


เอกสารรายละเอียดการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพฯ 
แนบท้าย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ลงวันที ่ 1 สิงหาคม 2565 
……………………………………………….. 

 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพใน

งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิและปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. เอกสารการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพฯ 

1.1 รายละเอียด ขนาด และราคาภาพถ่าย 
1.2 ใบเสนอผลประโยชน์ 

 1.3 รายละเอียดและประสบการณ์ในการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 1.4 เสนอตัวอย่างผลงานย้อนหลัง เป็นงานที่ได้จัดส่งภาพให้บัณฑิตเรียบร้อยแล้ว (ระหว่างปี 

พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน) ขนาดต่างๆ พร้อมกรอบ อย่างน้อย 3 รูปแบบขึ้นไป (จะคืนภาพให้เมื่อพิจารณาแล้ว) 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอผลประโยชน์ 

  2.1 ผู้เสนอผลประโยชน์ต้องเป็นนิติบุคคล ร้านค้า ห้างร้านที่จดทะเบียนพาณิชย์ อันมีอาชีพ
ประกอบกิจการด้านถ่ายภาพ โดยเป็นเจ้าของกิจการ และมีห้องปฎิบัติการในการถ่ายภาพ ช่างภาพต้องมีความ
ชํานาญ และมีประสบการณ์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อ หรือห้าม
เข้าเสนอผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 
  2.2 ผู้เสนอผลประโยชน์ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอผลประโยชน์ได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  2.3 เคยได ้ร ับการค ัด เล ือกให ้ถ ่ายภาพบัณฑ ิตในพ ิธ ีพระราชทานปริญญาบัตรของ
สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีจํานวนบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อ 1 งาน และมี
ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (ระหว่างปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือก ต้องจัดส่งภาพให้กับ
ผู้สั่งจองรายอ่ืนเรียบร้อยแล้ว และไม่เคยมีปัญหาในการจัดส่งภาพให้กับผู้สั่งจอง 

 3. หลักฐานการเสนอผลประโยชน์ 
 3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ห้างร้าน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วัน
ย่ืนซองเสนอผลประโยชน์ สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสําเนาหนังสือ
จดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  

3.2 สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (เฉพาะบริษัทจํากัด) 
  3.3 หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอผลประโยชน์  
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอผลประโยชน์แทน (ใช้ฉบับจริงเท่าน้ัน) 

 3.4 เอกสารตามข้อ 1 
 3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ย่ืน พร้อมซอง 

4. หลักเกณฑ์และการพิจารณา 
 ในการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ
ผลประโยชน์ของบัณฑิตเป็นหลัก 
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5. การทําสัญญา หลักประกัน 
  5.1  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ถ่ายภาพ จะต้องไปทําสัญญากับมหาวิทยาลัย และทําสัญญา        

ค้ําประกัน ภายใน  15  วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากไม่มาทําสัญญาภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่า “เป็นผู้ทิ้งงาน” และมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 5.2  ในการทําสัญญา จะนําเงินพร้อมทั้งต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 10 
ของค่าใช้สถานที่และการให้สิทธิถ่ายภาพและจําหน่ายภาพถ่ายให้แก่บัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญา
กิตติมศักด์ิและปริญญาบัตรที่เสนอไว้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี 

   5.2.1  เงินสด 
   5.2.2  เช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คน้ัน  

ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  5.3  หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร เป็นวันอ่ืนด้วยเหตุใดก็ดี 
คู่สัญญายินยอมที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาทุกประการ 
  5.4  มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาต่อสัญญาได้ 

6. การรับประกันความชาํรดุบกพร่อง 
   ผู้ได้รับการคัดเลือกถ่ายภาพ ซึ่งได้ทําสัญญาแล้ว จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงาน
ถ่ายภาพที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  นับถัดจากวันที่บัณฑิตได้รับภาพถ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
การคัดเลือกผูถ่้ายภาพในงานพธิีพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ และปริญญาบัตร  

ลงวันที ่ 1 สิงหาคม 2565 
………………………………………………………… 

 
เงื่อนไขการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิและปรญิญาบตัร 
 1. มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิและปริญญาบัตร โดยมีผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี (ต้ังแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)  โดยมีจํานวนบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อ 1 งาน ทั้งนี้ ผู้เสนอ
เข้ารับการคัดเลือก ต้องจัดส่งภาพให้กับผู้สั ่งจองรายอื่นเรียบร้อยแล้ว (หรือใช้คําว่า “ต้องไม่อยู่ในระหว่าง
จัดส่งภาพให้กับผู้สั่งจองรายอื่น) และไม่เคยมีปัญหาในการจัดส่งภาพให้กับผู้สั่งจอง 

2. จะต้องทําการถ่ายภาพบัณฑิตเป็นรายบุคคลขณะรับพระราชทานปริญญาบัตรจนครบทุกคน 
ต้ังแต่เริ่มพิธีจนจบพิธีและจะต้องจัดเตรียมกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ และมีเครื่องและอุปกรณ์อัดภาพ 
เป็นของตนเอง โดยระบุมาให้ทราบโดยชัดเจน  เช่น ย่ีห้อ รุ่น จํานวน ชนิด ดังน้ี 

2.1 กล้องถ่ายรูป    2.2 แสง 
2.3 เครื่องไฟฟ้า    2.4 เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
2.5 กระดาษอัดรูป    2.6 อุปกรณ์แสง 
2.7 อ่ืน ๆ 

3. อัดขยายภาพทั้งหมดที่ถ่ายในขณะวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทกุกล้องขนาด 5 x 7 น้ิว   
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนได้ดูเพ่ือสั่งอัด ภายในกําหนดเวลา 15 วันนับต้ังแต่ 
วันถ่ายภาพโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. ช่างถ่ายภาพผู้ชํานาญรวมท้ังพนักงานอ่ืน ๆ ให้ระบุจํานวน 
                     4.1 ช่างภาพสี  …………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………….……………………………………………………… 
                         4.2 พนักงานช่างไฟฟ้า  ………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………….……………………………………………………… 
                        4.3 อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………….……………………………………………………… 

5. ผู้เสนอผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บัณฑิตทุกคนที่สั่งจองภาพในกรณีต่อไปน้ี 
 5.1 ถ้าผู้ได้รับการคัดเลือกมิได้ถ่ายภาพบัณฑิตผู้ใดในขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร 

ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บัณฑิตผู้ น้ัน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  และผู้รับการคัดเลือกจะต้อง
ดําเนินการจัดทําภาพของบัณฑิตผู้น้ันเสมือนบัณฑิตผู้น้ันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 5.2 ถ้าผู้ได้รับการคัดเลือกทําภาพของบัณฑิตสูญหายไปจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บัณฑิต 
ผู้น้ันเป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) และผู้รับการคัดเลือกจะแก้ไขให้ได้ภาพเสมือนกับบัณฑิต
ผู้น้ันกําลังรับพระราชทานปริญญาบัตร         
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5.3 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
แก่บัณฑิต ในเหตุดังต่อไปน้ี 

  (1) ภาพรับปริญญาบัตรพ้นจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

(2) ภาพรับปริญญาบัตร มือบัณฑิตไม่สัมผสัปริญญาบัตร 
(3) ภาพพร่ามัวไม่ชัดเจน  มรีอยขีดข่วนใด ๆ 
(4) ระยะภาพผิดระยะ 
(5) ภาพมีรอยขีดข่วน 
(6) ภาพที่แสงน้อยเกินไป 
(7) ภาพที่แสงมากเกินไป 
(8) ส่วนหน่ึงส่วนใดของบัณฑิตผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรขาดหายไป 

 

6. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะจัดส่งภาพที่แล้วเสร็จให้แก่บัณฑิตภายใน 45 วัน  นับต้ังแต่วันสุดท้าย 
ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง ในกรณีที่จัดส่งทางไปรษณีย์จะจัดส่งทางพัสดุลงทะเบียน และจะถือ
วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ หากเกิดการสูญหายในระหว่างการจัดส่ง  ผู้ได้รับการคัดเลือก จะทําการจัดส่ง
ภาพชุดใหม่ให้บัณฑิต และจะรับผิดชอบในการติดตามเรียกร้องค่าเสียหายจากไปรษณีย์เอง 
 ในกรณีทีผู่้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดต้องเสียค่าปรับ 
ให้บัณฑิตผู้เสียหายวันละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) ต่อหน่ึงคน จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ใบเสนอผลประโยชน์ 
 
เรียน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ และปริญญาบัตร  
 

1. ข้าพเจ้า (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนฯ, ร้าน)  ………………….…………..…………………….………………………….. 
อยู่เลขที่ ………………………ถนน …………………………..ตําบล/แขวง ……………………………………………………………….. 
อําเภอ/เขต……………………..………จังหวัด………..………………โทรศัพท์ ……..…………………………………………………… 
โทรสาร…………………………………โดย....…………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี ได้พิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ในเอกสารรายละเอียดการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพฯ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนด และเง่ือนไขน้ันแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้ใช้สถานที่ เพ่ือดําเนินการถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญา
กิตติมศักด์ิ และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจําปีการศึกษา 2564 
โดยเสนอเงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และการให้สิทธิถ่ายภาพและจําหน่ายภาพถ่ายให้แก่บัณฑิต
ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิและปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยเป็นเงิน..................................บาท
(................................................................................................................................................................................) 

4.   คําเสนอนี ้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา………………..........…วัน  นับแต่วันที่เสนอผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการใช้สถานทีฯ่ และมหาวิทยาลัยอาจรับคาํเสนอน้ี  ณ  เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรทีม่หาวิทยาลัยได้ร้องขอ 

5.   ข้าพเจ้ารับรองที่จะปฏิบัติงานตามสัญญาพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ฯให้กับมหาวิทยาลัย
โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลา....…………………................ วัน นับถัดจากวันแจ้งให้มาทําสญัญา 

6.   ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ถ่ายภาพฯ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
6.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาของมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

ให้ไปทําสัญญา 
 6.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนาม 
ในสัญญา เป็นจํานวนร้อยละ  10  ของจํานวนที่เสนอไว้กับมหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นน้ี  ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยเรียกร้อง  
รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิจะให้ผู้เสนอผลประโยชน์รายอ่ืน 
หรือมหาวิทยาลัยอาจเรียกผู้เสนอผลประโยชน์รายอ่ืนมาเสนอผลประโยชน์ใหม่ก็ได้ 

7.    ข้าพเจ้ายอมรับว่า มหาวิทยาลัยไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอผลประโยชน์ใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันอาจเกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอผลประโยชน์ 
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8.   ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ ย่ืนพร้อมใบเสนอผลประโยชน์ น้ี 
โดยละเอียดแล้ว และมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด หรือการตกหล่นใดๆ จากการเสนอ
ผลประโยชน์ครั้งน้ี 

9.   ใบเสนอผลประโยชน์น้ีได้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมกัน
คิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ย่ืนเสนอ
ผลประโยชน์ในคราวเดียวกัน 
 
  เสนอมา ณ  วันที่ ………….. เดือน ……………………………… พ.ศ…………………… 
 
 
 
 
    ลงช่ือ …………………………………………………………………. 
            (………………………………………………………………..) 
               ตําแหน่ง …………………………………………………………… 
 
                     ประทับตรา (ถา้มี) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
เอกสารแนบรายละเอียดการถ่ายภาพ 

งานพิธพีระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิและปริญญาบัตร  
 
1. ประสบการณ์ในการถ่ายภาพ 

- แนบรายละเอียดที่แสดงถึงประสบการณ์ โดยมีผลงานย้อนหลัง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน 
ทั้งน้ี  ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องได้จัดส่งภาพให้ผู้สั่งจองโดยไม่มีปัญหาใดๆ เรียบรอ้ยแล้ว 

- ตัวอย่างผลงาน 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ 
2.1 กล้องถ่ายรูป  …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 แสง  ………….…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 เครื่องไฟฟ้า   ……………………………….………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4 เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ...…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.5 กระดาษอัดรูป  ……………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.6 อุปกรณ์แสง   …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7 อ่ืน ๆ   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.  ช่างถ่ายภาพผูช้ํานาญ รวมทั้งพนักงานอ่ืน ๆ ให้ระบุจํานวน 
3.1 ช่างภาพสี …………………………………………………………….…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
พนักงานช่างไฟฟ้า …………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อ่ืนๆ (ระบุ)  ……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4.  หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้แนบพรอ้มใบเสนอผลประโยชน์  

 
  เสนอมา  ณ  วันที่………….....เดือน ………………………………………...พ.ศ.…………………   
 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………………… 
                   (………………………………………………………………..) 
             ตําแหน่ง  …………………………………………………………… 

 
               ประทับตรา  (ถ้ามี) 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
รายละเอียดขนาดและราคาภาพถ่าย 

การถ่ายภาพในงานพธิีพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ และปริญญาบัตร 
 
 

บริษัท, ห้าง, ร้าน……………………………………………………….. 
 

ท่ี ขนาดรูป 
เฉพาะรูป 
พร้อมการ์ด  

(ราคา) 

รูปพร้อมกรอบ (ราคา) 
หมายเหตุ วิทย์ อแดมโก้ ศิลป ์ ซิลล์ หลุยส์ อ่ืน ๆ  

1. ขนาดรูป  3” x 5”  
 

       

2. ขนาดรูป  4” x 6”  
 

       

3. ขนาดรูป  5” x 7”  
 

       

4. ขนาดรูป  8” x 10”  
 

       

5. ขนาดรูป  10”x 12”  
 

       

6. ขนาดรูป  11”x 14”   
 

       

7. ขนาดรูป  16”x 20”  
 

       

8. อ่ืนๆ............................ 
        

9. อ่ืนๆ............................ 
        

10. อ่ืนๆ............................ 
        

 
ติดการ์ดพิมพ์ทองตราสถาบัน“มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2564 (สาํหรับปีการศึกษา 2564) 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………………… 
                               (………………………………………………………………..) 
               ตําแหน่ง  …………………………………………………………… 

 
                  ประทับตรา  (ถ้ามี) 

 
  


