
ท่ี ศธ 04058.162/42 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

80 ถนนไรเกาะตนสำโรง 

ตำบลพระประโทน  อำเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 73000 

8  เมษายน  พ.ศ.2564 

เรื่อง  แจงการรับใบประกาศนียบัตร 

เรียน  ผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 และ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 2 

ดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ไดกำหนดใหนักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 

เขารับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 และ 2563 ในวันท่ี 25 เมษายน 2564 ดังนั้น

เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ทางวิทยาลัยจึงขอแจงกำหนดการดังตอไปนี ้

1. ซอมรับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2

ประจำปการศึกษา 2562 และ 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หองประชุม 

อาคาร 4 (ตึกรมสน) 

2. การรับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำป

การศึกษา 2562 และ 2563 รับจริง ในวันท่ี 25 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 14.00 น. อาคาร 4 (ตึกรมสน) 

3. นักเรียน นักศึกษาที่มาทำการซอมและรับจริง ตองแตงกายดวยชุดนักเรียนที่ถูกตองตาม

ระเบียบของวิทยาลัยเทานั้น

4. นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปการศึกษา 2562 และ 2563 จะตอง

ลงทะเบียน และเขาซอมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกลาวเทานั้น จึงสามารถมารับจริงได (สแกน QR Code) 

และหากนักเรียน นักศึกษา ไมมาในวัน เวลา ดังกลาว ใหมารับใบประกาศนียบัตรในวันท่ี 28 เมษายน 2564 

สามารถติดตอขอรับไดท่ีหองการเงิน อาคาร 5 (ตึกรมสัก) ช้ัน 1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

     (นางนวรัตน  สิริลอสกุลเพชร) 

  ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

  QR Code รายละเอียด    ลงทะเบยีนรวมรับประกาศ 

โทร. 034-242850 , 081-5263924 , 084-0033996 



 

ขอมูลเตรียมการงานพิธีรับประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา 2563 

(นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา นักศึกษารุน 2562 และ 2563) 

 

1. การลงทะเบียน  

นักเรียน – นักศึกษา ท่ีประสงคเขาพิธีรับประกาศนียบัตร ตองลงทะเบียน – เชาชุดครุย มีกําหนดการ ดังน้ี 

ลงทะเบียนออนไลน ดวยตนเอง 

 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 – 20 เมษายน 2564 

 Link : https://forms.gle/mScX1QhRUehZ6i9s7  หรือแสกน QR CODE 

 

2. คาลงทะเบียน และคาเชาชุดครุย   

โดยนําบัตรประชาชนมาแสดง (ถายสําเนา พรอมเขียนช่ือ-นามสกุล และสาํเนาถูกตอง) 

ระดับช้ันการศึกษา คาลงทะเบียน และ 
คาเชาชุดครุย 

ยอดรวม 

ระดับช้ัน ปวช. 1,500 1,500 

ระดับช้ัน ปวส. 1,500 1,500 

ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 – 20 เมษายน 2564   

 

3. กําหนดการ รับ – คืน ชุดครุย   สงคืนไดหลังจากเสร็จพิธีเปนตนไป  

วันท่ี 24 เมษายน 2564  พิธีซอมรับประกาศ และ พรอมรับชุดครุย  

วันท่ี 25 เมษายน 2564  หลังเสรจ็พิธี  ปดรับคืน เวลา 17.00 น. 

วันท่ี 26 เมษายน 2564 – 2 พฤษภาคม 2564 เวลา  9.00 – 16.00 น.  
 

4. การแตงกาย 

4.1 ระดับปวช – ปวส   ชาย  ใสเสื้อสูท เสื้อเช้ิตแขนยาวสียาว เน็คไทของวิทยาลัยฯ 

     รองเทาหนังหุมสน สีดํา เครื่องหมายของวิทยาลัยฯ สวมชุดครยุของวิทยาลัยฯ 

4.2 ระดับปวช – ปวส  หญิง  แตงเครื่องแบบตามระเบียบของวิทยาลัยฯ   

ชุดพาณิชยการฯ เสื้อเช้ิตแขนยาว-สั้น สีขาว (ปวช.)  

ชุดนักศึกษา เสื้อเช้ิตแขนสั้น สีขาว (ปวส) 

 กระโปรงสีเขมยาวเสมอเขา รองเทาหุมสนสีดําเครื่องหมาย สวมชุดครุยของวิทยาลัยฯ 

หมายเหตุ  : ขอหาม สําหรับพิธีรบัประกาศนียบัตร 

1. หามยอมผมสไีมสุภาพ เชน สีแดง สีเขียว สีทอง สีมวง ฯลฯ 

2. หามใสเครื่องประดับทุกประเภท เชน แหวน กําไล นาฬิกา สรอยคอ ตางหู ฯลฯ 

3. หามสวมใสรองเทาท่ีมลีวดลายทุกชนิด 

4. หามนําสิ่งของสวนตัวเขาหองพิธี เชน โทรศัพทมือถือ กระเปา ฯลฯ 

นักเรียนนักศึกษา ท่ีไมปฏิบัตติามกฎระเบียบการเขารับประกาศนียบัตรขางตน จะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมพิธี  

ท้ังวันซอมและวันรับประกาศนียบัตรในวันจริง 

https://forms.gle/mScX1QhRUehZ6i9s7


4.3 เครื่องแบบพิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

 
 

 

 

 



4.4 เครื่องแบบพิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาย บรหิารธุรกิจ 

 

 
 

 

 

 



4.5 เครื่องแบบพิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สายชางอุตสาหกรรม 

 

 
 

 

 

 



 

กําหนดการพิธีซอมรับปรญิญา  

วันเสารท่ี 24 เมษายน 2564 

ณ หองประชุมโสตชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม N-TECHNO 

 

07.00 – 08.00 น.  นักเรียนนักศึกษา  รายงานตัวเขาหองประชุม  

ณ จุดลงทะเบียน หนาหองโสตชางอุตสาหกรรม  

08.00 – 09.45 น.  นักเรียนนักศึกษา รับฟงคําช้ีแจงโดยน่ังตามท่ีกําหนด 

09.45  - 12.00น.  ซอมรับประกาศนียบัตร (ซอมยอย) 

12.00 – 13.30น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (งานเลี้ยง) 

13.30 – 14.00 น.  ซอมรับประกาศนียบัตร (ซอมใหญ) 

14.00 น.   เสร็จสิ้นพิธีการซอมรับประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กําหนดการเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

    นักเรียนนักศึกษาทานใดท่ีไมไดมารวมพิธีวันซอม จะหมดสิทธ์ิการเขาพิธีวันจริง 

 

 

 

 

 



 

 

กําหนดการพิธีรับปริญญา  

วันอาทิตยท่ี 25 เมษายน 2564 

ณ หองประชุมโสตชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม N-TECHNO 

 

07.00 – 08.30 น.  นักเรียนนักศึกษา  รายงานตัวเขาหองประชุม  ณ จุดลงทะเบียน หนาหองโสตชางอุตสาหกรรม 

รอบเชา สายบริหารธุรกิจ และ พณิชยการฯ  ระดับชั้น ปวช – ปวส    

08.30 – 09.00 น.  นักเรียนนักศึกษา เขาแถวตรวจสอบรายช่ือ ตั้งขบวน และน่ังประจาํท่ีท่ีไดซอม 

09.00 – 12.00 น.  พิธีรับประกาศนียบัตร รอบเชา ระดับ ปวช - ปวส สาย บริหารธุรกิจ / พณิชยการฯ 

12.00 น.   ถายรูปหมูรวมกับอาจารย  

12.00 น.   เสร็จสิ้นพิธีรอบเชา / รับประทานอาหารกลางวัน 

12.00 – 13.00 น.  นักเรียนนักศึกษา  รายงานตัวเขาหองประชุม  ณ จุดลงทะเบียน หนาหองโสตชางอุตสาหกรรม 

รอบบาย สายชางอุตสาหกรรม  ระดับชั้น ปวช – ปวส  

13.00 – 14.00 น.  นักเรียนนักศึกษา เขาแถวตรวจสอบรายช่ือ ตั้งขบวน และน่ังประจาํท่ีท่ีไดซอม 

14.00 – 16.00 น.  พิธีรับประกาศนียบัตร รอบบาย สายชางอุตสาหกรรม  ระดับช้ัน ปวช – ปวส 

16.00 น.   เสร็จสิ้นการรับประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กําหนดการเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

    นักเรียนนักศึกษาทานใดท่ีไมไดมารวมพิธีวันซอม จะหมดสิทธ์ิการเขาพิธีวันจริง  

 


