
 
 

 
 

 
 



ข้อปฏบิัติส าหรับบัณฑิตทีเ่ข้าร่วมพธิีประสาทปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562-2564 
วนัที ่19-20 พฤศจิกายน 2565  (ฉบับแก้ไข วนัที ่26 ตุลาคม 2565)  

 
เร่ือง การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ก่อนวนัเข้าร่วมพธีิประสาทปริญญาบัตร 

1.  ขอใหบ้ณัฑิตดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง และพกัผอ่นให้เพียงพอและ หากสังเกตพบอาการผิดปรกติ เช่น 
มีไข ้ไอ มีน ามูก เจบ็คอ ไม่ไดก้ล่ิน ล้ินไม่รับรส ขอใหรี้บไปพบแพทย ์
2.  ก่อนเขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร 14 วนั ใหบ้ณัฑิตหลีกเล่ียงไปในสถานท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียงตามการประกาศ
ของกรมควบคุมโรค อาทิเช่น สถานบนัเทิง ผบั บาร์ โรงภาพยนตร์ และหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
3.  งดจดัและร่วมงานเล้ียงฉลองก่อนวนัเขา้ร่วมฝึกซอ้มและวนัพิธีประสาทปริญญาบตัร 
4.  ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งนอ้ย 2 เขม็ 
5.  บณัฑิตท่ีจะเขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัรทุกคนตอ้งกรอกแบบคดักรองประเมินความเส่ียงต่อโรคโควิด-
19 ภายใน 2 วนัก่อนวนัเขา้ร่วมฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบตัร (ช่วงวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2565) พร้อม
แสดงเอกสารหลักฐานผ่านการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK  จากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากกรมควบคุมโรคภายใน 48 ชั่วโมง   และผลการฉีด
วคัซีนจากระบบหมอพร้อม แนบไฟล์เอกสาร ผา่นระบบคดักรองออนไลน์ โดยบณัฑิตท่ีไม่ไดท้  าแบบคดักรอง
ประเมินความเส่ียง หรือมีผลการประเมินจากการคดักรองมีความเส่ียงสูง จะไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ร่วมฝึกซ้อม
และร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร และเล่ือนการเขา้รับฯ ในปีถดัไปโดยอตัโนมติั (หากบณัฑิตท่ีมีผลการตรวจ 
ATK  เกิน 48 ชัว่โมง จะตอ้งรับการตรวจ ATK ใหม่ก่อนเขา้ร่วมการฝึกซอ้ม ณ จุดลงทะเบียนรายงานตวั) 
 
 
                                                                                                                    
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7bYfemGJPG-3TP7hHKYVeaHDJ8j0grDdvF8j5fG_XjlSucg/viewform?usp=sf_link 

วนัซ้อมใหญ่ และวนัพธีิประสาทปริญญาบัตร 
1.  บณัฑิตท่ีจะเขา้ร่วมฝึกซอ้มและร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัรทุกคนจะตอ้งผา่นจุดคดักรอง ทั้งจุดท่ี 1 บริเวณ
ประตูทางเขา้วิทยาลยั และจุดท่ี 2  บริเวณทางข้ึนหอประชุม ตอ้งมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
เช็คอินผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ในการเข้า-ออก สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา ล้างมือด้วย

คิวอาร์โคด้ท่ีใชเ้ขา้ระบบคดักรองประเมินความเสียงต่อโรคโควดิ19
แบบออนไลน์  โดยระบบจะเปิดให้เข้าใช้งานในวนัท่ี 17 -18 
พฤศจิกายน 2565 ตั้ งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น. ขอให้ผูส้ าเร็จ
การศึกษาเขา้ตามวนัและเวลาดงักล่าว  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7bYfemGJPG-3TP7hHKYVeaHDJ8j0grDdvF8j5fG_XjlSucg/viewform?usp=sf_link


แอลกอฮอล์เจล และรักษาระยะห่าง ในระหว่างการฝึกซ้อม และในพิธีวนัจริง (หากผลการตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกายมีความเส่ียงสูงจะไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ร่วมฝึกซอ้มและร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร และเล่ือนการเขา้รับ
ในปีถดัไปโดยอตัโนมติั) 
2.  ในวนัฝึกซ้อมบณัฑิตจะตอ้งเตรียมหลกัฐานแสดงยื่นยนัตนในการลงทะเบียนดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชน 
บตัรนกัศึกษา บตัรขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี อยา่งใดอยา่งหน่ึง พร้อมหลกัฐานการฉีดวคัซีนจากระบบหมอพร้อม 
และผลการตรวจคดักรอง COVID-19 ดว้ยชุดตรวจ ATK  จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
ท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมควบคุมโรคภายใน 48 ชัว่โมง 
3.  บณัฑิตทุกคน ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และรับการเปล่ียนหน้ากากอนามยัช้ินใหม่ท่ีทางวิทยาลัย
จดัเตรียมใหเ้พื่อเป็นลีและแบบเดียวกนั ก่อนข้ึนหอประชุม เพื่อสวมใส่ตลอดพิธี 
4.  บณัฑิตทุกคน ตอ้งลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล์เจล ก่อนข้ึนเวที และหลงัจากลงเวทีในระหวา่งฝึกซ้อมและในวนั
พิธีประสาทปริญญาบตัร 
5.  ให้บณัฑิตทุกคนถือปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อยา่งเคร่งครัด ส าหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตามทางวิทยาลยัจะพิจารณาไม่ให้เขา้ร่วมพิธี และให้เขา้รับฯ ใน
ปีถดัไปโดยอตัโนมติั 
 

 



เร่ือง การปฏบิัติตน การเตรียมความพร้อม และการแต่งกาย 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาพงึเคร่งคัด ในการปฏิบัติดังนี้ 
 
1.การตรงต่อเวลาและปฏิบัติครบถ้วนทุกข้ันตอน 
 บณัฑิตตอ้งแสดงความจ านงเขา้รับการประสาทปริญญาบตัร และจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน พร้อมทั้ง
ผ่านการฝึกซ้อมตามวนัและเวลาท่ีก าหนด ตามประกาศวิทยาลยันอร์ทเทิร์น ส าหรับบณัฑิตท่ีไม่ปฏิบติัตาม
ขั้นตอนดงักล่าว วทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร โดยวิทยาลยัก าหนดจดัพิธีประสาท
ปริญญาบตัร และพิธีการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.1 วนัเสาร์ท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   พิธีซอ้มใหญ่ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. 
1.2 วนัอาทิตยท่ี์ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  พิธีประสาทปริญญาบตัร ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. 

 
2. การเตรียมตัวล่วงหน้า 
 บณัฑิตท่ีมีภูมิล าเนาห่างไกลจากวทิยาลยันอร์ทเทิร์น ควรเตรียมตวัล่วงหนา้ในเร่ือง เตรียมลางานเพื่อมา
ฝึกซอ้มและร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร เตรียมเคร่ืองแต่งกาย เตรียมท่ีพกั และเตรียมการเดินทางเป็นตน้ 
 
3. การระวงัรักษาสุขภาพ 
 การมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ จะส่งผลต่อการเขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร ซ่ึงผูส้ าเร็จการศึกษาจะตอ้งเขา้
ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมกลุ่มยอ่ยและฝึกซ้อมใหญ่ ท่ีจะตอ้งใช้ความอดทนในการฝึกซ้อมตามขั้นตอนของพิธีการ
ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลานาน และต่อเน่ืองในพิธีประสาทปริญญาบตัรวนัถดัไป ดงันั้นจึงควรเตรียมความพร้อมรักษา
สุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงและสมบูรณ์ตลอดเวลา 
 
4. การเตรียมบัตรประจ าตัว 
 บณัฑิตทุกคน จะตอ้งน าบตัรประจ าตวันกัศึกษา บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี
อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อใชแ้สดงตนในการรายงานตวัเขา้รับการฝึกซอ้ม และเขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร 
 
5. การปฏิบัติตามทีค่ณาจารย์ผู้ฝึกซ้อมแนะน า 
 ในการฝึกซ้อมจะมีคณาจารย์มาฝึกซ้อมแนะน าให้บณัฑิตปฏิบติัให้ถูกต้องตามขั้นตอนในการรับ
ปริญญาบตัร บณัฑิตจึงควรจะฝึกซอ้มดว้ยความตั้งใจ และเช่ือฟังปฏิบติัตามค าแนะน า 



 
6. ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต (วนัที ่19 -20 พ.ย. 2565) 
 บณัฑิตตอ้งแต่งกายตามขอ้บงัคบัท่ีระบุไวน้ี้ โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 6.1  บัณฑิตชายทัว่ไป  
  ผม  ทรงสุภาพ ตอ้งไม่มีลวดลายบนศีรษะ ไม่ยาวเกินปกเส้ือครุย ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิด 
    หนา้ดา้นซา้ย สีผมด าธรรมชาติ หา้มท าสีผม หา้มฉีดสเปรยสี์ หรือท าไฮไลทสี์ 
    ผม (ยกเวน้ท าสีด า)  หา้มใส่วกิผม และผมปลอมทุกชนิด 
  เส้ือ-กางเกง สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาว ผกูเนคไทของสถาบนัสีชมพู สวมสูทสีกรมท่า 

หรือสีด าเท่านั้น กางเกงสีเดียวกบัสูท สวมเส้ือครุยปริญญาทบั ไม่ติดอกไม้
บนเส้ือครุย และไม่สวมเคร่ืองประดบัใดๆ ทั้งส้ิน 

  เขม็ขดั  เป็นหนงัสีด า หวัเขม็ขดัโลหะสีเงินมีลวดลายเคร่ืองหมายวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
    ชนิดหวัรูด มีปลอกหนงัสีด า 1 ปลอก ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 
  รองเทา้  หนงัสีด าหุม้ส้น แบบไม่ผกูเชือก ไม่มีลอดลาย และไม่ติดโลหะ 
  ถุงเทา้  ใชถุ้งเทา้สีด า ไม่มีลวดลาย ยาวคร่ึงน่อง 
 6.2  บัณฑิตชายทีเ่ป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

แต่งชุดปกติขาว โดยติดเค ร่ืองหมายประจ ากระทรวงต้นสังกัดพร้อมแถบยศ แถบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ตามฐานนะท่ีได้รับ ไม่แนบกระบีกบัสามชาย และถุงมือสีขาว สวมเส้ือครุย
ปริญญาทบั ส าหรับผม รองเทา้ ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบับณัฑิตชายทัว่ไป 

 63. บัณฑิตหญงิทัว่ไป  
  ผม  ทรงสภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหนา้ดา้นซา้ย สีผมด าธรรมชาติ หา้มท าสีผม หา้ม 

ฉีดสเปรยสี์ หรือท าไฮไลทสี์ผม (ยกเวน้ท าสีด า) ห้ามใส่วิกผม และผมปลอม
ทุกชนิด หากจ าเป็นตอ้งใชท่ี้รัดผม ท่ีหนีบผม ให้ใช้สีด าเรียบเท่านั้น (บณัฑิต
หญิงท่ีเป็นมุสลิมใหค้ลุมผา้ศีรษะสีด าไม่มีลวดลาย) 

  เส้ือ  สวมเส้ือเช้ิตแขนสั้นสีขาวเกล้ียง (ยกเวน้บณัฑิตหญิงท่ีเป็นมุสลิมสวมเส้ือเช้ิต 
แขนยาวได)้ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร และไม่รัดรูป ผา่อกตลอดท่ีอกเส้ือ
ท าเป็นสาบตลบเขา้ขา้งใน เส้ือชั้นในเฉพาะสีขาว/ครีมเท่านั้น พร้อมสวมทบั
ดว้ยเส้ือกลา้มสีขาวบงัทรง ใช้กระดุมโลหะสีเงินตราวิทยาลยัติดท่ีคอ 1 เม็ด 
และตลอดแนวสาบเส้ือ 4 เม็ด ติดเข็มเคร่ืองหมายวิทยาลยัท่ีอกเส้ือดา้นซ้าย 



และติดตุง้ต้ิงท่ีปกเส้ือดา้นซ้าย สวมเส้ือครุยปริญญาทบั ไม่ติดอกไมบ้นเส้ือ
ครุย และไม่สวมเคร่ืองประดบัใดๆ ทั้งส้ิน 

  กระโปรง สีกรมท่าหรือสีด า แบบสุภาพ ทรงตรง ไม่อดัจีบ ผา่หลงั สาบทบัซอ้นไม่มี 
ลวดลาย ยาวคลุมเข่า ไม่ยาวรุ่มร่าม ไม่คับหรือแคบจนเกินไป ไม่ปัก
เคร่ืองประดบั หรือไม่ยาวเกินชายเส้ือครุย (ยกเวน้บณัฑิตหญิงท่ีเป็นมุสลิมใส่
กระโปรงยาวได)้ หา้มสวมกระโปรงกางเกง 

  เขม็ขดั  เป็นหนงัสีด า หวัเขม็ขดัโลหะสีเงินมีลวดลายเคร่ืองหมายวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
    ชนิดหวัรูด มีปลอกหนงัสีด า 1 ปลอก ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 
  รองเทา้  หนงัหุม้ส้นสีด า (หรือวสัดุเทียมหนงั ไม่มนัวาว) ทรงเรียบหุม้ส้น (สูงไม่เกิน  
    2 น้ิว ทรงสุภาพ หวัรองเทา้ตดั/มน ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะหรือเคร่ืองประดบั  

และไม่เป็นส้นเข็มหรือทรงเตารีด ไม่อนุญาตให้บณัฑิตหญิงสวมรองเท้า
รูปทรงแบบผูช้าย 

  ถุงน่อง  แบบเตม็ตวัสีเน้ือ ไม่มีลวดลาย 
6.4. บัณฑิตหญงิทีเ่ป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

แต่งชุดปกติขาว โดยติดเค ร่ืองหมายประจ ากระทรวงต้นสังกัดพร้อมแถบยศ แถบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ตามฐานนะท่ีไดรั้บ สวมเส้ือครุยปริญญาทบั ส าหรับผม รองเทา้ และถุงน่อง ให้
ปฏิบติัเช่นเดียวกบับณัฑิตหญิงทัว่ไป 

 6.5 บัณฑิตทีม่ียศทหาร ต ารวจ หรือว่าทีร้่อยตรีขึน้ไป 
  แต่งกายตามระเบียบวา่ดว้ยเคร่ืองแต่งกายของตน้สังกดั ประดบัแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และ 

เหรียญตราใหถู้กตอ้งครบถว้น สวมเส้ือครุยปริญญาทบั 
 6.6 บัณฑิตหญงิทีต่ั้งครรภ์ 

แต่งกายด้วยชุดติดกนั (ชุดแซก) ทรง A เส้ือสีขาวคอปกเช้ิต กระโปรงสีกรมท่าหรือสีด า 
ส าหรับผม รองเทา้ และถุงน่อง ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบับณัฑิตหญิงทัว่ไป 

 
7. ข้อห้ามส าหรับบัณฑิต 
 7.1 หา้มไวเ้ล็บยาว หา้มท าสีเล็บ หา้มเคลือบเล็บ และหา้มใส่เล็บปลอม 
 7.2 บณัฑิตชาย หา้มไวห้นวด-เครา 
 7.3 บณัฑิตท่ีมีปัญหาทางสายตา ใหใ้ส่แวน่ตาแบบเลนส์ใส กรอบแวน่สีด า หากเป็นโลหะตอ้งไม่ 

      สะทอ้นแสง และกรณีใส่คอนแทคเลนส์ ตอ้งใส่เป็นสีธรรมชาติ ไม่ใส่บ๊ิกอายขยายม่านตา 



 7.4 บณัฑิตท่ีมีรอยสักและอยูน่อกการปกปิดของเส้ือผา้ หรือสามารถมองเห็นไดเ้ม่ือขยบัร่างกาย ให ้
       ด าเนินการปกปิดรอยสักใหเ้รียบร้อย 
 7.5 เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด ทุกประเภท ไม่สามารถน าเขา้ในงานพิธีไดทุ้กกรณี 
 7.6 เคร่ืองประดบัทุกชนิด เหรียญ / กุญแจ / โลหะต่างๆ ไม่สามารถน าเขา้ในงานพิธีไดทุ้กกรณี (ใหพ้ก 
      กุญแจได ้1 ดอก และธนบตัรได ้1 ใบเท่านั้น) 
 7.7 บณัฑิตท่ีมีโรคประจ าตวั สามารถน ายาติดตวัไดเ้ฉพาะรับประทานไม่เกิน 3 ม้ือ และน าฝากไวท่ี้ฝ่าย 
       พยาบาล 
 7.8 หา้มใส่นาฬิกาทุกชนิด 
 
8. การปฏิบัติตนในวนัพธีิประสาทปริญญาบัตร 
 8.1 บณัฑิตตอ้งรายงานตวัเพื่อเขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร ตรงตามวนัและเวลาท่ีวทิยาลยัก าหนด  
       และปฏิบติัตามการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 
                  ประกาศของวทิยาลยั 
 8.2 บณัฑิตจะตอ้งแต่งกายตามรายละเอียดและขอ้ก าหนดในการปฏิบติัส าหรับบณัฑิตในพิธีประสาท 
                  ปริญญาบตัรวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
 8.3 ขณะอยูใ่นหอประชุมขอใหอ้ยูใ่นอาการส ารวม นัง่ประจ าท่ีไม่ออกไปท ากิจธุระใดๆ จนกวา่จะเสร็จ 
                  พิธี หากมีปัญหาฉุกเฉินใหแ้จง้อาจารยก์  ากบัแถวเพื่อน าการเขา้-ออก จากหอประชุม วทิยาลยั 
                  นอร์ทเทิร์น เท่านั้น 
 
หมายเหตุ : ขอ้ปฏิบติัสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
       ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 055-517488 , 088-8873963 , 088-8873969 , 098-9071 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 



ข้อปฏบิัติส าหรับญาติบัณฑิต และประชาชนทัว่ไป 
ทีเ่ข้าร่วมพธิีประสาทปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562-2564 
วนัที ่19-20 พฤศจิกายน 2565  (ฉบับแก้ไข วนัที ่26 ตุลาคม 2565) 

เร่ือง การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ก่อนวนัเข้าร่วมพธีิประสาทปริญญาบัตร 
1.  ขอใหทุ้กท่านดูแลสุขภาพตนเองใหแ้ข็งแรง และพกัผอ่นให้เพียงพอและ หากสังเกตพบอาการผิดปรกติ เช่น 
มีไข ้ไอ มีน ามูก เจบ็คอ ไม่ไดก้ล่ิน ล้ินไม่รับรส ขอใหรี้บไปพบแพทย ์
2.  ก่อนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร 14 วนั ให้ทุกท่านหลีกเล่ียงไปในสถานท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียงตามการ
ประกาศของกรมควบคุมโรค อาทิเช่น สถานบนัเทิง ผบั บาร์ โรงภาพยนตร์ และหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
3.  งดจดัและร่วมงานเล้ียงฉลองก่อนวนัเขา้ร่วมฝึกซอ้มและวนัพิธีประสาทปริญญาบตัร 
4.  ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งนอ้ย 2 เขม็ 

 

วนัซ้อมใหญ่ และวนัพธีิประสาทปริญญาบัตร 
1.  ทุกท่านท่ีจะเขา้ร่วมงานวนัฝึกซอ้มและร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัรทุกคนจะตอ้งผา่นจุดคดักรอง ทั้งจุดท่ี 1 
บริเวณประตูทางเข้าวิทยาลัย โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เช็คอินผ่านระบบ
แอปพลิเคชัน่ “ไทยชนะ” ในการเขา้-ออก สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล์เจล และรักษา
ระยะห่าง ในระหว่างอยู่ในพื้นท่ีของวิทยาลยั (หากผลการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายมีความเส่ียงสูงจะไม่ไดรั้บ
อนุญาตเขา้ร่วมงานวนัฝึกซอ้มและร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร) 
2.  ในวนัฝึกซ้อมและวนัจริง ขอให้ทุกท่านเตรียมหลกัฐานแสดงยื่นยนัตนในการลงทะเบียนดว้ยบตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรนกัศึกษา บตัรขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี อยา่งใดอยา่งหน่ึง พร้อมหลกัฐานการฉีดวคัซีนจากระบบ
หมอพร้อม  
3.  ใหทุ้กคนถือปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) อยา่งเคร่งครัด ส าหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตามทางวทิยาลยัจะพิจารณาไม่ใหเ้ขา้ร่วมพิธี  
 
หมายเหตุ : ขอ้ปฏิบติัสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
             ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 055-517488 , 088-8873963 , 088-8873969 , 098-9071320 
 



 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการ 
เปิดระบบคัดกรองออนไลน์ วนัที ่17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ วนัที ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
พธีิประสาทปริญญาบัตร วนัที ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ หอประชุมวทิยาลัยนอร์ทเทร์ิน วทิยาลัยนอร์ทเทิร์น 

 

 
วนัที ่17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
เปิดบริการเวลา 07.00 -18.00 น. เปิดระบบรับการลงทะเบียนคดักรองออนไลน์ ของผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อ

ประเมินความเส่ียงต่อโรคติด เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อม
แนบเอกสารหลกัฐานผ่านการตรวจคดักรอง COVID-19 ดว้ยชุดตรวจ ATK 
จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองจาก
กรมควบคุมโรคภายใน 48 ชัว่โมง และผลการฉีดวดัซีน จากระบบหมอพร้อม
อยา่งนอ้ย 2 เข็ม โดยแนบเป็นไฟล์เอกสาร ผา่นระบบคดักรองออนไลน์ ตาม
วนัและเวลาท่ีก าหนด 
 

วนัที ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : การแต่งกาย ชุดนกัศึกษาสวมสูท/ชุดขา้ราชการ สวมชุดครุยวทิยฐานะ 
      (ตามแบบท่ีทางวทิยาลยัก าหนด) 
 08.00-08.30 น.  ผูส้ าเร็จการศึกษาลงทะเบียนรายงานตวั 
 08.30-12.00 น.  แบ่งกลุ่มซอ้มยอ่ย 
 12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00-13.30 น.  ตั้งแถวใตอ้าคารกรมหลวงฯ  
 13.30-16.00 น.  เดินแถวสู่อาคารหอประชุม – ซอ้มใหญ่ตามล าดบัพิธี 
 16.00-17.00 น.  ถ่ายภาพรวมผูส้ าเร็จการศึกษา 
 17.00 น.  เสร็จส้ินการฝึกซอ้ม 
 
 



วนัที ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : การแต่งกาย ชุดนกัศึกษาสวมสูท/ชุดขา้ราชการ สวมชุดครุยวทิยฐานะ 
                                                  (ตามแบบท่ีทางวทิยาลยัก าหนด) 
 08.00-0830 น.  ผูส้ าเร็จการศึกษาลงทะเบียนรายงานตวั  
 08.30-09.00 น.  คณาจารย ์ผูส้ าเร็จการศึกษา ตั้งแถวใตอ้าคารกรมหลวงฯ และเดินขบวน 

สู่อาคารหอประชุม 
 09.00-12.00 น.  พิธีประสาทปริญญาบตัร 
 12.00 น.  เสร็จส้ินพิธีประสาทปริญญาบตัร 
 
ขอความร่วมมือ 
 วิทยาลยันอร์ทเทิร์น ไม่มีบริการรับฝากส่ิงของ ดงันัน่ขอความร่วมมือผูส้ าเร็จการศึกษา รักษาส่ิงของ 
และโปรดอยา่งน าส่ิงของมีค่าหรือมีปริมาณมากมาในงานพิธี 
 
เส้ือครุย 

ติดต่อสั่งเส้ือครุยไดภ้ายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 ผา่นฝ่ายทะเบียนท่ีไดมี้การส ารวจการจบการศึกษา 
และขอรับเส้ือครุยไดท่ี้ห้องทะเบียน อาคารอ านวยการ ชั้น 2 ในระหว่างวนัท่ี 4-18 พฤศจิกายน 2565 (หยุดวนั
จนัทร์) ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

หมายเหตุ : อาจมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการรับเส้ือครุยไดใ้หติ้ดตามข่าวสารจากเพจ หรือเวป็ไซตท์าง
สถาบนั เพือ่ความสะดวกกรุณาโทรศพัทเ์ช็คก่อนเดินทางมารับดว้ยตวัเอง 055-517-488 ต่อ 804 , 088-887-3969 
, 098-907-1320 
 
ภาพถ่าย 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถสั่งจองภาพถ่ายเด่ียวในวนัพิธีประสาทปริญญาบตัร และภาพถ่ายรวมพร้อม
กรอบ  ได้ท่ีจุดถ่ายภาพรวม อาคารกรมหลวงฯ ชั้น1 บูธช่างภาพ ในวนัท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2565 ตามราคา
แพค็เกจของบริษทัถ่ายภาพ 
 
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิม่เติม 
 ฝ่ายทะเบียน  โทรศพัท ์055-517-488 , 091-031-9662 , 088-158-6928 
 ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ โทรศพัท ์055-517-488 , 088-887-3969 , 098-907-1320 
 ฝ่ายการเงิน  โทรศพัท ์055-517-488 , 085-268-8619 


