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(สําเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  ปฏิทินการศึกษาสําหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒ 
--------------------------------------- 

เพื่อใหการเรียนการสอนของคณะตาง ๆ ในวิทยาเขตสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ดําเนินไป 
ดวยความเรียบรอย จึงใหกําหนดปฏิทินการศึกษา ตลอดปการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
วันพบอาจารยที่ปรึกษา,  ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน  และ 
เปลี่ยนวิชาเรียน 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ - ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๒ และ 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม– ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

วันเขาชั้นเรียน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียคาปรับวันละ   
๕๐ บาท นับต้ังแตวันเขาชั้นเรียน (นับวันหยุดราชการดวย) 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

วันสุดทายของการถอนวิชาเรียนโดยคืนเงินคาหนวยกิต 
(สําหรับนักศึกษากอนรหัส ๕๐) 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

วันถอนวิชาเรียนโดยไมคืนเงินคาหนวยกิต 
(สําหรับนักศึกษากอน รหัส ๕๐) 

วันที่ ๘-๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๒    

วันสุดทายของการถอนวิชาเรียนโดยไมบันทึกสัญลักษณ W วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
วันไหวครู (หยุดการเรียนการสอน) วันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  

-  โดยการตัดบัญชีผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุราษฎรธานี 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

-  โดยระบบ Bill Payment วันที่ ๙ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
วันสอบกลางภาค วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒  สิงหาคม ๒๕๕๒ 
สัปดาห ม.อ.วิชาการ (ไมหยุดการเรยีนการสอน  โดยให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรรม) 

วันที่  ๒๔ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๒ 

วันถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ W วันที่ ๑๕ มิถุนายน - ๒๑   สิงหาคม ๒๕๕๒ 
วันสุดทายของการเรียน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
วันสอบไล วันที่ ๒๘  กันยายน - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
วันปดภาคการศึกษา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
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ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
วันพบอาจารยที่ปรึกษา,  ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน และ 
เปลี่ยนวิชาเรียน 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม –  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

วันเขาชั้นเรียน วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียคาปรับวันละ  
๕๐ บาท นับต้ังแตวันเขาชั้นเรียน (นับวันหยุดราชการดวย) 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

วันสุดทายของการถอนวิชาเรียนโดยคืนเงินคาหนวยกิต 
(สําหรับนักศึกษากอนรหัส ๕๐) 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

วันถอนวิชาเรียนโดยไมคืนเงินคาหนวยกิต 
(สําหรับนักศึกษากอน รหัส ๕๐) 

วันที่  ๒-๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๒    

วันสุดทายของการถอนวิชาเรียนโดยไมบันทึกสัญลักษณ W วันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  

-  โดยการตัดบัญชีผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สาขาสุราษฎรธานี 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

-  โดยระบบ Bill Payment วันที่ ๓ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
วันสอบกลางภาค วันที่  ๑๙ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
วันถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ W วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ –  

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ 
วันสุดทายของการเรียน วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
วันสอบไล วันที่ ๑๕ - ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ 
วันปดภาคการศึกษา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕3 

 
ภาคฤดูรอน 

วันพบอาจารยที่ปรึกษา,  ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน และ 
เปลี่ยนวิชาเรียน 

วันที่ ๒๕  มกราคม - ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๓ 

วันเขาชั้นเรียน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 
วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียคาปรับวันละ  
๕๐ บาท นับต้ังแตวันเขาชั้นเรียน (นับวันหยุดราชการดวย) 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 

วันสุดทายของการถอนวิชาเรียนโดยคืนเงินคาหนวยกิต 
(สําหรับนักศึกษากอนรหัส ๕๐) 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 

วันถอนวิชาเรียนโดยไมคืนเงินคาหนวยกิต 
(สําหรับนักศึกษากอน รหัส ๕๐) 

วันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 






