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน และ 
เปลี่ยนวิชาเรียน 

๑๐ กันยายน – ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

วันเข้าช้ันเรียน ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแผนการเรียนหรือระดับการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สญัลักษณ ์I ประจําภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๕๕ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับวันละ    
๕๐ บาท นับต้ังแต่วันเข้าช้ันเรียน (นับวันหยุดราชการด้วย) 

๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ 

วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยคืนเงินค่าหน่วยกิต 
(สําหรับนักศึกษาก่อนรหัส ๕๐) 

๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ 

วันถอนวิชาเรียนโดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต 
(สําหรับนักศึกษาก่อน รหัส ๕๐) 

๕ – ๙ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ 

วันอีดิลอัฎฮา* ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึกสัญลกัษณ์ W ๙  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ 
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  

-  โดยการหักบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุราษฎร์ธานี 

๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

-  โดยระบบ Bill Payment ๖ – ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
วันสุดท้ายของการได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาและ
รักษาสถานภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

/วันสุดท้ายของการลาพัก... 



- ๓ - 

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาและลาออกจากสภาพการเป็น
นักศึกษา กรณนีักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สญัลักษณ ์I ภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๕๕ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

วันสอบกลางภาค ๑๕ – ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
วันคริสต์มาส* ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
วันตรุษจีน* ๑๐  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
วันถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ ์W ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ -  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 
วันสุดท้ายของการเรียน ๑๕  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษาและการลาออกจากสภาพ
การเป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว 

๑๕  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

วันสอบไล่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม  ๒๕๕๖ 
วันปิดภาคการศึกษา ๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
แจ้งผลการศึกษาผ่านเวบ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
ภาคฤดูร้อน 

 

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา, ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน  และ 
เปลี่ยนวิชาเรียน 

๒๘ มกราคม – ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๖ 

วันเข้าช้ันเรียน ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับวันละ ๕๐ 
บาท นับต้ังแต่วันเข้าช้ันเรียน (นับวันหยุดราชการด้วย) 

๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยคืนเงินค่าหน่วยกิต 
(สําหรับนักศึกษาก่อนรหัส ๕๐) 

๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

วันถอนวิชาเรียนโดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต 
(สําหรับนักศึกษาก่อน รหัส ๕๐) 

๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สญัลักษณ ์I ภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๕๕ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีล่งทะเบียนเรียน ภาคฤดู
ร้อน/๒๕๕๕  

๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึกสัญลกัษณ์ W ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  

-  โดยการหักบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุราษฎร์ธานี 

๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖ 

-  โดยระบบ Bill Payment ๓ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖ 
วันถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ ์W ๑ เมษายน – ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๖ 
วันสุดท้ายของการเรียน ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
วันสอบไล่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
วันปิดภาคการศึกษา ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

/วันสุดท้ายของการ... 






