ขอปฏิบัติในวันมอบตัว ปวช. รอบโควตา วันที่ 7-8 ก.พ. 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ประจําปการศึกษา 2562
วันมอบตัว วันที่ 7-8 ก.พ. 2562
ณ หองประชุมครู(หลังโบสถ) เวลา 08.30 – 10.30 น. นักเรียนจะตองมาพรอมผูปกครองเพื่อมอบตัว
กับคุณพออธิการ
หลักฐานในการมอบตัว
1. รูปถายหนาตรง ขนาด 3x4 ซ.ม. 1 ใบ (ใชติดใบมอบตัว)
2. ใบมอบตัวนักเรียน (ดาวนโหลดไดพรอมการประกาศผลสอบเขาทางเว็บไซตหรือรับที่หองธุรการ)
3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.ตน ตัวจริง (ฉบับอนุมัติจบ) พรอมสําเนาอีก 2 ฉบับ
- นักเรียนไป-กลับ นําสงที่หองธุรการ ในวันพุธที่ 17 เม.ย. 2562 (สัปดาหเรียนปรับพื้นฐาน)
- นักเรียนทีไ่ ดอยูห อพักวิทยาลัยฯ ใหนําสงที่หองธุรการ ในวันเปดเทอม (จันทร 13 พ.ค. 2562)
4. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อนักเรียนปรากฏอยู จํานวน 2 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาบัตรประชาชนบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อมารดา(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. รูปถายหนาตรง 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
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1. คาใชจายในภาคเรียนที่ 1/2562
1.1 รายการคาใชจาย
สวนของวิทยาลัยฯ
1
2
3
4
5
6
7
8

คาธรรมเนียมการศึกษา
คาเครื่องมือเขียนแบบ
คาบัตรประจําตัวนักเรียน
คาหองเรียนปรับอากาศ
คาประกันอุบัติเหตุ
คาตรวจสุขภาพประจําป
คาเสื้อลําลอง 1 ตัว
คาชุด Shop / ชุดหมี (คนละ 2 ชุด)
คาเสื้อ น.ร. 1 ตัว, กางเกง น.ร. 2
ตัว, สาย-หัวเข็มขัด 1 ชุด, เสื้อพละ
9
2 ตัว รวม 1,340 บ. รัฐอุดหนุน
900 บ. (จายเพิ่ม 440 บาท)
10 คาเสื้อกีฬาสี
รวมทั้งหมด
1.2 คาใชจายสวนของสมาคม
ผูปกครองและครูฯ

ชางกล
โรงงาน
2,890
380
100
600
350
200
250
540

ชาง
ไฟฟา
กําลัง
2,890
380
100
600
350
200
250
540

ชาง
ยนต
2,890
380
100
600
350
200
250
1,040

440

440

440

ชางพิมพ
คอมพิว
เตอร
บกพรอง
กราฟก ทั่วไป ทางการไดยิน
2,395 2,890
ฟรี
380 380
ฟรี
100 100
ฟรี
600 600
ฟรี
350 350
ฟรี
200 200
ฟรี
250 250
250
540 540
540
440

440

440

250
250
250
250 250
250
6,000 6,000 6,500
5,505 6,000
1,480
คาบํารุงสมาชิก 1,000 บาท และชําระปตอๆไปปละ 300 บาท หรือ
ชําระครั้งเดียวในปการศึกษาแรก 1,600 บาท

หมายเหตุ คาใชจายภาคเรียนตอๆไป ประมาณ 4,000 บาท/ภาคเรียน, นักเรียนบกพรองทางการไดยิน
ไมเสียคาใชจาย, โปรดเตรียมคาใชจายมาเผือ่ กรณีประสงคจะสั่งชุดนักเรียนเพิ่มเติม
2. กําหนดการเรียนปรับพื้นฐาน และปฐมนิเทศนักเรียนใหมพรอมผูปกครอง (ไมเสียคาใชจาย)
1. เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม (นักเรียนที่อยูหอพักของวิทยาลัยฯ ไมตองเรียนปรับพื้นฐาน)
วันที่ 17-19, 22-24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
2. ปฐมนิเทศผูปกครอง วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ใบมอบตัวนักเรียน (ปวช.) ปการศึกษา 2562

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) ___________________________________________________
16 พฤษภาคม 2562
ใหเขาเปนนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ตั้งแตวนั ที่ _________________________
เปนตนไป
ลงชื่อ ______________________________ (ผูปกครอง)
ลงชื่อ ______________________________ (ผูรับมอบตัว)
_____ / _______ / ________

