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ก�ำหนดกำรโดยสรปุในกำรฝกึซ้อมบัณฑิตและก�ำหนดกำรพิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตร ประจ�ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ครัง้ที่ ๔๕)
ณ ศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ มหำวทิยำลัยแม่โจ ้ในระหวำ่งวนัที่ ๑๕-๑๘ กุมภำพันธ ์๒๕๖๖

ช่วงเวลำ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖

กลุ่มที่
๑

07.00-08.30 น.
รายงานตัว+ยื่นผลตรวจ ATK

ณ ลานอนันตฯ

**แต่งกายเสมือนวันจริง**

07.00 น.

เริ่มเดินขบวน

----------------

08.00-12.00 น.

ซ้อมใหญ่ 2 รอบ

ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

----------------

12.00-13.00 น.

ถ่ายภาพหมู่

ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

06.00-09.00 น.

ตรวจ ATK ของมหาวิทยาลัย

ณ ลานอนันตฯ

----------------

09.00-16.00 น.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 1

พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00-11.00 น. พักรับประทานอาหารที่คณะ

11.00-14.00 น.
ซ้อมย่อย 1

ณ คณะที่บัณฑิตสังกัด

14.00-15.00 น. พักรับประทานอาหารที่คณะ

15.00-18.00 น.
ซ้อมรวม+ซ้อมหนีไฟ

ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

18.00-21.00 น.

ซ้อมย่อย 2

ณ คณะที่บัณฑิตสังกัด

(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการฯ)

บัณฑิตกลุ่มที่ 1 :  (1) บัณฑิตศึกษา  (2) คณะเศรษฐศาสตร  (3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดล้อม  (4) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

(5) วิทยาลัยพลังงานทดแทน  (6) คณะผลิตกรรมการเกษตร  (7) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  (8) คณะศิลปศาสตร  (9) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
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ก�ำหนดกำรโดยสรปุในกำรฝกึซ้อมบัณฑิตและก�ำหนดกำรพิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตร ประจ�ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ครัง้ที่ ๔๕)
ณ ศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ มหำวทิยำลัยแม่โจ ้ในระหวำ่งวนัที่ ๑๕-๑๘ กุมภำพันธ ์๒๕๖๖ (ต่อ)

ช่วงเวลำ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖

กลุ่มที่
๒

08.30-10.00 น.
รายงานตัว+ยื่นผลตรวจ ATK

ณ ลานอนันตฯ

**แต่งกายเสมือนวันจริง**

12.00 น.

เริ่มเดินขบวน

----------------

13.00-14.00 น.

ถ่ายภาพหมู่

ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

----------------

14.00-18.00 น.

ซ้อมใหญ่ 2 รอบ

ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00-09.00 น.

ตรวจ ATK ของมหาวิทยาลัย

ณ ลานอนันตฯ

----------------

09.00-16.00 น.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 2

10.00-11.00 น. พักรับประทานอาหารที่คณะ

11.00-14.00 น.
ซ้อมย่อย 1

ณ คณะที่บัณฑิตสังกัด

14.00-15.00 น. พักรับประทานอาหารที่คณะ

15.00-18.00 น.

ซ้อมย่อย 2

ณ คณะที่บัณฑิตสังกัด

(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการฯ)

18.00-21.00 น.
ซ้อมรวม+ซ้อมหนีไฟ

ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตกลุ่มที่ 2 :  (1) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า  (2) คณะบริหารธุรกิจ  (3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  (4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

(5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  (6) คณะวิทยาศาสตร  (7) วิทยาลัยบริหารศาสตร
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ก�ำหนดกำรฝึกซ้อมบณัฑิตและก�ำหนดกำรพิธพีระรำชทำนปรญิญำบตัร ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ครัง้ที่ ๔๕)
ณ ศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ มหำวทิยำลัยแม่โจ ้ในระหวำ่งวนัที่ ๑๕-๑๘ กุมภำพันธ ์๒๕๖๖ (ช่วงกำรลงทะเบียนและกำรช�ำระเงนิ)

วนัที่ ๑-๑๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลงทะเบียนและช�ำระเงนิ ผ่ำนระบบออนไลน์ที่ www.education.mju.ac.th/graduate)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

(1) บัณฑิตศึกษา (2) คณะเศรษฐศาสตร

(3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

(4) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี (5) วิทยาลัยพลังงานทดแทน

(6) คณะผลิตกรรมการเกษตร (7) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

(8) คณะศิลปศาสตร (9) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

(1) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า (2) คณะบริหารธุรกิจ 

(3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

(5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (6) คณะวิทยาศาสตร

(7) วิทยาลัยบริหารศาสตร 

วนัที ่1-15 ธันวาคม 2565 : บณัฑิต มหาบณัฑติ และดษุฎบีณัฑติทกุคน จะต้องกรอกข้อมูลแบบส�ารวจภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต และลงทะเบียนพร้อมช�าระเงนิ 

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จ�านวนเงิน 700 บาท  เพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบออนไลนที่ www.education.mju.ac.th/graduate 

**กรณีลงทะเบียนและช�าระเงินแล้ว แต่ไม่ประสงคจะเข้ารับฯ ไม่ว่าสาเหตุใด หรือขอเลื่อนภายหลังจากช�าระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ไม่ว่ากรณีใดๆ แต่จะอนุญาตให้เข้ารับครั้งต่อไป แต่จะต้องท�าการลงทะเบียน และช�าระเงินใหม่ อีกครั้ง**

หมายเหต ุเปิดระบบวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 00.01 น. / ปิดระบบและการรับช�าระเงิน วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

บัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2566 : บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะขออนุญาตขานชื่อและแต่งกาย ผู้ที่ใช้ยศทหาร หรือต�ารวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป 

/ แต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศก�าเนิด / แต่งชุดฮิญาบ ให้จัดส่งค�าร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ไปที่ Email : reg_admin@mju.ac.th ติดตามผล 

การพิจารณา ได้ที่ www.education.mju.ac.th/graduate ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป : บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ตรวจสอบรายชื่อตนเอง การจัดเรียงล�าดับรายชื่อคณะ ล�าดับการตรวจ ATK 

กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 และพิมพ “ใบรายงานตัวบัณฑิต” ที่ www.education.mju.ac.th/graduate เพื่อใช้ยื่นวันรายงานตัววันที่ 15 กุมภาพันธ 2566
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ก�ำหนดกำรฝึกซ้อมบณัฑิตและก�ำหนดกำรพิธพีระรำชทำนปรญิญำบตัร ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ครัง้ที่ ๔๕)
ณ ศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ มหำวทิยำลัยแม่โจ ้ในระหวำ่งวนัที่ ๑๕-๑๘ กุมภำพันธ ์๒๕๖๖

วนัพุธที่ ๑๕ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖ (วนัรำยงำนตัว ซ้อมย่อย และซ้อมรวม)
(แต่งกำยด้วยชุดสุภำพ ตำมที่มหำวทิยำลัยก�ำหนด)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

(1) บัณฑิตศึกษา (2) คณะเศรษฐศาสตร

(3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

(4) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี (5) วิทยาลัยพลังงานทดแทน

(6) คณะผลิตกรรมการเกษตร (7) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

(8) คณะศิลปศาสตร (9) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

(1) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า (2) คณะบริหารธุรกิจ 

(3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

(5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (6) คณะวิทยาศาสตร

(7) วิทยาลัยบริหารศาสตร 

สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม

ลานอนันตฯ

และ ชั้น 2

อาคารอ�านวยฯ

07.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

-  เข้าแถวตรวจวดัอณุหภมูิ ใต้ถุนอาคาร

อ�านวย ยศสุข

-  ยื่น “ใบรายงานตัวบัณฑิต” และผล

ตรวจ ATK ตามรูปแบบทีม่หาวทิยาลยั

ก�าหนดเท่านัน้ ณ ลานอนนัต ปัญญาวรี 

ลานอนันตฯ

และ ชั้น 2

อาคารอ�านวยฯ

08.30 น. บัณฑิต

-  เข้าแถวตรวจวัดอณุหภมูิ ใต้ถุนอาคาร

อ�านวย ยศสุข

-  ยื่น “ใบรายงานตัวบัณฑิต” และผล

ตรวจ ATK ตามรูปแบบทีม่หาวทิยาลยั

ก�าหนดเท่านัน้ ณ ลานอนนัต ปัญญาวรี 

07.00-07.30 น. * บัณฑิตฯ ล�าดับที่ XXX-XXX 08.30-09.00 น. * บัณฑิตฯ ล�าดับที่ XXX-XXX

07.30-08.00 น. * บัณฑิตฯ ล�าดับที่ XXX-XXX 09.00-09.30 น. * บัณฑิตฯ ล�าดับที่ XXX-XXX

08.00-08.30 น. * บัณฑิตฯ ล�าดับที่ XXX-XXX 09.30-10.00 น. * บัณฑิตฯ ล�าดับที่ XXX-XXX

-  รายงานตัวด้วยตนเองพร้อมยื่นบัตรประจ�าตัวประชาชน (เข้าตามโต๊ะ/ตามล�าดับที่ก�าหนด) เพื่อรับบัตรสมาคมศิษยเก่าแม่โจ้ รับเข็มวิทยฐานะ และดาวนโหลดคู่มือ 

ฝึกซ้อมบัณฑิต ณ ชั้น 2 อาคารอ�านวย ยศสุข (บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา)

- เข้ารับการเช็คชื่อด้วยบัตรสมาคมศิษยเก่าแม่โจ้



คู่มือการฝึกซ้อมบัณ
ฑิตในพิธพีระราชทานปรญิ

ญ
าบัตร 

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้• M
aejo University

1
0

     |     ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔-๒๕๖๕  ครัง้ท่ี ๔๕

วนัพุธที่ ๑๕ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖ (วนัรำยงำนตัว ซ้อมย่อย และซ้อมรวม) (ต่อ)
(แต่งกำยด้วยชุดสุภำพ ตำมที่มหำวทิยำลัยก�ำหนด)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม

ชั้น 4

อาคารอ�านวยฯ

07.00-08.00 น.

(ทั้ง 2 กลุ่ม)

-  เวลา 07.00-08.00 น. เฉพาะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ใช้ยศทหาร หรือต�ารวจชั้นสัญญาบัตร 

(เช่น ว่าที่ร้อยตรี ขึ้นไป) ให้รายงานตัวด้วยตนเองตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ณ ลานอนันต ปัญญาวีร และเวลา 

08.00-10.00 น. ให้เข้ารับการฝึกซ้อม การท�าความเคารพ การเดิน การถือหมวก การแต่งกาย และการติดเครื่องหมาย 

ณ ห้องประชมุอาคม กาญจนประโชติ ชัน้ 4 อาคารอ�านวย ยศสุข  (โปรดน�าชดุเครือ่งแบบ พร้อมเครือ่งหมาย และกระบี่มาด้วย)

คณะที่สังกัด 10.00-11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะที่สังกัด 10.00-11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

(ซ้อมย่อย) บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ซ้อมย่อย) บัณฑิต

11.00-11.10 น. - เข้าแถว ณ คณะที่บัณฑิตสังกัด 11.00-11.10 น. - เข้าแถว ณ คณะที่บัณฑิตสังกัด

11.10-11.20 น. - เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิ 11.10-11.20 น. - เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิ 

11.20-11.30 น. -  เข้ารับการเช็คชื่อด้วยบัตรสมาคม

ศิษยเก่าแม่โจ้

11.20-11.30 น. -  เข้ารับการเช็คชื่อด้วยบัตรสมาคม

ศิษยเก่าแม่โจ้

11.30-14.00 น. - ซ้อมย่อย 1 11.30-14.00 น. - ซ้อมย่อย 1
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วนัพุธที่ ๑๕ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖ (วนัรำยงำนตัว ซ้อมย่อย และซ้อมรวม) (ต่อ)
(แต่งกำยด้วยชุดสุภำพ ตำมที่มหำวทิยำลัยก�ำหนด)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม

คณะที่สังกัด 14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น คณะที่สังกัด 14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น

14.30-15.00 น. เดินไปลานปูน หลังอัฒจรรยด้านมี

หลังคา สนามกีฬาอินทนิล

ศูนยกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ

(ซ้อมรวม) บัณฑิต มหาบัณฑิต และดษุฎีบณัฑติ 14.30-17.30 น. -  ซ้อมย่อย 2 (ตามค�าแนะน�าของคณะ

กรรมการฝึกซ้อมประจ�าส่วนงาน)

15.00-15.20 น. -  เข้าแถว ณ ลานปูน หลังอัฒจรรย 

ด้านมีหลังคา สนามกีฬาอินทนิล
ศูนยกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ

17.30-18.00 น. เดินไปลานปูน หลังอัฒจรรยด้านมี

หลังคา สนามกีฬาอินทนิล

15.20-15.40 น. -  เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิ หน้าประตู

ทางเข้าศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

(ซ้อมรวม) บัณฑิต

15.40-16.00 น. -  เข้ารับการเช็คชื่อด้วยบัตรสมาคม

ศิษยเก่าแม่โจ้ (โปรดจด/จ�าเลขที่นั่ง)

18.00-18.20 น. -  เข้าแถว ณ ลานปูน หลังอัฒจรรย 

ด้านมีหลังคา สนามกีฬาอินทนิล

16.00-17.30 น. - ซ้อมรวม (นั่งเสมือนวันจริง) 18.20-18.40 น. -  เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิ หน้าประตู

ทางเข้าศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

17.30-18.00 น. -  ซกัซ้อมแผนความปลอดภยัเมือ่เกดิ

สถานการณฉุกเฉิน

18.40-19.00 น. -  เข้ารับการเช็คชื่อด้วยบัตรสมาคม

ศิษยเก่าแม่โจ้ (โปรดจด/จ�าเลขที่นั่ง)

คณะที่สังกัด 18.00-21.00 น. -  ซ้อมย่อย 2 (ตามค�าแนะน�าของคณะ

กรรมการฝึกซ้อมส่วนกลาง) 

19.00-20.30 น. - ซ้อมรวม (นั่งเสมือนวันจริง)

20.30-21.00 น. -  ซกัซ้อมแผนความปลอดภยัเมือ่เกดิ

สถานการณฉุกเฉิน
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วนัพฤหสับดีที่ ๑๖ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖  (วนัซ้อมใหญ่)
(สวมครยุวทิยฐำนะอย่ำงถูกระเบียบเสมือนวนัจรงิ)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

(1) บัณฑิตศึกษา (2) คณะเศรษฐศาสตร

(3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

(4) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี (5) วิทยาลัยพลังงานทดแทน

(6) คณะผลิตกรรมการเกษตร (7) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

(8) คณะศิลปศาสตร (9) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

(1) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า (2) คณะบริหารธุรกิจ 

(3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

(5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (6) คณะวิทยาศาสตร

(7) วิทยาลัยบริหารศาสตร 

สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม

สนามวังซ้าย (ซ้อมใหญ่)

07.00-07.30 น.

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

-  เข้าแถว ณ สนามวังซ้าย 

(หัวแถวเริ่มต้นที่หลังสหกรณ 

ออมทรัพย ม.แม่โจ้) ตามล�าดับ 

ป้ายคณะที่ก�าหนด รอบสนามวังซ้าย 

การเดิน ให้เดินผ่านส�านักงาน

มหาวิทยาลัย > ไปตามเส้นทาง 

ถนนพระพิรุณ (ตามป้ายที่ก�าหนด) 

- เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิ

-  เข้ารับการเช็คชื่อด้วยบัตรสมาคม

ศิษยเก่าแม่โจ้ (โปรดจ�าเลขที่นั่ง)

สนามวังซ้าย (ซ้อมใหญ่)

12.00-12.30 น.

บัณฑิต

-  เข้าแถว ณ สนามวังซ้าย 

(หัวแถวเริ่มต้นที่หลังสหกรณ 

ออมทรัพย ม.แม่โจ้) ตามล�าดับ 

ป้ายคณะที่ก�าหนด รอบสนามวังซ้าย 

การเดิน ให้เดินผ่านส�านักงาน

มหาวิทยาลัย > ไปตามเส้นทาง 

ถนนพระพิรุณ (ตามป้ายที่ก�าหนด) 

- เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิ

-  เข้ารับการเช็คชื่อด้วยบัตรสมาคม

ศิษยเก่าแม่โจ้ (โปรดจ�าเลขที่นั่ง)

หมายเหตุ : ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม ให้เรียบร้อย ก่อนเข้าการซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่
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วนัพฤหสับดีที่ ๑๖ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖  (วนัซ้อมใหญ่) (ต่อ)
(สวมครยุวทิยฐำนะอย่ำงถูกระเบียบเสมือนวนัจรงิ)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม

ศูนยกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ

07.30-08.00 น. -  ตรวจค้นบัณฑิต มหาบัณฑิต และ 

ดุษฎีบัณฑิต ก่อนเข้าบริเวณพิธี

-  เดินเข้าศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

(จากถนนอินทนิล > เลี้ยวขวาถนน 

ราชพฤกษ > ผ่านส�านักงาน

มหาวิทยาลัย > ไปตามเส้นทางถนน

พระพิรุณ)

ศูนยกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ

12.30-13.00 น. -  ตรวจค้นบัณฑิต ก่อนเข้าบริเวณพิธี

-  เดินเข้าศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

(จากถนนอินทนิล>เลี้ยวขวาถนน

ราชพฤกษ>ผ่านส�านักงาน

มหาวิทยาลัย>ไปตามเส้นทาง 

ถนนพระพิรุณ)

08.00-11.30 น. -  เข้ารบัฝึกซ้อมใหญ่ (สวมครยุวทิยฐานะ 

อย่างถูกระเบียบเสมือนวันจริง)

13.00-14.00 น. บัณฑิต

-  ถ่ายภาพหมู ่ ณ ภายในศูนยกีฬา

เฉลมิพระเกยีรต ิ(ล�าดบัและก�าหนดการ 

ศึกษาในคู ่มือฝีกซ้อมฯ) โดยเฉลี่ย 

ถ่ายชุดละ 5 นาที ขอให้บัณฑิต  

มาก่อนเวลา 30 นาที

11.30-12.30 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

-  ถ่ายภาพหมู่ ณ ภายในศูนยกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ (ล�าดับและ

ก�าหนดการศึกษาในคู่มือฝีกซ้อมฯ) 

โดยเฉลี่ยถ่ายชุดละ 5 นาที ขอให้

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

มาก่อนเวลา 30 นาที

14.00-17.30 น. -  เข้ารบัฝึกซ้อมใหญ่ (สวมครยุวทิยฐานะ 

อย่างถูกระเบียบเสมือนวันจริง)

หมายเหตุ : ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม ให้เรียบร้อย ก่อนเข้าการซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่
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วนัศุกรท์ี่ ๑๗ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖  (วนัพิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตร วนัที่ ๑)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

(1) บัณฑิตศึกษา (2) คณะเศรษฐศาสตร

(3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

(4) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี (5) วิทยาลัยพลังงานทดแทน

(6) คณะผลิตกรรมการเกษตร (7) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

(8) คณะศิลปศาสตร (9) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

(1) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า (2) คณะบริหารธุรกิจ 

(3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

(5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (6) คณะวิทยาศาสตร

(7) วิทยาลัยบริหารศาสตร 

สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม

อาคารอ�านวย

ยศสุข

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

-  เข้ารับการคัดกรองความปลอดภัย 

ตามมาตรการสาธารณสุข ตรวจหา

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ณ ลาน

อนันต ปัญญาวีร ด้วย ATK ตามที่

มหาวิทยาลัยจัดหาไว้ให้เท่านั้น
- พักผ่อนตามอัธยาศัย และโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทาง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และลดโอกาสเสี่ยงในการติดไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)06.00-07.00 น. * บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ล�าดับที่ XXX-XXX

07.00-08.00 น. * บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ล�าดับที่ XXX-XXX

08.00-09.00 น. * บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ล�าดับที่ XXX เป็นต้นไป
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วนัศุกรท์ี่ ๑๗ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖  (วนัพิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตร วนัที่ ๑) (ต่อ)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม

สนามวังซ้าย 09.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

-  เข้าแถว ณ สนามวังซ้าย 

(หัวแถวเริ่มต้นที่หลังสหกรณ 

ออมทรัพย ม.แม่โจ้) ตามล�าดับ 

ป้ายคณะที่ก�าหนด รอบสนามวังซ้าย 

การเดิน ให้เดินผ่านส�านักงาน

มหาวิทยาลัย > ไปตามเส้นทาง 

ถนนพระพิรุณ (ตามป้ายที่ก�าหนด)

- พักผ่อนตามอัธยาศัย และโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทาง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และลดโอกาสเสี่ยงในการติดไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

09.00 น. - เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิ

-  เข้ารับการเช็คชื่อด้วยบัตรสมาคม

ศิษยเก่าแม่โจ้ (โปรดจ�าเลขที่นั่ง)

-  ตรวจค้นบณัฑิต มหาบณัฑติ และดษุฎี

บัณฑิต ก่อนเข้าบริเวณพิธี

ศูนยกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ

09.30 น. -  เดินเข้าศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

(จากถนนอินทนิล>เลี้ยวขวาถนน

ราชพฤกษ>ผ่านส�านกังานมหาวทิยาลัย 

>ไปตามเส้นทางถนนพระพิรุณ)

11.00 น. -  บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

พร้อม

11.00 น. - พิธีเชิญพระพิรุณฯ

12.00-16.00 น. - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร



คู่มือการฝึกซ้อมบัณ
ฑิตในพิธพีระราชทานปรญิ

ญ
าบัตร 
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     |     ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔-๒๕๖๕  ครัง้ท่ี ๔๕

วนัเสำรท์ี่ ๑๘ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖  (วนัพิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตร วนัที่ ๒)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

(1) บัณฑิตศึกษา (2) คณะเศรษฐศาสตร

(3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

(4) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี (5) วิทยาลัยพลังงานทดแทน

(6) คณะผลิตกรรมการเกษตร (7) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

(8) คณะศิลปศาสตร (9) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

(1) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า (2) คณะบริหารธุรกิจ 

(3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

(5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (6) คณะวิทยาศาสตร

(7) วิทยาลัยบริหารศาสตร 

สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม

- พักผ่อนตามอัธยาศัย และโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทาง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และลดโอกาสเสี่ยงในการติดไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

อาคารอ�านวย

ยศสุข

บัณฑิต

-  เข้ารับการคัดกรองความปลอดภัย 

ตามมาตรการสาธารณสุข ตรวจหา

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ณ ลาน

อนันต ปัญญาวีร ด้วย ATK ตามที่

มหาวิทยาลัยจัดหาไว้ให้เท่านั้น

06.00-07.00 น. * บัณฑิต ล�าดับที่ XXX-XXX

07.00-08.00 น. * บัณฑิต ล�าดับที่ XXX-XXX

08.00-09.00 น. * บัณฑิต ล�าดับที่ XXX เป็นต้นไป



คู่มือการฝึกซ้อมบัณ
ฑิตในพิธพีระราชทานปรญิ

ญ
าบัตร 

M
aejo University • มหาวทิยาลัยแม่โจ้
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วนัเสำรท์ี่ ๑๘ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖  (วนัพิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตร วนัที่ ๒) (ต่อ)

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒

สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม

- พักผ่อนตามอัธยาศัย และโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทาง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และลดโอกาสเสี่ยงในการติดไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

สนามวังซ้าย 09.00 น. บัณฑิต

-  เข้าแถว ณ สนามวังซ้าย 

(หัวแถวเริ่มต้นที่หลังสหกรณ 

ออมทรัพย ม.แม่โจ้) ตามล�าดับ 

ป้ายคณะที่ก�าหนด รอบสนามวังซ้าย 

การเดิน ให้เดินผ่านส�านักงาน

มหาวิทยาลัย > ไปตามเส้นทาง 

ถนนพระพิรุณ (ตามป้ายที่ก�าหนด) 

09.00 น. - เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิ

-  เข้ารับการเช็คชื่อด้วยบัตรสมาคม

ศิษยเก่าแม่โจ้ (โปรดจ�าเลขที่นั่ง)

-  ตรวจค้นบัณฑิต ก่อนเข้าบริเวณพิธี

ศูนยกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ

09.30 น. -  เดินเข้าศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

(จากถนนอินทนิล>เลี้ยวขวาถนน

ราชพฤกษ>ผ่านส�านกังานมหาวทิยาลยั 

>ไปตามเส้นทางถนนพระพิรุณ)

11.00 น. -  บัณฑิต พร้อม

11.00 น. - พิธีเชิญพระพิรุณฯ

12.00-16.00 น. - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร


