
 

ก าหนดการถ่ายภาพหมู่บณัฑิต วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563  ณ อาคารพลศึกษา 

เวลา 
ตั้งแถว 

เวลาขึ้น
อัฒจันทร์ 

เวลา
ถ่ายภาพ 

คณะ / สาขา ที่ถ่ายภาพ 

07.00 น. 07.10 น. 07.25 น. ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขา (รวมหลักสูตรนานาชาติ) 

07.15 น. 07.25 น. 07.40 น. มหาบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลย,ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

07.30 น. 07.40 น. 07.55 น. มหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะสาธารณสุข
ศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงคณะ      
ทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์  

07.45 น. 07.55 น. 08.10 น. มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
บัณฑิตวิทยาลัย, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะศิลปกรรมศาสตร์, 
คณะเศรษฐศาสตร์  

08.00 น. 08.10 น. 08.25 น. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 

08.15 น. 08.25 น. 08.40 น. มหาบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

08.30 น. 08.40 น. 08.55 น. มหาบัณฑิตวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

08.45 น. 08.55 น. 09.10 น. บัณฑิตวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

09.00 น. 09.10 น. 09.25 น. บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ 

09.15 น. 09.25 น. 09.40 น. บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

09.30 น. 09.40 น. 09.55 น. บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 



ก าหนดการถ่ายภาพหมู่บณัฑิต วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563  ณ อาคารพลศึกษา 

 

เวลาตั้ง
แถว 

เวลาขึ้น
อัฒจันทร์ 

เวลา
ถ่ายภาพ 

คณะ / สาขา ที่ถ่ายภาพ 

06.45 น. 06.55 น. 07.10 น. บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ 

07.00 น. 07.10 น. 07.25 น. บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ สาขาการประมง , เศรษฐศาสตร์,
การเกษตร, ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 

07.15 น. 07.25 น. 07.40 น. บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตรศึกษา, ศิลปศึกษา, 
สังคมศึกษา, การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

07.30 น. 07.40 น. 07.55 น. บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น , การสอน
ภาษาไทย, คอมพิวเตอร์ศึกษา, พลศึกษา, วิทยาศาสตร์ศึกษา, 
วิทยาศาสตร์ศึกษาเอกเดี่ยวเคมี, การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐาน
ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ  

07.45 น. 07.55 น. 08.10 น. บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

08.00 น. 08.10 น. 08.25 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเคมี,  วิศวกรรมโยธา 

08.15 น. 08.25 น. 08.40 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมอุต
สาหการ,  วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมเครื่องกล  

08.30 น. 08.40 น. 08.55 น. บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ 

08.45 น. 08.55 น. 09.10 น. บัณฑิตคณะเทคโนโลยี 

09.00 น. 09.10 น. 09.25 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์, วิทยาการ
คอมพิวเตอร์, สารสนเทศสถิติ  

09.15 น. 09.25 น. 09.40 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี , เทคโนโลยีสารสนเทศ , 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์
ประยุกต ์ 

09.30 น. 09.40 น. 09.55 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, สถิติ, ชีวเคมี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

09.45 น. 09.55 น. 10.10 น. บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 



เวลาตั้ง
แถว 

เวลาขึ้น
อัฒจันทร์ 

เวลา
ถ่ายภาพ 

คณะ / สาขา ที่ถ่ายภาพ 

13.00 น. 13.10 น. 13.25 น. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาสังคม ,       
รัฐประศาสนศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สารสนเทศ
ศาสตร์ , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, ภาษาจีนธุรกิจ 

13.15 น. 13.25 น. 13.40 น. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาจีน , 
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาไทย ,ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ 

13.30 น. 13.40 น. 13.55 น. บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ 

13.45 น. 13.55 น. 14.10 น. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ 

14.00 น. 14.10 น. 14.25 น. บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ 

14.15 น. 14.25 น. 14.40 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาการจัดการ,          
การโรงแรมและอีเว้นท์, การเงิน   

14.30 น. 14.40 น. 14.55 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการท่องเที่ยว, 
การบัญชีบัณฑิต, การตลาด  

14.45 น. 14.55 น. 15.10 น. บัณฑิตคณะนิติศาสตร์บัณฑิต 

15.00 น. 15.10 น. 15.25 น. บัณฑิตคณะนิติศาสตร์บัณฑิต 

15.15 น. 15.25 น. 15.40 น. บัณฑิตคณะนิติศาสตร์บัณฑิต 

15.30 น. 15.40 น. 15.55 น. วิทยาลัยนานาชาติ 

รายละเอียดการสั่งจองภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรและภาพหมู่ 
 ข้อ 1.  สั่งจองภาพและดูภาพตัวอย่างพร้อมช าระเงินค่าจองภาพ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันอังคาร
ที่  14 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 ข้อ 2.  ขอให้บัณฑิตเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบจองภาพไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับภาพทางไปรษณีย์โดย
เรียบร้อย 
 ข้อ 3.  บัณฑิตจะได้รับภาพภายใน 70 วัน หากไม่ได้รับภาพหรือมีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพติดต่อได้ที่     
หจก. นิวซาลอน 1332 ถ.เจริญกรุง (หัวมุมถนนสีลม) บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-2276, 0-2234-4489  

บัณฑิตวิทยาเขตหนองคาย วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. ถ่ายภาพหมู่ที่โรงยิมวิทยาเขต
หนองคาย จองภาพหมู่และภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรที่วิทยาเขตหนองคาย วันพุธที่  9 ธันวาคม 2563 หรือ
ตามข้อ 1. 
บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์  ประกาศนียบัตร มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต   วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563  เวลา 
07.30 น. ถ่ายภาพหมู่ที่หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  จองภาพหมู่และภาพรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่คณะ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563  หรือตามรายละเอียดในข้อ 1. 


