ข้ อปฏิบัติสาหรับบัณฑิตทีเ่ ข้ าร่ วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2562-2564
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 (ฉบับแก้ไข วันที่ 26 ตุลาคม 2565)
เรื่ อง การป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ก่อนวันเข้ าร่ วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
1. ขอให้บณั ฑิตดูแลสุ ขภาพตนเองให้แข็งแรง และพักผ่อนให้เพียงพอและ หากสังเกตพบอาการผิดปรกติ เช่น
มีไข้ ไอ มีนามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ขอให้รีบไปพบแพทย์
2. ก่อนเข้าร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร 14 วัน ให้บณั ฑิตหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่เป็ นจุดเสี่ ยงตามการประกาศ
ของกรมควบคุมโรค อาทิเช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
3. งดจัดและร่ วมงานเลี้ยงฉลองก่อนวันเข้าร่ วมฝึ กซ้อมและวันพิธีประสาทปริ ญญาบัตร
4. ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างน้อย 2 เข็ม
5. บัณฑิตที่จะเข้าร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตรทุกคนต้องกรอกแบบคัดกรองประเมินความเสี่ ยงต่อโรคโควิด19 ภายใน 2 วันก่อนวันเข้าร่ วมฝึ กซ้อมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร (ช่ วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565) พร้ อม
แสดงเอกสารหลัก ฐานผ่า นการตรวจคัด กรอง COVID-19 ด้ว ยชุ ด ตรวจ ATK จากโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลของรั ฐและเอกชนที่ ได้รับการรั บรองจากกรมควบคุ มโรคภายใน 48 ชั่วโมง และผลการฉี ด
วัคซีนจากระบบหมอพร้อม แนบไฟล์เอกสาร ผ่านระบบคัดกรองออนไลน์ โดยบัณฑิตที่ไม่ได้ทาแบบคัดกรอง
ประเมินความเสี่ ยง หรื อมีผลการประเมินจากการคัดกรองมีความเสี่ ยงสู ง จะไม่ได้รับอนุ ญาตเข้าร่ วมฝึ กซ้อม
และร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร และเลื่อนการเข้ารับฯ ในปี ถัดไปโดยอัตโนมัติ (หากบัณฑิตที่มีผลการตรวจ
ATK เกิน 48 ชัว่ โมง จะต้องรับการตรวจ ATK ใหม่ก่อนเข้าร่ วมการฝึ กซ้อม ณ จุดลงทะเบียนรายงานตัว)
คิวอาร์โค้ดที่ใช้เข้าระบบคัดกรองประเมินความเสี ยงต่อโรคโควิด19
แบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิ ดให้ เ ข้า ใช้ง านในวัน ที่ 17-18
พฤศจิ กายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น. ขอให้ผูส้ าเร็ จ
การศึกษาเข้าตามวันและเวลาดังกล่าว
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7bYfemGJPG-3TP7hHKYVeaHDJ8j0grDdvF8j5fG_XjlSucg/viewform?usp=sf_link

วันซ้ อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
1. บัณฑิตที่จะเข้าร่ วมฝึ กซ้อมและร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตรทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ทั้งจุดที่ 1 บริ เวณ
ประตูทางเข้าวิทยาลัย และจุดที่ 2 บริ เวณทางขึ้นหอประชุ ม ต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิ น 37.5 องศาเซลเซี ยส
เช็ คอิ นผ่า นระบบแอปพลิ เคชั่น “ไทยชนะ” ในการเข้า -ออก สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ล้างมื อด้วย

แอลกอฮอล์เจล และรั กษาระยะห่ าง ในระหว่างการฝึ กซ้อม และในพิธีวนั จริ ง (หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่ างกายมีความเสี่ ยงสู งจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่ วมฝึ กซ้อมและร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร และเลื่อนการเข้ารับ
ในปี ถัดไปโดยอัตโนมัติ)
2. ในวันฝึ กซ้อมบัณฑิตจะต้องเตรี ยมหลักฐานแสดงยื่นยันตนในการลงทะเบียนด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
บัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ หรื อใบขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมหลักฐานการฉี ดวัค ซี นจากระบบหมอพร้อม
และผลการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
ที่ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมโรคภายใน 48 ชัว่ โมง
3. บัณฑิ ตทุ กคน ต้องล้า งมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และรั บการเปลี่ ย นหน้ากากอนามัยชิ้ นใหม่ที่ ทางวิทยาลัย
จัดเตรี ยมให้เพื่อเป็ นลีและแบบเดียวกัน ก่อนขึ้นหอประชุม เพื่อสวมใส่ ตลอดพิธี
4. บัณฑิตทุกคน ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนขึ้นเวที และหลังจากลงเวทีในระหว่างฝึ กซ้อมและในวัน
พิธีประสาทปริ ญญาบัตร
5. ให้บณ
ั ฑิตทุกคนถือปฏิบตั ิตามข้อปฏิ บตั ิในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างเคร่ งครัด สาหรับผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามทางวิทยาลัยจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่ วมพิธี และให้เข้ารับฯ ใน
ปี ถัดไปโดยอัตโนมัติ

เรื่ อง การปฏิบัติตน การเตรียมความพร้ อม และการแต่ งกาย
ผู้สาเร็จการศึกษาพึงเคร่ งคัด ในการปฏิบัติดังนี้
1.การตรงต่ อเวลาและปฏิบัติครบถ้ วนทุกขั้นตอน
บัณฑิตต้องแสดงความจานงเข้ารับการประสาทปริ ญญาบัตร และจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอน พร้อมทั้ง
ผ่านการฝึ กซ้อมตามวันและเวลาที่ กาหนด ตามประกาศวิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น สาหรับบัณฑิ ต ที่ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
ขั้นตอนดังกล่าว วิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ การเข้าร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร โดยวิทยาลัยกาหนดจัดพิธีประสาท
ปริ ญญาบัตร และพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
พิธีซอ้ มใหญ่ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
1.2 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
พิธีประสาทปริ ญญาบัตร ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น.
2. การเตรียมตัวล่วงหน้ า
บัณฑิตที่มีภูมิลาเนาห่างไกลจากวิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น ควรเตรี ยมตัวล่วงหน้าในเรื่ อง เตรี ยมลางานเพื่อมา
ฝึ กซ้อมและร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร เตรี ยมเครื่ องแต่งกาย เตรี ยมที่พกั และเตรี ยมการเดินทางเป็ นต้น
3. การระวังรักษาสุ ขภาพ
การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ จะส่ งผลต่อการเข้าร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร ซึ่ งผูส้ าเร็ จการศึกษาจะต้องเข้า
ร่ วมกิจกรรมฝึ กซ้อมกลุ่มย่อยและฝึ กซ้อมใหญ่ ที่จะต้องใช้ความอดทนในการฝึ กซ้อมตามขั้นตอนของพิธีการ
ซึ่ งจะใช้ระยะเวลานาน และต่อเนื่ องในพิธีประสาทปริ ญญาบัตรวันถัดไป ดังนั้นจึงควรเตรี ยมความพร้อมรักษา
สุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรงและสมบูรณ์ตลอดเวลา
4. การเตรียมบัตรประจาตัว
บัณฑิตทุกคน จะต้องนาบัตรประจาตัวนักศึกษา บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรื อใบขับขี่
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใช้แสดงตนในการรายงานตัวเข้ารับการฝึ กซ้อม และเข้าร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร
5. การปฏิบัติตามทีค่ ณาจารย์ ผ้ ฝู ึ กซ้ อมแนะนา
ในการฝึ กซ้อมจะมี ค ณาจารย์ม าฝึ กซ้อมแนะนาให้บณ
ั ฑิ ต ปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ถู ก ต้อ งตามขั้นตอนในการรั บ
ปริ ญญาบัตร บัณฑิตจึงควรจะฝึ กซ้อมด้วยความตั้งใจ และเชื่อฟังปฏิบตั ิตามคาแนะนา

6. ระเบียบการแต่ งกายของบัณฑิต (วันที่ 19 -20 พ.ย. 2565)
บัณฑิตต้องแต่งกายตามข้อบังคับที่ระบุไว้น้ ี โดยเคร่ งครัดทุกประการ
6.1 บัณฑิตชายทัว่ ไป
ผม
ทรงสุ ภาพ ต้องไม่มีลวดลายบนศีรษะ ไม่ยาวเกินปกเสื้ อครุ ย ไม่รุ่มร่ าม ไม่ปิด
หน้าด้านซ้าย สี ผมดาธรรมชาติ ห้ามทาสี ผม ห้ามฉีดสเปรย์สี หรื อทาไฮไลท์สี
ผม (ยกเว้นทาสี ดา) ห้ามใส่ วกิ ผม และผมปลอมทุกชนิด
เสื้ อ-กางเกง สวมเสื้ อเชิ้ตแขนยาวสี ขาว ผูกเนคไทของสถาบันสี ชมพู สวมสู ทสี กรมท่า
หรื อสี ดาเท่านั้น กางเกงสี เดี ยวกับสู ท สวมเสื้ อครุ ยปริ ญญาทับ ไม่ติดอกไม้
บนเสื้ อครุ ย และไม่สวมเครื่ องประดับใดๆ ทั้งสิ้ น
เข็มขัด
เป็ นหนังสี ดา หัวเข็มขัดโลหะสี เงินมีลวดลายเครื่ องหมายวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ชนิดหัวรู ด มีปลอกหนังสี ดา 1 ปลอก สาหรับสอดปลายเข็มขัด
รองเท้า
หนังสี ดาหุ ม้ ส้น แบบไม่ผกู เชือก ไม่มีลอดลาย และไม่ติดโลหะ
ถุงเท้า
ใช้ถุงเท้าสี ดา ไม่มีลวดลาย ยาวครึ่ งน่อง
6.2 บัณฑิตชายทีเ่ ป็ นข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
แต่ ง ชุ ด ปกติ ข าว โดยติ ด เครื่ องหมายประจ ากระทรวงต้ น สั ง กั ด พร้ อ มแถบยศ แถบ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตามฐานนะที่ได้รับ ไม่แนบกระบี กบั สามชาย และถุ งมื อสี ขาว สวมเสื้ อครุ ย
ปริ ญญาทับ สาหรับผม รองเท้า ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบัณฑิตชายทัว่ ไป
63. บัณฑิตหญิงทัว่ ไป
ผม
ทรงสภาพ ไม่รุ่มร่ าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย สี ผมดาธรรมชาติ ห้ามทาสี ผม ห้าม
ฉี ดสเปรย์สี หรื อทาไฮไลท์สีผม (ยกเว้นทาสี ดา) ห้ามใส่ วิกผม และผมปลอม
ทุกชนิด หากจาเป็ นต้องใช้ที่รัดผม ที่หนีบผม ให้ใช้สีดาเรี ยบเท่านั้น (บัณฑิต
หญิงที่เป็ นมุสลิมให้คลุมผ้าศีรษะสี ดาไม่มีลวดลาย)
เสื้ อ
สวมเสื้ อเชิ้ตแขนสั้นสี ขาวเกลี้ยง (ยกเว้นบัณฑิตหญิงที่เป็ นมุสลิมสวมเสื้ อเชิ้ต
แขนยาวได้) ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร และไม่รัดรู ป ผ่าอกตลอดที่อกเสื้ อ
ทาเป็ นสาบตลบเข้าข้างใน เสื้ อชั้นในเฉพาะสี ขาว/ครี มเท่านั้น พร้อมสวมทับ
ด้วยเสื้ อกล้ามสี ขาวบังทรง ใช้กระดุ มโลหะสี เงินตราวิทยาลัยติดที่คอ 1 เม็ด
และตลอดแนวสาบเสื้ อ 4 เม็ด ติดเข็มเครื่ องหมายวิทยาลัยที่ อกเสื้ อด้านซ้าย

และติดตุง้ ติ้งที่ปกเสื้ อด้านซ้าย สวมเสื้ อครุ ยปริ ญญาทับ ไม่ติดอกไม้บนเสื้ อ
ครุ ย และไม่สวมเครื่ องประดับใดๆ ทั้งสิ้ น
กระโปรง
สี กรมท่าหรื อสี ดา แบบสุ ภาพ ทรงตรง ไม่อดั จีบ ผ่าหลัง สาบทับซ้อนไม่มี
ลวดลาย ยาวคลุ ม เข่ า ไม่ ย าวรุ่ ม ร่ า ม ไม่ ค ับ หรื อแคบจนเกิ น ไป ไม่ ปั ก
เครื่ องประดับ หรื อไม่ยาวเกินชายเสื้ อครุ ย (ยกเว้นบัณฑิตหญิงที่เป็ นมุสลิมใส่
กระโปรงยาวได้) ห้ามสวมกระโปรงกางเกง
เข็มขัด
เป็ นหนังสี ดา หัวเข็มขัดโลหะสี เงินมีลวดลายเครื่ องหมายวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ชนิดหัวรู ด มีปลอกหนังสี ดา 1 ปลอก สาหรับสอดปลายเข็มขัด
รองเท้า
หนังหุ ม้ ส้นสี ดา (หรื อวัสดุเทียมหนัง ไม่มนั วาว) ทรงเรี ยบหุ ม้ ส้น (สู งไม่เกิน
2 นิ้ว ทรงสุ ภาพ หัวรองเท้าตัด/มน ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะหรื อเครื่ องประดับ
และไม่ เป็ นส้ นเข็มหรื อทรงเตารี ด ไม่ อนุ ญาตให้บ ณ
ั ฑิ ตหญิ ง สวมรองเท้า
รู ปทรงแบบผูช้ าย
ถุงน่อง
แบบเต็มตัวสี เนื้อ ไม่มีลวดลาย
6.4. บัณฑิตหญิงทีเ่ ป็ นข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
แต่ ง ชุ ด ปกติ ข าว โดยติ ด เครื่ องหมายประจ ากระทรวงต้ น สั ง กั ด พร้ อ มแถบยศ แถบ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตามฐานนะที่ได้รับ สวมเสื้ อครุ ยปริ ญญาทับ สาหรับผม รองเท้า และถุงน่อง ให้
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงทัว่ ไป
6.5 บัณฑิตทีม่ ียศทหาร ตารวจ หรื อว่าทีร่ ้ อยตรีขนึ้ ไป
แต่งกายตามระเบียบว่าด้วยเครื่ องแต่งกายของต้นสังกัด ประดับแถบเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และ
เหรี ยญตราให้ถูกต้องครบถ้วน สวมเสื้ อครุ ยปริ ญญาทับ
6.6 บัณฑิตหญิงทีต่ ้งั ครรภ์
แต่งกายด้วยชุ ดติ ดกัน (ชุ ดแซก) ทรง A เสื้ อสี ขาวคอปกเชิ้ ต กระโปรงสี กรมท่า หรื อสี ดา
สาหรับผม รองเท้า และถุงน่อง ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงทัว่ ไป
7. ข้ อห้ ามสาหรับบัณฑิต
7.1 ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามทาสี เล็บ ห้ามเคลือบเล็บ และห้ามใส่ เล็บปลอม
7.2 บัณฑิตชาย ห้ามไว้หนวด-เครา
7.3 บัณฑิตที่มีปัญหาทางสายตา ให้ใส่ แว่นตาแบบเลนส์ใส กรอบแว่นสี ดา หากเป็ นโลหะต้องไม่
สะท้อนแสง และกรณี ใส่ คอนแทคเลนส์ ต้องใส่ เป็ นสี ธรรมชาติ ไม่ใส่ บิ๊กอายขยายม่านตา

7.4 บัณฑิตที่มีรอยสักและอยูน่ อกการปกปิ ดของเสื้ อผ้า หรื อสามารถมองเห็นได้เมื่อขยับร่ างกาย ให้
ดาเนินการปกปิ ดรอยสักให้เรี ยบร้อย
7.5 เครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิด ทุกประเภท ไม่สามารถนาเข้าในงานพิธีได้ทุกกรณี
7.6 เครื่ องประดับทุกชนิด เหรี ยญ / กุญแจ / โลหะต่างๆ ไม่สามารถนาเข้าในงานพิธีได้ทุกกรณี (ให้พก
กุญแจได้ 1 ดอก และธนบัตรได้ 1 ใบเท่านั้น)
7.7 บัณฑิตที่มีโรคประจาตัว สามารถนายาติดตัวได้เฉพาะรับประทานไม่เกิน 3 มื้อ และนาฝากไว้ที่ฝ่าย
พยาบาล
7.8 ห้ามใส่ นาฬิกาทุกชนิด
8. การปฏิบัติตนในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
8.1 บัณฑิตต้องรายงานตัวเพื่อเข้าร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร ตรงตามวันและเวลาที่วทิ ยาลัยกาหนด
และปฏิบตั ิตามการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
ประกาศของวิทยาลัย
8.2 บัณฑิตจะต้องแต่งกายตามรายละเอียดและข้อกาหนดในการปฏิบตั ิสาหรับบัณฑิตในพิธีประสาท
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
8.3 ขณะอยูใ่ นหอประชุมขอให้อยูใ่ นอาการสารวม นัง่ ประจาที่ไม่ออกไปทากิจธุ ระใดๆ จนกว่าจะเสร็ จ
พิธี หากมีปัญหาฉุ กเฉิ นให้แจ้งอาจารย์กากับแถวเพื่อนาการเข้า-ออก จากหอประชุม วิทยาลัย
นอร์ ทเทิร์น เท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อปฏิบตั ิสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-517488 , 088-8873963 , 088-8873969 , 098-9071

ข้ อปฏิบัติสาหรับญาติบัณฑิต และประชาชนทัว่ ไป
ทีเ่ ข้ าร่ วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2562-2564
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 (ฉบับแก้ไข วันที่ 26 ตุลาคม 2565)
เรื่ อง การป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ก่อนวันเข้ าร่ วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
1. ขอให้ทุกท่านดูแลสุ ขภาพตนเองให้แข็งแรง และพักผ่อนให้เพียงพอและ หากสังเกตพบอาการผิดปรกติ เช่น
มีไข้ ไอ มีนามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ขอให้รีบไปพบแพทย์
2. ก่ อนเข้า ร่ วมพิ ธี ป ระสาทปริ ญญาบัตร 14 วัน ให้ทุ ก ท่ า นหลี ก เลี่ ย งไปในสถานที่ ที่ เป็ นจุ ดเสี่ ย งตามการ
ประกาศของกรมควบคุมโรค อาทิเช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
3. งดจัดและร่ วมงานเลี้ยงฉลองก่อนวันเข้าร่ วมฝึ กซ้อมและวันพิธีประสาทปริ ญญาบัตร
4. ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างน้อย 2 เข็ม
วันซ้ อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
1. ทุกท่านที่จะเข้าร่ วมงานวันฝึ กซ้อมและร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตรทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ทั้งจุดที่ 1
บริ เ วณประตู ท างเข้า วิท ยาลัย โดยต้อ งมี อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายไม่ เ กิ น 37.5 องศาเซลเซี ย ส เช็ ค อิ น ผ่ า นระบบ
แอปพลิเคชัน่ “ไทยชนะ” ในการเข้า-ออก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และรั กษา
ระยะห่ าง ในระหว่างอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัย (หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีความเสี่ ยงสู งจะไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าร่ วมงานวันฝึ กซ้อมและร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร)
2. ในวันฝึ กซ้อมและวันจริ ง ขอให้ทุกท่านเตรี ยมหลักฐานแสดงยื่นยันตนในการลงทะเบียนด้วยบัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ หรื อใบขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ ง พร้อมหลักฐานการฉี ดวัคซี นจากระบบ
หมอพร้อม
3. ให้ทุกคนถือปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) อย่างเคร่ งครัด สาหรับผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามทางวิทยาลัยจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่ วมพิธี
หมายเหตุ : ข้อปฏิบตั ิสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-517488 , 088-8873963 , 088-8873969 , 098-9071320

กาหนดการ
เปิ ดระบบคัดกรองออนไลน์ วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ซ้ อมย่อยและซ้ อมใหญ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
พิธีประสาทปริญญาบัตร วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ หอประชุ มวิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น วิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เปิ ดบริ การเวลา 07.00 -18.00 น. เปิ ดระบบรับการลงทะเบีย นคัดกรองออนไลน์ ของผูส้ าเร็ จการศึ ก ษา เพื่ อ
ประเมิ นความเสี่ ยงต่อโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานผ่านการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
จากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
กรมควบคุมโรคภายใน 48 ชัว่ โมง และผลการฉี ดวัดซี น จากระบบหมอพร้อม
อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแนบเป็ นไฟล์เอกสาร ผ่านระบบคัดกรองออนไลน์ ตาม
วันและเวลาที่กาหนด
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : การแต่งกาย ชุดนักศึกษาสวมสู ท/ชุดข้าราชการ สวมชุดครุ ยวิทยฐานะ
(ตามแบบที่ทางวิทยาลัยกาหนด)
08.00-08.30 น.
ผูส้ าเร็ จการศึกษาลงทะเบียนรายงานตัว
08.30-12.00 น.
แบ่งกลุ่มซ้อมย่อย
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น.
ตั้งแถวใต้อาคารกรมหลวงฯ
13.30-16.00 น.
เดินแถวสู่ อาคารหอประชุม – ซ้อมใหญ่ตามลาดับพิธี
16.00-17.00 น.
ถ่ายภาพรวมผูส้ าเร็ จการศึกษา
17.00 น.
เสร็ จสิ้ นการฝึ กซ้อม

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : การแต่งกาย ชุดนักศึกษาสวมสู ท/ชุดข้าราชการ สวมชุดครุ ยวิทยฐานะ
(ตามแบบที่ทางวิทยาลัยกาหนด)
08.00-0830 น.
ผูส้ าเร็ จการศึกษาลงทะเบียนรายงานตัว
08.30-09.00 น.
คณาจารย์ ผูส้ าเร็ จการศึกษา ตั้งแถวใต้อาคารกรมหลวงฯ และเดินขบวน
สู่ อาคารหอประชุม
09.00-12.00 น.
พิธีประสาทปริ ญญาบัตร
12.00 น.
เสร็ จสิ้ นพิธีประสาทปริ ญญาบัตร
ขอความร่ วมมือ
วิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น ไม่มีบริ การรับฝากสิ่ งของ ดังนัน่ ขอความร่ วมมือผูส้ าเร็ จการศึกษา รักษาสิ่ งของ
และโปรดอย่างนาสิ่ งของมีค่าหรื อมีปริ มาณมากมาในงานพิธี
เสื้ อครุ ย
ติดต่อสั่งเสื้ อครุ ยได้ภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2565 ผ่านฝ่ ายทะเบียนที่ได้มีการสารวจการจบการศึกษา
และขอรับเสื้ อครุ ยได้ที่ห้องทะเบียน อาคารอานวยการ ชั้น 2 ในระหว่างวันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2565 (หยุดวัน
จันทร์ ) ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการรับเสื้ อครุ ยได้ให้ติดตามข่าวสารจากเพจ หรื อเว็ปไซต์ทาง
สถาบัน เพือ่ ความสะดวกกรุ ณาโทรศัพท์เช็คก่อนเดินทางมารับด้วยตัวเอง 055-517-488 ต่อ 804 , 088-887-3969
, 098-907-1320
ภาพถ่ าย
ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถสั่งจองภาพถ่ายเดี่ ยวในวันพิธีประสาทปริ ญญาบัตร และภาพถ่ายรวมพร้ อม
กรอบ ได้ที่จุดถ่ ายภาพรวม อาคารกรมหลวงฯ ชั้น1 บูธช่ างภาพ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ตามราคา
แพ็คเกจของบริ ษทั ถ่ายภาพ
ติดต่ อขอรับข้ อมูลเพิม่ เติม
ฝ่ ายทะเบียน
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายการเงิน

โทรศัพท์ 055-517-488 , 091-031-9662 , 088-158-6928
โทรศัพท์ 055-517-488 , 088-887-3969 , 098-907-1320
โทรศัพท์ 055-517-488 , 085-268-8619

