
      ขอปฏิบัติในวันมอบตัว ปวช. รอบโควตา   วันที่ 5-6 ก.พ. 2559 

         วิทยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก    ประจําปการศึกษา 2559 
 

 

วันมอบตัว      วันศุกรที่ 5 ก.พ. 2559  หรือวันเสารที่ 6 ก.พ. 2559 

        ติดตอที่หองธุรการ เวลา 08.30 – 10.30 น. นักเรยีนจะตองมาพรอมผูปกครองเพื่อมอบตัวกับคุณพอ

อธิการ 
 

หลักฐานในการมอบตวั 

1. ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.ตน Uตัวจริง (ฉบับอนุมัติจบ)U พรอมสําเนาอีก 2 ฉบับ 

นักเรยีนไป-กลับ นําสงที่หองธุรการ ในวันจันทรที่ 18 เม.ย. 2559 (สัปดาหเรียนปรับพื้นฐาน

นักเรยีนใหม) ,นักเรียนที่ไดอยูหอพักวิทยาลัยฯ ใหนําสงที่หองธุรการ ในวันเปดเทอม (พุธ 16 พ.ค. 

2559) 

2. ใบมอบตัวนักเรยีน ติดรูปถาย 1 นิว้ 

3. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อนกัเรียนปรากฏอยู จํานวน 2 ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ 

5. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ (หรือใชสําเนาบัตรประชาชน) 

6. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อมารดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ (หรือใชสําเนาบตัรประชาชน) 

7. ใบรับรองแพทยฉบับจริง (ไมใชฉบับถายสําเนา) จํานวน 1 ฉบับ 

8. รูปถายหนาตรง 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป 

9. สําเนาใบรับศีลลางบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก) จํานวน 1 ฉบับ 

10. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ  

• สําเนาเอกสารทุกฉบับจะตองเขียน “สําเนาถูกตอง” พรอมลายเซ็นของนักเรยีนหรือผูปกครอง 
 

นักเรียนทีป่ระสงคจะเรยีน ร.ด. ใหเตรียมเอกสารไวสงตอนเปดเทอม 1/2559 ดังนี้  

1. รูปถายหนาตรง 1.5 นิ้ว (3x4 ซ.ม.) จํานวน 2 รูป   

2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.ตน U จํานวน 1 ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อนกัเรียนปรากฏอยู จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อบิดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ 

5. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อมารดา(ผูใหกําเนิด) จํานวน 1 ฉบับ 

6. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

• สงที่ผูกํากับนักศกึษาวิชาทหาร (อ.บุญเชาว ชุมแสง หรือ อ.อนันต เงินวิเศษ) 

• สําเนาเอกสารทุกฉบับจะตองเขียน “สําเนาถูกตอง” พรอมลายเซ็นเจาของสําเนา 

1. คาใชจายในภาคเรียนที่ 1/2559 

สาขาวิชา 

ชางพิมพ      

ที่ 

1.1 รายการคาใชจาย 

สวนของวิทยาลัยฯ ชางกล

โรงงาน 

ชาง

ไฟฟา

กําลัง 

ชาง

ยนต ทั่วไป 

บกพรอง 

ทางการไดยิน 

1 คาธรรมเนียมการศึกษา  2,890 2,890 2,890 2,890 - 

2 คาเครื่องมือเขียนแบบ 380 380 380 380 - 

3 คาเครื่องมือสวนตัว (รัฐอุดหนุน 2,000) - - - - - 

4 คาหองเรียนปรับอากาศ 600 600 600 600 - 

5 คาประกันอุบัติเหตุ 300 300 300 300 - 

6 คาตรวจสุขภาพประจําป 200 200 200 200 - 

7 คาแฟมสะสมงาน 40 40 40 40 - 

8 คาชุดพละ 1 ชุด (เสื้อ + กางเกงวอรม) 420 420 420 420 420 

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

10 

คาเสื้อ น.ร. 1 ตัว, กางเกง น.ร. 2 ตัว, 

สาย-หัวเข็มขัด 1 ชุด, เสื้อโปโลวิทยาลัย 

1 ตัว รวม 1,060 บ. รัฐอุดหนุน 900 บ.  

160 160 160 160 160 

11 เสื้อกีฬาสี 250 250 250 250 250 

 รวมทั้งหมด 5,780 5,780 6,280 5,780 1,370 

 
1.2 คาใชจาย 

สวนของสมาคมผูปกครองและครูฯ 

คาสมาชิกและคาบํารุงรายป ชําระในวันมอบตัว  

ปแรก 600 บาท หรือตลอด 3 ปการศึกษา 1,600 บาท 
 

  หมายเหตุ  1. คาใชจายภาคเรยีนตอๆไป ประมาณ 4,000 บาท/ภาคเรยีน, นักเรยีนบกพรองทางการไดยิน  

                     ไมเสียคาใชจาย 

                 2. โปรดเตรียมคาใชจายมาเผือ่กรณีประสงคจะสั่งชุดนกัเรียนเพิ่มเติม 
 

2. กําหนดการเรียนปรับพื้นฐาน และปฐมนิเทศนักเรียนใหมพรอมผูปกครอง (ไมเสียคาใชจาย) 

      1. เรียนปรบัพื้นฐานนักเรยีนใหม (นักเรียนที่อยูหอพักของวิทยาลัยฯ ไมตองเรียนปรับพื้นฐาน) 

          วันที่ 18-22 เมษายน 2559   เวลา 08.00 – 16.00 น. 

      2. ปฐมนิเทศนักเรียนใหมพรอมผูปกครอง วันเสารที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
           



วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

ใบมอบตัวนักเรียน (ปวช.)    ปการศึกษา 2559 
 

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         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 
1 นิ้ว   



  

รายการของที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าอยู่หอพักนักเรียนประจํา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
 

1. หมอนหนุน 1 ใบและปลอกหมอน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้นําหมอนข้างมาใช้) 

2. ผ้าห่ม 1 ผืน 

3. เส้ือผ้าสําหรับใส่อยู่หอ (แนะนํา: ชุดกีฬา 4-6 ชุด, ชุดสุภาพสําหรับใส่เข้าโบสถ์ 2-3 ชุด) 

4. สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม แปรงสีฟัน ขันน้ํา 

5. ไม้แขวนเส้ือ 1 โหล 

6. กะละมังผ้าสําหรับซักผ้า น้ํายา / ผงซักฟอก 

7. รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ รองเท้านักเรียนและรองเท้าสต้ัด อย่างละ 1 คู่ 

8. ของใช้ส่วนตัวที่จําเป็น 

9. ยารักษาโรคประจําตัว (ถ้ามี) 

10. กล่องอเนกประสงค์พลาสติก (ขนาดประมาณ 45 X 65 X 40 ซม. ความจุประมาณ 100 ลิตร) 

11. อุปกรณ์การเรียนท่ีจําเป็น (เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ) 

12. เอกสารสําคัญต่างๆ (เช่น ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ใบรับศีลศักด์ิสิทธิ์)  ควรสําเนา 

     เก็บไว้ที่นักเรียนด้วย 

 

หมายเหตุ 

1) ทางหอพักจะเตรียมเตียง,ตู้เส้ือผ้าและผ้าคลุมเตียงให้สําหรับนักเรียนใหม่ 

2) ทางหอพักมีโต๊ะเรียนพิเศษให้กับนักเรียนทุกคน 

3) ทางหอพักมีตู้ยาสามัญประจําบ้านให้กับนักเรียน 

4) ทางหอพักมีห้องดนตรี  ห้องดูภาพยนตร์  ห้องคอมพิวเตอร์และห้องตัดผมให้บริการ 

5) นักเรียนประจําใหม่จะได้รหัสประจําตัว(ต้องเขียนรหัสกํากับเส้ือผ้าและของใช้ทุกชิ้น) 

6) ทางหอพักนักเรียนประจํา อนุญาตให้นําโทรศัพท์มือถือมาใช้ได้ตามวันและเวลาที่กําหนด 

7) นักเรียนท่ีได้อยู่หอพักนักเรียนประจํา เข้าหอ วันจันทร์ ท่ี 9 พฤษภาคม 2559  

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 
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