
ก ำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต วันศุกร์ที่ 10 ธันวำคม 2564  ณ อำคำรพลศึกษำ 

เวลำตั้งแถว 
เวลำขึ้น
อัฒจันทร์ 

เวลำ
ถ่ำยภำพ 

คณะ / สำขำ ที่ถ่ำยภำพ 

07.30 น. 07.40 น. 07.55 น. 
ดุษฎีบัณฑติคณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

07.45 น. 07.55 น. 08.10 น. 

ดุษฎีบัณฑติคณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์,     
 คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, 
คณะศึกษาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, คณะศิลปกรรมศาสตร์, บัณฑิตวทิยาลัย 

08.00 น. 08.10 น. 08.25 น. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชัน้สูง 

08.15 น. 08.25 น. 08.40 น. 
มหำบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวทิยาศาสตร์, 
คณะเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, 
คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร ์

08.30 น. 08.40 น. 08.55 น. 
มหำบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์,    
คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์,  คณะสัตวแพทยศาสตร ์

08.45 น. 08.55 น. 09.10 น. 
มหำบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
บัณฑิตวิทยาลยั, คณะสหวิทยาการ 

09.00 น. 09.10 น. 09.25 น. มหำบัณฑิตวทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

09.15 น. 09.25 น. 09.40 น. มหำบัณฑิตวทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

09.30 น. 09.40 น. 09.55 น. บัณฑิตวทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

09.45 น. 09.55 น. 10.10 น. 
บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, 
สาขาวชิาเอกพืชไร่,สาขาวชิาเอกสัตวศาสตร์, สาขาวิชาเอกโรคพืชวิทยา 

10.00 น. 10.10 น. 10.25 น. 
บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ สาขาการประมง, เศรษฐศาสตร์การเกษตร, สาขา
เกษตรศาสตร์วิชาเอกกีฏวิทยา, สาขาวชิาเอกปฐพีศาสตร์และสิง่แวดล้อม, สาขา
วิชาเอกพืชสวน 

10.15 น. 10.25 น. 10.40 น. 
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, 
วิศวกรรมเคมีสื่อดิจิทัล,  วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเกษตร, 
วิศวกรรมเคม,ี วิศวกรรมโทรคมนาคม  

10.30 น. 10.40 น 10.55 น. 
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา,   
วิศวกรรมโลจิสติกส์, วิศวกรรมเคร่ืองกล  

10.45 น. 10.55 น. 11.10 น. บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย ์



ก ำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต วันเสำร์ที่ 11 ธันวำคม 2564  ณ อำคำรพลศึกษำ (รอบเช้ำ) 

เวลำตั้งแถว 
เวลำขึ้น
อัฒจันทร์ 

เวลำ
ถ่ำยภำพ 

คณะ / สำขำ ที่ถ่ำยภำพ 

08.15 น. 08.25 น. 08.40 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการ, 
การจัดการธุรกิจและการจัดงาน, การเงิน  

08.30 น. 08.40 น. 08.55 น. 
บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการท่องเที่ยว, 
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์, 
 การบัญชีบัณฑิต, การตลาด  

08.45 น. 08.55 น. 09.10 น. บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

09.00 น. 09.10 น. 09.25 น. บัณฑิตคณะนิติศาสตร์บัณฑิต (ชาย) 

09.15 น. 09.25 น. 09.40 น. บัณฑิตคณะนิติศาสตร์บัณฑิต (หญิง) 

09.30 น. 09.40 น. 09.55 น. บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ 

09.45 น. 09.55 น. 10.10 น. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต วันเสำร์ที่ 11 ธันวำคม 2564  ณ อำคำรพลศึกษำ (รอบบ่ำย) 

เวลำตั้งแถว เวลำขึ้น
อัฒจันทร์ 

เวลำ
ถ่ำยภำพ 

             
คณะ / สำขำ ที่ถ่ำยภำพ 

14.00 น. 14.10 น. 14.20 น. บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร ์

14.10 น. 14.20 น. 14.30 น. บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์, มหำบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร ์

14.20 น. 14.30 น. 14.40 น. บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร ์

14.30 น. 14.40 น. 14.55 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์,  
วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีวเคมี, ฟิสิกส ์

14.40 น. 14.55 น. 15.10 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

14.55 น. 15.10 น. 15.25 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วสัดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี, สถิติ, สารสนเทศสถติิ, คณิตศาสตร์ประยุกต์,  
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, คณิตศาสตร์ 

15.10 น. 15.25 น. 15.40 น. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาพัฒนาสังคม,   
รัฐประศาสนศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สารสนเทศศาสตร์, 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, ภาษาจนีธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, 
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ  

15.25 น. 15.40 น. 15.55 น. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาจนี, ภาษาญี่ปุน่, 
ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย 

15.40 น. 15.55 น. 16.10 น. บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตรศึกษา, การสอนภาษาญี่ปุน่,  
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มี
พื้นฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาไทย  

15.55 น. 16.10 น. 16.25 น. บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, พลศึกษา,  
วิทยาศาสตร์ศึกษา, ศิลปศึกษา, สังคมศึกษา 

16.10 น. 16.25 น. 16.40 น. บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ 

16.25 น. 16.40 น. 16.55 น. บัณฑิตคณะเทคโนโลย ี

16.40 น 16.55 น. 17.05 น. บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร ์

16.55 น. 17.05 น. 17.15 น. บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

บัณฑิตคณะสหวิทยำกำร วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ถ่ายภาพหมู่ที่โรงยิมคณะสหวิทยาการ  
จองภาพหมู่และภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรที่คณะสหวิทยาการ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 หรือตามรายละเอียดข้อ 1.  

บัณฑิ ตคณะแพทยศำสตร์  ประกาศนี ยบั ตร  มหาบัณฑิ ต  และดุษ ฎีบัณฑิ ต  วั นศุ ก ร์ ที่  10  ธั นวาคม 2564  
เวลา 07.30 น. ถ่ายภาพหมู่ที่หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จองภาพหมู่และภาพรับพระราชทานปริญญา
บัตรที่คณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564  หรือตามรายละเอียดในข้อ 1. 



รำยละเอียดกำรสั่งจองภำพรับพระรำชทำนปริญญำบัตรและภำพหมู่ 

 ข้อ 1.  สั่งจองภาพและดูภาพตัวอย่างพร้อมช าระเงินค่าจองภาพ ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 13 
ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

วันที่ 8 - 9 ธันวำคม 2564 เวลำ 8.30-17.00 น. 
           -  ทุกคณะสามารถจองภาพได้ 

วันที่ 10 ธันวำคม 2564 เวลำ 8.30-12.30 น. และวันที่ 13 ธันวำคม 2564 เวลำ 13.00-17.00 น. 
1. คณะศึกษาศาสตร์  2. คณะเภสัชศาสตร์ 3. คณะวิทยาศาสตร์ 

วันที่ 10 ธันวำคม 2564 เวลำ 13.00-17.00 น. และวันที่ 12 ธันวำคม  2564 เวลำ 13.00-17.00 น. 
1. คณะพยาบาลศาสตร์  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์  4. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5. คณะเทคโนโลยี   6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8. คณะสหวิทยาการ 

วันที่ 11 ธันวำคม 2564 เวลำ 8.30-12.30 น. และวันที่ 13 ธันวำคม 2564 เวลำ 8.30-12.30 น. 
1. ปริญญาเอก   2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 
3. ปริญญาโท   4. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

วันที่ 11 ธันวำคม 2564 เวลำ 13.00-17.00 น. และวันที่ 13 ธันวำคม  2564 เวลำ 13.00-17.00 น. 
1. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี 
3. คณะเกษตรศาสตร์  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะแพทยศาสตร์  6. คณะเทคนิคการแพทย์ 

วันที่ 12 ธันวำคม 2564 เวลำ 8.30-12.30 น. 
1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. คณะนิติศาสตร์   4. วิทยาลัยนานาชาติ 
5. คณะเศรษฐศาสตร์ 

 ข้อ 2.  ขอให้บัณฑิตเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบจองภาพไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับภาพทางไปรษณีย์โดย
เรียบร้อย 

 ข้อ 3.  บัณฑิตจะได้รับภาพภายใน 70 วัน หากไม่ได้รับภาพหรือมีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพติดต่อได้ที่            
หจก. นิวซาลอน 1332 ถ.เจริญกรุง (หัวมุมถนนสีลม) บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2233-2276, 0-2234-4489  

หมำยเหตุ :  
บัณฑิตสามารถดูตัวอย่างภาพได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และบริเวณชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา กอง

พัฒนานักศึกษาฯ ในวันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2564 หากที่อยู่ส่งภาพตรงกับบัตรประชาชน ใช้บัตรประชาชนในการจองภาพ 
หากที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรรับใบจองภาพได้ที่ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษาในวันที่ก าหนด 



A ชดุภาพถา่ยในพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจําป� พ.ศ. 2564

 Set 1A ราคา 1,700 บาท 
กรอบวทิย ์(12x15) + ภาพหมู่พรอ้มกรอบ

 Set 2A ราคา 2,000 บาท 
กรอบวทิย ์(12x14) + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมู่พรอ้มกรอบ

 Set 3A ราคา 2,200 บาท 
กรอบวทิย ์(11x14) + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมูพ่รอ้มกรอบ

 Set 4A ราคา 2,700 บาท 
กรอบศิลป� + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมูพ่รอ้มกรอบ

 Set 5A ราคา 2,800 บาท 
กรอบศิลป�คลาสสิก + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมูพ่รอ้มกรอบ

 Set 6A ราคา 3,150 บาท 
กรอบหลยุส์ + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมู่พรอ้มกรอบ

กรอบศิลป�กรอบวทิย์

กรอบหลยุส์

กรอบศิลป�คลาสสิก

ภาพหมูพ่รอ้มกรอบ

ทกุเซตจะได้รบั ไฟล์ภาพขณะรบัปรญิญา และรปูภาพขนาด 4x6 นิ�ว จาํนวน 3 รปู 



B ชดุภาพถา่ยในพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจําป� พ.ศ. 2564

 Set 1B ราคา 900 บาท 
กรอบวทิย ์(12x15) + ภาพหมู่ไม่มีกรอบ

 Set 2B ราคา 1,300 บาท 
กรอบวทิย ์(12x14) + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมูไ่ม่มกีรอบ

 Set 3B ราคา 1,500 บาท 
กรอบวทิย ์(11x14) + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมู่ไม่มีกรอบ

 Set 4B ราคา 2,000 บาท 
กรอบศิลป� + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมู่ไม่มีกรอบ

 Set 5B ราคา 2,100 บาท 
กรอบศิลป�คลาสสิก + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมู่ไม่มกีรอบ

 Set 6B ราคา 2,450 บาท 
กรอบหลยุส์ + กรอบวทิย ์(10x12) + ภาพหมู่ไม่มีกรอบ

กรอบศิลป�กรอบวทิย์

กรอบหลยุส์

กรอบศิลป�คลาสสิก

ภาพหมูไ่มม่กีรอบ

ทกุเซตจะได้รบั ไฟล์ภาพขณะรบัปรญิญา และรปูภาพขนาด 4x6 นิ�ว จาํนวน 3 รปู 



แผนผงั : งานถ่ายภาพบณัฑิต มหาวทิยาลัยขอนแก่น วนัที� 10 - 11 ธนัวาคม 2564

กองป�องกันและ
รกัษาความปลอดภัย

จุดคัดกรองคณาจารย์


	817ถ่ายภาพ



