
((((รา่งรา่งรา่งรา่ง)))) 
    

ขั้นตอนการรายงานตวับณัฑติขั้นตอนการรายงานตวับณัฑติขั้นตอนการรายงานตวับณัฑติขั้นตอนการรายงานตวับณัฑติเพือ่เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร รุน่ที ่เพือ่เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร รุน่ที ่เพือ่เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร รุน่ที ่เพือ่เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร รุน่ที ่35353535    
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้มหาวิทยาลยัแมโ่จ้มหาวิทยาลยัแมโ่จ้มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่    

    

1 ธนัวาคม 2554  ถึง  
15 มกราคม 2555 

ปิดระบบ เวลา 17.00 น. 

บัณฑิตทําการจองชุดครุย เช่า/ซื้อ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ของรา้นเกษรา รา้นเกษรา รา้นเกษรา รา้นเกษรา www.ketsarashop.comwww.ketsarashop.comwww.ketsarashop.comwww.ketsarashop.com 
และชําระเงินผา่นระบบ Bill-Payment  ณ  บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ เท่านั้น ราคา 1,850 บาท / กรณี
เช่าจะได้เงนิคืนภายหลัง 1,400 บาท   
- มีบริการจําหนา่ยเพิ่มเติม 
   กางเกงรับปริญญา  220 บาท / เสื้อเช๊ิตชาย  170 บาท / กระโปรงรับปริญญา 125 บาท 
   เสื้อนักศึกษา 100 บาท / ชุดว่าร้อยตรีราคาเช่า 500 บาท พร้อมสญัลักษณ ์ 
   กระบี ่ค่าเช่า 1,200 บาท - ค่าประกันกระบี่ 3,500 บาท 
   ชุดข้าราชการ ค่าเช่า  500 บาท - ค่าประกันชุดข้าราชการ 1,000 บาท 
- มีบริการจัดสง่ไปให้ที่บ้านก่อน ชําระค่าจัดสง่เพิ่มเตมิคนละ 200 บาท 
ชาํระเงนิภายในชาํระเงนิภายในชาํระเงนิภายในชาํระเงนิภายในวนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่1 1 1 1 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2554  2554  2554  2554  ถงึ ถงึ ถงึ ถงึ 15 15 15 15 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2555255525552555    ((((กอ่น กอ่น กอ่น กอ่น 11117777....00 00 00 00 นนนน.).).).)    
(หา้มหา้มหา้มหา้ม! ! ! ! โอนลอย หรือ โอนผ่านตู ้A.T.M ทุกกรณี) ค่าธรรมเนียม(15/30) 
 

20202020 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 2554  2554  2554  2554  ถงึ ถงึ ถงึ ถงึ     
11110000 มกราคม  มกราคม  มกราคม  มกราคม 2555255525552555    

ปิดระบบ เวลา 17.00 น. 
 

ชาํระเงนิแลว้โปรดสาํเนา ชาํระเงนิแลว้โปรดสาํเนา ชาํระเงนิแลว้โปรดสาํเนา ชาํระเงนิแลว้โปรดสาํเนา     
3333 ชดุ ชดุ ชดุ ชดุ    

 

พมิพ์พมิพ์พมิพ์พมิพ์ใบชาํระเงนิใบชาํระเงนิใบชาํระเงนิใบชาํระเงนิผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต www.stu.mju.ac.th/bunditmaejowww.stu.mju.ac.th/bunditmaejowww.stu.mju.ac.th/bunditmaejowww.stu.mju.ac.th/bunditmaejo 
ศูนย์ประสานงานบัณฑิตมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้  
       ระดับปริญญาตรี       3,350 บาท  ค่าธรรมเนียม (15/15)  
       ระดับบัณฑิตศึกษา     2,500 บาท  ค่าธรรมเนียม (15/15) 
ชาํระเงนิภายในชาํระเงนิภายในชาํระเงนิภายในชาํระเงนิภายในวนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่20202020 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 2525252554  54  54  54  ถงึ ถงึ ถงึ ถงึ 11110000 มกราคม  มกราคม  มกราคม  มกราคม 2555255525552555    ((((กอ่น กอ่น กอ่น กอ่น 11117777....00 00 00 00 นนนน.).).).) 
(หา้มหา้มหา้มหา้ม! ! ! ! โอนลอย หรือ โอนผ่านตู ้A.T.M ทุกกรณี)  
หมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุขั้นตอนนี้ ยังไมใ่ช่ขัน้ตอนการยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

21212121 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 2554  2554  2554  2554  ถงึ ถงึ ถงึ ถงึ     
15 15 15 15 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2555255525552555    

ปิดระบบ เวลา 17.00 น. 
 

ทุกท่านจะตอ้งชําระเงนิก่อนจงึ
จะสามารถรายงานตัวได้
หลังจากชําระเงิน 1 วัน 

บัณฑิตยนืยนัเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรยนืยนัเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรยนืยนัเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรยนืยนัเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร ผา่นระบบอนิเตอร์เน็ต 
www.stu.mju.ac.th/bunditmaejowww.stu.mju.ac.th/bunditmaejowww.stu.mju.ac.th/bunditmaejowww.stu.mju.ac.th/bunditmaejo  ศูนย์ประสานงานบัณฑติมหาวิทยาลัยแมโ่จ้   
- กรอกข้อมูลโปรแกรมแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
- กรอกข้อมูลโปรแกรมรับรายงานตัวบัณฑิต  
    * ยืนยันเข้ารับ / เลื่อน / ไม่รับ  (กรณไีม่รับ ชําระเงินค่าจัดส่ง 100 บาท) 
    * เปลี่ยนยศ-พระ-ชี (พร้อมแนบหลักฐานผ่านระบบไฟล์pdf. ตัง้ช่ือด้วยรหัสนศ. 10 หลัก) 
      การเปล่ียนยศ-พระ-ชี จะสามารถขานชื่อในพิธีฯได้ แต่หลักฐานทางการศึกษายังคงเดิม 
ยนืยนัยนืยนัยนืยนัยนืยนัภายในภายในภายในภายในวนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่21212121 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 2554  2554  2554  2554  ถงึ ถงึ ถงึ ถงึ 15 15 15 15 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2555255525552555    ((((กอ่น กอ่น กอ่น กอ่น 11117777....00 00 00 00 นนนน.).).).)    
หมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุบัณฑิตจะต้องชําระเงินครบ 2 ใบ จึงจะมีสิทธิ์เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร 



บัณฑิตรายงานตัว (ด้วยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง) ณ ลานอนนัต ์ปัญญาวีร์  อาคารอาํนวย ยศสุข 
* * * * 8888....00000000----10101010....00 00 00 00 นนนน....  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ       คณะผลิตกรรมการเกษตร 
                         คณะพัฒนาการท่องเทีย่ว   คณะวิทยาศาสตร์    คณะสัตวศาสตร์     
                         คณะวศิวกรรมและอุตฯ     คณะศิลปศาสตร์     คณะเศรษฐศาสตร์   
                         คณะสถาปัตยกรรมฯ                                  
* * * * 10101010....00000000----12121212....00 00 00 00 นนนน....    คณะบริหารธุรกิจ                   คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
                         มหาวิทยาลัยแมโ่จ-้แพร่ฯ         มหาวิทยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร 
                         วิทยาลัยบริหารศาสตร์             
ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่1  1  1  1      
ยื่นสาํเนาใบชําระเงิน 3,350 บาท หรือ 2,500 บาท พร้อม บัตรประจําตัวประชาชน   และ 
ลงช่ือ  เพื่อรับบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ ้ 
ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่2222    รายงานตวัรายงานตวัรายงานตวัรายงานตวั หากไมผ่า่นขัน้ตอนที ่หากไมผ่า่นขัน้ตอนที ่หากไมผ่า่นขัน้ตอนที ่หากไมผ่า่นขัน้ตอนที ่2 2 2 2 ถืถถืืถือวา่การรายงานตวัไมส่มบรูณ์อวา่การรายงานตวัไมส่มบรูณ์อวา่การรายงานตวัไมส่มบรูณ์อวา่การรายงานตวัไมส่มบรูณ ์
นําบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ้ รายงานตัวเพื่อบันทึกด้วยระบบบาร์โค๊ด    
และรับเข็มวิทยฐานะ 
ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่3333    รับชดุครยุรับชดุครยุรับชดุครยุรับชดุครยุ    ((((รา้นเกษรารา้นเกษรารา้นเกษรารา้นเกษรา))))    
ยื่นสาํเนาใบชําระเงิน 1,850 บาท ณ โซน B ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 
ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่4 4 4 4 กรณนีบัถอืศาสนาอื่กรณนีบัถอืศาสนาอื่กรณนีบัถอืศาสนาอื่กรณนีบัถอืศาสนาอื่น น น น ((((ทีไ่มใ่ชศ่าสนาพทุธทีไ่มใ่ชศ่าสนาพทุธทีไ่มใ่ชศ่าสนาพทุธทีไ่มใ่ชศ่าสนาพทุธ))))    
ยื่นสาํเนาใบชําระเงิน 3,350 บาท หรือ 2,500 บาท พร้อม บัตรประจําตัวประชาชน และ 
ลงช่ือ  เพื่อขอคืนเงินค่าพระพุทธฯ 150 บาท ณ โซน B ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 

16 กุมภาพันธ์ 2555 
(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

13131313....00000000----17171717....00 00 00 00 นนนน....    บัณฑิตฝึกซอ้มการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 1  
ณ คณะที่ตนเองสงักัด  พร้อมยื่นบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ้  
บันทึกการฝึกซ้อมด้วยระบบบาร์โค๊ด 

17 กุมภาพันธ ์2555 
(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

7777....00000000----17171717....00 00 00 00 นนนน.... บัณฑิตฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 2  
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  พร้อมยืน่บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ ้ 
บันทึกการฝึกซ้อมด้วยระบบบาร์โค๊ด 
หมายเหต ุบัณฑิตท่านใดไมน่าํบัตรฯมาแสดงตน จะไม่สามารถเข้ารับการฝึกซ้อมฯ ได ้

18 กุมภาพันธ์ 2555 
(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

5555....00000000----17171717....00 00 00 00 นนนน.... บัณฑิตฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 3 (ซ้อมใหญ่)  
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  พร้อมยืน่บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ ้ 
บันทึกการฝึกซ้อมด้วยระบบบาร์โค๊ด 
หมายเหต ุบัณฑิตท่านใดไมน่าํบัตรฯมาแสดงตน จะไม่สามารถเข้ารับการฝึกซ้อมฯ ได ้

19 กุมภาพันธ์ 2555 
(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

7777....00000000----17171717....00 00 00 00 นนนน.... บัณฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร  
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 พร้อมยื่นบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแมโ่จ ้ 
บันทึกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยระบบบาร์โค๊ด 
หมายเหต ุบัณฑิตท่านใดไมน่าํบัตรฯมาแสดงตน จะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานฯ ได ้

19-20 กุมภาพันธ์ 2555 บัณฑิตติดตอ่คืนชุดครุย ณ ร้านเกษรา ด้วยตนเอง    เพือ่รับเงินมัดจําคืน  1,400 บาท 

20-28 กุมภาพันธ์ 2555 บัณฑิตติดตอ่คืนชุดครุย ณ ร้านเกษรา ทางไปรษณีย ์เพื่อรับเงินมัดจําคืน  1,200 บาท 

หมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุ หากมีการเปลีย่นแปลงกําหนดการ  ซึ่งอยูใ่นระหว่างการตอบกลับจากสํานกัพระราชวัง / ขอให้บัณฑติทุกท่านติดตาม
ได้ที่ www.stu.mju.ac.th/bunditmaejowww.stu.mju.ac.th/bunditmaejowww.stu.mju.ac.th/bunditmaejowww.stu.mju.ac.th/bunditmaejo หรือ www.ketsarashop.comwww.ketsarashop.comwww.ketsarashop.comwww.ketsarashop.com 


