


รายละเอยีดการส่ังจองชุดครุย ของสถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

รานครุยคัทลียา ปนเกลา โทร. 02-881-9099, 099-181-9449, 081-6565299 

โอนเขาบัญชี 
รานคัทลียา 

1. ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยเทสโกโลตัส ปนเกลา เลขท่ีบัญชี 401-486413-1
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยเซ็นทรัล ปนเกลา เลขท่ีบัญชี 909-0-129678
FAX: 02-623-6334

รายละเอียดผูส่ังจอง กรอกขอมูลสง Fax พรอมสําเนาการโอนเงิน 
ชือ่.........................................นามสกุล............................................โทร...................................... ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 ชาย    หญิง คณะท่ีจบ..................................ศูนยจังหวัด............................สวนสงู................ซม. น้ําหนัก...................กก. 

ประเภทส่ังจอง (กาเครื่องหมาย  ในชอง  ระบุประเภทชุดครุยท่ีตองการสั่งจอง 
ครุยปริญญาโท (กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล ในใบสําเนาโอนเงินท่ีทาน Fax มาดวย) 

 เชาธรรมดา  ราคา 850 บาท คาประกัน 1,500 บาท จํานวนเงินโอน 2,350 บาท

 เชาตัด        ราคา 1,400 บาท คาประกัน 1,500 บาท จํานวนเงินโอน 2,900 บาท       

 สั่งตัด   ราคา 3,000 บาท คาประกัน - บาท จํานวนเงินโอน 3,000 บาท

ครุยปริญญาเอก (กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล ในใบสําเนาโอนเงินท่ีทาน Fax มาดวย) 

 สั่งตัด   ราคา 3,000 บาท คาประกัน - บาท จํานวนเงินโอน 3,000 บาท

คาจัดสงเปนรายบุคคล (KERRY)  220 บาท/ชุด จํานวน....................ชุด จํานวนเงินโอน ............ บาท 

รวมเงินท่ีโอนมา...........................................บาท 
หมายเหตุ: 
1. ทานสามารถสั่งจองดวยตนเอง พรอมรับชุดครุยไดในวันเดียวกัน (กรณีเชาธรรมดา) ไดท่ีรานครุยคัทลียา (เยื้องโลตัสปน

เกลา) เปดบริการ เวลา 10.30 – 19.00 น. (รานหยุดวันจันทร วันหยุดนักขัตฤกษ และเทศกาลปใหม)
2. กรณีสั่งจองทาง FAX ทานสามารถรับชุดครุยไดในวันซอมยอยท่ีนิดา หรือรับท่ีรานครุยคัทลียา โดยนําสําเนาการโอนเงินมา

แสดงในวันรับชุดครุย หากไมมีทานจะไมสามารถรับชุดครุยได
3. การสงคืนชุดครุย สงท่ีนิดาในวันรับปริญญา หรือหลังจากนั้นภายใน 2 เดือนนับจากวันรับปริญญาท่ีรานครุยคัทลียา
4. ทานสามารถสั่งจองวัดตัวดวยตนเองไดตั้งแตบัดนี้ท่ีรานครุยคัทลียา (ปนเกลา) หรือท่ีนิดา วันท่ี 11 พ.ย. – 16 ธ.ค. 63 เวลา

09.00–17.00 น. ท่ีอาคารนิดาสัมพันธ ชั้น 1 (ดานขางท่ีทําการไปรษณียนิดา) เปดวันอังคาร - วันอาทิตย (หยุดทุกวันจันทร)
รับชุดไดเลย

5. หากเปนศูนยตางจังหวัด กรุณาระบุจังหวัด.................................................................................................................................. 
6. ทานจะไดรับเงินประกันคืน 1,500 บาท ในวันท่ีสงคืนชุดครุย การสงคืนชุดครุย ตองสงคืนพรอมไมแขวนและถุงคลุมครุย

แขวนมาในสภาพเรยีบรอย หากไมมีถุงคลุมครุย ปรับ 100 บาท, ไมมีไมแขวน ปรับ 20 บาท, ตัวเสื้อครุยไมคืน ปรับ 1,500
บาท, ปกครุยไมคืน ปรับ 700 บาท หากพนกําหนด 2 เดือน ปรับสัปดาหละ 150 บาท

แผนท่ีดานหลัง.... 

ผาไหมฝรั่งเศส 



Order details of academic gown of National Institute of Development Administration (NIDA) 

Cattleya Gowns Pinklao Telephone number: 02-881-9099, 099-181-9449, 081-656-5299 

Money transfer to 
Cattleya Gowns Account 

1. The Siam Commercial Bank,  SubBranch: Tesco Lotus  Account No. 401-486413-1 
2. Bangkok Bank, SubBranch: Central Pinklao  Account No. 909-0-129678 
Fax number: 02-623-6334 

 

Reserve details (Please fill in the form and fax payment slip to Cattleya Gown) 

Name …………………………………………………… Surname………………………….. Telephone number ……………………… 
   Master Degree       Doctoral Degree 
   Male                       Female                Name of The Graduate School ……………………  Province ………………… 
Height …………………… Weight ………………………… kg.              
  

Type of Order (Please mark  in   specify type of gown that you would like to reserve) 

Academic Gown for Master Degree ( Please specify your name-surname in payment slip and fax to us) 

  Gown Rental                                    850 baht   Deposit   1,500 baht    Money transfer Total   2,350 baht 

  Gown Rental( Tailor-made)       1,400 baht   Deposit   1,500 baht    Money transfer Total   2,900 baht   French Silk 

      
  Tailor-made Gown                      3,000 baht    Deposit           - baht    Money transfer Total  3,000 baht 
Academic Gown for Doctoral Degree ( Please specify your name-surname in payment slip and fax to us) 

  Tailor-made Gown                     3,000 baht    Deposit            - baht   Money transfer Total  3,000 baht 

Postage ( KERRY)    220 baht/ one academic gown    Quantity  ……………………   academic gown   
                                                                                                       Total ………………………  baht 
                                                                                          Money Transfer Total  ………………………………………………..  baht 

Remark: 

1. You can order by yourself and receive the academic gown for gown rental at Cattleya Gown (opposite to 
Lotus Pinklao) business hours: 10.30  a.m. – 7.00 p.m. ( Close on Monday, Thailand’s Official Holidays and 
New Year). 

2. In case of ordering by fax, you can receive the academic gown in Commencement Rehearsal or at Cattleya 
Gown by showing the payment slip.  If you have no payment slip, you cannot receive the academic gown. 

3. To return the academic gown, please return it back to NIDA after the end of Commencement Ceremony or 
within 2 months after you received the academic gown from the Cattleya Gown. 

4. From now onwards, you can order the academic gown and take a measurement by yourself at Cattleya 
Gown (Pinklao) or at NIDA during 11 November – 16 December 2020, from 09.00 a.m. to 5 p.m. at NIDA 
Sampun building (close to NIDA Post Office), by open from Tuesday to Sunday (Closed every Monday). 

5. For the provinces Center, please specify province ………………………………………………………………………………………. 
6. You will get deposit back 1,500 baht in the return date of academic gown.  To return academic gown, it 

will be returned with clothes hanger and the bag.  You will be fined, if there is no the following items: 
• No academic gown bag, you will be fined 100 baht 
• No clothes hanger, you will be fined 20 baht. 
• No academic gown, you will be fined 1,500 baht. 
• No Hood of the academic gown, you will be fined 700 baht. 
• If the academic gown is not returned within 2 months, you will be fined 150 baht per week.  
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