
((((รา่งรา่งรา่งรา่ง)))) 
กําหนดการ และ ขัน้ตอนกําหนดการ และ ขัน้ตอนกําหนดการ และ ขัน้ตอนกําหนดการ และ ขัน้ตอนการ การ การ การ รายงานตวัรายงานตวัรายงานตวัรายงานตวั และการฝกึซอ้ม และการฝกึซอ้ม และการฝกึซอ้ม และการฝกึซอ้มบัณฑติบัณฑติบัณฑติบัณฑติ    

เพือ่เขา้รบัพระราชทานเพือ่เขา้รบัพระราชทานเพือ่เขา้รบัพระราชทานเพือ่เขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร รุ่นที ่ปรญิญาบตัร รุ่นที ่ปรญิญาบตัร รุ่นที ่ปรญิญาบตัร รุ่นที ่35353535    

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชียงใหม่มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชียงใหม่มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชียงใหม่มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชียงใหม่    
วนั เดอืน ปีวนั เดอืน ปีวนั เดอืน ปีวนั เดอืน ปี    กาํหนดการ และ ขัน้ตอนกาํหนดการ และ ขัน้ตอนกาํหนดการ และ ขัน้ตอนกาํหนดการ และ ขัน้ตอน    

14141414----15 15 15 15 กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์2552552552556666    วันเดินทาง ไป มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จงัหวัดเชียงใหม ่

บัณฑิตรายงานตัว (ด้วยตนเองอีกคร้ังหน่ึง) ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์  อาคารอํานวย ยศสุข 
* * * * 8888....00000000----10101010....00 00 00 00 นนนน....  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ       คณะผลิตกรรมการเกษตร 
                         คณะพัฒนาการท่องเท่ียว   คณะวิทยาศาสตร์    คณะสัตวศาสตร์     
                         คณะวิศวกรรมและอุตฯ     คณะศิลปศาสตร์     คณะเศรษฐศาสตร์   
                         คณะสถาปัตยกรรมฯ                                  
* * * * 10101010....00000000----12121212....00 00 00 00 นนนน....    คณะบริหารธุรกิจ                  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
                         มหาวิทยาลัยแมโ่จ-้แพร่ฯ         มหาวิทยาลัยแมโ่จ-้ชุมพร   วิทยาลัยบริหารศาสตร์   
ขัน้ขัน้ขัน้ขัน้ตอนที ่ตอนที ่ตอนที ่ตอนที ่1  1  1  1      
ย่ืนสําเนาใบชําระเงิน 1,000 บาท พร้อม บัตรประจําตัวประชาชน   และ 
ลงช่ือ  เพื่อรับบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ ้ 
ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่2222    รายงานตวัรายงานตวัรายงานตวัรายงานตวั หากไมผ่า่นขัน้ตอนที ่หากไมผ่า่นขัน้ตอนที ่หากไมผ่า่นขัน้ตอนที ่หากไมผ่า่นขัน้ตอนที ่2 2 2 2 ถอืวา่การรายงานตวัไมส่มบรูณ์ถอืวา่การรายงานตวัไมส่มบรูณ์ถอืวา่การรายงานตวัไมส่มบรูณ์ถอืวา่การรายงานตวัไมส่มบรูณ ์
นําบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ้ รายงานตัวเพื่อบันทึกด้วยระบบบาร์โค๊ด    
และรับเข็มวิทยฐานะ 
ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่3333    รับชดุครยุรับชดุครยุรับชดุครยุรับชดุครยุ    ((((รา้นเกษรารา้นเกษรารา้นเกษรารา้นเกษรา))))    
ย่ืนสําเนาใบชําระเงิน 4,210 บาท หรือ 3,360 บาท ณ โซน B ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9 
ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่4 4 4 4 กรณนีับถอืศาสนาอืน่ กรณนีับถอืศาสนาอืน่ กรณนีับถอืศาสนาอืน่ กรณนีับถอืศาสนาอืน่ ((((ทีไ่มใ่ชศ่าสนาพทุธทีไ่มใ่ชศ่าสนาพทุธทีไ่มใ่ชศ่าสนาพทุธทีไ่มใ่ชศ่าสนาพทุธ))))    
ย่ืนสําเนาใบชําระเงิน 4,210 บาท หรือ 3,360 บาท พร้อม บัตรประจําตัวประชาชน (แสดงศาสนา) และ 
ลงช่ือ  เพื่อขอคืนเงินค่าพระพุทธฯ 150 บาท ณ โซน B ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9 

16161616 กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์2552552552556666    

 

13131313....00000000----17171717....00 00 00 00 นนนน....    บัณฑิตฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 1  
ณ คณะท่ีตนเองสังกัด  พร้อมย่ืนบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ้  
บันทึกการฝึกซ้อมด้วยระบบบาร์โค๊ด 

17171717 กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์2552552552556666    

    

7777....00000000----17171717....00 00 00 00 นนนน.... บัณฑิตฝกึซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 2  
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9  พร้อมย่ืนบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ้  
บันทึกการฝึกซ้อมด้วยระบบบาร์โค๊ด 
หมายเหตุ บัณฑิตท่านใดไม่นําบัตรฯมาแสดงตน จะไม่สามารถเข้ารับการฝึกซ้อมฯ ได ้

18181818 กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์2552552552556666    
    

5555....00000000----17171717....00 00 00 00 นนนน.... บัณฑิตฝกึซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 3 (ซ้อมใหญ่) และถา่ยภาพ
หมู่  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9  พร้อมย่ืนบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ้  
บันทึกการฝึกซ้อมด้วยระบบบาร์โค๊ด 
หมายเหตุ บัณฑิตท่านใดไม่นําบัตรฯมาแสดงตน จะไม่สามารถเข้ารับการฝึกซ้อมฯ ได ้

19191919 กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์ กมุภาพนัธ ์2552552552556666    
 

7777....00000000----17171717....00 00 00 00 นนนน.... บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9 พร้อมย่ืนบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ้  
บันทึกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยระบบบาร์โค๊ด 
หมายเหตุ บัณฑิตท่านใดไม่นําบัตรฯมาแสดงตน จะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานฯ ได ้

20202020----22222222    กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์2552552552556666    วันเดินทางกลับ 

    

 


