
 

 
 

 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 


