










(เอกสารแนบ 2 ก าหนดการตรวจ ATK) 

กลุ่มที่ 1 เข้ารับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

ตารางตรวจ ATK วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -18.00 น. 

สถานที่ โรงยิมเนเซี่ยม 

เวลา วิทยาเขต ส่วนงาน จ านวน(คน) 
13.30-14.00 น. วิทยาเขตปัตตานี วิทยาการสื่อสาร 33 
(30 นาที) (จ านวน 230 คน) ศึกษาศาสตร์  161 
  วิทยาการอิสลาม 36 
14.00-15.30 น. 
(1 ชม. 30 นาที) 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
(จ านวน 670 คน) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 320 
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 420 

15.30-16.30 น. (จ านวน 544 คน) วิทยาการจัดการ  390 
(1 ชม. 30 นาที)  ทรัพยากรธรรมชาติ 154 
16.30-17.30 น. 
(60 นาที) 

วิทยาเขตหาดใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย 424 

17.30-18.00 น. (จ านวน 203 คน) แพทยศาสตร์ 99 
(30 นาที)  เทคนิคการแพทย์ 35 
  เศรษฐศาสตร์ 53 
  สัตวแพทยศาสตร์ 16 
18.00-18.30 น. วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 47 
(30 นาที) (จ านวน 211 คน) การบริการและการท่องเที่ยว 56 
  วิเทศศึกษา 81 
  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  27 

 

 

  



กลุ่มที่ 2 เข้ารับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

ตารางตรวจ ATK วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 -12.00 น. 

 

เวลา วิทยาเขต ส่วนงาน จ านวน(คน) 
08.00-08.30 น. วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาศาสตร์ 289 
08.30-09.00 น. (จ านวน 130 คน) การแพทย์แผนไทย 48 
(30 นาที)  วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่) 14 
  ทันตแพทยศาสตร์ 17 
  อุตสาหกรรมเกษตร 51 
09.00-09.30 น. 
(30 นาที) 

(จ านวน 336 คน) พยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) 124 
ศิลปศาสตร์ 82 

09.30-10.30 น. 
(60 นาที) 

(จ านวน 503 คน) วิศวกรรมศาสตร์ 302 
นิติศาสตร์ 117 
เภสัชศาสตร์ 84 

10.30-11.30 น. วิทยาเขตตรัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ 35 
(60 นาที) (จ านวน 497 คน) พาณิชยศาสตร์และการจัดการ 462 

 

กลุ่มที่ ส ารองวันซ้อมใหญ่  

ตารางตรวจ ATK วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 -10.30 น. 

 

เวลา วิทยาเขต ส่วนงาน จ านวน(คน) 
06.00-08.00 น. ทุกวิทยาเขต เก็บตกคณะที่ไม่ได้มาตามก าหนดการ

ที่แจ้งไว้ 
 

08.00-08.30 น.  ศิลปศาสตร์ 82 
09.00-09.30 น.  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 70 
09.30-10.00 น. วิทยาเขตปัตตานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76 
10.00-10.30 น. (จ านวน 146 คน) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   136 
  พยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี) 10 
10.30-11.00 น.  รัฐศาสตร์  140 
11.00-11.30 น.  ศิลปกรรมศาสตร์ 6 

 



กลุ่มที่ 1 เข้ารับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

ตารางตรวจ ATK วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 -10.30 น. 

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 

เวลา วิทยาเขต ส่วนงาน จ านวน(คน) 
06.00-06.30 น. วิทยาเขตปัตตานี วิทยาการสื่อสาร 33 
(30 นาที) (จ านวน 230 คน) ศึกษาศาสตร์  161 
  วิทยาการอิสลาม 36 
06.30-07.00 น. 
(30 นาที) 

วิทยาเขตภูเก็ต 
(จ านวน 211 คน) 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 47 
การบริการและการท่องเที่ยว 56 
วิเทศศึกษา 81 

  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  27 
07.00-08.30 น. 
(1 ชม. 30 นาที) 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
(จ านวน 740 คน) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 320 
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 420 

08.30-09.00 น. 
(30 นาที) 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(จ านวน 233 คน) 

บัณฑิตวิทยาลัย 233 

09.00-09.30 น. 
(30 นาที) 

(จ านวน 203 คน) แพทยศาสตร์ 99 
เทคนิคการแพทย์ 35 
เศรษฐศาสตร์ 53 

 สัตวแพทยศาสตร์ 16 
09.30-10.30 น. (จ านวน 544 คน) วิทยาการจัดการ 390 
(60 นาที)  ทรัพยากรธรรมชาติ 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 2 เข้ารับวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

ตารางตรวจ ATK วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 -10.30 น. 

 

เวลา วิทยาเขต ส่วนงาน จ านวน(คน) 
06.00-07.00 น. วิทยาเขตหาดใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย 191 
(60 นาที) (จ านวน 480 คน) วิทยาศาสตร์ 289 
07.00-07.30 น. 
(30 นาที) 

(จ านวน 336 คน) อุตสาหกรรมเกษตร 51 
ทันตแพทยศาสตร์ 17 
วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่) 14 
พยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) 124 
ศิลปศาสตร์ 82 
การแพทย์แผนไทย 48 

07.30-08.30 น. 
(60 นาที) 

(จ านวน 503 คน) วิศวกรรมศาสตร์ 302 
นิติศาสตร์ 117 
เภสัชศาสตร์ 84 

08.30-09.00 น. 
(30 นาที) 

วิทยาเขตปัตตานี 
(จ านวน 368 คน) 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   136 
พยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี) 10 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76 
ศิลปกรรมศาสตร์ 6 
รัฐศาสตร์  140 

09.00-10.30 น. 
(1 ชม. 30 นาที) 

วิทยาเขตตรัง 
(จ านวน 497 คน) 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 35 
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ 462 

 

 

 

 

 

 

 

 


