
        ขอปฏิบัติในการมอบตัว ปวช. รอบปกติ   วันที่ 26 ก.พ. 2563 ถึง 2 เม.ย. 2563 

              วิทยาลยัเทคโนโลยีดอนบอสโก    ประจําปการศึกษา 2563 
 

 การมอบตัว (โดยการโอนเงินคาเลาเรียนเขาบญัชีของวทิยาลัยฯ) ผูปกครองและนักเรียนไมตอง

เดินทางไปมอบตัวเนื่องดวยสถานการณ COVID-19 

 การวัดตวัชุดนักเรียนจะดําเนินการในวันเปดเทอม  

 ยังไมมีประกาศวันเปดเทอม 1/2563 (วทิยาลัยฯตองรอการประกาศจากหนวยงานตนสังกัด 

ขอใหผูปกครองและนักเรียนคอยติดตามขาวสารตอไป) 
 

เอกสารมอบตัว ใหสงวันเปดเทอม ที่หองธุรการ 
1. รูปถายหนาตรง ขนาด 3x4 ซ.ม. จํานวน 1 รูป (ใชติดใบมอบตัว) 
2. ใบมอบตัวนักเรยีน (ดาวนโหลดไดพรอมการประกาศผลสอบเขาทางเว็บไซต) 
3. ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.ตน Uตัวจริง (ฉบับอนุมัติจบ)U  
4. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับอนุมตัิจบ 2 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบานนักเรยีน จํานวน 2 ฉบับ 
6. สําเนาบัตรประชาชนนักเรยีน จํานวน 2 ฉบับ 
7. สําเนาทะเบียนบานบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ  
8. สําเนาบัตรประชาชนบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ 
9. สําเนาทะเบียนบานมารดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ  
10. สําเนาบัตรประชาชนมารดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ 
11. ใบรับรองแพทยจากคลินิกหรือโรงพยาบาล (ฉบับจริงไมใชฉบับถายสําเนา) จํานวน 1 ฉบับ 
12. สําเนาใบรับศีลลางบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก) จํานวน 2 ฉบับ 
13. สําเนาใบรับศีลกําลัง (เฉพาะนักเรยีนคาทอลิก) จํานวน 2 ฉบับ 
14. น.ร.ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ ใหถายสําเนาสงจํานวน 10 ฉบับ *หามใชบัตรหมดอายุ* 
15. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

       ** สําเนาเอกสารทุกฉบับจะตองเขียน “สําเนาถูกตอง” พรอมลายเซ็นของนักเรียนหรอืผูปกครอง ** 
 

 

นักเรียนทีจ่ะเรยีน ร.ด. ใหเตรยีมเอกสารไวสงกับครทูี่ดูแลงาน ร.ด. ตอนชวงเปดเทอมแลว  

(เอกสารแยกตางหากจากเอกสารมอบตวั) 
1. รูปถายหนาตรงขนาด 3x4 ซ.ม. จาํนวน 1 รูป   
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.ตน U(ฉบับอนุมัติจบ)U จํานวน 1 ฉบับ 

1. คาใชจายสวนของวิทยาลัยฯ เทอม 1/2563 (โดยโอนเงินเขาบัญชีวิทยาลัยฯ ภายใน 2 เม.ย. 2563) 

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก (60 ป) 

ธ.กรุงไทย สาขาสิงห คอมเพล็กซ 

หมายเลขบัญชี  015-0-04779-7 

ชางกล

โรงงาน 

ชาง

ไฟฟา

กําลัง 

ชาง 

ยนต 

คอมพิว 

เตอร 

กราฟก 

ชางพิมพ 

ทั่วไป 

บกพรอง 

ทางการไดยิน 

1 คาธรรมเนียมการศึกษา 2,890 2,890 2,890 2,395 2,890 ฟรี 
2 คาเครื่องมือเขียนแบบ 390 390 390 390 390 ฟรี 
3 คาบัตรประจําตัวนักเรียน 100 100 100 100 100 ฟรี 

4 คาหองเรียนปรับอากาศ 600 600 600 600 600 ฟรี 
5 คาประกันอุบัติเหตุ 360 360 360 360 360 ฟรี 
6 คาตรวจสุขภาพประจําป 200 200 200 200 200 ฟรี 
7 คาเสื้อลําลอง 1 ตวั 250 250 250 250 250 250 

8 คาชุด Shop / ชุดหมี (คนละ 2 ชุด) 540 540 1,040 540 540 540 

9 

คาเสื้อ น.ร. 1 ตัว, กางเกง น.ร. 2 

ตัว, สาย-หัวเข็มขัด 1 ชุด, เสื้อพละ 

2 ตัว รวม 1,340 บ. รัฐอุดหนุน 

900 บ. (จายเพิ่ม 440 บาท) 

440 440 440 440 440 440 

10 คาเสื้อกีฬาสี 250 250 250 250 250 250 

11 คาหนังสือเรียนเสริมพิเศษ - - - 500 - - 

รวม 6,020 6,020 6,520 6,025 6,020 1,480 

*นักเรียนที่อยูหอพักวิทยาลัย ชําระคาหอพัก เทอม 1/2563 จํานวน 3,500 บาท 
 

2. คาบํารุงสมาคมผูปกครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพฯ ป 2563 (ตองสมัครทุกคน) 

    (โดยโอนเงินเขาบัญชีสมาคมฯ ภายใน 2 เม.ย. 2563) 

ชื่อบัญชี สมาคมผูปกครองและครู 

โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ 

ธ.กรุงไทย สาขาสิงห คอมเพล็กซ 

บัญชีเลขที่ 015-1-38901-2 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ฟรี 

 

             หมายเหตุ  คาใชจายภาคเรียนตอๆไป ประมาณ 4,500 บาท/ภาคเรียน, คาหอพัก(เฉพาะนักเรยีนประจํา) 

3,500 บาท/ภาคเรียน, คาบํารุงสมาคมผูปกครองและครฯู ปที่ 2 จาํนวน 300 บาท ปที่ 3 จํานวน 300 บาท, 

นักเรยีนบกพรองทางการไดยินไมเสียคาใชจายทั้งสวนวิทยาลัยฯและสมาคมผูปกครองและครูฯ  
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วิธีการสมคัรสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
 

 เข้าแอพ Line  
 --> แตะท่ี "Wallet" ด้านล่างขวา  
 --> แตะที่ "สแกนรหัส"  
 --> ส่อง QR-Code ด้านล่างน้ี เพื่อกรอกข้อมูล 
 

 
 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

ใบมอบตัวนักเรียน (ปวช.)    ปการศึกษา 2563 
 

ขาพเจา (คํานาํหนา- ชื่อ-สกุล ผูปกครอง )  __________________________________________ 
อายุ ____ ป  เช้ือชาติ ______________ สัญชาติ  ______________ ศาสนา ____________ เกี่ยวของกับ น.ร. เปน ___________ 
 

เลขประจําตัวประชาชน                                                                                                                              
 

อาชีพ ______________________________________  ตําแหนง _____________________________________________   
สถานท่ีทํางาน ______________________________________ จังหวัด __________________ รายได/เดือน _____________ บาท 

ท่ีอยูปจจุบัน ______________________________________________ แขวง/ตําบล _________________________ 
เขต/อําเภอ __________________________ จังหวดั ____________________________ รหัสไปรษณีย _________________
โทรศัพทบาน ________________________________ โทรศัพทรับ SMS (มือถือ) _________________________________ 

เปนผูปกครองนักเรียน (คํานาํหนา-ช่ือ-สกุล) __________________________________________ช่ือเลน ________ 
สาขาวิชา    กลโรงงาน    ไฟฟากําลัง    ยนต    พิมพ    คอมพิวเตอรกราฟก     เบอรโทรนักเรียน ____________________ 
เกิดวันท่ี ________________ เช้ือชาติ ____________________ สัญชาติ ______________________ ศาสนา ________________ 
 

เลขประจําตัวประชาชน           
 

สําเร็จการศึกษา ม.ตน จากโรงเรียน _____________________________________________ จังหวัด __________________ 
ท่ีอยูปจจุบัน (ขณะกําลังศึกษาอยูกับวิทยาลัยฯ) _________________________________________ แขวง/ตําบล _______________ 
เขต/อําเภอ __________________________ จังหวดั ____________________________ รหัสไปรษณีย _________________
โดยอาศัยอยูกบั     ผูปกครอง      หอพักวิทยาลัย      สวนตัว     อ่ืนๆ __________________________________ 

*กรณีไมไดพกัอาศัยอยูกับผูปกครองหรือหอพักวิทยาลัยฯ 
ระบุผูดูแล (ถามี) ช่ือ-สกุล _______________________________________เบอรโทรติดตอ _________________________ 

“โดยขาพเจาขอรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ของนักเรียนในความปกครองของขาพเจา ท้ังในดานความประพฤติ การเลา
เรียน และพยายามตักเตือนใหประพฤตติามคําสอน ขอบังคับ และระเบียบวินัยของวิทยาลัยทุกประการ และขาพเจายินดี
รับผิดชอบชําระเงินคาบํารุงการศึกษา คาเลาเรียนอ่ืนๆ คาใชจายสวนตัวของนักเรียน และถาหากมีการทําความเสียหายใดๆ 
เก่ียวกับทรัพยสินของบุคคลใดหรือของสถานศึกษา ขาพเจายินดีรับชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นนัน้ทุกกรณี” 

อนึ่ง ขาพเจาไดอานและเขาใจระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษาแหงนี้เปนอยางดีแลวและมีความเห็นชอบทุก
ประการ จึงไดทําใบมอบตัวนักเรียน (คํานาํหนา-ช่ือ-สกุล) ___________________________________________________ 
ใหเขาเปนนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  ต้ังแตวนัท่ี _________________________ เปนตนไป 
 

ลงช่ือ ______________________________ (ผูปกครอง) 
 

ลงช่ือ ______________________________ (ผูรับมอบตัว) 
    _____ / _______ / ________ 

                

                

 
ติดรูป 

3x4 ซ.ม.   

14 พฤษภาคม 2563 



  

รายการของท่ีต้องเตรียมเพื่อเข้าอยู่หอพักนักเรียนประจํา  
วิทยาลัยเทคโนโลยดีอนบอสโก 

 

1. หมอนพร้อมปลอกหมอน 1 ชุด  (ไม่อนุญาตให้นําหมอนข้างมาใช้) 
2. ผ้าปูที่นอนขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 ผืน (สําหรับเปลี่ยนซัก) 
3. ผ้าห่ม 1 ผืน (แนะนํา : ผ้าห่มไม่ควรหนามากเกินไป) 
4. เสื้อผ้าสําหรับใส่อยู่หอ (แนะนํา: ชุดกีฬา 4-6 ชุด, ชุดสุภาพสําหรับใส่เข้าโบสถ์ 2-3 ชุด),  

กางเกงสแล็คสีดําทรงกระบอก 1 ตัว 
5. สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม แปรงสีฟัน ขันนํ้า 
6. ไม้แขวนเสื้อ 1 โหล (หรือมากกว่า) 
7. นํ้ายาปรับผ้านุ่ม / ผงซักฟอก 
8. รองเท้าแตะ รองเท้านักเรียน และรองเท้ากีฬา อย่างละ 1 คู่ 
9. ของใช้ส่วนตัวที่จําเป็น 
10. ยารักษาโรคประจําตัว (ถ้ามี) 
11. อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็น (เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ) 
12. สําเนาเอกสารอย่างละ 3 ชุด (ปพ.1 ม.ต้น, ทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน ของตนเองและบิดามารดา)   
13. รูปถ่าย 3x4 ซ.ม. จํานวน 3 รูป   
14. กล่องพลาสติกความจุขนาดประมาณ 100 ลิตร (สําหรับเก็บของเช่น กระเป๋า ฯลฯ) จํานวน 1 ใบ 

                
หมายเหตุ 

1) ทางหอพักจะเตรียมเตียง,ตู้เสื้อผ้าและผ้าคลุมเตียงให้สําหรับนักเรียนใหม่ 
2) ทางหอพักมีโต๊ะเรียนพิเศษให้กับนักเรียนทุกคน 
3) นักเรียนประจําใหม่จะได้รหัสประจําตัว (ต้องเขียนรหัสกํากับเสื้อผ้าและของใช้ทุกช้ิน) 
4) ทางหอพักนักเรียนประจํา อนุญาตให้นําโทรศัพท์มือถือได้ตามวันที่กําหนด 
5) นักเรียนที่ได้อยู่หอพักนักเรียนประจํา  

เข้าหอพักวันที่................................เวลา ...........................(รอประกาศจากทางวิทยาลัย) 
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