
(ร่าง) 
 

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 35 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1 ธันวาคม 2554  ถึง  

15 มกราคม 2555 

ปิดระบบ เวลา 17.00 น. 

บัณฑิตทําการจองชุดครยุ เช่า/ซ้ือ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของร้านเกษรา 

www.ketsarashop.com และชําระเงินผ่านระบบ Bill-Payment  ณ  บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 

เท่านัน้ ราคา 1,850 บาท / กรณีเช่าจะได้เงินคืนภายหลัง 1,400 บาท   

- มีบริการจําหน่ายเพิม่เติม 

   กางเกงรบัปริญญา  220 บาท / เสื้อเช๊ิตชาย  170 บาท / กระโปรงรับปริญญา 125 บาท 

   เสื้อนักศึกษา 100 บาท / ชุดว่าร้อยตรีราคาเช่า 500 บาท พร้อมสัญลักษณ์  

   กระบี่ ค่าเช่า 1,200 บาท - ค่าประกนักระบี ่3,500 บาท 

   ชุดข้าราชการ ค่าเช่า  500 บาท - ค่าประกนัชุดข้าราชการ 1,000 บาท 

- มีบริการจัดส่งไปให้ที่บ้านก่อน ชําระค่าจดัส่งเพิ่มเติมคนละ 200 บาท 

ชําระเงินภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2554  ถึง 15 มกราคม 2555 (ก่อน 17.00 น.) 

(ห้าม! โอนลอย หรือ โอนผ่านตู ้A.T.M ทุกกรณี) ค่าธรรมเนียม(15/30) 
 

15 ธันวาคม 2554  ถึง  

15 มกราคม 2555 

ปิดระบบ เวลา 17.00 น. 

บัณฑิตรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เนต็ www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo 

- กรอกข้อมลูโปรแกรมแบบสํารวจภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต 

- กรอกข้อมลูโปรแกรมรบัรายงานตัวบัณฑิต  

- พิมพ์ใบชําระเงิน 2 ใบ และ ชําระเงินผ่านระบบ Bill-Payment  ณ   

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ เท่านัน้   

   ใบที่ 1 ศนูย์ประสานงานบณัฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้  2,350 บาท  ค่าธรรมเนียม (15/30)  

   ใบที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                 1,000  บาท ค่าธรรมเนียม (10/10) 

ชําระเงินภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554  ถึง 15 มกราคม 2555 (ก่อน 17.00 น.) 

(ห้าม! โอนลอย หรือ โอนผ่านตู ้A.T.M ทุกกรณี)  

หมายเหตุ บณัฑิตจะต้องชําระเงินครบ 3 ใบ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

16 กุมภาพนัธ์ 2555 

(อาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

บัณฑิตรายงานตัว (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึง่) ณ ลานอนนัต์ ปัญญาวีร์  อาคารอํานวย ยศสุข 

* 8.00-10.00 น.  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ       คณะผลิตกรรมการเกษตร 

                        คณะพฒันาการท่องเที่ยว          คณะวิทยาศาสตร์ 

                        คณะวิศวกรรมและอตุฯ            คณะสัตวศาสตร์     

                        คณะเศรษฐศาสตร์                  คณะศิลปศาสตร์ 

                        คณะสถาปัตยกรรมฯ               วิทยาลัยบริหารศาสตร์     
 

* 10.00-12.00 น. คณะบริหารธรุกิจ                   คณะสารสนเทศและการสือ่สาร 

                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ         มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 



 ข้ันตอนที่ 1   

ยื่นสําเนาใบชาํระเงิน 2,350 บาท และ 1,000 บาท พร้อม บัตรประจําตัวประชาชน   และ 

ลงชื่อ  เพื่อรบับตัรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ / เข็มวิทยฐานะ 
 

ข้ันตอนที่ 2 รายงานตัว 

นําบตัรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รายงานตัวเพื่อบนัทึกด้วยระบบบาร์โค๊ด 

หมายเหต ุหากไม่ผ่านขั้นตอนที่ 2  ถือว่าการรายงานตัวไม่สมบูรณ์ 

 

ข้ันตอนที่ 3 รบัชุดครุย 

ยื่นสําเนาใบชาํระเงิน 1,850 บาท ณ โซน B ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 

13.00-17.00 น. บัณฑิตฝกึซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที่ 1  

ณ คณะทีต่นเองสังกัด  พร้อมยื่นบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  

บันทึกการฝึกซ้อมด้วยระบบบาร์โค๊ด 

17 กุมภาพันธ์ 2555 

(อาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

7.00-17.00 น. บณัฑิตฝึกซ้อมการเข้ารบัพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่2  

ณ ศนูย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที ่9  พร้อมยืน่บตัรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  

บันทึกการฝึกซ้อมด้วยระบบบาร์โค๊ด 

หมายเหต ุบณัฑิตท่านใดไม่นําบัตรฯมาแสดงตน จะไม่สามารถเข้ารับการฝึกซ้อมฯ ได้ 

18 กุมภาพนัธ์ 2555 

(อาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

5.00-17.00 น. บณัฑิตฝึกซ้อมการเข้ารบัพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่3 (ซ้อมใหญ่)  

ณ ศนูย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที ่9  พร้อมยืน่บตัรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  

บันทึกการฝึกซ้อมด้วยระบบบาร์โค๊ด 

หมายเหต ุบณัฑิตท่านใดไม่นําบัตรฯมาแสดงตน จะไม่สามารถเข้ารับการฝึกซ้อมฯ ได้ 

19 กุมภาพนัธ์ 2555 

(อาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

7.00-17.00 น. บณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  

ณ ศนูย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที ่9 พร้อมยืน่บตัรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  

บันทึกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ด้วยระบบบาร์โค๊ด 

หมายเหต ุบณัฑิตท่านใดไม่นําบัตรฯมาแสดงตน จะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานฯ ได้ 

19-20 กุมภาพันธ์ 2555 บัณฑิตติดต่อคืนชุดครุย ณ ร้านเกษรา ด้วยตนเอง    เพื่อรับเงินมัดจําคืน  1,400 บาท 

20-28 กุมภาพันธ์ 2555 บัณฑิตติดต่อคืนชุดครุย ณ ร้านเกษรา ทางไปรษณีย์ เพื่อรับเงินมัดจําคืน  1,200 บาท 

 

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ  ซ่ึงอยู่ในระหว่างการตอบกลบัจากสํานกัพระราชวัง / ขอให้บัณฑิตทุกท่าน

ติดตามได้ที ่www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo หรือ www.ketsarashop.com 

 

*************************** 

 

 

 

 


