
ใบสมคัร 
                    ข้าพเจ้า ….….………….….…….………..…...เกดิวนัที…่.......เดอืน………………...………พ.ศ.…….…….อาย.ุ………..ปี 
น า้หนัก...........กก. ส่วนสูง............ซ.ม. ก าลงัศึกษาช้ัน ม.......ห้อง.........แผนการเรียน.….…...……..เกรดเฉลีย่ที่ผ่านมา…....……..……..... 
โรงเรียน…………….………..……เขต/อ าเภอ….……..….………จังหวดั…..…………….…………รหัสไปรษณย์ี…………….…....….. 
เลขประจ าตัวประชาชน 
                    ช่ือบิดา …………………………….……..อาชีพ………..……………………สถานที่ท างาน.……..…………………………. 
ต าบล………………..เขต/อ าเภอ……….…….…….จังหวดั..……….………..……..รหัสไปรษณย์ี……............โทร..…….…...……….… 
                    ช่ือมารดา …………………………….….อาชีพ……….………………….…สถานที่ท างาน……….……….…..….………… 
ต าบล…….…………..เขต/อ าเภอ………………..…จังหวดั..……….………………รหัสไปรษณย์ี…….……..โทร ….…....…..……...…
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที…่..…….…หมู่…......ซอย……………..…......ถนน……………………..............ต าบล…………….…….……….... 
เขต/อ าเภอ……………..…จังหวดั..……….……………รหัสไปรษณย์ี…….…...โทร….…....…..……..… E-mail  ……..……….………
                    หลกัสูตรที่สมัครเรียน (กาเคร่ืองหมาย / ) 
                 เตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,ภาษาองักฤษ, ภาษาไทย,สงัคมศึกษาและพลศึกษา (ทุกวิชาท่ีใชใ้นการสอบ)

    หลกัสูตรปูพืน้ฐานเข้าเตรียมทหารตลอดปี ม.3  ระดบัช้ัน ม.2 , ม.3  (เรียน ม.ิย. - ก.พ. ปีถดัไป ยกเว้น ต.ค.) (ค่าจองที่เรียน 2,000 บาท)
     ไป – กลบั 15,000 บาท              พกัห้องนอนปรับอากาศ 19,000 บาท (ซ้ืออาหารรับประทานเอง ) ชั้น ม.……

    หลกัสูตรปูพืน้ฐานเข้าเตรียมทหารตลอดปี ระดบัช้ัน ม.4 - ม.6  (เรียน ม.ิย. - ก.พ. ปีถดัไป ยกเว้น ต.ค.) (ค่าจองที่เรียน 2,000 บาท)
     ไป – กลบั 15,000 บาท              พกัห้องนอนปรับอากาศ 19,000 บาท (ซ้ืออาหารรับประทานเอง ) ชั้น ม.……

สถานภาพนักเรียนโรงเรียนกวดวชิาดาวตะวนั (กาเคร่ืองหมาย / ) 
     นกัเรียนเก่า        หลกัสูตรเรียนล่วงหนา้......          หลกัสูตรปูพ้ืนฐานตลอดปี.......          หลกัสูตรระหวา่งปิดภาคเรียนท่ี 1......         หลกัสูตรติวเขม้ภาคฤดูร้อน......

           หลกัสูตรติวเขม้ก่อนสอบเขา้เตรียมทหาร......

     นกัเรียนใหม่ 
ขอสมคัรเขา้เป็นนกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวนั ประจ าปี…….……………พร้อมกบัช าระเงินคา่จองท่ีเรียน 

จ านวน .......................บาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน.................................บาท จะช าระภายในวนัท่ีโรงเรียนก าหนด 
             ทราบขอ้มูลขา่วสารโรงเรียนจาก           ใบประชาสมัพนัธ์             ค  าแนะน าจากคนอ่ืน            Website             Facebook              LINE

                    ขา้พเจา้ นาย / นาง……….……………………….….………….ผูป้กครองของ………..….…………………………...……… 
ขอรับรองว่าบุตร/หลานของขา้พเจา้มีความประพฤติดี และจะปฏิบติัตามระเบียบวินยัของโรงเรียน หากกระท าผิดกฎระเบียบของ
โรงเรียน ขา้พเจา้ยินดีให้โรงเรียนพิจารณาด าเนินการตามขอ้บงัคบัของโรงเรียนทุกประการ 

      Website  www.dowtawan.com   Facebook  ชือ่เพจ ( Dowtawan กวดวชิาดาวตะวนั )

โรงเรียนกวดวชิาดาวตะวนั 
DOWTAWAN TUTOR SCHOOL

     ได้รับใบอนุญาต จากกระทรวงศึกษาธิการ 
โทร. 0-3677-1576, 08-9905-8642 ,โทรสาร 0-3677-1576 

ลงช่ือ…………………………….…..…………ผูส้มคัร
           (....................................................................) 
                     ………../….………/………… 

ลงช่ือ…………………………….…..…………ผูป้กครอง
           (....................................................................) 
                     ………../….………/………… 

        

 1. 

 2. 

 
 
 

ตดิรปูถา่ย 

http://www.dowtawan.com/
http://www.dowtawan.com/
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