
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  
ขอปฏิบัติในขอปฏิบัติในการชําระคาเลาเรียน การชําระคาเลาเรียน ((มอบตัวมอบตัว))  ปวชปวช. . รอบรอบพิเศษพิเศษ  25642564  

((จากการสมัครเม่ือวันที่ จากการสมัครเม่ือวันที่ 55--99, , 1919--23 23 เมเม..ยย. . 25642564))  
 

 วัดตวัชุดนักเรียนในวันเปดเทอม 1/2564 
 วันเปดเทอม 1/2564 ใหคอยติดตามทางเฟสบุกวทิยาลยั 
 วันเปดเทอม แตงกายชุดนักเรียน ม.3 ไปเรียนกอนจนกวาจะไดรับชุดนักเรียนของวิทยาลัยเรยีบรอยแลว 
 Print ใบมอบตัวนักเรียนจากไฟลน้ี กรอกขอมูลใหครบ นําสงวันเปดเทอม 

 
 

เอกสารมอบตัวเอกสารมอบตัว  ((นําสงในวันเปดเทอมนําสงในวันเปดเทอม))  
1. รูปถายหนาตรง ขนาด 3x4 ซ.ม. จํานวน 1 รูป (ใชติดใบมอบตวั) 
2. ใบมอบตวันักเรียน (ปร้ินทไดจากไฟลประกาศผลสอบเขา ปวช.รอบพิเศษ) 
3. สําเนาทะเบียนบานบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ  
4. สําเนาบัตรประชาชนบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบานมารดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ  
6. สําเนาบัตรประชาชนมารดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบบั 
7. ใบรับรองแพทยจากคลินิกหรือโรงพยาบาล (ฉบับจริงไมใชฉบบัถายสําเนา) จํานวน 1 ฉบับ 
8. สําเนาใบรับศลีลางบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก) จํานวน 2 ฉบับ 
9. สําเนาใบรับศลีกําลัง (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก) จํานวน 2 ฉบับ 
10. สําเนาใบสําคญัการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

        **สําเนาเอกสารทุกฉบับจะตองเขียน “สําเนาถูกตอง” พรอมลายเซ็นของนักเรียนหรือผูปกครอง** 
 

**  เอกสารจบการศึกษา มเอกสารจบการศึกษา ม..ตนตน (รายการที่ 11-12) ใหนําสงภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนที่ ใหนําสงภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนที่ 11//25642564 ที่หองธุรการ 
11. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.ตน ตัวจริง (ฉบบัอนุมัติจบการศึกษา) 
12. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับอนุมัตจิบการศึกษา 2 ฉบับ 

 
 

นักเรียนที่จะเรียน รนักเรียนที่จะเรียน ร..ดด..  
         ใหเตรียมเอกสารไวสงชวงเปดเทอมแลว (สงที่ อ.อนันต เงินวิเศษ ซ่ึงเปนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร) 

1. รูปถายหนาตรง ขนาด 3x4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป 
2. สําเนาระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับอนุมัติจบการศึกษา 1 ฉบับ 

 
 



1. คาใชจายส่วนของวิทยาลัยฯ เทอม 1/2564

โอนเงินเขาบัญชี "วิทยาลัย
เทคโนโลยีดอนบอสโก (60 ป)
 ธ.กรุงไทย สาขาสิงห์ คอมเพล็กซ์ 
หมายเลขบัญชี  015-0-04779-7 ช่างไฟฟ้า

กาํลงั 
ช่าง 
ยนต ์

คอมพิว 
เตอร ์
กราฟิก 

ช่างพิมพ ์

ทัว่ไป 

บกพร่อง 
ทางการ
ได้ยิน 

1 คา่ธรรมเนียมการศกึษา 2,890 2,890 2,890 2,395 2,890 ฟร ี
2 คา่เครือ่งมอืเขยีนแบบ 390 390 390 390 390 ฟร ี
3 คา่บตัรประจาํตวันกัเรยีน 100 100 100 100 100 ฟร ี
4 คา่หอ้งเรยีนปรบัอากาศ 600 600 600 600 600 ฟร ี
5 คา่ประกนัอุบตัเิหตุ 400 400 400 400 400 ฟร ี
6 คา่ตรวจสขุภาพประจาํปี 200 200 200 200 200 ฟร ี
7 คา่เสือ้ลาํลอง 1 ตวั 250 250 250 250 250 250 

8 
คา่ชุด Shop / ชุดหม ี 
(คนละ 2 ชุด) 

540 540 1,040 540 540 540 

9 

คา่เสือ้ น.ร. 1 ตวั, กางเกง 2 ตวั 
สาย-หวัเขม็ขดั 1 ชุด,  
เสือ้พละ 2 ตวั, รฐัอุดหนุน 900 บ.
(จา่ยเพิม่ 440 บาท) 

440 440 440 440 440 440 

10 คา่เสือ้กฬีาส ี 250 250 250 250 250 250 
11 คา่อุปกรณ์การเรยีน - - - 1,500 - - 
12 คา่หนงัสอืเรยีนเสรมิพเิศษ - - - 500 - - 

รวม 6,060 6,060 6,560 7,565 6,060 1,480

*นักเรียนท่ีอยู่หอพกัวิทยาลยั ชาํระค่าหอพกั เทอม 1/2564   จาํนวน  3,500  บาท

1. เพิม่เพือ่นไลน์ "การเงนิ_DBbkk 64"
- โดยทาง  ID Line : @389tnhaa
- หรอืสแกน QR Code น้ี

2. โอนเงนิเขา้บญัชวีทิยาลยั
3. สง่ภาพ Slip โอนเงนิ พรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุลนกัเรยีน

และสาขาชา่ง เขา้ทางไลน์  "การเงิน_DBbkk 64"

หมายเหตุหมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายภาคเรียนต่อๆไปค่าใช้จ่ายภาคเรียนต่อๆไป  

 คา่เล่าเรยีน ประมาณ 4,500 บาท/ภาคเรยีน
 คา่หอพกั (เฉพาะ น.ร. ประจาํ) 3,500 บาท/ภาคเรยีน
 นกัเรยีนบกพรอ่งทางการไดย้นิไมเ่สยีคา่ใชจ่า่ยทัง้สว่นวทิยาลยัฯ และสมาคมผูป้กครองและครฯู

ชางกล

โรงงาน



2. ค่าบํารุงสมาคมผ้ปูกครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพฯ ปี 2564
(ต้องสมัครทุกคน, ชําระพรอมการจายคาเลาเรียนของวิทยาลัย)
โอนเงินเข้าบัญชี  

"สมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรยีนดอนบอสโก กรงุเทพฯ" 
ธ.กรุงไทย สาขาสิงห์ คอมเพล็กซ์ 
บัญชีเลขที่ 015-1-38901-2 

ชา่งไฟฟ้า
กาํลงั 

ชา่ง 
ยนต ์

คอมพวิ 
เตอร ์
กราฟิก 

ชา่งพมิพ ์

ทัว่ไป 

บกพรอ่ง 
ทางการ
ไดย้นิ 

ค่าบาํรงุสมาคม ปี 2564 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ฟร ี

     หมายเหต ุ - คา่บาํรงุสมาคม ปี 2565 ปีละ 300 บาท, คา่บาํรงุสมาคม ปี 2566 ปีละ 300 บาท  
   หากผูป้กครองมคีวามพรอ้มสามารถชาํระรวมครัง้เดยีว จาํนวน 1,600 บาท ได ้

          - นกัเรยีนบกพรอ่งทางการไดย้นิ ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

ผูป้กครองนักเรียนสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครดูอนบอสโก กรงุเทพฯ 

1. เพิม่เพือ่นไลน์ "สมาคม_ผปค2564รุน่76"
- โดยทาง  ID Line : @176tmrry
- หรอืสแกน QR Code น้ี

2. กรอกขอ้มลูประวตัผิูป้กครอง โดยคลิก๊ทีเ่มนูไลน์ดา้นล่างของหอ้งแชท (ปุม่แรก)

3. รับใบเสร็จสมาคมผู้ปกครองฯ ในชวงเปดเทอม 1/2564

 ไลน์ "สปค.ดบ.2564(รุ่น76)" 

          ขอใหผู้ป้กครองสมคัรทุกคนเพือ่เป็นชอ่งทางตดิต่อสมาคมฯ และรบัทราบขา่วสารกจิกรรมของสมาคมฯ 
          และวทิยาลยัฯ

ชางกล

โรงงาน



วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

ใบมอบตัวนักเรยีนระดับ ปวช.    ปกีารศึกษา 2564 

ข้าพเจ้า (คาํนาํหนา้-ชื่อ-นามสกลุ ผูป้กครอง)  ______________________________________________ 
อายุ ___ ปี  เชื้อชาติ ______________ สัญชาติ  ______________ ศาสนา ____________ เกี่ยวข้องกับ น.ร. เป็น __________ 

เลขประจําตัวประชาชน

อาชีพ ______________________________________  ตําแหน่ง __________________________________________ 

สถานที่ทํางาน ______________________________________ จังหวัด __________________ รายได้/เดือน _____________ บาท 

ที่อยู่ปัจจุบัน ______________________________________________ แขวง/ตําบล ______________________ 
เขต/อําเภอ __________________________ จังหวัด ____________________________รหัสไปรษณีย์ ______________ 
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง ___________________________________ 

เป็นผู้ปกครอง นกัเรยีน (คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล) _________________________________________ชื่อเล่น _______ 
สาขาวิชา    กลโรงงาน    ไฟฟ้ากําลัง    ยนต์    พิมพ์    คอมพิวเตอร์กราฟิก       

วัน เดือน ปีเกิด ____________________ เชื้อชาติ ________________ สัญชาติ _______________ ศาสนา _______________  

เบอร์โทรศัพท์นักเรียน ___________________________________ 

เลขประจําตัวประชาชน           

สําเร็จการศึกษา ม.ต้น จากโรงเรียน ____________________________________________ จังหวัด __________________ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (เม่ือกําลังศึกษาปี 2564) ___________________________________________ แขวง/ตําบล _______________ 
เขต/อําเภอ __________________________ จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________ 

โดยอาศัยอยู่กับ     ผู้ปกครอง      หอพักวิทยาลัย      ส่วนตัว     อ่ืนๆ _____________________________ 

*กรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองหรือหอพักวิทยาลัยฯ
ระบุผู้ดูแล (ถ้ามี) ชื่อ-สกุล _______________________________________เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ _____________________ 

“โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ ของนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า ทั้งในด้านความประพฤติ การเล่าเรียน 
และพยายามตักเตือนให้ประพฤติตามคําสอน ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของวิทยาลัยทุกประการ และข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชําระ
เงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน และถ้าหากมีการทําความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
บุคคลใดหรือของวิทยาลัย ข้าพเจ้ายินดีรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันทุกกรณี” 

อน่ึง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาแห่งน้ีเป็นอย่างดีแล้วและมคีวามเห็นชอบทุก
ประการ จึงได้ทําใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ต้ังแต่วันที่ _________________ เป็นต้นไป 

ลงช่ือ ______________________________ ผูป้กครอง 
    _____ / _______ / ________ 

ลงช่ือ ______________________________ ผูอ้ํานวยการ 
            (บาทหลวงมณฑล  โรจนสทุัศน์กลุ) 

ติดรูป 
3x4 ซ.ม.   

17 พฤษภาคม 2564 
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