คําชี้แจง
การประกาศผลสอบเข้า ปวช. รอบปกติ ปีการศึกษา 2561
1. ดูประกาศผลได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. ทางเว็บไซต์ www.donboscobkk.ac.th
2. บอร์ดประกาศหน้าห้องธุรการ ใต้อาคารเรียน 5 ชั้น (อาคารบอสโก)
2. ตรวจดูรายชื่อตนเองทุกหน้า อย่าดูเฉพาะสาขาที่นักเรียนเลือกสมัครเป็นอันดับหนึ่ง
3. นักเรียนทีม่ ีรายชื่อสอบติด ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปรับเอกสารที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
สามารถ Print เอกสารที่ใช้มอบตัวได้จากไฟล์ประกาศผลนี้ ได้แก่
1. ใบมอบตัว
2. ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
หรือไปรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ ใต้อาคารเรียน 5 ชั้น (อาคารบอสโก)

ขอปฏิบัติในวันมอบตัว ปวช. รอบปกติ วันที่ 2-3 เมษายน 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ประจําปการศึกษา 2561
วันมอบตัว (สถานที่ : ใตอาคารเรียน Bosco) ** น.ร.จะตองมาพรอมกับผูปกครอง **
วันจันทรที่ 2 เมษายน 2561
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง เวลา 08.15 – 10.30 น., สาขาวิชาชางยนต เวลา 12.45 – 14.30 น.
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 สาขาวิชาชางกลโรงงาน เวลา 08.15 – 10.30 น.,
สาขาวิชาชางพิมพและคอมพิวเตอรกราฟก เวลา 12.45 – 14.30 น.
หลักฐานในการมอบตัว
1. รูปถายหนาตรง ขนาด 3x4 ซ.ม. จํานวน 1 รูป (ใชติดใบมอบตัว)
2. ใบมอบตัวนักเรียน (ดาวนโหลดไดพรอมการประกาศผลสอบเขาทางเว็บไซตหรือรับที่หองธุรการ)
3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.ตน ตัวจริง (ฉบับอนุมัติจบ) พรอมสําเนาอีก 2 ฉบับ
** กรณีรอเอกสารจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
- นักเรียนไป-กลับ นําสงที่หองธุรการ ในวันพุธที่ 18 เม.ย. 2561 (สัปดาหเรียนปรับพื้นฐาน)
- นักเรียนทีไ่ ดอยูห อพักวิทยาลัยฯ ใหนําสงที่หองธุรการ ในวันเปดเทอม (อังคาร 15 พ.ค. 2561)
4. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อนักเรียนปรากฏอยู จํานวน 2 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบานบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาบัตรประชาชนบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาทะเบียนบานมารดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนาบัตรประชาชนมารดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ
10. ใบรับรองแพทยฉบับจริง (ไมใชฉบับถายสําเนา) จํานวน 1 ฉบับ
11. สําเนาใบรับศีลลางบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก) จํานวน 2 ฉบับ
12. สําเนาใบรับศีลกําลัง (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก) จํานวน 2 ฉบับ
13. น.ร.ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ ใหถายสําเนาสงจํานวน 10 ฉบับ *หามใชบัตรหมดอายุ*
14. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
** สําเนาเอกสารทุกฉบับจะตองเขียน “สําเนาถูกตอง” พรอมลายเซ็นของนักเรียนหรือผูปกครอง **
U

U

นักเรียนทีป่ ระสงคจะเรียน ร.ด. ใหสงเอกสารดังนี้ (เอกสารแยกชุดกับการมอบตัว)
1. รูปถายหนาตรงขนาด 3x4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.ตน (ฉบับอนุมัติจบ) จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อนักเรียนปรากฏอยู จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อมารดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาเอกสารทุกฉบับจะตองเขียน “สําเนาถูกตอง” พรอมลายเซ็นเจาของสําเนา
U

U

1. คาใชจายในภาคเรียนที่ 1/2561
1.1 รายการคาใชจายสวนของ
วิทยาลัยฯ
1
2

คาธรรมเนียมการศึกษา
คาเครื่องมือเขียนแบบ
คาหนังสือเรียน 1000 บ. รัฐอุดหนุน
3
500 บ. (จายเพิ่ม 500 บ.)
4 คาบัตรประจําตัวนักเรียน
5 คาหองเรียนปรับอากาศ
6 คาประกันอุบัติเหตุ
7 คาตรวจสุขภาพประจําป
8 คาเสื้อลําลอง 1 ตัว
9 คาชุด Shop / ชุดหมี (คนละ 2 ชุด)
คาเสื้อ น.ร. 1 ตัว, กางเกง น.ร. 2
ตัว, สาย-หัวเข็มขัด 1 ชุด, เสื้อพละ
10
2 ตัว รวม 1,340 บ. รัฐอุดหนุน
900 บ. (จายเพิ่ม 440 บ.)
11 คาเสื้อกีฬาสี
คาเครื่องมือสวนตัว (รัฐอุดหนุน
12
2,000 บ.)
รวมทั้งหมด
1.2 คาใชจายสวนของสมาคม
ผูปกครองและครูฯ

ชางพิมพ
คอมพิว
ชาง
เตอร
บกพรอง
ยนต กราฟก ทั่วไป ทางการไดยิน
2,890
2,395 2,890
ฟรี
380
380 380
ฟรี
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ฟรี
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ฟรี
ฟรี
ฟรี
250
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440

440

440

440

440

440

250

250

250

250

250

250

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

6,500 6,500 7,000
6,005 6,500
1,480
คาบํารุงสมาชิก 1,000 บาท และชําระปตอๆไปปละ 300 บาท หรือ
ชําระครั้งเดียวในปการศึกษาแรก 1,600 บาท

หมายเหตุ คาใชจายภาคเรียนตอๆไป ประมาณ 4,500 บาท/ภาคเรียน, นักเรียนบกพรองทางการไดยิน
ไมเสียคาใชจาย, โปรดเตรียมคาใชจายมาเผือ่ กรณีประสงคจะสั่งชุดนักเรียนเพิ่มเติม
2. กําหนดการเรียนปรับพื้นฐาน และปฐมนิเทศนักเรียนใหมพรอมผูปกครอง (ไมเสียคาใชจาย)
1. เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม (นักเรียนที่อยูหอพักของวิทยาลัยฯ ไมตองเรียนปรับพื้นฐาน)
วันที่ 18-20, 23-25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
2. ปฐมนิเทศผูปกครอง วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ใบมอบตัวนักเรียน (ปวช.) ปการศึกษา 2561

ติดรูป
3x4 ซ.ม.

ขาพเจา (คํานําหนา- ชื่อ-สกุล ผูปกครอง ) __________________________________________
อายุ ____ ป เชื้อชาติ ______________ สัญชาติ ______________ ศาสนา ____________ เกี่ยวของกับ น.ร. เปน ___________
เลขประจําตัวประชาชน
อาชีพ ______________________________________ ตําแหนง _____________________________________________
สถานที่ทํางาน ______________________________________ จังหวัด __________________ รายได/เดือน _____________ บาท
ที่อยูปจจุบนั ______________________________________________ แขวง/ตําบล _________________________
เขต/อําเภอ __________________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย _________________
โทรศัพทบาน ________________________________ โทรศัพทรับ SMS (มือถือ) _________________________________
เปนผูป กครองนักเรียน (คํานําหนา-ชื่อ-สกุล) __________________________________________ชื่อเลน ________
สาขาวิชา  กลโรงงาน  ไฟฟากําลัง  ยนต  พิมพ  คอมพิวเตอรกราฟก เบอรโทรนักเรียน ____________________
เกิดวันที่ ________________ เชื้อชาติ ____________________ สัญชาติ ______________________ ศาสนา ________________
เลขประจําตัวประชาชน
สําเร็จการศึกษา ม.ตน จากโรงเรียน _____________________________________________ จังหวัด __________________
ที่อยูปจจุบัน (ขณะกําลังศึกษาอยูกับวิทยาลัยฯ) _________________________________________ แขวง/ตําบล _______________
เขต/อําเภอ __________________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย _________________
โดยอาศัยอยูกบั  ผูปกครอง  หอพักวิทยาลัย  สวนตัว  อื่นๆ __________________________________
*กรณีไมไดพกั อาศัยอยูก ับผูป กครองหรือหอพักวิทยาลัยฯ
ระบุผูดูแล (ถามี) ชื่อ-สกุล _______________________________________เบอรโทรติดตอ _________________________
“โดยขาพเจาขอรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ของนักเรียนในความปกครองของขาพเจา ทั้งในดานความประพฤติ การเลา
เรียน และพยายามตักเตือนใหประพฤติตามคําสอน ขอบังคับ และระเบียบวินัยของวิทยาลัยทุกประการ และขาพเจายินดี
รับผิดชอบชําระเงินคาบํารุงการศึกษา คาเลาเรียนอื่นๆ คาใชจายสวนตัวของนักเรียน และถาหากมีการทําความเสียหายใดๆ
เกี่ยวกับทรัพยสินของบุคคลใดหรือของสถานศึกษา ขาพเจายินดีรับชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นนัน้ ทุกกรณี”
อนึ่ง ขาพเจาไดอานและเขาใจระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษาแหงนี้เปนอยางดีแลวและมีความเห็นชอบทุก
ประการ จึงไดทําใบมอบตัวนักเรียน (คํานําหนา-ชื่อ-สกุล) ___________________________________________________
15 พฤษภาคม 2561
ใหเขาเปนนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ตั้งแตวนั ที่ _________________________
เปนตนไป
ลงชื่อ ______________________________ (ผูปกครอง)
ลงชื่อ ______________________________ (ผูรับมอบตัว)
_____ / _______ / ________

สมาคมผูป้ กครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพฯ
Parents and Teachers Association of Don Bosco (BKK)
1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0 2652 9625 Fax: 0 2255 2291 e-mail : parents_db.bkk@hotmail.com

ใบสมัครสมาชิก
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน .…………………….……………………..
เลขที่สมาชิก .................................................
* (โปรด กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง อ่านได้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์ทําเนียบสมาชิก)
** (โปรด กรอกที่อยู่ให้สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งสารสมาคมฯและเอกสารอื่นๆทางไปรษณีย์)
(ชื่อผู้ปกครอง) คํานําหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ(ระบุ) .....................................................................
ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด .........................
อาชีพ ................................................ ตําแหน่งงาน (ถ้ามี) ................................................. เบอร์มือถือ ...............................
เป็นผู้ปกครอง น.ร. ชื่อ ................................................. นามสกุล ...........................................................................
 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานไฟฟ้ากําลัง)
สาขาวิชา  เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง (สาขางานเครื่องมือกล)
 เครื่องกล (สาขางานยานยนต์)  การพิมพ์ (สาขางานพิมพ์)  คอมพิวเตอร์กราฟิก
โดยข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเป็น  บิดา  มารดา  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน ..................................................................................................................................................................
ที่อยู่ทํางาน ...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................... โทร. ............................................................................................................
ที่อยู่ที่บ้าน ............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................... โทร. ............................................................................................................
ที่อยู่สําหรับให้สมาคมฯ จัดส่งสารสมาคมฯและเอกสารอื่นๆทางไปรษณีย์ คือ  ที่ทํางาน  ที่บ้าน
มีความยินดีขอสมัครเป็นสมาชิก “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ” ประจําปีการศึกษา 2561 ถึง ปี
การศึกษา 2563 โดยข้าพเจ้ายินดีจะให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ และเพื่อนสมาชิก ทั้งนี้เพื่อคุณความดี และความเจริญก้าวหน้า
ทางการเรียนการสอนของโรงเรียนและบุตรหลานของสมาชิกสมาคมฯ ทุกคน
ข้าพเจ้ามีความสนใจร่วมงานกับสมาคมฯ โดยร่วม  บริหารงานสมาคมฯ
 กิจกรรมของสมาคมฯ
ลงชื่อ ....................................................................... (ผู้ปกครอง)
วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2561
(สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
การชําระค่าบํารุงสมาคมฯ
ปีการศึกษา 2561 ใบเสร็จเล่มที่ ............... เลขที่ .................. ว/ด/ป ....................... ลงชื่อ ................................. 1,000 บาท
ปีการศึกษา 2562 ใบเสร็จเล่มที่ ............... เลขที่ .................. ว/ด/ป ....................... ลงชื่อ ................................. 300 บาท
ปีการศึกษา 2563 ใบเสร็จเล่มที่ ............... เลขที่ .................. ว/ด/ป ....................... ลงชื่อ ................................. 300 บาท
หมายเหตุ ................................................................................................................................................................................

