
 
ที่ อว 69.20/ 5420                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร  

          อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
           50290 

 

              30  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือคืนคา่ต๋ัวการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ  
 

เรียน  ประธานกรรมการบรหิารสายการบิน Thai Vietjet Air 
 

อ้างถึง  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562–2563 (ครั้งที่ 43) 

 

  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2562– 2563 (ครั้งที่ 43) ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่กําลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องมาจากหลายพ้ืนที่ ดังน้ัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุม
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เก่ียวข้อง น้ัน 
     

ในการน้ี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับบัณฑิต และผู้ปกครองที่มีภูมิลําเนาอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้จองต๋ัวเคร่ืองบินจากสายการบินของท่านล่วงหน้าไว้แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัย จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านในการเลื่อนการเดินทาง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือคืนค่าต๋ัวการเดินทาง ให้กับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกรณีพิเศษ  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

   
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน                    
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
กองบริหารงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 5387 3450-2  
โทรสาร 0 5387 3452 



 
ที่ อว 69.20/ 5420                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร  

          อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
           50290 

 

              30  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือคืนคา่ต๋ัวการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ  
 

เรียน  ประธานกรรมการบรหิารสายการบิน แอร์เอเชีย 
 

อ้างถึง  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562–2563 (ครั้งที่ 43) 

 

  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2562– 2563 (ครั้งที่ 43) ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่กําลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องมาจากหลายพ้ืนที่ ดังน้ัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุม
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เก่ียวข้อง น้ัน 
     

ในการน้ี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับบัณฑิต และผู้ปกครองที่มีภูมิลําเนาอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้จองต๋ัวเคร่ืองบินจากสายการบินของท่านล่วงหน้าไว้แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัย จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านในการเลื่อนการเดินทาง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือคืนค่าต๋ัวการเดินทาง ให้กับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกรณีพิเศษ  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

   
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน                    
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
กองบริหารงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 5387 3450-2  
โทรสาร 0 5387 3452 



 
ที่ อว 69.20/ 5420                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร  

          อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
           50290 

 

              30  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือคืนคา่ต๋ัวการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ  
 

เรียน  ประธานกรรมการบรหิารสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 
 

อ้างถึง  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562–2563 (ครั้งที่ 43) 

 

  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2562– 2563 (ครั้งที่ 43) ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่กําลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องมาจากหลายพ้ืนที่ ดังน้ัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุม
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เก่ียวข้อง น้ัน 
     

ในการน้ี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับบัณฑิต และผู้ปกครองที่มีภูมิลําเนาอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้จองต๋ัวเคร่ืองบินจากสายการบินของท่านล่วงหน้าไว้แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัย จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านในการเลื่อนการเดินทาง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือคืนค่าต๋ัวการเดินทาง ให้กับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกรณีพิเศษ  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

   
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน                    
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
กองบริหารงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 5387 3450-2  
โทรสาร 0 5387 3452 



 
ที่ อว 69.20/ 5420                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร  

          อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
           50290 

 

              30  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือคืนคา่ต๋ัวการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ  
 

เรียน  ประธานกรรมการบริหารสายการบิน การบินไทย 
 

อ้างถึง  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562–2563 (ครั้งที่ 43) 

 

  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2562– 2563 (ครั้งที่ 43) ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่กําลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องมาจากหลายพ้ืนที่ ดังน้ัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุม
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เก่ียวข้อง น้ัน 
     

ในการน้ี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับบัณฑิต และผู้ปกครองที่มีภูมิลําเนาอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้จองต๋ัวเคร่ืองบินจากสายการบินของท่านล่วงหน้าไว้แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัย จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านในการเลื่อนการเดินทาง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือคืนค่าต๋ัวการเดินทาง ให้กับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกรณีพิเศษ  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

   
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน                    
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
กองบริหารงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 5387 3450-2  
โทรสาร 0 5387 3452 



 
ที่ อว 69.20/ 5420                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร  

          อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
           50290 

 

              30  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือคืนคา่ต๋ัวการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ  
 

เรียน  ประธานกรรมการบรหิารสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ 
 

อ้างถึง  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562–2563 (ครั้งที่ 43) 

 

  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2562– 2563 (ครั้งที่ 43) ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่กําลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องมาจากหลายพ้ืนที่ ดังน้ัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุม
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เก่ียวข้อง น้ัน 
     

ในการน้ี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับบัณฑิต และผู้ปกครองที่มีภูมิลําเนาอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้จองต๋ัวเคร่ืองบินจากสายการบินของท่านล่วงหน้าไว้แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัย จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านในการเลื่อนการเดินทาง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือคืนค่าต๋ัวการเดินทาง ให้กับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกรณีพิเศษ  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

   
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน                    
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
กองบริหารงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 5387 3450-2  
โทรสาร 0 5387 3452 



 
ที่ อว 69.20/ 5420                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร  

          อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
           50290 

 

              30  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือคืนคา่ต๋ัวการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ  
 

เรียน  ประธานกรรมการบรหิารสายการบิน นกแอร ์
 

อ้างถึง  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562–2563 (ครั้งที่ 43) 

 

  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2562– 2563 (ครั้งที่ 43) ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่กําลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องมาจากหลายพ้ืนที่ ดังน้ัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุม
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เก่ียวข้อง น้ัน 
     

ในการน้ี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับบัณฑิต และผู้ปกครองที่มีภูมิลําเนาอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้จองต๋ัวเคร่ืองบินจากสายการบินของท่านล่วงหน้าไว้แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัย จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านในการเลื่อนการเดินทาง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือคืนค่าต๋ัวการเดินทาง ให้กับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกรณีพิเศษ  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

   
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน                    
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
กองบริหารงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 5387 3450-2  
โทรสาร 0 5387 3452 



 
ที่ อว 69.20/ 5420                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร  

          อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
           50290 

 

              30  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือคืนคา่ต๋ัวการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ  
 

เรียน  ประธานกรรมการบรหิารสายการบิน ไทยสมายล ์
 

อ้างถึง  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562–2563 (ครั้งที่ 43) 

 

  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2562– 2563 (ครั้งที่ 43) ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่กําลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องมาจากหลายพ้ืนที่ ดังน้ัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุม
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เก่ียวข้อง น้ัน 
     

ในการน้ี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับบัณฑิต และผู้ปกครองที่มีภูมิลําเนาอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้จองต๋ัวเคร่ืองบินจากสายการบินของท่านล่วงหน้าไว้แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัย จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านในการเลื่อนการเดินทาง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือคืนค่าต๋ัวการเดินทาง ให้กับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกรณีพิเศษ  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

   
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน                    
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
กองบริหารงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 5387 3450-2  
โทรสาร 0 5387 3452 


