(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ปฏทนการศกษา
เรอง
ปฏิทินการศึกษา ประจาปการศกษา
ประจําปีการศึกษา 2556
เพื่อให้การเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานีประจําปีการศึกษา 2556 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2556 ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรม

วัน เดือน ปี

- ประกาศตารางสอน-ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556

- วัันสุดท้้ายที่ีนักศึึกษาขอความเห็็นชอบในรายวิ
ใ
ิชาทีี่ลงทะเบียี นจาก อ.ทีี่ปรึึกษา

ศุกร์ท์ ่ี 17 พฤษภาคม 2556

- นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนผ่าน web

จันทร์ที่ 20 - ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

- วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556

จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556

- วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มของนักศึกษารหัส 52 - 56

จันทร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556

ฏ
กษาของนักศึกษารหัส 52 - 56
- วันถอนวิชาที่ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึ

จันทร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556

- วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มของนักศึกษารหัส 48 - 51

จันทร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556

- วันถอนรายวิชาที่ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษารหัส 48 - 51

จันทร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556

- วันถอนวิชาเรียนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนของนักศึกษารหัส 48 - 49

จันทร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556
จันทร์ที่ 17 มิถุนายน - ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม

- วันถอนรายวิชาโดยปรากฏสัญลักษณ์ W ในใบแสดงผลการศึกษา

2556
- วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยขอเปิด-ปิด-ยุบกลุ่ม-ขยายกลุ่มรายวิชา

พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556

- วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555
และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556

- วนสุ
วันสดท้
ดทายของการสงผลการแกสญลกษณ
ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ประจาภาคการศกษาท
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

- นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

จันทร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556

- พิมพ์ใบแจ้งและชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร

ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน - พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม

ของนักศึกษาที่เลือกวิธี Bill Payment

2556
/- ตรวจสอบใบนําชําระเงิน...
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กิจกรรม
- ตรวจสอบใบนําชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่เลือกวิธีหักเงิน
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

วัน เดือน ปี
ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน - พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม
2556

- มหาวทยาลยเรยกเกบเงนคาลงทะเบยนเรยน
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศกษาท
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
ของนักศึกษาที่เลือกวิธีการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ
- นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2556

พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556
ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556

- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน หรือผลการสอบวิทยานิพนธ์
ถึงงานทะเบียนฯ ของนักศึกษาสําเร็จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2555

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556

- วันสุดท้ายของการรับรองการสําเร็จการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําคณะ
ที่ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปีการศึกษา 2555
- นักั ศึกึ ษาทีคี่ าดว่า่ สําํ เร็จ็ การศึกึ ษาในภาคการศึ
ใ
กึ ษาทีี่ 1/2556 ตรวจสอบ
รายวิชาตามหลักสูตร และแจ้งขอสําเร็จการศึกษาผ่าน Web
- วันสุดท้ายของการขอลาพักของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
จันั ทร์ท์ ่ี 17 มิถิ ุนายน - ศุกร์ท์ ่ี 30 สิิงหาคม
2556
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556

- วันสุดท้ายของการรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ไม่มีหน่วยกิตลงทะเบียนแล้ว
แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา

ฎ 2556
อังคารที่ 2 กรกฎาคม

- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2556

ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556

- วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2556

เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม - อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม
2556

- วันตรุษอีด้ิลฟิตรี

พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 (โดยประมาณ)

- วันประกาศตารางสอบไล่ ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

- วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2556

- วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (วันมหิดล)

อังคารที่ 24 กันยายน 2556

- วนสุ
วันสดท้
ดทายของการเรยน
ายของการเรียน ภาคการศึ
ภาคการศกษาท
กษาที่ 1/2556

ศุศกร์
กรทที่ 27 กนยายน
กันยายน 2556

- วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว

ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556

- วันสุดท้ายของการขอลาออก กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว

ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556

- วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556

จันทร์ที่ 30 กันยายน - จันทร์ที่ 14 ตุลาคม
2556

- วันสารทไทย (ทําบุญเดือนสิบ)

ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556
/- วันสุดท้ายของภาคการศึกษา...
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กิจกรรม

วันเดือนปี

- วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2556

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556

- วันปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556

อังคารที่ 15 ตุลาคม 2556

- วนสุ
วันสดท้
ดทายของการสงผลการเรยนผาน
ายของการส่งผลการเรียนผ่าน Web ของรายวชาทเงอนไขเปดสอน
ของรายวิชาที่เงื่อนไขเปิดสอน
สําหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนผ่าน Web ของรายวิชาที่เงื่อนไขเปิดสอน
สําหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ

อังคารที่ 22 ตุลาคม 2556

- วันสุุดท้ายของการส่งผลการประเมินเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ผ่าน Web

อังคารที่ 22 ตุลาคม 2556

- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนผ่าน Web ของวิชาฝึกสอน/ฝึกงาน
ของคณะศึกษาศาสตร์

พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

- ประกาศผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ผ่าน web

ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
- ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2556

- วันสุดท้ายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนจาก อ.ที่ปรึกษา

อังคารที่ 15 ตุลาคม 2556

- นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

พุธที่ 16 - อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556

/
- วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

จันทร์ที่ 28 ตุุลาคม 2556

- วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มของนักศึกษารหัส 52 - 56

จันทร์ที่ 28 ตุลาคม - อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน
2556

- วันถอนวิชาที่ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษารหัส 52 - 56

จันทร์ที่ 28 ตุลาคม - อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน
2556

- วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มวิชาของนักศึกษารหัส 48 - 51

จันทร์ท่ี 28 ตุลาคม - อาทิตย์ท่ี 10 พฤศจิกายน
2556

- วันถอนรายวิชาที่ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษารหัส 48 - 51

จันทร์ที่ 28 ตุลาคม - อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน
2556

- วนถอนวชาเรยนโดยไดรบเงนคาหนวยกตคนของนกศกษารหส
วันถอนวิชาเรียนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนของนักศึกษารหัส 48 - 49

จันทร์ที่ 28 ตุตลาคม
จนทรท
ลาคม - อาทตยท
อาทิตย์ที่ 3 พฤศจกายน
พฤศจิกายน
2556

- วันถอนรายวิชาโดยปรากฏสัญลักษณ์ W ในใบแสดงผลการศึกษา

จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 - ศุกร์ที่ 17
มกราคม 2557

- วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยขอเปิด-ปิด-ยุบกลุ่ม-ขยายกลุ่มรายวิชา

พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

- วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
/- วันสุดท้ายของการส่งผล...
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กิจกรรม

วันเดือนปี

- วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ 1/2556
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556

- วนตรุ
วันตรษอี
ษอดลอฎฮา
ดิ้ลอัฎฮา

อัองคารท
งคารที่ 15 ตุตลาคม
ลาคม 2556 (โดยประมาณ)

- นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

จันทร์ที่ 28 ตุลาคม - อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน
2556

- พิมพ์ใบแจ้งและชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร
ของนักศึกษาที่เลือกวิธี Bill Payment

ศุกุ ร์ที่ 22 - พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

- ตรวจสอบใบนําชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่เลือกวิธีหักเงิน
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

ศุกร์ที่ 22 - พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

- มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556
ของนักศึกษาที่เลือกวิธีการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

- นักั ศึกึ ษารับั ใใบเสร็็จรัับเงิินค่่าลงทะเบีียนเรีียน ภาคการศึึกษาทีี่ 2/2556

จันั ทร์ท์ ่ี 23 ธัันวาคม 2556

- นักศึกษาที่คาดว่าสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ตรวจสอบ

จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 - ศุกร์ที่ 17

รายวิชาตามหลักสูตร และแจ้งขอสําเร็จการศึกษาผ่าน Web
- วันสุดท้ายของการขอลาพักของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

มกราคม 2557
อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

- วันสุุดท้ายของการรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ไม่มีหน่วยกิตลงทะเบียนแล้ว
แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา

อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนหรือผลการสอบวิทยานิพนธ์
ถึงงานทะเบียนฯ ของนักศึกษาที่จะสําเร็จภาคการศึกษาที่ 1/2556

อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

- วันลอยกระทง

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556

- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2556

- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556

- วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2556

เสาร์ที่ 21 - จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556

- วันคริสต์มาส

พุธที่ 25 ธันวาคม 2556

- วนประกาศตารางสอบไล
วันประกาศตารางสอบไล่ ฉบั
ฉบบชวคราว
บชั่วคราว ภาคการศกษาท
ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ศุศกร์
กรทที่ 17 มกราคม 2557

- วันตรุษจีน

ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557

- วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

จันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

- วันสุดท้ายของการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

- วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว

ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

- วันสุดท้ายของการขอลาออก กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว

ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
/- วันสอบไล่...
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วันเดือนปี

- วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ - อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม
2557

- วนสุ
วันสดท้
ดทายของภาคการศกษาท
ายของภาคการศึกษาที่ 2/2556

อาทิตย์ที่ 2 มนาคม
อาทตยท
มีนาคม 2557

- วันปิดภาคการศึกษาที่ 2/2556

จันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557

- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนผ่าน Web ของรายวิชาที่เงื่อนไขเปิดสอน
สําหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

- วันสุุดท้ายของการส่งผลการเรียนผ่าน Web ของรายวิชาที่เงื่อนไขเปิดสอน
สําหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ

จันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557

- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนผ่าน Web ของวิชาฝึกสอน/ฝึกงาน
ของคณะศึกษาศาสตร์

ศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

- ประกาศผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 ผ่าน web

จันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557

- วัันสุดท้้ายของการส่่งผลการประเมิ
ป ินเพื่ือรายงานความก้า้ วหน้า้ ในการทํ
ใ
าํ
วิทยานิพนธ์ผ่าน Web

พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
- ประกาศตารางสอน ภาคฤดูร้อน 2556

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

- วันสุุดท้ายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนจาก อ.ที่ปรึกษา

ศุกุ ร์ที่ 14 มีนาคม 2557

- นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน 2556

จันทร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557

- วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน ภาคฤดูร้อน 2556

จันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557

- วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มวิชา

จันทร์ที่ 24 - อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557

- วันถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฏรายวิชานั้นในใบแสดงผลการศึกษา

จันทร์ที่ 24 - อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557

- วันถอนรายวิชาโดยปรากฏสัญลักษณ์ W ในใบแสดงผลการศึกษา

จันทร์ท่ี 31 มีนาคม - ศุกร์ท่ี 25 เมษายน
2557

- วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2556
- นกศกษาเลอกหรอเปลยนแปลงวธการชาระเงนคาลงทะเบยนเรยน
นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557
จันทร์ที่ 24 - อาทตยท
จนทรท
อาทิตย์ที่ 30 มนาคม
มีนาคม 2557

- พิมพ์ใบแจ้งและชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร
ของนักศึกษาที่เลือกวิธี bill payment

ศุกร์ที่ 4 - อังคารที่ 8 เมษายน 2557

- ตรวจสอบใบนําชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่เลือกวิธีหักเงิน
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

ศุกร์ที่ 4 - อังคารที่ 8 เมษายน 2557
/- มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน...
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- มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2556 ของนักศึกษา
ที่เลือกวิธีการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

อังคารที่ 8 เมษายน 2557

- นกศกษารบใบเสรจรบเงนคาลงทะเบยนเรยน
นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดู
ภาคฤดร้รอน
อน 2556

จันทร์ที่ 21 เมษายน 2557
จนทรท

- นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน 2556 ตรวจสอบรายวิชา

จันทร์ที่ 31 มีนาคม - ศุกร์ที่ 25 เมษายน

ตามหลักสูตร และแจ้งขอสําเร็จการศึกษาผ่าน Web

2557

- วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

อาทิตย์ที่ 13 - พุธที่ 16 เมษายน 2557

* สอนชดเชยหยุดุ วันสงกรานต์ที่ 14 เมษายน 2557

อาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557

* สอนชดเชยหยุดวันสงกรานต์ที่ 15 เมษายน 2557

อาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

- วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคฤดูร้อน 2556

อังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557

- วันสุดท้ายของการเรียน ภาคฤดูร้อน 2556

ศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

- วันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน 2556

จันทร์ที่ 12 - เสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

- วัันวิิสาขบูชา

อัังคารที่ี 13 พฤษภาคม 2557

- วันสุดท้ายของภาคฤดูร้อน 2556

เสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

- วันปิดภาคฤดูร้อน 2556

อาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557

- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนผ่าน Web ภาคฤดูร้อน 2556

จันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557

ฤ ูร้อน 2556 ผ่าน web
- ประกาศผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาคฤดู

ศุุกร์ที่ 330 พฤษภาคม
ฤ
2557

- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2556

จันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

( อื่ )
(ลงชื

ยุพดีี ชัยั สุขสัันต์์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สําเนาถููกต้อง
(นางสาวกัลยา อนุพัฒน์)

กัลยา/ร่าง/พิมพ์

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

เสาวชัย/ทาน

