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ข้อมูลส ำหรับมหำบัณฑิต บัณฑิต งำนพิธีประสำทปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
( มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา  ภาคท่ี 1 – 2 และ ฤดูร้อน/2561 ) 

 
1. กรอกข้อมูลภาวะมีงานท าของบัณฑิต http://www.employ.mua.go.th/index.php/MzB8fGdyYWQ  

ตั้งแต่ 28 พ.ย. 2562 – 12 ม.ค. 2563 

2. ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต บัณฑิต ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 2562 – 12 ม.ค. 2563 

ได้ 2 ทาง 

2.1 ผ่าน SAU Life (download จาก App Store/Play Store )  

2.2 ผ่าน Web Reggrad.sau.ac.th  

3. ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียน ค่าเช่าชุดครุย ผ่านระบบธนาคาร ** ไม่รับเงินสด   

1-3 นักศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้องมำมหำวิทยำลัยฯ 

4. ติดต่อแผนกรับสมัคร  เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการของนักศึกษา  

ตั้งแต่วันที่  3  – 22 ธ.ค. 2562 และ 2 - 12 ม.ค. 2563   

- วันอังคาร – วันอาทิตย์   เวลา 08.30 – 18.30 น.  

**ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

5. รับชุดครุยทีแ่ผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลังจากข้ึนทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว  

ตั้งแต่วันที่  3  – 22 ธ.ค. 2562 และ 2 - 12 ม.ค. 2563   

- วันอังคาร – วันอาทิตย์   เวลา 08.30 – 18.30 น.  

**ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

6. ซ้อมรับปริญญา วันศุกร์ที่ 31 ม.ค. 2563 ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

7. รับปริญญา วันเสาร์ที่ 1 ก.พ. 2563 ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

8. คืนชุดครุยและรับเงินค่ามัดจ า ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2563 – 31 มี.ค. 2563 (วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.)  

ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
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รำยละเอียดของแต่ละขั้นตอน 

1. กรอกข้อมูลภำวะมีงำนท ำของบัณฑิต http://www.employ.mua.go.th/index.php/MzB8fGdyYWQ  

ตั้งแต่ 28 พ.ย. 2562 – 12 ม.ค. 2563 

ข้อแนะน า 

 

2. ขึ้นทะเบียนมหำบัณฑิต บัณฑิต ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 2562 – 12 ม.ค. 2563 

2.1 ขึ้นทะเบียนมหำบัณฑิต บัณฑิต โดย Application Mobile “SAU Life” (download จาก App Store หรือ 

Play Store)  

 Download SAU Life จาก App Store หรือ Play store หรือผ่าน Web reggrad.sau.ac.th  

1) เข้าระบบ  

รหัสผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา 59xxxxxxxx 

รหัสผ่าน : รหสับัตรประชาชน 

2) กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต  

ข้อมูลที่กรอกมีดังนี้ 

3.1) เบอร์โทรศัพท์เพ่ือใช้ในการติดต่อ 

3.2) ความประสงค์ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

3.3) ความประสงค์การเช่าชุดครุย  

เมื่อเสร็จสิ้นทางระบบจะสร้าง Pay In และ QRcode เพ่ือให้นักศึกษาน าไปช าระเงิน 

2.2 ขึ้นทะเบียนมหำบัณฑิต บัณฑิต โดยเข้ำ  Web Reggrad.sau.ac.th 

1)  เข้าอินเตอร์เน็ต เข้าลิงค์ Reggrad.sau.ac.th 

2)  กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ครบ แล้ว กดบันทึกและพิมพ์ใบช าระเงิน 

 

3. ช ำระเงินค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าเช่าชุดครุย ผ่านระบบธนาคาร ** ไม่รับเงินสด   

1) เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว จะได้ QRcode เพ่ือน าไปช าระเงิน  

ตารางค่าใช้จ่าย 

 

ปริญญา ค่าขึ้นทะเบียนบณัฑิต ค่าเช่าชุดครุย ค่าประกัน  
จะได้รับเงนิคืนในวันคนืชุดครุย  

รวม 

ตรี 700 500 1,800 3,000 
โท 800 600 1,800 3,200 
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2) การช าระเงิน ได้ 2 วิธี  *** ไมร่ับช าระเงินสด ที่มหาวิทยาลัย *** 

1) ช าระโดยใช้ Pay in slip ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

2) ช าระเงินผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking ช าระเงิน โดยใช้ pay-in จากระบบ  

ตามตัวอย่าง 

ตัวอย่ำง 

ใบแจ้งกำรช ำระเงิน / PAY IN SLIP   

เพื่อเข้ำบัญชี : มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 
 สาขาผู้รับฝาก (Branch) ……………...………......วันที่ (Date) ……….… 

ชื่อลูกค้า/Name นายตัวอย่าง  

(REF.1) เลขบัตรประชาชน (ID NO.) 5212700900981 

(REF.2) เลขที่อ้างอิง (REF NO.) 18202 

 
ผ่านช่องทางสาขา Product Code : 81181 

 
ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ Biller ID : 099400000171100 

 

 เงินสด CASH เงินโอน TRANSFER จ านวนเงิน Amount /บาท Bath 

ชื่อธนาคาร          3200.00 

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร - สามพันสองร้อยบาทถ้วน - 
 

  

ชื่อผู้ฝาก (Name of Depositor) ………………………………………TEL ……………………………..  

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคาร……………………………...…….………….ผู้รับเงิน 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. รับชุดครุย แผนกพัสดุ ทีม่หำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์  

             ส าหรับมหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เช่าชุดครุย ให้มารับชุดครุยที่ แผนกพัสดุ   

  หลักฐานการมารับชุดครุย 

1. หลักฐานการกรอกข้อมูลภาวะมีงานท า มีข้อความ “ขอบคุณส าหรับการตอบแบบสอบถาม” 

2. หลักฐานการช าระเงิน  

รับชุดครุยได้ ตั้งแตว่ันที่  3  – 22 ธ.ค. 2562 และ 2 - 12 ม.ค. 2563   

- วันอังคาร – วันอาทิตย ์ เวลา 08.30 – 18.30 น.  

** ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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5. ซ้อมรับปริญญำ ที่มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ วันศุกร์ที่ 31 มกรำคม 2563 

1) วันซ้อมรับปริญญา 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดให้มีการซ้อมรับปริญญา วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563  
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ดูก าหนดการตามเอกสารแนบ) 
1. ลงทะเบียนก่อนขึ้นห้องประชุม ตั้งแต่เวลา 07.00 – 8.00 น. ไม่ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าซ้อมได้ 

     มหาบัณฑิต บัณฑิต ลงทะเบียน โดยใช้ Application Mobile ชื่อ SAU Life สแกน QRcode  

     ณ จุดรับลงทะเบียนบัณฑิต (วิธีการติดตั้งและทดสอบใช้ ตามเอกสารแนบ ) 

2. รับของที่ระลึก ณ ที่จุดลงทะเบียนบัณฑิต 
หมายเหตุ : มหาบัณฑิต หรือ บัณฑิต ที่ไม่เข้าซ้อมรับ จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 
 

2) การแต่งกาย 

1.  ระดับปริญญาตรี – โท  ชาย    ใส่สูทสีเข้ม  เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  เน็คไทสีเข้มไม่มีลวดลาย 
                                              รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า และ สวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ 

2.  ระดับปริญญาตรี – โท  หญิง   แต่งเครื่องแบบตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว 
                                              กระโปรงสีเข้มยาวเสมอเข่า  รองเท้าหุ้มส้นสีด า  และสวมชุดครุย 
                                              วทิยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ   

3.  ข้าราชการ แต่งชุดขาวปกติ และสวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ 

            หมายเหตุ  :  ข้อห้าม  ส าหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 
1. ห้ามย้อมผมสีไม่สุภาพ เช่น  สีแดง  สีม่วง  สีทอง  สีบลอนด์ ฯลฯ 
2. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกประเภท 
3. ห้ามสวมใส่รองเท้าที่มีลวดลายทุกชนิด 
4. ห้ามน าสิ่งของส่วนตัวเข้าห้องพิธี  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  กระเป๋า ฯลฯ 
    มหาบัณฑิต หรือ บัณฑิต  ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้ารับปริญญาบัตรข้างต้น 
    จะไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร  ทั้งในวันซ้อมรับ  และวันประสาทปริญญาบัตร  
 

4. รับปริญญำ วันเสำร์ที่ 1 ก.พ. 2563 

            รับปริญญา ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ดูก าหนดการตามเอกสารแนบ) 

            ลงทะเบียนก่อนขึ้นห้องประชุม ตั้งแต่เวลา 07.00 – 9.00 น. เฉพาะมหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้าซ้อมรับปริญญา 

            ใช ้SAU Life สแกน QRcode เพ่ือลงทะเบียน 
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5. คืนชุดครุย ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2563 – 31 มี.ค. 2563 ที่มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 

            ก าหนดการคืนชุดครุย  ส่งคืนได้หลังจากเสร็จพิธีเป็นต้นไป โปรดน าบัตรประชาชนมาแสดงเพ่ือรับคืนเงินประกัน 
   
              แผนกพัสดุ     :  รับคืนชดุครุย          
               แผนกการเงิน  :  รับเงิน 
                                    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 หลังเสร็จพิธี ปิดรับคืนเวลา 18.00 น. 
                    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 -31 มีนาคม 2563  
                                            วันท าการ วันอังคาร – วันเสาร์  เวลา 08.30-16.30 น. 
                                            (หยุดทุกวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)      
 
รำยละเอียดอ่ืน 

      การถ่ายภาพหมู่  และการจองรูป  ในพิธีเข้ารับปริญญาบัตร 
  -    ถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์  วันที่ 31 มกราคม 2563 
       เวลา 09.45-12.00 น . ( ดูก าหนดการตามเอกสารแนบ ) 

- การจองรูป ให้ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมช าระเงิน ค่าจองรูป 
ในวันที่ 31 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ซุ้มถ่ายรูปของ  มหาวิทยาลัยฯ 

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

    หมายเหตุ  :  มหาบันฑิต และบัณฑิตท่ียังไม่ไดร้ับหนังสือรับรองคุณวุฒิ ให้ติดต่อขอรับได้ท่ี ส านักทะเบียนฯ 
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บัณฑิตดำวน์โหลด Application บนมือถือ ชื่อ  SAU Life  ใช้เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

ขั้นตอนที่ 1 Download App SAU Life  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sau.school_life 

 

 

 

 

 

 

 


