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คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต 



 

ค ำน ำ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า        

ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท     

เพ่ือรับพระราชทานปริญญาบัตรและพระราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อม ไว้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตต่อไป 

เพื ่อให้พิธ ีพระราชทานปริญญาบัตรครั ้งนี ้ เป ็นไปอย่างสมพระเกียรติ เร ียบร้อย และสวยงาม 

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต จึงได้จัดท าคู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิตฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมตัว

ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป 

 

 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

เรื่อง  ขอปฎิบัติของผูสำเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓
__________________________________________________________

พระบาทสม เด็ จพระ เจ าอยู หั ว   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคมาพระราชทาน

ปริญญาบัตรใหแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ 

๑๔ กุมภาพันธ   ๒๕๖๕ และประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ หอประชุม

สมเด็จยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นั้น

เพื่อใหการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปนไปดวยความเรียบรอย โดยคำนึงถึง

ความปลอดภัยของผูสำเร็จการศึกษาที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร และปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจึงกำหนดขอปฏิบัติสำหรับการเตรียมตัวของ

ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีความประสงคเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ไวดังน้ี

๑. ใหผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ กรอกขอมูลในระบบแจงความประสงคเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรตั้งแตวันท่ี ๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา

๒๕๖๓ กรอกขอมูลในระบบดังกลาวตั้งแตวันที่ ๑๑ มกราคม - ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

๒. ใหผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ที่ประสงคเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19)  ที่ทางราชการ

กำหนดอยางนอยสองเข็ม หรือวัคซีนชนิดอื่นท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง ตามจำนวนที่

กำหนด แลวแตกรณี ๑๔ วัน กอนวันรายงานตัว จึงจะมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

๓. ในกรณีไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครบตามขอ ๒  ผูสำเร็จ

การศึกษาสามารถแจงความประสงคขอเลื่อนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบประจำปการศึกษา

๒๕๖๔ ในระบบแจงความประสงคเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่ระบุในขอ ๑ ได

๔. ใหผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ที่ประสงคเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร และเดินทางมาจากตางจังหวัดปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงราย เรื่อง

กำหนดมาตรการปฎิบัติตอผูเดินทางมาจากตางจังหวัด เขาพื้นที่จังหวัดเชียงรายอยางเครงครัด

     /๕. ใหผูสำเร็จการศึกษา...
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-  ๒  -

 

๕. ใหผูสำเร็จการศึกษาที่ประสงคเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  เขารับการตรวจหาเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดวย Antigen Test Kit (ATK) ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจัดหาไวให ดังน้ี

 ๕.๑  ครั้งท่ี ๑ ในวันรายงานตัว

หากผลการตรวจ ATK เปนบวกจะตองเขารับการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการดวย

วิธี  RT-PCR  อีกครั้ง โดยหากผลการตรวจ  RT-PCR  เปนบวก ใหผูสำเร็จการศึกษาแจงความประสงคเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในปการศึกษา ๒๕๖๔ แตหากผลการตรวจ  RT-PCR  เปนลบ ใหผูสำเร็จการศึกษา

รายงานตัวและเขารวมฝกซอมทันทีท่ีทราบผล

๕.๒  ครั้งท่ี ๒ ในวันฝกซอมใหญ
 

หากผลการตรวจ  ATK  เปนบวกใหผูสำเร็จการศึกษาแจงความประสงคเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในปการศึกษา ๒๕๖๔
 

ทั้งน้ี หากมีกรณีเปนที่สงสัยเกี่ยวกับอาการหรือความเสี่ยงตอโรคของบัณฑิตหรือจำเปน

ตองมีการวินิจฉัยช้ีขาดใหเปนอำนาจของประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดย

ผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฝายปองกนัการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ

คณะอนุกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิต เปนผูวินิจฉัยช้ีขาดและใหถือเปนที่สุด
 

๖. ใหผูสำเร็จการศึกษาที่ประสงคเขารับพระราชทานปริญญาบัตรซ่ึงมีประวัติเดินทางกลับจาก

ตางประเทศและผานการกักตัวในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) เรียบรอยแลว นำหลักฐานการ

ผานการกักตวัดงักลาวมารายงานตวัท่ีมหาวทิยาลัยแมฟาหลวงในวนัรายงานตวั เพือ่ทำการตรวจคดักรองโรคอกีครัง้
 

๗. ใหผูสำเร็จการศึกษาที่ประสงคเขารับพระราชทานปริญญาบัตรรายงานตัวเขารับการฝกซอม

ตอคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิต และเขารับการฝกซอมครบตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

โดยปฏิบัติตามขอกำหนดอื่นๆ อันเกี่ยวของกับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรอยางเครงครัดตาม

ท่ีมหาวิทยาลัยจะมีประกาศตอไป
 

๘. ใหบณัฑติถอืปฏบัิตติามประกาศนีโ้ดยเครงครดัผูท่ีไมปฏบิตัติามประกาศนี ้ มหาวิทยาลยัมสีทิธิที่จะ

พิจารณาไมใหเขารวมพิธี
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน
 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.ชยาพร วัฒนศิริ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
๗ ม.ค. ๖๕ เวลา  ๑๓:๒๔:๓๒  (e-Office TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : Hprxv-D69+Z-QtI9I-HoEeY
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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต 

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการแต่งกายของบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 

*********************************** 
ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที ่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ หอประชุม                
สมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั้น 

     

  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการฝึกซ้อมบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสมพระเกียรติของพระองค์ฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต จึงประกาศข้อปฏิบัติ  
ในการแต่งกายของบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

 ๑. การแต่งกายวันรายงานตัวและวันฝึกซ้อมย่อย 
  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรชาย 

- แต่งกายชุดสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแลค ไมอ่นุญาตให้สวมเสื้อยืดและกางเกงยีนส์  
- รองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ 
 (ควรสวมรองเท้าท่ีจะใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย) 

 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหญิง 
- แต่งกายชุดสุภาพ สวมกระโปรงไม่รัดรูปหรือกระโปรงเอวต ่า ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป  
 สามารถสวมชุดเดรสยาวแบบสุภาพ ห้ามสวมกางเกง  
- รองเท้าหนังสีด าแบบเรียบ หุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ ส้นสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว  
  (ควรสวมรองเท้าท่ีจะใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย) 

 

   ๒. การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรชาย ระดับปริญญาตรี   

- สวมเสื้อราชปะแตนสีขาว   
- กระดุมท าด้วยโลหะสีเงินดุนเป็นตรามหาวิทยาลัย ๕ เม็ด 
- แผงคอท าด้วยสักหลาดสีประจ าส านักวิชา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายตัดเป็นรูปชายธง 
 มีแถบสีทองกว้าง ๑ ซม. พาดกึ่งกลาง ตามความยาวของแผงคอ 

 

/ สวมกางเกง... 
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- ๒ - 
 

- สวมกางเกงแบบสากล สีขาวไม่รัดรูป ขากางเกงยาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา มีกระเป๋า  
  ตามแนวตะเข็บข้าง คาดเข็มขัดตามแบบเครื่องแต่งกายนักศึกษาชาย 
- สวมถุงเท้าสั้นสีด าไม่มีลวดลาย  
- สวมรองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว

 หรือหนังกลับ หรือรองเท้าหัวแหลมหรือหัวยาว 
- สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.  
 ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก 

  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหญิง ระดับปริญญาตรี   
- สวมเครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิง กลัดกระดุมคอ กระโปรงสีด าผ่าหลังแบบสุภาพ 
 ไม่มีลวดลาย ความยาวระดับหัวเข่า ห้ามสวมกระโปรงเอวต ่า คาดเข็มขัดมหาวิทยาลัย

 สายสีน ้าตาลตามแบบเครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิง 
- สวมถุงน่องใยบัวสีเนื้อ 
- สวมรองเท้าหนังสีด  า แบบคัทชู หัวตัด หุ ้มส ้น ปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายหรือ

 เครื่องประดับ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว หนังกลับ หรือ
 รองเท้าส้นเข็ม 

- สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.  
 ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก 

  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรชาย ระดับบัณฑิตศึกษา   
- สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยสีน ้าเงิน สวมทับด้วยสูทและ

 กางเกงสีกรมท่า คาดเข็มขัดทั่วไป หรือเข็มขัดมหาวิทยาลัย 
- สวมถุงเท้าสั้นสีด าไม่มีลวดลาย  
- สวมรองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว

 หรือหนังกลับ และรองเท้าหัวแหลมหรือหัวยาว 
- สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.  
 ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก 

  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหญิง ระดับบัณฑิตศึกษา   
- สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นหรือยาว ไม่มีลวดลาย กระดุมสีขาวใสหรือกระดุมมหาวิทยาลัย 
- สวมกระโปรงสีด าผ่าหลังแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ความยาวระดับหัวเข่า  
 ห้ามสวมกระโปรงเอวต า่ คาดเข็มขัดมหาวิทยาลัยสายสีน ้าตาล   
- สวมถุงน่องใยบัวสีเนื้อ  
 

/ สวมรองเท้า... 
 

18



 

 

- ๓ - 
 

- สวมรองเท้าหนังสีด า แบบคัทชู หัวตัด หุ้มส้น ปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายหรือ 
 เครื่องประดับ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว หนังกลับ  
 หรือรองเท้าส้นเข็ม 
- สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.  
 ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก 

  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่รับราชการ 
- แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก 
- สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.  
 ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก 

  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหญิงมุสลิม 
- แต่งกายแบบสตรีมุสลิม เสื้อสีขาว คลุมฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะสีด าไม่มีลวดลาย) 
- สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.  
 ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก 

  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทีต่ั้งครรภ์ 
- สวมชุดคลุมท้องแบบสุภาพสีขาวไม่มีลวดลาย  ความยาวของชุดไม่เกินความยาวของ

 ครุยวิทยฐานะ   
- สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.  
 ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก 

 

  ๓. ทรงผมของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรชาย  

- ควรตัดสั้น ทรงสุภาพ หวีให้เข้าทรง ไม่ให้ผมยาวรุงรัง ตั้งชี้ไม่เป็นระเบียบ 
- กันจอนสั้น ไม่ไว้หนวดและเครา            
- ไว้ทรงผมตามเพศ ไม่สวมวิกผม  
- กรณีย้อมผมให้ใช้สีด าหรือสีน ้าตาลเข้ม และต้องมีสีเดียวกันทั้งศีรษะ  

  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหญิง 
- ทรงผมควรเปิดใบหน้าทั้งสองด้านชัดเจน ไม่ตั้งกระบัง   
- กรณีรวบผมไว้ด้านหลัง ให้ผมที่รวบไว้อยู่ในระดับไม่เกินความสูงของใบหู 
  และเก็บซ่อนหนังยางให้มิดชิด  
- หากจ าเป็นต้องใช้กิ๊บติดผม ให้ใช้กิ๊บสีด าและเก็บซ่อนให้มิดชิด 
 

/ ห้ามใช้... 
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- ๔ - 
 

- ห้ามใช้เครื่องประดับตกแต่งผมทุกชนิด เช่น โบว์ ดอกไม้ โลหะประดับ แท่งไม้ พลาสติก  
 กากเพชร หรือวัสดุอ่ืนใด 
- กรณีปล่อยผมลงตรงด้านหลังไม่ควรปล่อยให้ปลายผมชี้ขึ้น  
- ไว้ทรงผมตามเพศ ไม่สวมวิกผม 
- กรณีย้อมผมให้ใช้สีด าหรือสีน ้าตาลเข้ม และต้องมีสีเดียวกันทั้งศีรษะ 

 

  ๔. การแต่งกายและแต่งหน้าอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
- ควรแต่งหน้าสีเอิร์ธโทน เช่น สีน ้าตาล สีส้ม สีชมพู และสีธรรมชาติ 
- ไม่ใส่ขนตาปลอม 
- ไม่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น 
- ไม่ไว้เล็บยาวหรือทาสีเล็บ 
- บัณฑิตหญิงต้องไม่สวมชุดชั้นในที่มีโลหะ  
- ไม่สวมแหวน นาฬิกา และเครื่องประดับ 
- กรณีใส่อุปกรณ์จัดฟันในช่องปากให้ใช้อุปกรณ์สีสุภาพ เช่น สีขาว สีใส หรือสีเงิน  
 ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สีฉูดฉาด หรือสีแฟชั่น 
- กรณีสวมแว่นตา ต้องเป็นเลนส์ใสไม่มีสี กรอบแว่นตาสีด า สีน ้าตาล สีเงิน สีทอง  
 ไม่มีลวดลาย ห้ามสวมแว่นตาแฟชั่น เช่น กรอบหรือขาแว่นตาใหญ่เกินสมควร 

   

  ๕. อุปกรณ์ วัสดุ และสิ่งของที่ห้ามน าเข้าไปในอาคารหอประชุมในวันฝึกซ้อมใหญ่และ 
วันพระราชทานปริญญาบัตร 

- กระเป๋า ธนบัตร เงินเหรียญ และบัตรทุกประเภท 
- กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น iPod /iPad /MP3 /Flash drive /Tablet เป็นต้น  
- กุญแจรถ พวงกุญแจทุกชนิด   
- เครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ จี้ กรอบพระ ต่างหู นาฬิกาข้อมือ ก าไล สร้อย

 ข้อมือ สร้อยข้อขา เข็มกลัด แหวน ด้ายผูกข้อมือ สายสิญจน์ สายรัดข้อมือ เป็นต้น 
- ลูกอม หมากฝรั่ง ของขบเค้ียว ยาลม ยาดม ยาหม่อง น ้าตาเทียม  
- บุหรี่ กระดาษทิชชู กระดาษซับมัน ลิปสติก ตลับแป้ง  
- อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุด หนังสือ กระดาษบันทึก ปากกา ดินสอ เป็นต้น 
- อาวุธ วัสดุมีคม และวัสดุที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด 

 

      /๖. หากบัณฑิต... 
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- ๕ - 
 

  ๖. หากบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่งกายไม่เหมาะสมจะพิจารณาไม่ให้
เข้ารับการฝึกซ้อม และไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     
   

  ทั้งนี้ ให้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด
อย่างเคร่งครัด 
 

  กรณีที่บัณฑิตมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ 
สามารถยื ่นค าร้องต่อประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตฯ  เพื ่อพิจารณาตามความเหมาะสม    
ตามแต่ละกรณ ี
 

ประกาศ ณ วันที่             มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต 
ในคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
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ขั้นตอนการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ล าดับ ก าหนดการ การปฏิบัติของบัณฑิต 

๑ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่ง
ประจ าที่ เตรียมรอรับเสด็จฯ 

เดินเข้าตามล าดับส านักวิชาตามท่ีก าหนด 

๒ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรลุกข้ึน
ยืนตรง และถวายความเคารพ เมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี  

ผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตาม 

๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนว
ราชบพิตร ทรงกราบ  

ผู้เข้าร่วมพิธี พนมมือและเอามือลงเมื่อ ทรงกราบพระ
เสร็จ  

๔ สมเด ็จพระกน ิษฐาธ ิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประทับพระราชอาสน์   

 หลังจากประทับพระราชอาสน์แล้วผู้เข้าร่วมพิธี(นับ 
๑-๒-๓ ในใจ) ถวายความเคารพแล้วจึงนั่ง (บัณฑิต
ในอาคารเร ียนรวม 3 (C3) ต ั ้งแถวเดิน ไปยัง
หอประชุมสมเด็จย่าตามจุดรอที่ก าหนด 

๕ อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร  

๖ นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

 

๗ 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
ร ับพระราชทานปร ิญญาบัตรด ุษฎ ีบ ัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จ านวน 1 ราย โดยเมื่ออธิการบดี 
กล่าว  “ขอพระราชทานกราบบังคมทูล….” 

 ผู้ เข ้าร ับพระราชทานปร ิญญาบัตรด ุษฎ ีบ ัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จ านวน 1 ราย ลุกขึ้นยืนตรง และท าความ
เคารพ ซ้ายหัน เดินไปประจ าที่ด้านล่างบันได ก้าวขึ้น
บันได ถวายความเคารพ ณ จุดเคารพท่ี ๑  

 ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต แถวแรกลุกขึ้นยืนตรง
พร้อมกัน นับ ๑-๓ ในใจ และถวายความเคารพ  ซ้าย
หันเดินเข้าประจ าด้าน ล่างบันได (บัณฑิตผู้เข้าร่วม
พิธี ปรบมือ ๔-๕ คร้ัง ให้กับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ) 
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ล าดับ ก าหนดการ การปฏิบัติของบัณฑิต 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดี กราบบังคมทูลเบิก ดุษฎีบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต  
โดยเมื่อรองอธิการบดี กล่าว “ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูล... 
 

 รองอธิการบดีอ่านรายชื ่อดุษฎีบัณฑิตคน
ต่อไปเมื่อสิ้นเสียงปรบมือ  

 
 

 ให้ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าประจ า  จุดเคารพ 
๑ บนเวที ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตคนต่อไปก้าวขึ้น
เวทีและถวายความเคารพ  ณ จุดเคารพ ๑ บนเวท ี
 
 

 ให้ดุษฎีบัณฑิตคนแรก  เดินเข้าประจ าจุดเคารพ ๒ 
ถวายความเคารพ ก้าว ๑ ก้าว  
ยืนรอ ณ จุดรอ 
เมื่อได้ยินชื่อตัวเอง  ให้ดุษฎีบัณฑิต 
คนแรก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามขั้นตอน
การรับพระราชทานปริญญาบัตร:  
๑. เดินหนึ่งก้าวเท้าซ้าย เท้าขวา ชิด 
๒. การรับปริญญาบัตร ๓ จังหวะ 

 ยกแขนขวาขึ้นเสมอระดับปริญญาบัตร 

 รับปริญญาบัตร 

 ถือปริญญาบัตรมาแนบอก 
ถอยเฉียง ๓ ก้าวเป็นมุม ๔๕ องศา ถึงจุดเคารพ ๓ แล้ว
ถวายความเคารพให้พร้อมเพรียงกับบัณฑิตท่ีอยู่ 
จุดเคารพ  ๒ 

 เมื ่อรองอธิการบดีอ่านชื ่อดุษฎีบัณฑิตคนแรกจบ 
ผู้เข้าร่วมพิธีปรบมือ ๔-๕ ครั้ง มหาบัณฑิตให้ปฏบิัติ
เหมือนกับดุษฎ ีบ ัณฑิต(ขณะเด ินให ้แกว ่งแขน
เล็กน้อยพองาม) 

 เมื่อดุษฎีบัณฑิตแถวแรกเดินออกจากที่นั่งไปยังจุด
ตั้งแถวรับปริญญาบัตร เรียบร้อยแล้วให้บัณฑิตคน
แรกจากอาคารเรียนรวม 3 (C3) เดินจากจุดรอที่
ก าหนดเข้าแถวที่นั่งตามท่ีก าหนด  

 เมื ่อบัณฑิตคนสุดท้ายในแถวเข้าประจ าที ่น ั ่งให้
บัณฑิตทุกคนนับ ๑-๒-๓ ในใจ แล้วถวายความ
เคารพ แล้วจึงนั่งให้พร้อมเพรียงกัน 

23



ล าดับ ก าหนดการ การปฏิบัติของบัณฑิต 

๙ ดุษฏีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต   ให้ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิตที ่ได้รับปริญญาบัตร
เรียบร้อยแล้วเดินลงจากเวทีและเข้าประจ าที่นั่ง นับ 
๑-๒-๓ ในใจ แล้วถวายความเคารพ แล้วจึงนั่งให้
พร้อมเพรียงกัน 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

คณบดี หรือผู้แทน กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิต 
 

 

 

 บัณฑิตคนแรกของส านักวิชา ก้าวขึ้นเวที 
ท าเช่นเดียวกับ ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต                                                                

 เมื ่อคณบดี อ่านชื ่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ 
เก ียรต ิน ิยมอ ันด ับ ๒ และบ ัณฑ ิตคนแรกจบ 
ผู้เข้าร่วมพิธีปรบมือ  ๔-๕ ครั้ง  

 ผู้เข้าร่วมพิธี ปรบมือ ๔-๕ ครั้ง เมื่อคณบดีอ่านชื่อ
บัณฑิตคนสุดท้ายของส านักวิชาจบ         

  บัณฑิตในแถวที่ก าหนดในหอประชุมสมเด็จย่าเมื่อ
ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้วให้เดิน
ชิดซ้ายออกไปยังอาคารเรียนรวม 3 (C3)                   

๑๑ บัณฑิตเข้าประจ าที่นั่ง 
 

 เมื ่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแถวเข้าประจ าที ่นั ่งให้
บัณฑิตทุกคนนับ ๑-๒-๓ ในใจ แล้วถวายความ
เคารพ แล้วจึงนั่งโดยพร้อมเพรียงกัน 

๑๒ 
 
 
 
 
 

 
 

บัณฑิตปฏิญาณตน 
 

 ผู้เข้าร่วมพิธีนั่งอยู่ด้วยอาการสงบนิ่ง 

 บัณฑิตนั่งตัวตรงถือปริญญาบัตร 

 เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายที่นั่งประจ าที่ผู้แทนบัณฑิตลุก
ขึ้นถวายความเคารพ และเดินไปที่ไมโครโฟน 

 เมื่อผู้แทนบัณฑิตเดินถึงแถวที่ 1บัณฑิตทุกคนลุกขึ้น
ยืนตรง นับ ๑-๒-๓ ในใจ และถวายความเคารพพร้อมกัน 

 บัณฑิตทุกคนกล่าว ค าปฏิญาณตนพร้อมกัน 

 เมื่อผู้แทนบัณฑิตน ากล่าวปฏิญาณตนเสร็จให้บัณฑิต
ทุกคนนับ ๑-๒-๓ ในใจและถวายความเคารพพร้อมกัน
และยังคงยืนอยู่กับที่ /มือถือปริญญาบัตร 
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ล าดับ ก าหนดการ การปฏิบัติของบัณฑิต 

๑๓ สมเด็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราโชวาท  
การปฏิบัติ: 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงลุกข้ึนและพระราชทานพระราโชวาท  

 เมื ่อจบพระราโชวาท ดนตรีบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

 
 
 
 

 ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรง 
 

 

 บัณฑิตถวายความเคารพ แล้วยืนตรง 

๑๔ เมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระ
กน ิษฐาธ ิ ร าช เจ ้ า  กรมสมเด ็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไป
ทรงกราบพระ   

 บัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธียืนตรง 

๑๕ สมเด ็จพระกน ิษฐาธ ิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินกลับ ทรงลงบันได (เพลง
สรรเสริญพระบารมี) 

 บัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ  
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แผนผังจุดถวายความเคารพบนเวที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : จุดเคารพ ๓ จุด 

จุดเคารพ  ๒ 
    

จุดเคารพ ๑ 
แนวกระจัง 

จุดรับ 

จุดเคารพ  ๓ 
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ก ำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
วันอำทิตย์ที ่27 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 05.45 – 07.45 น. ณ ลำนดำว มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

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

กลุ่ม A  ถ่ำยภำพ ณ อัฒจันทร์ A นัดหมำยบัณฑิต ณ โถงอำคำร C1 
กลุ่ม นัดหมำย ถ่ำยภำพ ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวน  
A 1 05.45  06.15 ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 87 

A 2 05.55 06.25 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ 16 
A 3 06.05 06.35 ส ำนักวิชำนวัตกรรมสังคม 24 

A 4 06.15 06.45 
ส ำนักวิชำจีนวิทยำ กลุ่มที่ 2 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (102 คน) 
สาขาวิชาภาษาละวัฒนธรรมจีน (78 คน) 

180 

A 5 06.25 06.55 ส ำนักวิชำกำรแพทย์บูรณำกำร 118 

A 6 06.35 07.05 ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์ 96 

A 7 06.45 07.15 

ส ำนักวิชำกำรจัดกำร กลุ่มที่ 1  
สาขาวิชาการบัญชี (81 คน) 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (22 คน) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (81 คน) 
สาขาวิชาการจัดการการอุตสาหกรรมการบริการ (42 คน) 

226 

A 8 06.55 07.25 
ส ำนักวิชำกำรจัดกำร กลุ่มที่ 3 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (95 คน) 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (142 คน) 

237 

A 9 07.05 07.35 ส ำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร 32 

   รวม 1016 
 

กลุ่ม B ถ่ำยภำพ ณ อัฒจันทร์ B  นัดหมำยบัณฑิต ณ ทำงลำดลงลำนดำว ฝั่งอำคำร C4 
กลุ่ม นัดหมำย ถ่ำยภำพ ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวน 
B 1 05.50 06.20 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 101 
B 2 06.00 06.30 ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ 19 

B 3 06.10 06.40 
ส ำนักวิชำจีนวิทยำ กลุ่มที่ 1 
สาขาวิชาจีนศึกษา (30 คน)  
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (99 คน) 

129 

B 4 06.20 06.50 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง 64 
B 5 06.30 07.00 ดุษฎีบัณฑิตและมหำบัณฑิต (ทุกส านักวิชา) 36 
B 6 06.40 07.10 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 58 

B 7 06.50 07.20 
ส ำนักวิชำกำรจัดกำร กลุ่มที่ 2  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว (208 คน) 

208 

B 8 07.00 07.30 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 141 
B 9 07.10 07.40 ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ 172 

   รวม 928 
 

หมำยเหตุ  - ผู้บริหำรและคณบดี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบณัฑิตทุกกลุ่ม  คณำจำรย ์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบณัฑิตในส านักวิชาตนเอง 
 - กำรแต่งกำย สวมชุดสูท ทับด้วยครุยประจ าต าแหน่ง หรือครยุจากสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา  
 - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ก ำหนดกำรกิจกรรมแสดงควำมยินดีพี่บัณฑิต 

วันฝึกซ้อมใหญ่ เวลำ ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ณ หอประชุมสมเด็จย่ำ C4 

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

เวลำ ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.     • นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต  

       • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

             ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กล่าวสรุปภาพรวมและขอบคุณบัณฑิต 

                                      • ถ่ายทอดวีดีทัศน์แสดงความยินดีกับบัณฑิต 

                                • ร้องเพลงประสานเสียงจาก MFU BAND  
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ลําดับที่ 1 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  รองศาสตราจารย ดร.นันทนา  คชเสนี 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ) จํานวน 2 คน

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ) จํานวน 1 คน

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต) จํานวน 1 คน

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ) จํานวน 1 คน

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จํานวน 2 คน

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง) จํานวน 1 คน

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จํานวน 2 คน

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) จํานวน 1 คน

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระหวางประเทศ) จํานวน 2 คน

10. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

จํานวน 14 คน

ลําดับที่ 2 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ  นิวัฒน

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) จํานวน 2 คน

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) จํานวน 4 คน

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ) จํานวน 1 คน

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ) จํานวน 7 คน

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต) จํานวน 1 คน

16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จํานวน 1 คน

17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) จํานวน 2 คน

18. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร) จํานวน 1 คน

19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง) จํานวน 6 คน

จํานวน 25 คน

ลําดับที่ 3 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  อภิเดชกุล

20. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จํานวน 49 คน

21. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ) จํานวน 8 คน

จํานวน 57 คน

ลําดับที่ 4 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริญาพร  ขันทะสอน

22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอม) จํานวน 11 คน

23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จํานวน 33 คน

จํานวน 44 คน

ลําดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2563

ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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ลําดับที่ 5 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุช  โสภาจารีย

24. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2) จํานวน 29 คน

จํานวน 29 คน

ลําดับที่ 6 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.พิมพรัตน  บุณยะภักดิ์

25. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 58 คน

จํานวน 58 คน

ลําดับที่ 7

26. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 16 คน

จํานวน 16 คน

ลําดับที่ 8

27. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 19 คน

จํานวน 19 คน

ลําดับที่ 9 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.วรรณวลี  อินทรปน

28. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหวางประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2) จํานวน 24 คน

จํานวน 24 คน

ลําดับที่ 10 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน

29. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) จํานวน 30 คน

30. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) จํานวน 99 คน

จํานวน 129 คน

ลําดับที่ 11 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ถิรายุ  อินทรแปลง

31. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) จํานวน 102 คน

จํานวน 102 คน

ลําดับที่ 12 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.กัลยา  ขาวบานแพว

32. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน) จํานวน 78 คน

จํานวน 78 คน

ลําดับที่ 13 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.แพทยหญิง สุลัคณา  นอยประเสริฐ

33. หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต จํานวน 33 คน

34. หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จํานวน 6 คน

จํานวน 39 คน

ลําดับที่ 14 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.ภก.ชาครีย  วัฒนศิริ

35. หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 และกายภาพบําบัดบัณฑิต) จํานวน 27 คน

36. หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต จํานวน 52 คน

จํานวน 79 คน

กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ศุภกร โรจนนินทร 

กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทย ไพศาล  กังวลกิจ
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ลําดับที่ 15 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  รองศาสตราจารย ดร.สรบุศย  รุงโรจนสุวรรณ

37. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางชาติ) จํานวน 5 คน

38. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2) จํานวน 18 คน

จํานวน 23 คน

ลําดับที่ 16 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารย ธีรนุช  อนุฤทธิ์

38. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 73 คน

จํานวน 73 คน

ลําดับที่ 17 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ  อินตะถา

39. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต) จํานวน 9 คน

40. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ) จํานวน 1 คน

41. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จํานวน 32 คน

42. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) จํานวน 16 คน

จํานวน 58 คน

ลําดับที่ 18 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส

43. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 81 คน

44. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 22 คน

จํานวน 103 คน 970

ลําดับที่ 19 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย กริญา  งามสมสุข

45. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จํานวน 81 คน

จํานวน 81 คน

ลําดับที่ 20 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.ชัชชญา  ยอดสุวรรณ

46. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยว) จํานวน 208 คน

จํานวน 208 คน

ลําดับที่ 21 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.ปยธิดา  เพียรลุประสิทธิ์

47. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) จํานวน 42 คน

48. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) จํานวน 95 คน

จํานวน 137 คน

ลําดับที่ 22 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ภูตะวัน  โฮ

49. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) จํานวน 142 คน

จํานวน 142 คน

ลําดับที่ 23

50. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จํานวน 21 คน

51. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) จํานวน 1 คน

52. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรม) จํานวน 9 คน

จํานวน 31 คน

กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรวิศิฏฐ  เลาหะเพ็ญแสง
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ลําดับที่ 24

53. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร) จํานวน 24 คน

54. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสรางภาพเคลื่อนไหว) จํานวน 32 คน

จํานวน 56 คน

ลําดับที่ 25 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรศักดิ์  เรืองศิรรักษ

55. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จํานวน 29 คน

56. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) จํานวน 25 คน

จํานวน 54 คน

ลําดับที่ 26 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  รองศาสตราจารย ดร.สาโรจน  รอดคืน

57. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จํานวน 7 คน

58. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) จํานวน 18 คน

59. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) จํานวน 7 คน

จํานวน 32 คน

ลําดับที่ 27 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารยสุชิน  กฤตลักษณวงศ

60. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 86 คน

จํานวน 86 คน

ลําดับที่ 28 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารยสุชิน  กฤตลักษณวงศ

60. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 83 คน

จํานวน 83 คน

ลําดับที่ 29 กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุพงษ   ใจวุฒิ 

61. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง) จํานวน 41 คน

62. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม) จํานวน 23 คน

จํานวน 64 คน 974

1,944

ขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 สวนทะเบียนและประมวลผล

กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา โดย  อาจารย ดร.ขวัญตา  คีรีมาศทอง
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วิธีถวายความเคารพ การรับปริญญา  
การถือปริญญาบัตร 

 
การถวายความเคารพ 

การถวายค านับ 
บัณฑิตชายยืนตรงเท้าชิด โค้งล าตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะมองปลายเท้า  แล้วเงยหน้าให้อยู่ท่าตรง 

แขนแนบล าตัว   
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การถอนสายบัว 
ยืนตรง ใช้เท้าขวาเป็นหลัก วาดเท้าซ้ายไปด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่ ย่อตัวลง  มือทั้งสองข้าง   วาง

ประสานกันบนหน้าขาขวาเหนือเข่า โดยหงายมือซ้าย แล้ววางมือขวาทับมือซ้าย ก้มศีรษะลงเล็กน้อย จากนั้นยืด
ตัวขึ้นกลับมายืนตรง มือทั้งสองข้างแนบข้างล าตัว 
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                                              การรับปริญญา 
บัณฑิตยืนตรง  เท้าชิด  ยกแขนขวาเสมอปริญญาบัตร  จับปริญญาบัตร  แขนซ้ายเหยียดตรงแนบล าตัว

ขณะจับปริญญาบัตร 

 

การถอยหลัง 
บัณฑิตจับปริญญาบัตรแล้วให้ถอยหลังทันที โดยถอยเฉียงไปด้านหลัง  ประมาณ 45 องศา   3-4  ก้าว  

บัณฑิตชายถวายค านับ  บัณฑิตหญิงถอนสายบัว แขนแนบล าตัว ขวาหันหมุนตัวเดินลง  แขนแกว่งเล็กน้อยพองาม 

 

การถือปริญญาบัตร 
บัณฑิตถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ข้อศอกติดล าตัว ปริญญาบัตรขนานกับล าตัวในแนวตรง  

มุมซ้ายบนของใบปริญญาเฉียงไปที่อกซ้าย และบัณฑิตต้องถือปริญญาบัตรตามแบบที่ก าหนด  ขณะอยู่ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
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ตัวอย่างทรงผมของบัณฑิต 
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
ตัวอย่างทรงผมบัณฑิตชาย 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างทรงผมบัณฑิตหญิง 
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ตัวอย่างทรงผมบัณฑิตหญิง 
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ค ำปฏิญำณตน 
ของบัณฑิตผู้ได้รับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

แห่งมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง   ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
(ผู้แทนกล่าว) 
ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลทรำบฝ่ำละอองพระบำท 
 ข้าพระพุทธเจ้า / (ชื่อผู้กล่าวน า)  / ขอพระราชทานพระราชวโรกาส  / น าผู้ส าเร็จการศึกษา/ ซึ่งได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ / กล่าวค าปฏิญาณตน / ดังต่อไปนี้ 
 
(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน) 
 
 ข้าพระพุทธเจ้า / (กล่าวชื่อตนเอง) / ผู้เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ ขอให้ค าสัตย์ปฏิญญา /  
ต่อหน้าพระรัตนตรัย /พระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า / กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา / สยามบรมราช
กุมารี/   และต่อหน้าผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ว่า 
 
 ข้าพระพุทธเจ้า / จักเทิดทูน / และจงรักภักดีต่อชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / จักปฏิบัติตนต่อผู้มี
พระคุณ / ด้วยความเคารพและกตัญญุตา / จักใช้ศิลปวิทยาการ /  ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประสิทธิ์ประสาท / 
ในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต/ จักตั้งจิตให้มั่นคง/ด ารงอยู่ในคุณธรรม/  จักน้อมน าเกียรติคุณของวิชาชีพให้
เกริกไกร/ รักษาไว้ซึ่งความสามัคคีของปวงชน / จักยอมพลีตนเพ่ือประโยชน์แห่งประชา /  และจักขอรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นบัณฑิต / อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา / เพื่อเทิดทูนและเชิดชู / ชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ  พระนำมสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ่านว่า 
สม - เด็ด - พระ –กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจ้า - กรม-สม-เด็ด-พระ- เทบ - พะ - รัด - ราด -สุ - ดา - สะ - หยาม - บอ - 
รม - ราด - ชะ - กุ - มา - ร ี
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ลายตุงประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้น าแถบประดับตุง  อันเป็นเครื่องหมายแห่ง  ชัยชนะ และความเป็นสิริ

มงคลอันสูงยิ่ง มาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ในแถบตุงประกอบด้วย 

ลายปราสาท  หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

ลายหนู         หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๔๓ 

ลายพญานาค  หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามต านาน 

                   กล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา 

ลายเสือ         หมายถึง ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 

 
 

 
 
 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระ
นามาภิไธย ส.ว. ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีเลข ๘ และเลข ๙ ประกอบอยู่
ด้วย ซึ่งมีความหมายถึงการที่ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์ คือรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ 
และได้อัญเชิญฉัตร ๗ ชั้นมาเป็นเครื่องหมายประกอบพระเกียรติยศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี          
มีดอกล าดวนและใบไม้ประกอบ อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชปณิธาน ปลูกป่าและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไม่หยุดยั้ง 

 

ธงมหาวิทยาลัย 

 
 

  

 

 

ธงประจ ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีพื้นสีแดง และประดับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 
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สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 

                                 หมายถึง   องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
 
                        หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต 
  

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

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย คือ ดอกหอมนวล (ล าดวน)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum  Fruticosum  Lour 

 

 

 

สีแดง 

สีทอง 
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สีเขียว 

 

 

 

 

สีประจ ำส ำนักวิชำ 
 

     สีเทำ  ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์ 
  

 สีขำว  ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ 
 

            สีน ้ำเงิน           ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

  สีฟ้ำ  ส ำนักวิชำกำรจัดกำร 
 

   สีชมพู  ส ำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร 
 
   สีเหลือง           ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
 
           สีบำนเย็น ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 
 
    สีแสด  ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
 
         สีเขียวอ่อน ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 
         สีเขียวเข้ม           ส ำนักวิชำเวชศำสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภำพ 
 
     ส ำนักวิชำแพทย์ศำสตร์ 
 
           สีม่วงแก่    ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ 
 

      สีเหลืองนวล ส ำนักวิชำนวัตกรรมสังคม 
 

 สีแดง  ส ำนักวิชำจีนวิทยำ 
 

      สีเขียวอมฟ้ำ ส ำนักวิชำกำรแพทย์บูรณำกำร 
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๑.  เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ค ำร้อง/กฤตบุญ  รณรื่น 
ท ำนอง/ประสม  เกตุภรณ์ 
เรียบเรียงเสียงประสำน/อ.วิจิตร์  จิตรรังสรรค์ 
ขับร้อง/หมู่ 
 แม่ฟ้ำหลวงแดนดินถิ่นรวมใจรักมั่น        สำยสัมพันธ์ตรึงใจศรัทธำ 
 ถิ่นแดงทองเรืองรองผ่องไพบูลย์พรำวพร่ำงฟ้ำ   รวมสัญญำรักพ่ีน้องเพ่ือน 
 แม่ฟ้ำหลวงเรำภูมิใจในศักดิ์ศรีเรำ   จ ำฟังใจแนบเนำไม่เลือน 
 ลูกแดงทองมีธรรมครองใจมั่นคงตรึงเตือน  หลอมใจพ่ีน้องเพ่ือนไม่เคลื่อนคลำย 
 *มุ่งสร้ำงสรรค์งำนวิชำกำรล ้ำค่ำ   พัฒนำก้ำวไกลไม่เว้นวำง 
 เพ่ิมภูมิรู้ภูมิธรรมให้เลิศล ้ำดังหมำย        หวังสร้ำงไทยพรำวพรำยสุขสมปอง 
 แม่ฟ้ำหลวงรวมใจก้ำวไปไม่ไหวหวั่น  สำนสัมพันธ์สร้ำงไทยถิ่นทอง 
 แม่ฟ้ำหลวงคือควำมภูมิใจแห่งเรำทั้งผอง      พร้อมสร้ำงไทยเรืองรองเกียรติเกริกไกร 

(*) 
 

๒.  เพลงปฏิญญาแม่ฟ้าหลวง 
ค ำร้อง/กฤตบุญ  รณรื่น 
ท ำนอง/โดม  ทิวทอง 
เรียบเรียงเสียงประสำน/ประสม  เกตุภรณ์ 
ขับร้อง/หมู่ 

หลอมใจลูกสีแดงทอง   ผองเรำนอบนบบูชำ 
แหล่งเรียนเลิศล ้ำคุณค่ำ   แม่ฟ้ำหลวงรวมสัมพันธ์ 
คิดท ำน ำหนุนปัญญำ   เพ่ิมพูนเกื้อหนุนชีวัน 
ปลูกป่ำสร้ำงคนมุ่งมั่น   สืบพระปณิธำนตลอดไป 
*ใช้ควำมรู้คู่ธรรม(ควำมรู้คู่ธรรม)  พร้อมควำมคิดกว้ำงไกล(ควำมคิดกว้ำงไกล) 
รักสิ่งแวดล้อมเอกลักษณ์ไทย  ประดุจหลักชัยใฝ่ฝัน 
พระนำมแม่ฟ้ำหลวงไทย   น้อมใจเทิดไท้นิรันดร์ 
ปฏิญญำรวมหลอมชีวัน   สร้ำงสรรค์ควำมดีสร้ำงไทย 

(*) 
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๓.  เพลงสายใยแดงทอง 
ค ำร้อง/ธำนินทร์  เคนโพธิ์ 
ท ำนอง/โดม  ทิวทอง 
เรียบเรียงเสียงประสำน/พัชรพงศ์  จันทำพูน 
ขับร้อง/ผศ. ดวงใจ  อมำตยกุล 
 เริ่มต้นจำกวัน       ที่เรำก้ำวมำ        
 แหล่งศึกษำ   นำมเกริกไกร 
 แม่ฟ้ำหลวงรวมจิตใจ      เรำทุกคน 
 *เปรียบเหล่ำมวลไม้    แตกใบสวยงำม      
 ชุ่มฉ ่ำน ้ำยำมต้องฝน   แหล่งสถำบันสร้ำงคน 
 เรำทุกคน     ผูกพันสำยใย  จิตใจมิเลือน 
 พวกเรำแดงทอง    ปองใจภักดิ์    
 รักมิคลำย   กำยใจเตือน 
 เปรียบเสมือนฟ้ำและดิน   ไม่สิ้นกัน   
 มั่นคงโยงใยในควำมรัก   และเทิดทูนสถำบัน 
 แม่ฟ้ำหลวงดวงจิตผูกพัน    ตลอดกำล 

(*) 
 

๔. โอ้......ลานดาว 
ค ำร้อง/ณรงค์  สุขสมบท 
ท ำนอง/เทียนชัย  เกียรติปรุงเวช 
เรียบเรียงเสียงประสำน/โดม   ทิวทอง 
ขับร้อง/โดม   ทิวทอง 
 ครำก่อนที่เรำร่วมเคียงสัมพันธ์   รักเรำผูกพันไม่เคยแหนงหน่ำย 
 ที่เดิมตรงนี้  ช่ำงมีควำมหมำย   ฝังตรึงจิตใจตรำบนำนเท่ำนำน 
 ที่เก่ำที่เรำเคยให้สัญญำ    ว่ำจะกลับมำอยู่เคียงข้ำงกัน 
 ไม่เคยลืมเลือน  ยังเตือนใจฝัน   สำยใยผูกพันยังเหมือนวันเก่ำ 
 *โอ้...ลำนดำว  โอ้...ลำนดำว ร้อยรวมใจ   ที่เคยห่ำงไกลให้มำใกล้กัน 
 ให้ค ำนึง  ชั่วชีวัน  รักเรำ  แสงจันทร์  ค ่ำคืนแห่งฝันยังตรึงฤดี 
 ณ ที่ที่เรำยังคงชื่นใจ    ไม่เคยเหือดหำยจำกใจน้องพ่ี 
 แค่เพียงภูเขำ   ที่สลับสี    รักเรำที่มีไม่เคยผันเปลี่ยน 
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๕. ลาแดนล าดวน 
ค ำร้อง/ฉัตรชัย  ดุริยประณีต 
ท ำนอง/โดม   ทิวทอง  
เรียบเรียงเสียงประสำน/โดม   ทิวทอง  
ขับร้อง/เดือนน้อย  ทิวทอง 
 ล ำดวนดอกบำน    ร่วงหล่นลงบนพื้นดิน 
 หอมนวลอวลไปทั่วถิ่น   ถิ่นแดนดินแม่ฟ้ำหลวงเรำ 
 เจ้ำผลิดอกบำนครั้งใด   เหมือนคอยเตือนใจทุกครำว 
 ผืนดินที่เคยแนบเนำ   เรำต้องจ ำลำ 
 คืนวันผ่ำนไป    รวดเร็วเกินใจไหวทัน 
 เพ่ือนเอยเคยเรียนร่วมกัน   ร่วมผูกพันแบ่งปันน ้ำใจ 
 ได้มำเรียนรู้วิชำ    พบชีวิตคนมำกมำย 
 ไว้เป็นก ำลังหัวใจ    ก้ำวไปข้ำงหน้ำ 
 หำกเรำกลับมำที่เดิม   ล ำดวนก็คงกลิ่นเดิม 
 เหลืองนวลเมื่อจวนปิดเทอม  อยู่ทุกปี 
 แต่คนรอบกำยหลำยคน   คงแตกต่ำงจำกวันนี้ 
 เก็บควำมทรงจ ำที่ดี   เอำไว้ 
 ให้อยู่ในใจของเรำ   ตลอดไป 
 

๖. เพลงมาร์ช มฟล. 
ค ำร้อง/โกวิท  เกิดศิริ 
ท ำนอง/โกวิท  เกิดศิริ 
เรียบเรียงเสียงประสำน/ประสม   เกตุภรณ์ 
ขับร้อง/หมู่ 
           สีแดงทองโบกพลิ้วปลิวไสว  เป็นศูนย์รวมดวงใจแห่งแคว้นแดนล้ำนนำ 

 สัญลักษณ์ สว. นั้นคือดวงตรำ  เรำเทิดทูนบูชำพระนำมำศิริมงคล 
 ล ้ำโอฬำรสถำนแหล่งศึกษำ  เป็นที่รวมวิชำสร้ำงสรรค์ชีวิตตน 
 พัฒนำสังคมโดดเด่นงำมล้น  ด้วยคุณภำพบุคคลภำคเหนือตอนบนเรำภูมิใจ 
 *มฟล.นำมนี้มีสง่ำ   พวกเรำเปี่ยมศรัทธำสำมัคคีมีวินัย 
 ทุกสำยโลหิตสนิทกัน   เพรำะสำยสัมพันธ์สลักใจ   ไม่มีสิ่งใดประทุษท ำลำยใจกัน   

พร้อมทุกคนร่วมรักในศักดิ์ศรี  เย็นพระบำรมีแผ่คุ้มเรำนิรันดร์  
มฟล.ฝังตรึงอยู่ในใจนั้น   พระคุณอเนกอนันต์สถำบันเรำเนำยืนยง 
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๗. พี่รับน้อง 

ค ำร้อง/แมน  สปริงเกอร์ 

ท ำนอง/แมน  สปริงเกอร์ 

เรียบเรียงเสียงประสำน/ประสม   เกตุภรณ์ 

ขับร้อง/หมู่ 

 *อยำกเชิญขวัญตำชมฟ้ำเดือนเด่น  อยำกเก็บเดือนเพ็ญ ถักทอเป็นสร้อยขวัญ 

 พ่ีจะน้อมน ำให้ขวัญชีวัน   ให้เป็นก ำนัลแทนควำมจริงใจ 

 พ่ีรับน้อง   สีแดงทองเดียวกัน  เป็นมิ่งเป็นขวัญ พระแม่ฟ้ำรวมใจ 

 พ่ีให้น้อง พี่คล้องด้วยมำลัย  ชีวิตสดใสด้วยสัมพันธ์ไมตรี 

 พ่ีผูกสำยใจ  รุ่นน้องด้วยเพลง  พ่ีกล่อมบรรเลงบทเพลงเสรี 

 **ให้น้องพ่ีสุขสันต์ชีวี   ให้เจ้ำเป็นศรี  มหำวิทยำลัย  

(ซ ้ำ *,**) 

 

๘. ม.แม่ฟ้า 

ค ำร้อง/ธัญญำทิพย์  ธูปมงคล 

ท ำนอง/ธัญญำทิพย์  ธูปมงคล 

 เรียบเรียงเสียงประสำน/โดม   ทิวทอง 

ขับร้อง/ปำริชำติ   จิตรศำลำ 

 ดอกไม้ใน  ม.แม่ฟ้ำ  งำมล ้ำค่ำก ำลังบำน  หมู่เฮำส ำรำญ(ชื่นบำน)  อยู่คู่ถิ่นฐำนดินแดนล้ำนนำ 

 งำมล ้ำน ้ำใจลูกแม่ฟ้ำ  ขอเจินมำเยี่ยมชม  ในวงสังคม (ชื่นอุรำ)  แดงทองงำมสมค ำคนล ่ำลือ 

 หมอกขำวพร่ำงพรำวบนฟ้ำ  บนดอยแง่มงำมอร่ำมตำ หมู่มวลนกกำ  (บินมำ)อ้อมกอดภูผำวิมำนคนดอย 

***ใต้พระนำมแม่ฟ้ำหลวง  ทุกดวงรวมใจรวมพลัง  สร้ำงบุญหนุนทำน  (สุนทำน) อธิษฐำนเป็นบุญแน่นอน 

วันนี้  วันดีแต้ๆ เฮำมำเพ่ือแม่  มำอวยพร แม่ฟ้ำปั๋นปอน (หื้อปอน)   

หื้อดับตุ๊กฮ้อน หื้อสุขสบำย(ย้อน***) 
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๙. ลานดาว 
ค ำร้อง/โกวิท  เกิดศิริ 
ท ำนอง/โกวิท  เกิดศิริ 
 เรียบเรียงเสียงประสำน/โดม   ทิวทอง 
ขับร้อง/ธำนินทร์  เคนโพธิ์ 
 พร่ำงพรำวหมู่ดำวบนฟ้ำ    วำววับจับตำ     หมื่นพันล้ำนดวง 
 หนึ่งดำวอยู่สุดแดนสรวง   เมื่อไรจะร่วง   ลงสู่ลำนดำว 
 ตั้งใจเพ่ือไขว่มือคว้ำ     อยู่สูงหนักหนำ     สุดตำของเรำ 
 สิ่งหวังจำกใจหนุ่มสำว     คือสอยดวงดำว     มำประดับฤทัย 
 *ควำมฝันนั้นต้องเป็นควำมจริง    ถึงจะยำกยิ่ง    ก็ไม่เคยถอดใจ 
 ฝ่ำฟันบุกบั่นกันไป     ให้ถึงเส้นชัย     ที่ในลำนดำว 
 เพริศพรำย     ประกำยดำรำ    คงโน้มกิ่งมำให้สอยสักครำว 
 **จะคอยอยู่ท่ีลำนดำว   ควำมหวังแวววำว     ไม่เกินกว่ำที่รอ 

(*,**) 
 
 

๑๐. มฟล.รื่นเริง 

ค ำร้อง/โกวิท  เกิดศิริ 

ท ำนอง/โกวิท  เกิดศิริ 

 เรียบเรียงเสียงประสำน/ประสม  เกตุภรณ์ 

ขับร้อง/หมู่ 

 (สร้อย) รื่นเริงบันเทิงใจกัน  งำนไหนงำนนั้นพวกเรำต้องมำ  อย่ำท ำหลบลี้หนีหน้ำ  คนไหนไม่มำ  ไม่ใช่  มฟล. 

 (เนื้อร้อง)  นำนนำนเรำเจอกันที  วันนี้เป็นวันสุขสันต์ เริงสขุสนุกใจกัน ลืมทุกข์ให้ผ่ำนเถิดหนอ วันนี้เป็นวัน

ของเรำ ทุกคนที่เฝ้ำคอยรอ เพ่ิมไมตรีที่เรำเคยก่อ สดชื่นให้พอดังใจ 

 (เนื้อร้อง) คนใดมีใจคลำงแคลง  กินแหนงกันมำแต่ไร  ลืมเถิดสลัดมันไป โยนทิ้งให้ไกลอย่ำรอ  ควำมรักของเรำ

สำวหนุ่ม นั้นยังชื่นชุ่มเกินพอ สุขบันเทิงร่ำเริงหัวร่อ เกี่ยวก้อยเคลียคลอกันไป 
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๑๑. ร าวงสัมพันธ์ที่ลานดาว 

ค ำร้อง/แมน  สปริงเกอร์ 

ท ำนอง/แมน  สปริงเกอร์ 

 เรียบเรียงเสียงประสำน/โดม  ทิวทอง 

ขับร้อง/หมู่ 

  ดำวน้อยลอยล้อมดวงจันทร์  มำร ำวงสัมพันธ์กันที่ลำนดำว 

 เรียนเชิญร ำวงพ่ีน้องเรำ    เรียนเชิญร ำวงพ่ีน้องเรำ 

 ใต้แสงเดือนดำว     สกำวแจ่มจันทร์ 

  ดำวน้อยลอยฟ้ำเบื้องบน   ขอให้ทุกคนสุขขีชีวัน 

 สุขใจเรำมำพบกัน    สุขใจเรำมำพบกัน 

 มำร ำวงสัมพันธ์     กันที่ลำนดำว 

 

 

๑๒. แดนสวรรค์  ม.แม่ฟ้า 

ค ำร้อง/ธัญญำทิพย์  ธูปมงคล 

ท ำนอง/ธัญญำทิพย์  ธูปมงคล 

 ขับร้อง/ธัญญำทิพย์  ธูปมงคล 

 ม.แม่ฟ้ำมหำวิทยำลัย  มองเห็นไกลมีลำนดำว ครำวเมื่อเข้ำหน้ำหนำว 

 หมอกขำวพรำว  พร่ำงพรูดูจื่นใจ๋ไม้ดอกเรียงรำยคล้ำยดังแดนสวรรค์ 

 ม.แม่ฟ้ำอยู่เจียงฮำย เย็นพระพำยโชยมำ มวลมำลำบำนสลอนหมู่ภมร  

 กลิ่มลมดมกลิ่นหอม  อ้อมอกดงดอย ข้ำเจ้ำคอยมิตรมำชื่นชม 

 *** ตี่ ม.แม่ฟ้ำ บ่มีเหงำ ฮักษำประเพณีเก่ำของหมู่เฮำ จำวล้ำนนำ 

 เสียงซึง สะล้อ จ้อยซอ คลอดังฟังหวำน 

 ม.แม่ฟ้ำแสนสุขสบำย มนต์มัดใจตรึงตรำ ขอแม่ฟ้ำมำคุ้มครอง 

 หมู่ปี่น้อง ตี่มำอยู่ฮ่มเย็น เป็นสุขสรำญจื่นบำนทุกคืนวัน (ย้อน***) 
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QR Code : VDO ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร 
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QR Code : การใช้งาน MFU.Pass ส าหรับบัณฑิต 
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