
ก ำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 – 2564 

วันเสำร์ที ่24 กันยำยน 2565  
ณ อำคำรพลศึกษำ ศูนย์กีฬำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2563 

เวลำ กำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
06.30 น. บัณฑิตมาถึงสถานที่นัดหมาย “ศูนย์กีฬำมหำวิทยำลัย

วลัยลักษณ์” 
มีการจัดระบบจราจร โดยให้ 
เข้ำทำง ประตูสนามฟุตบอล 
ออกทำง ประตูอาคารวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

 บัณฑิตรอในจุดพักคอย ณ สนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม โดย
ยืนแยกตาม Stan และเรียงตามส านักวิชา 

จะมีทีมงานและเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ตรวจสอบและเรียกแถว 

7.00 น. เริ่มเรียกแถวถ่ายภาพ ตามล าดับคิว ดังนี้ 
 
Stan 1                 Stan 2                 Stan 3 
(1) การจัดการ         (1) พยาบาลฯ   (1) เทคโนเกษตรฯ 
(2) รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ (2)  แพทยฯ์   (2) เภสัชฯ 
(3) ศิลปศาสตร์           (3)  วิศวะฯ    (3) วิทยาศาสตร์ 
(4) สาธารณสุขฯ          (4) สหเวชฯ    (4) สถาปัตย์ฯ 
                             (5) สารสนเทศฯ 
 

ส านักวิชาตามคิว ล าดับที่ (1) (2)  
จะมีเจ้าหน้าที่เรียกให้เดินแถวเพ่ือมา
ยืนรอ ณ จุดรอขึ้น Stan ภายใน
อาคารพลศึกษา 
โดยจะก าหนดจุดยืนแยกเป็น กลุ่ม ๆ  
Stan 1  /Stan 2  / Stan 3  
 
เมื่อ ล าดับ (1) (2) ของทุก Stan 
ถ่ายภาพเสร็จแล้ว จะทยอยเรียกคิว
ล าดับ (3) (4) และ (5) ต่อไปเรื่อย ๆ  

 ส านักวิชาที่ถ่ายภาพเสร็จแล้ว จะได้รับบัตรจากทีมงาน
ร้านถ่ายภาพ เพื่อเขียนชื่อ-สกุล และส่งคนืกลับให้ทีมงาน
ร้านถ่ายภาพ ก่อนลงจาก Stan 
 
ทยอยเดินกลับออกมาทางด้านหน้าประตูอาคารพลศึกษา 
 

บัณฑิตเอาหน้ากากอนามัยออก เฉพาะ
ตอนช่างภาพให้สัญญาณจะเตรียมกด
ถ่ายภาพเท่านั้น  เสร็จแล้วรีบใส่
หน้ากากอนามัยดังเดิม 

 ทางเดินรถขากลับให้ขับออกมาทางประตูฝั่งอาคาร
วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ จะไม่ขับรถย้อนกลับไปทางประตู
ฝั่งสนามฟุตบอล 

 

หมำยเหตุ  ปีการศึกษา 2563 จะใช้เวลาในการถ่ายภาพเริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ใช้เวลาตั้งแต่ 06.30 – 8.45 น.  

** ขอควำมร่วมมือห้ำมผู้ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือช่างภาพส่วนตัว เข้ามาภายในเขตอาคารพลศึกษา
เด็ดขาด ขอให้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นที่เข้ามาภายในอาคาร เพ่ือให้การด าเนินงานภ่ายภาพเป็นไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อยและกระชับเวลาได้ทันตามก าหนดการที่วางไว้อย่างจ ากัด 



ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2564 

เวลำ กำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
8.45 น. บัณฑิตมาถึงสถานที่นัดหมาย “ศูนย์กีฬำมหำวิทยำลัย

วลัยลักษณ์” 
มีการจัดระบบจราจร โดยให้ 
เข้ำทำง ประตูสนามฟุตบอล 
ออกทำง ประตูอาคารวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

 บัณฑิตรอในจุดพักคอย ณ สนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม โดย
ยืนแยกตาม Stan และเรียงตามส านักวิชา 

จะมีทีมงานและเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ตรวจสอบและเรียกแถว 

9.00 น. เริ่มเรียกแถวถ่ายภาพ ตามล าดับคิว ดังนี้ 
 
Stan 1                 Stan 2                 Stan 3 
(1) การจัดการ     (1) บัณฑิตวทิยาลัย (1) วิทยาลัยนานาชาติ 
(2) พยาบาลฯ     (2)  แพทย์ฯ       (2) เทคโนเกษตรฯ 
(3) รัฐศาสตร์นิติศาสตร์(3) เภสชัฯ     (3) วิทยาศาสตร์ 
(4) ศิลปศาสตร์   (4) วิศวะฯ          (4) สถาปัตย์ฯ 
(5) สหเวชฯ       (5) สารสนเทศฯ 
 

ส านักวิชาตามคิว ล าดับที่ (1) (2)  
จะมีเจ้าหน้าที่เรียกให้เดินแถวเพ่ือมา
ยืนรอ ณ จุดรอขึ้น Stan ภายใน
อาคารพลศึกษา 
โดยจะก าหนดจุดยืนแยกเป็น กลุ่ม ๆ  
Stan 1  /Stan 2  / Stan 3  
 
เมื่อ ล าดับ (1) (2) ของทุก Stan 
ถ่ายภาพเสร็จแล้ว จะทยอยเรียกคิว
ล าดับ (3) (4) และ (5) ต่อไปเรื่อย ๆ  

 ส านักวิชาที่ถ่ายภาพเสร็จแล้ว จะได้รับบัตรจากทีมงาน
ร้านถ่ายภาพ เพื่อเขียนชื่อ-สกุล และส่งคนืกลับให้ทีมงาน
ร้านถ่ายภาพ ก่อนลงจาก Stan 
 
ทยอยเดินกลับออกมาทางด้านหน้าประตูอาคารพลศึกษา 
 

บัณฑิตเอาหน้ากากอนามัยออก เฉพาะ
ตอนช่างภาพให้สัญญาณจะเตรียมกด
ถ่ายภาพเท่านั้น  เสร็จแล้วรีบใส่
หน้ากากอนามัยดังเดิม 

 ทางเดินรถขากลับให้ขับออกมาทางประตูฝั่งอาคาร
วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ จะไม่ขับรถย้อนกลับไปทางประตู
ฝั่งสนามฟุตบอล 

 

 

หมำยเหตุ  ปีการศึกษา 2564 จะใช้เวลาในการถ่ายภาพเริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ใช้เวลาตั้งแต่ 08.45 – 11.00 น.  

** ขอควำมร่วมมือห้ำมผู้ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือช่างภาพส่วนตัว เข้ามาภายในเขตอาคารพลศึกษา
เด็ดขาด ขอให้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นที่เข้ามาภายในอาคาร เพ่ือให้การด าเนินงานภ่ายภาพเป็นไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อยและกระชับเวลาได้ทันตามก าหนดการที่วางไว้อย่างจ ากัด 

 

 


