
 

 
 

 ในปการศกึษา 2563 มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่ีจะเขารับการถายภาพหมูจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
4,345 คน ดังนั้นเพ่ือใหการถายภาพหมูเปนไปไดดวยความเรียบรอย และเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดไว ทางฝาย
บันทึกภาพจึงใครขอความรวมมือจากบัณฑิตทุกทานใหปฏิบัติตามคําแนะนําดังตอไปนี้ 

 
 1. บัณฑิตท่ีมีความประสงคจะเขารับการถายภาพหมู จะตองมาเตรียมพรอม กอนเวลานัดหมายประมาณ 
15 นาที ตามที่ระบุไวในตารางกําหนดการถายภาพหมูบัณฑิต (ซึ่งไดแนบมาพรอมนี)้ หากบัณฑิตทานใดมาชากวา
กําหนด ทางฝายบันทึกภาพจะถือวาบัณฑิตทานนั้น ไมมีความประสงคจะเขาถายภาพหมู  
 
 2. สําหรับการถายภาพหมูในปนี้ไดกําหนดไวใหมีขึ้น ณ แตละวิทยาเขต ดังนี ้

วิทยาเขต กําหนดถายภาพหมู รายละเอียดเพิ่มเติม 
วิทยาเขตปตตาน ี วันศุกรที ่6 และวันเสารที ่7 พฤษภาคม 2565 เอกสารหนา 3 
วิทยาเขตสุราษฏรธานี วันเสารที ่7 กันยายน 2565 เอกสารหนา 3 
วิทยาเขตภูเก็ต วันเสารที ่7 กันยายน 2565 เอกสารหนา 4 
วิทยาเขตตรัง วันเสารที ่7 กันยายน 2565 เอกสารหนา 4 
วิทยาเขตหาดใหญและบัณฑิตวิทยาลัย วันจันทรที ่9 พฤษภาคม 2565 เอกสารหนา 5-8 
  
 

 3. รานถายภาพที่ชนะการประกวดราคา และไดรับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยฯ ใหทําการถายภาพ
บัณฑิต ปการศึกษา 2563 คือ รานธิดาสตูดิโอ 164 ถ.โชติวิทยะกุล 5 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท 074-

559599, 087–2908558 โทรสาร 074-236808 เวลาทําการ จันทร–ศุกร เวลา 09.30–18.00 น. (หยุด เสาร–
อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)  Facebook: www.facebook.com/tidastudio  Line ID : @tidastudio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอแนะนําสําหรับบัณฑิตท่ีจะเขารับการถายภาพหมู 

บัณฑิตทุกทานโปรดทราบ 
บัณฑิตสามารถสั่งภาพชุดมาตรฐาน 1 ชุด  

                     

                     ชุดภาพที่ตกแตงสวยงาม (รีทัช)  
ราคาชุดละ  500 บาท (จัดสงทัว่ประเทศ ฟร)ี 

 

และสามารถสั่งไฟลดิจิทัล สั่งอัดภาพเพิ่มเติม ตามขนาดและราคาที่ไดกําหนดไว (หนา 2) 

ทั้งนี้ การสั่งไฟลดิจิทัล สั่งอัดเพิ่มเติม และการสั่งเขากรอบเปนสิทธิส์วนตัว  
บัณฑิตสามารถรับชมตัวอยางภาพชุดพรอมกรอบไดที ่

ซุมจองภาพฯ ณ บริเวณใตตึกฟกทอง  
วันท่ี 9-11 พฤษภาคม 2565 ระหวางเวลา 08.00–18.00 น. (ไมหยุดพักกลางวัน) 

และพิจารณาดําเนินการสั่งจองเองตามความพอใจ 



2 
 
ภาพชุดมาตรฐาน 500 บาท (รวมสงฟรีทั่วประเทศ) ประกอบดวย 

 
 

   
  
 
 
 
 
 

 
 
ภาพอัด–ขยายเพิ่มเติม    

ราคาอัด–ขยายเพ่ิม (ขนาด) สี (บาท) ขาว–ดํา (บาท) 

 4  x  6  นิ้ว 6 6 
 5  x  7  นิ้ว 15 15 

  8  x  10  นิ้ว 35 35 
10  x  12  นิ้ว 65 65 
11  x  14  นิ้ว 95 95 
16  x  20  นิ้ว 150 150 
20  x  24  นิ้ว 250 250 

 

ไฟลดิจิทัล 
ไฟลดิจิทัลขนาด 3,000 x 3,600 พิกเซล (เทียบเทาภาพขนาด 10 นิ้ว x 12 นิ้ว) ราคาไฟลละ 250 บาท 
จัดสงใหบัณฑิตทางอีเมล  

 
หมายเหต ุการสั่งไฟลดิจิทัล สั่งอัดขยายเพ่ิมเติม และการเขากรอบเปนดุลยพินิจของบัณฑิตเอง 
 

 

การสั่งจองภาพชุดมาตรฐาน/ไฟลดิจิทัล /การอัด–ขยายภาพเพิ่มเติม  
มหาวิทยาลัยกําหนดใหทางรานฯ อํานวยความสะดวกในการสั่งจองภาพชุดมาตรฐานขางตน ระหวางวันท่ี 9-11 

พฤษภาคม 2565 โดยติดตอที ่ซุมจองภาพบัณฑิต บริเวณโถงชั้นลาง ศูนยปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟกทอง) 
ในระหวางเวลา 08.00–18.00 น. (ไมหยุดพักกลางวัน) และ ทางระบบออนไลนผานทาง Line ID : @tidastudio 

 
 

“เพ่ือเปนการรักษาสิทธิประโยชนของบัณฑิตในการสั่งจองภาพตามอัตราทีท่างมหาวิทยาลัยฯ ไดตกลงไวกับทางบริษัท 
คณะอนุกรรมการฝายบันทึกภาพจะจัดเจาหนาที่ไปประจํา ณ จุดเริ่มตนการสั่งจองภาพ เฉพาะในวันและเวลาที่กําหนด

ขางตนเทานั้น และขอใหบัณฑิตทุกทานที่ตองการสั่งจองภาพดําเนินการใหแลวเสร็จในวันและเวลาดังกลาว” 
 

 

ภาพสี 

ภาพหมู 
ขนาดกวาง  8 นิ้ว ความยาวตามความเหมาะสมของแตละคณะ 
เพ่ือใหภาพสวยงาม พรอมพิมพรายชื่อและติดตราสถาบัน 

1 ภาพ 

ภาพเดี่ยว 

ขนาด 11  x  14  นิ้ว  (พรอมการดทองเค ติดตราสถาบัน) 1 ภาพ 
ขนาด  8  x  10  นิ้ว   (พรอมการดทองเค ติดตราสถาบัน) 1 ภาพ 

ขนาด  5  x   7  นิ้ว   (พรอมการดทองเค ติดตราสถาบัน) 1 ภาพ 

ภาพขาวดํา ภาพเดี่ยว 
ขนาด 10  x  12 นิ้ว   (พรอมการดทองเค ติดตราสถาบัน) 1 ภาพ 

ขนาด  4  x   6  นิ้ว 1 ภาพ 
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ลําดับ (Order) เวลา (Time) เวที (Stage) คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (สีประจาํคณะ) Faculty/College/Institute  บัณฑิต (Graduate) 

6 พ.ค. 65      

1 01.30 น. 
(01.30 p.m.) 

2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แดงเลือดนก) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต + วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Science & Technology 
B.Sc. + B.Eng.  

76 
76 

2 14.10 น. 
(02.10 p.m.) 

2 วิทยาการอิสลาม (เทา) 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต + ศิลปศาสตรบัณฑติ 

Islamic Studies 
B.Ed. + B.A. 

36 
36 

3 15.00 น. 
(03.00 p.m.) 

3 วิทยาการสื่อสาร (เงิน) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต + ศิลปศาสตรบัณฑติ + นิเทศศาสตรบัณฑติ 

Communication Sciences 
B.Sc.+ B.A. + B.Com.Arts 

33 
33 

7 พ.ค. 65      

4 11.00 น. 
(11.00 a.m.) 

1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ขาว) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Humanities & Social Science 
B.A. + B.Sc. 

136 
136 

5 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

2 รัฐศาสตร (ดํา) 
รัฐศาสตรบณัฑิต 

Political Science 
B.A.  

140 
140 

6 01.00 น. 
(01.00 p.m.) 

3 พยาบาลศาสตร (ปตตาน)ี (สม) 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

Nursing 
B.N.S. 

10 
10 

7 01.30 น. 
(01.30 p.m.) 

1 ศึกษาศาสตร (แสด) 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต + ศิลปศาสตรบัณฑติ 

Education 
B.Ed. + B.A. 

161 
161 

8 14.30 น. 
(02.30 p.m.) 

3 ศิลปกรรมศาสตร (ทอง) 
ศิลปบัณฑิต 

Fine & Applied Arts 
B.F.A. 

6 
6 

 รวมบัณฑิตรายงานตัววิทยาเขตปตตาน ี 598 

 
 
 
ลําดับ (Order) เวลา (Time) เวที (Stage) คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (สีประจาํคณะ) Faculty/College/Institute  บัณฑิต (Graduate) 

9 09.00 น. 
(09.00 a.m.) 

อาคารศูนย
การเรยีนรู 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (มวงแดง) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Science & Industrial Technology 
B.Sc. 

320 
320 

10 09.30 น. 
(09.30 a.m.) 

หอประชุม
วิทยาเขตฯ 

ศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ (แดงเหลือง)  
1. บริหารธุรกิจบณัฑติ + ศิลปศาสตรบัณฑติ 

Liberal Arts & Management Sciences. 
B.B.A. + B.A. 

420 
420 

 รวมบัณฑิตรายงานตัววิทยาเขตสุราษฏรธาน ี    740 

กําหนดการถายภาพหมูบัณฑิตของวิทยาเขตสุราษฎรธานี (Suratthani Campus Group photograph program) 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนยการเรียนรู และ หอประชุมวิทยาเขตฯ (May 7, 2022 at Learning Center and Campus Comference Hall) 

กําหนดการถายภาพหมูบัณฑิตของวิทยาเขตปตตาน ี(Pattani Campus Group photograph program) 
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2565 ณ โรงยิมเนเซียม ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ( May 6-7, 2022 at Gymnasium , Faculty of Education ) 
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ลําดับ (Order) เวลา (Time) เวที (Stage) คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (สีประจาํคณะ) Faculty/College/Institute  บัณฑิต (Graduate) 

11 09.00 น. 
(09.00 a.m.) 

1 เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (มวงคราม) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Technology & Environment 
B.Sc. 

27 
27 

12 09.15 น. 
(09.15 a.m.) 

2 การบริการและการทองเที่ยว (บานเย็น)  
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

Hospitality & Tourism 
B.B.A. 

56 
56 

13 09.30 น. 
(09.30 a.m.) 

2 วิเทศศึกษา (พ้ืนดิน) 
ศิลปศาสตรบัณฑติ 

International Studies  
B.A. 

81 
81 

14 09.45 น. 
(09.45 a.m.) 

1 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร (แดงอิฐ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต + วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Computing 
B.Sc. + B.Eng. 

47 
47 

 รวมบัณฑิตรายงานตัววิทยาเขตภูเก็ต 211 

 
 
 
 
 
 
 
ลําดับ (Order) เวลา (Time) เวที (Stage) คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (สีประจาํคณะ) Faculty/College/Institute  บัณฑิต (Graduate) 

15 09.00 น. 
(09.00 a.m.) 

1 พาณิชยศาสตรและการจัดการ (ฟา)  
บัญชบีัณฑิต + บริหารธุรกิจบณัฑติ + รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ + ศิลปบัณฑติ 

Commerce & Management  
B.Acc. + B.B.A. + B.P.A. + B.F.A.  

462 
462 

16 09.30 น. 
(09.30 a.m.) 

2 สถาปตยกรรมศาสตร (น้ําตาล) 
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

Architecture 
B. Arch. 

35 
35 

 รวมบัณฑิตรายงานตัววิทยาเขตตรัง     497 

กําหนดการถายภาพหมูบัณฑิตของวิทยาเขตภูเก็ต (Phuket Campus Group photograph program) 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ โถงชั้น  1 อาคาร 7 (สํานักงานวิทยาเขต) (May 7, 2022 at 1st Floor Hall,  Building No.7 (Campus Office)) 

 กําหนดการถายภาพหมูบัณฑิตของวิทยาเขตตรัง (Trang Campus Group photograph program) 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนยประชุมฯ วิทยาเขตตรัง (May 7, 2022 at Campus conference Hall) 
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ชวงที่ 1 เริ่มถายภาพหมูบัณฑิตตั้งแตเวลา 09.00 น. (1st session begins since 09.00 a.m.) 
ลําดับ (Order) เวลา (Time) เวที (Stage) คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (สีประจาํคณะ) Faculty/College/Institute  บัณฑิต (Graduate) 

17 09.00 น. 
(09.00 a.m.) 

1 วิศวกรรมศาสตร (เลือดหมู) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

Engineering 
B.Eng. 

302 
302 

18 09.00 น. 
(09.00 a.m.) 

2 วิศวกรรมศาสตร (เลือดหมู) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต + วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ + วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

Engineering 
Ph.D. + D.Eng. 
M.Eng + M.Sc. 

65 
11 
54 

19 09.00 น. 
(09.00 a.m.) 

3 วิทยาลัยนานาชาต ิ(น้ําเงนิกรมทา + เงนิ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

International College  
B.Sc. 

14 
14 

20 09.20 น. 
(09.20 a.m.) 

2 อุตสาหกรรมเกษตร (ชมพูกลีบบัวหลวง) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ 

Agro-Industry 
Ph.D.  
M.Sc. 
B.Sc.     

65 
5 
9 
51 

21 09.20 น. 
(09.20 a.m.) 

3 ทันตแพทยศาสตร (มวงดอกบัวสทุธาสิโนบล) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
3. ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

Dentistry 
Ph.D.  
M.Sc. 
D.D.S. 

26 
1 
8 
17 

22 09.30 น. 
(09.30 a.m.) 

1 นิติศาสตร (ขาวดํา)  
นิติศาสตรบณัฑิต (ภาคปกต)ิ                                                                            

Laws 
LL.B. 

117 
117 

23 10.00 น. 
(10.00 a.m.) 

2 การแพทยแผนไทย (เหลืองเกสรบนุนาค) 
1.การแพทยแผนไทยมหาบณัฑิต 
2. การแพทยแผนไทยบณัฑติ 

Traditional Thai Medicine 
M.TM. 
B.TM. 

51 
3 
48 

24 10.00 น. 
(10.00 a.m.) 

1 พยาบาลศาสตร (หาดใหญ) (สม) 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

Nursing 
B.N.S. 

124 
124 

25 10.00 น. 
(10.00 a.m.) 

3 พยาบาลศาสตร (หาดใหญ) (สม) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

Nursing 
Ph.D. 

M.N.S. 

30 
2 
28 

กําหนดการถายภาพหมูบัณฑิตของวิทยาเขตหาดใหญ (Group photograph program) 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารยิมเนเซียม ศูนยกีฬาและสุขภาพ (May 9, 2022 at Gymnasium Building, Sport and Health Center) 
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ลําดับ (Order) เวลา (Time) เวที (Stage) คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (สีประจาํคณะ) Faculty/College/Institute  บัณฑิต (Graduate) 
26 10.20 น. 

(10.20 a.m.) 
1 ศิลปศาสตร (แดงสม) 

ศิลปศาสตรบัณฑติ 
Liberal Arts 

B.A. 
82 
82 

27 10.20 น. 
(10.20 a.m.) 

3 ศิลปศาสตร (แดงสม) 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ + ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

Liberal Arts 
Ph.D. + M.A. 

10 
2 + 8 

28 10.40 น. 
(10.40 a.m.) 

1 วิทยาศาสตร (เหลือง) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ 

Science 
Ph.D. 
M.Sc. 
B.Sc. 

330 
11 
30 
289 

29 10.40 น. 
(10.40 a.m.) 

2 เภสัชศาสตร (เขียวมะกอก) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต + วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
3. เภสัชศาสตรบัณฑติ 

Pharmaceutical Science 
Ph.D.  

M.Pharm. + M.Sc. 
B.Phram.  

88 
3 
1 
84 

30 10.45 น. 
(10.45 a.m.) 

2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ขาว) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต + บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Humanities & Social Science 
Ph.D.  

M.A. + M.B.A. 

7 
1 
6 

31 10.45 น. 
(10.45 a.m.) 

3 พาณิชยศาสตรและการจัดการ (ฟา)  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

Commerce & Management  
M.B.A.  

3 
3 

32 10.45 น. 
(10.45 a.m.) 

3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แดงเลือดนก) 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

Science & Technology 
Ph.D.  

5 
5 

รวมบัณฑิตชวงที่ 1 (1st session subtotal)     1,319 
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ชวงที่ 2 เริ่มถายภาพหมูบัณฑิตตั้งแตเวลา 12.00 น. (2nd session begins since 00.00 p.m.) 
ลําดับ (Order) เวลา (Time) เวที (Stage) คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (สีประจาํคณะ) Faculty/College/Institute  บัณฑิต (Graduate) 

33 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

3 วิเทศศึกษา (พ้ืนดิน) 
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

International Studies 
M.A.  

1 
1 

34 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

3 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร (แดงอิฐ) 
1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

Computing 
M.Sc. 

1 
1 

35 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แดงเลือดนก) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

Science & Technology 
Ph.D.  
M.Sc. 

9 
2 
7 

36 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

3 เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (มวงคราม) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

Technology & Environment 
M.Sc. 

4 
4 

37 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

1 ศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ (แดงเหลือง)  
1. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

Liberal Arts & Management Sciences. 
M.B.A. 

1 
1 

38 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

3 การบริการและการทองเที่ยว (บานเย็น)  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

Hospitality & Tourism 
M.B.A. 

5 
5 

39 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

1 ศึกษาศาสตร (แสด) 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

Education 
Ph.D. 
M.Ed. 

51 
7 
44 

40 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

3 วิทยาการอิสลาม (เทา) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต + ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ   

Islamic Studies 
Ph.D. 

M.Ed. + M.A. 

8 
3 
5 

41 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

2 นโยบายสาธารณะ (น้ําเงนิเขม) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

Public policy 
M.Sc. 

12 
12 

42 12.00 น. 
(12.00 p.m.) 

3 การจัดการสิ่งแวดลอม (เขียวน้ําทะเล)  
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

Environmental Management 
Ph.D. 
M.Sc. 

14 
8 
6 

รวมบัณฑิตชวงที่ 2 (2nd session subtotal)     106 
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ชวงที่ 3 เริ่มถายภาพหมูบัณฑิตตั้งแตเวลา 14.00 น. (3rd session begins since 02.00 p.m.) 
ลําดับ (Order) เวลา (Time) เวที (Stage) คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (สีประจาํคณะ) Faculty/College/Institute  บัณฑิต (Graduate) 

43 14.00 น. 
(02.00 p.m.) 

1 แพทยศาสตร (เขียว) 
แพทยศาสตรบัณฑิต 

Medicine 
M.D. 

99 
99 

44 14.00 น. 
(02.00 p.m.) 

2 แพทยศาสตร (เขียว) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

Medicine 
Ph.D. 
M.Sc. 

9 
2 
7 

45 14.00 น. 
(02.00 p.m.) 

3 สัตวแพทย (ฟาหมน) 
สัตวแพทยศาสตรบณัฑติ 

Veterinary Medicine 
D.V.M. 

16 
16 

46 14.20 น. 
(02.20 p.m.) 

2 เทคนิคการแพทย (เหลืองทอง เลือดหมู) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Medical Technology 
B.Sc. 

35 
35 

47 14.30 น. 
(02.30 p.m.) 

1 ทรัพยากรธรรมชาติ (เขียวกานมะลิ) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ 

Natural Resources 
Ph.D.  
M.Sc. 
B.Sc. 

177 
7 
16 
154 

48 14.40 น. 
(02.40 p.m.) 

2 เศรษฐศาสตร (สมดอกประดูแดง) 
1. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
2. เศรษฐศาสตรบณัฑิต 

Economics 
M.B.A. 

B.Econ. 

71 
18 
53 

49 15.00 น. 
(03.00 p.m.) 

2 วิทยาการจัดการ (มวงเม็ดมะปราง) 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ + บญัชมีหาบณัฑิต + บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

Management Science 
Ph.D. 

M.P.A. + M.Acc.+ M.B.A. 

77 
2 
75 

50 15.00 น. 
(03.00 p.m.) 

1 วิทยาการจัดการ (มวงเม็ดมะปราง) 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต + บัญชีบัณฑิต + บริหารธุรกิจบณัฑติ 

Management Science 
B.P.A. + B.Acc. + B.B.A.  

390 
390 

รวมบัณฑิตชวงที่ 3 (3rd session subtotal)     874 
รวมบัณฑิตถายที่หาดใหญ ( Total) 2,299 

 รวมบัณฑิตทุกวิทยาเขต (Grand total) 4,345 
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( 

                  ใบส่ังจองภาพชุดมาตรฐานและไฟลดิจิทัล 
     
 

สวนที่ 1  (สําหรับบัณฑิตเก็บไวเปนหลักฐาน)   วันที่จอง …………/…………/…………….. 

เขารับปริญญาฯ  วันที่   10 พฤษภาคม    11 พฤษภาคม   2565  

ปริญญา  ตรี   โท   เอก  คณะ .................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุล ของบัณฑิต (ตัวบรรจง)........................................................................................ เบอรโทรศพัท .................................... 
รายละเอียดการสั่งจองภาพชุดมาตรฐาน และไฟลดิจทิัล  

 ภาพชุดมาตรฐานทีต่กแตง (รีทัช)  (พรอมจัดสงท่ัวประเทศฟร)ี  1 ชุด 
     

500 บาท 

 ไฟลดิจิทัล ขนาด 3,000 x 3,600 พิกเซล (เทียบเทาภาพ 10” x 12”)  1 ไฟล  
สงหลักฐานการชําระเงิน+แจงอีเมลสําหรับสงไฟลกลับไปยัง tidastudio.basicfile@gmail.com  
ทางรานฯ จะดําเนินการสงไฟลดิจิทัลใหทางอีเมล ภายใน 9 สิงหาคม 2565 

250 บาท 

รวม          บาท 
 

วันที่รับชําระเงนิ ....................................................................ลงชื่อผูรบัเงิน .................................................................    
หมายเหต ุ 
*     บัณฑิตทุกทานโปรดเรียกรับและตรวจสอบใบสําคัญรับเงนิการสั่งจองจากทางรานใหเรียบรอย หากบัณฑิตไมไดรับภาพที่จองไวภายใน

วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 โปรดตดิตอกลับมาทีฝ่ายบันทึกภาพทาง santi.l@psu.ac.th  หรือแจงผานทาง QR code มุมขวาบน 
รานธิดาสตูดิโอ (หัวมุมโรงแรมสมายเบด)  164 ถ. โชติวิทยะกุล5 ต. หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา  90110  074 559 599, 087 290 8558 
เปด จันทร-ศุกร เวลา 09.30-18.00 น. (หยดุ เสาร–อาทิตย และนักขัตฤกษ),  www.facebook.com/tidastudio,   Line Official: @tidastudio 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 สวนที่ 2  ขอมูลการจองภาพชุดมาตรฐานและไฟลดิจิทัล (สําหรับทางรานฯ เก็บไวเปนหลักฐาน)                                       

        สั่งและชําระเงิน  ภาพชุดมาตรฐาน (500 บาท)  ไฟลดิจิทัล (250 บาท)    

                                                                   ภาพชุดมาตรฐานและไฟลดิจิทัล (รวม 750 บาท)    

                                             เขารับปริญญาฯ  วันที่  10  11 พฤษภาคม 2565 
 

ชื่อ-สกุล ของบัณฑิต (ตัวบรรจง)...................................................................................................................................................... 

การศึกษา  ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก  คณะ .............................................................. เบอรโทรศพัท.................................... 

ที่อยูสําหรับจัดสง (กรุณากรอกที่อยู ดวยตัวบรรจง)          
สงถึง (ชื่อผูรับ)  ............................................................................................................................................. 

ที่อยู................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

เลขท่ี ........................................ 
 

อนุกรรมการฯ........................... 

 

เลขท่ี ........................................ 
 

อนุกรรมการฯ............................ 
 



ใบสั่งจองอัด–ขยายภาพถาย (เพิ่มเติม)  
  ชื่อ–สกุล ของบัณฑิต  ………………………………………………………………………… มือถือ ………………………………………… 
  ปริญญา   ตรี โท  เอก คณะ..................................…………………………………….…………………………………… 
 

รายการ ภาพสี จํานวน (ภาพ) ภาพขาว–ดํา จํานวน (ภาพ) ราคา (บาท) 
4 × 6 นิ้ว (ภาพละ 5 บาท)    
5 × 7 นิ้ว (ภาพละ 15 บาท)    
8 × 10 นิ้ว (ภาพละ 35 บาท)    
10 × 12 นิ้ว (ภาพละ 65 บาท)    
11 × 14 นิ้ว (ภาพละ 95 บาท)    
16 × 20 นิ้ว (ภาพละ 150 บาท)    
20 × 24 นิ้ว (ภาพละ 250 บาท)    

รวมคาใชจาย  
รานธิดาสตูดิโอ (หัวมมุโรงแรมสมายเบด) 164 ถ. โชตวิิทยะกุล5 ต. หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา  90110  074 559 599, 087 290 8558 
เปด จันทร-ศุกร เวลา 09.30-18.00 น. (หยดุ เสาร–อาทิตย และนักขัตฤกษ), www.facebook.com/tidastudio, Line Official: @tidastudio 

 **ทางรานจะจัดสงพรอมภาพชุด และไมเก็บคาจัดสงหรืออื่นใดแยกรายชิ้น**                          
วันที่รับชําระเงิน …………………………………   

                                                                                       ลงชื่อผูรับเงิน ……………………………………… 
 

(สวนนี้บัณฑติเก็บไวเปนหลักฐาน) หมายเหต ุบัณฑิตทุกทานโปรดเรยีกและตรวจสอบใบสําคญัรับเงินจากทางรานใหเรียบรอย 
.............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (เอกสารสวนของราน)                      บัณฑิตเขารับปริญญาฯ  วันที่   10  11  พฤษภาคม 2565 
 

รายการ ภาพสี จํานวน (ภาพ) ภาพขาว–ดํา จํานวน (ภาพ) ราคา (บาท) 
4 × 6 นิ้ว (ภาพละ 5 บาท)    
5 × 7 นิ้ว (ภาพละ 15 บาท)    
8 × 10 นิ้ว (ภาพละ 35 บาท)    
10 × 12 นิ้ว (ภาพละ 65 บาท)    
11 × 14 นิ้ว (ภาพละ 95 บาท)    
16 × 20 นิ้ว (ภาพละ 150 บาท)    
20 × 24 นิ้ว (ภาพละ 250 บาท)    

รวมคาใชจาย  
  **ทางรานจะจัดสงพรอมภาพชุด และไมเก็บคาจัดสงหรืออื่นใดแยกรายชิ้น**                          

                                        
ชื่อ-สกุล ของบัณฑิต (ตัวบรรจง)................................................................................................................................. 
การศกึษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก คณะ .................................................... โทรศัพท......................................... 

ที่อยูสําหรับจัดสง (กรุณากรอกที่อยู ดวยตัวบรรจง)                   
สงถึง (ชื่อผูรับ)  .......................................................................................................................................................... 
ที่อยู ............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
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