
 
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น 85 และ 86 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสระเกษตรสนาน 

************************************************** 
เวลา 12.30 – 13.00 น.    ลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ 
 รับหนังสืออัตลักษณ์และบทเพลงแห่งลูกแม่โจ้ 
เวลา 13.00 – 14.00 น.    กิจกรรมสันทนาการ บทเพลงแห่งแม่โจ้ ป้ายคติพจน์ 
 ชมวีดีทัศน์ชุด “รากแก้วอินทนิล” 
 พ่ีสอนน้อง “ท่องป้ายคติพจน์” โดย นายนรพนธ์  ธรรมวิเศษศรี (แม่โจ้รุ่น 72)                                     
 พ่ีสอนน้อง “บทเพลงแห่งแม่โจ้” โดย นายนรพนธ์  ธรรมวิเศษศรี (แม่โจ้รุ่น 72) 
เวลา 14.00 - 14.30 น.   พิธีอัญเชิญสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย และบทบัญญัติแม่โจ้   
 แนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้   
 และศิษย์เก่าอาวุโส 
เวลา 14.30 – 15.00 น.   พิธีเปิดโครงการ 

- กล่าวรายงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์  
ผู้ช่วยอธิการบดี (แม่โจ้รุ่น 64) 

- กล่าวเปิดโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล  ทองมา  อธิการบดี  
- บรรยายพิเศษ ปรัชญาลูกแม่โจ้ “เลิศน ้าใจ  วินัยดี  เชิดชูประเพณี  

สามัคคี  อาวุโส” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี 
(แม่โจ้รุ่น 49)  

เวลา 15.00 – 16.00 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง  ปรัชญาและคติพจน์ลูกแม่โจ้ 
- คติพจน์ลูกแม่โจ้ “มาก่อนเป็นพี่ มาทีหลังเป็นน้อง มาพร้อมกันเป็นเพื่อน” 

โดย ดร.สมชาย  เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (แม่โจ้รุ่น 49) 
- คติพจน์ลูกแม่โจ้ “แม่โจ้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี” โดย อาจารย์อนันต์  

ปัญญาวีร์ อดีตผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (แม่โจ้รุ่น 33) 
เวลา 16.00-16.30 น.     พ่ีสอนน้อง “สัญลักษณ์ประจ้ามหาวิทยาลัย สถานที่ ปูชนียบุคล บทเพลง

แห่งแม่โจ้” โดย นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (แม่โจ้รุ่น 60) 

เวลา 16.30 – 17.00 น.   - พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 

เวลา 17.00.... 
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เวลา 17.00 – 18.00 น. พิธีก าเนิดลูกแม้โจ้  
   โดย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสร

นักศึกษาคณะ/วิทยาลัย และผู้น านักศึกษา อัญเชิญสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัย และบทบัญญัติแม่โจ้ น าขบวนลูกแม่โจ้รุ่น 85 และ 86 ออกจาก
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เข้าสู่เส้นทาง “ก าเนิดลูกแม่โจ้” ในสวนสุขภาพบุญศรี 
วังซ้าย ไปยังสระเกษตรสนาน 

เวลา  18.00 – 18.30 น.  พิธีเชิญบทบัญญัติแม่โจ้ ณ สระเกษตรสนาน  (ผู้แทนไตรภาคี) 
- ปฏิญาณตน                      โดย  ผู้แทนลูกแม่โจ้รุ่น 85 และ 86 
- ประกาศรุ่น “ลูกแม่โจ้รุ่น 85 และ 86” โดย  ผู้แทนลูกแม่โจ้รุ่น 84 
- พิธีร้องเพลงชาติแม่โจ้ โดย  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

เวลา  18.30 – 19.30 น.   พิธีเจิมหน้ารับขวัญลูกแม่โจ้รุ่น 85 และ 86   
 โดย ศิษย์เก่าอาวุโส คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  คณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ ถนนหน้า
พระพิรุณทรงนาค ข้างศาลเจ้าแม่แม่โจ้ 

เวลา 19.30 น. เสร็จพิธี 
 รับอาหารเย็น (ข้าวกล่อง) 
 
หมายเหตุ    1. ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่าแม่โจ้    แต่งกายชุดสุภาพ 
                2. นักศึกษา รุ่นพ่ี   แต่งกายชุดเสื้องานหนักไม่เคยฆ่าคน 
 3. นักศึกษารุ่น 85 และ 86 แต่งกายสุภาพ (เสื้อน้ าเงินปกขาว-กางเกงสีด า) 
                 3. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                                    
 
 
 
       
  



 
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น 87 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสระเกษตรสนาน 

************************************************** 
เวลา 12.30 – 13.00 น.    ลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ 
 รับหนังสืออัตลักษณ์และบทเพลงแห่งลูกแม่โจ้ 
เวลา 13.00 – 14.00 น.    กิจกรรมสันทนาการ บทเพลงแห่งแม่โจ้ ป้ายคติพจน์ 
 ชมวีดีทัศน์ชุด “รากแก้วอินทนิล” 
 พ่ีสอนน้อง “ท่องป้ายคติพจน์” โดย นายนรพนธ์  ธรรมวิเศษศรี (แม่โจ้รุ่น 72)                                     
 พ่ีสอนน้อง “บทเพลงแห่งแม่โจ้” โดย นายนรพนธ์  ธรรมวิเศษศรี (แม่โจ้รุ่น 72) 
เวลา 14.00 - 14.30 น.   พิธีอัญเชิญสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย และบทบัญญัติแม่โจ้   
 แนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้   
 และศิษย์เก่าอาวุโส 
เวลา 14.30 – 15.00 น.   พิธีเปิดโครงการ 

- กล่าวรายงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์  
ผู้ช่วยอธิการบดี (แม่โจ้รุ่น 64) 

- กล่าวเปิดโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล  ทองมา  อธิการบดี  
- บรรยายพิเศษ ปรัชญาลูกแม่โจ้ “เลิศน ้าใจ  วินัยดี  เชิดชูประเพณี  

สามัคคี  อาวุโส” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี 
(แม่โจ้รุ่น 49)  

เวลา 15.00 – 16.00 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง  ปรัชญาและคติพจน์ลูกแม่โจ้ 
- คติพจน์ลูกแม่โจ้ “มาก่อนเป็นพี่ มาทีหลังเป็นน้อง มาพร้อมกันเป็นเพื่อน” 

โดย ดร.สมชาย  เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (แม่โจ้รุ่น 49) 
- คติพจน์ลูกแม่โจ้ “แม่โจ้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี” โดย อาจารย์อนันต์  

ปัญญาวีร์ อดีตผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (แม่โจ้รุ่น 33) 
เวลา 16.00-16.30 น.     พ่ีสอนน้อง “สัญลักษณ์ประจ้ามหาวิทยาลัย สถานที่ ปูชนียบุคล บทเพลง

แห่งแม่โจ้” โดย นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (แม่โจ้รุ่น 60) 

เวลา 16.30 – 17.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 

เวลา 17.00.... 
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เวลา 17.00 – 18.00 น. พิธีก าเนิดลูกแม้โจ้  
   โดย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสร

นักศึกษาคณะ/วิทยาลัย และผู้น านักศึกษา อัญเชิญสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัย และบทบัญญัติแม่โจ้ น าขบวนลูกแม่โจ้รุ่น 87 ออกจากศูนย์กีฬา
เฉลิมพระเกียรติ เข้าสู่เส้นทาง “ก าเนิดลูกแม่โจ้” ในสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย 
ไปยังสระเกษตรสนาน 

เวลา  18.00 – 18.30 น.  พิธีเชิญบทบัญญัติแม่โจ้ ณ สระเกษตรสนาน  (ผู้แทนไตรภาคี) 
- ปฏิญาณตน                      โดย  ผู้แทนลูกแม่โจ้รุ่น 87 
- ประกาศรุ่น “ลูกแม่โจ้รุ่น 85 และ 86” โดย ผู้แทนลูกแม่โจ้รุ่น 84 
- พิธีร้องเพลงชาติแม่โจ้ โดย  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

เวลา  18.30 – 19.30 น.   พิธีเจิมหน้ารับขวัญลูกแม่โจ้รุ่น 87   
 โดย ศิษย์เก่าอาวุโส คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  คณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ ถนนหน้า
พระพิรุณทรงนาค ข้างศาลเจ้าแม่แม่โจ้ 

เวลา 19.30 น. เสร็จพิธี 
 รับอาหารเย็น (ข้าวกล่อง) 
 
หมายเหตุ    1. ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่าแม่โจ้    แต่งกายชุดสุภาพ 
                2. นักศึกษา รุ่นพ่ี   แต่งกายชุดเสื้องานหนักไม่เคยฆ่าคน 
 3. นักศึกษารุ่น 87 แต่งกายสุภาพ (เสื้อน้ าเงินปกขาว-กางเกงสีด า) 
                 3. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                                    
 
 
 
       
  




