เลขประจาตัวนักเรี ยน Student ID. ……............................
โรงเรี ยนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนวาเซดะ
ุ่
ศรี ราชา
เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ถนนอัสสัมชัญ - หนองค้ อ ตาบล สุรศักดิ์ อาเภอ ศรี ราชา
จังหวัด ชลบุรี 20110 โทร. 0 3833 8999 แฟกซ์ 0 3833 9991

รูปถ่ายผู้สมัคร

www.waseda.ac.th/sriracha E-mail : wasedasriracha@gmail.com

Applicant’s Photo

ใบสมัครเรี ยนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (วาเซดะ ศรี ราชา)
STUDENT APPLICATION FORM WASEDA SRIRACHA
กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ด้ วยลายมือบรรจงชัดเจน / Please provide complete information
สมัครหลักสูตร Program ………………………………………………………………….. วัน / เวลา Date / Time …………………………………..
.
 ประวัตส
ิ ่ วนตัว / ที่อยู่ปัจจุบัน Personal Information / Current Address

 เพศ Gender

 นาย Mr.  นาง Mrs.  นางสาว Ms.  อื่นๆ โปรดระบุ Other Plese Specify …….  ชาย Male  หญิง Female
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) .....................................................................................................(ชื่อเล่น)............................................
Name – Fullname (English)……………………………………………………………………….(Nickname)…………………………..
วัน / เดือน / ปี เกิด Date of Birth (กรุณาระบุเป็ นปี ค.ศ.)   /   /     อายุ Age …………………………….
เลขที่บตั รประชาชน ID. ……………………………………………………. สัญชาติ Nationality ................ศาสนา Religion ................
ที่อยู่ปัจจุบนั Address เลขที่ No ………... หมูบ่ ้ าน / อาคาร Building ................................. หมู่ Moo …………. ซอย Soi ………….
ถนน Road ………….. ตาบล/แขวง Subdistrict ..................... อาเภอ/เขต District ....................... จังหวัด Province ……………..
รหัสไปรษณีย์ Postal Code .............. โทรศัพท์บ้าน Home Tel. ………………….. โทรศัพท์มือถือ Mobile Tel. ………………………
E-mail ……………………………………………………………. ID Line ……………………………………………………………….
กรณีฉกุ เฉิน กรุณาติดต่อที่ Person to be notifed in case of emergency …………………………… โทร. Tel ………………………..
 ประวัตกิ ารศึกษา Education

 กาลังศึกษาอยู่ Student at...................................……......................................สาขา Major / Level.........................................
ชันปี
้ Level ............. สถานศึกษา School/ Institution ..........................................................ประเทศ Country ……………………….
 สาเร็จการศึกษาแล้ ว Graduated สถานศึกษา Institution.……...….…................................Major............................................
ปี ที่จบ Year of Graduated..................... ประเทศ Country ....................................................................
 ประวัตกิ ารทางาน (กรณี ทางานอยู่)
ชื่อบริษัท Company .................................................ตาแหน่ง Position.................................................. โทร.Tel..............................
ที่อยู่บริษัท Company Address ……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ที่อยูใ่ นการออกใบเสร็ จรับเงิน Mailing Address for statement Billing  ที่อยู่ปัจจุบนั Home Address

 ที่อยู่บริ ษัท Company Address

 ท่านทราบข่าวสารและข้ อมูลของวาเซดะ ศรี ราชาจากที่ใด Source of Waseda Sriracha Information
 เพือ่ นหรื อคนรู้ จกั แนะนา  อินเตอร์ เน็ต/เว็บไซด์  ผ่านตึก  บูธในงาน  ป้ายโฆษณา  บริ ษทั / หมูบ่ ้ าน / โรงเรี ยน  อื่นๆ...........................

Friend and Others

Internet/wedsite

Building

ลงชื่อผู้สมัครเรี ยน Student’s Signature .......................................
วันที่ ................../................../...................

Boots PR

Billboard

Organizations

Others.

ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่ ................................................
วันที่ ................../................../...................

ต่อด้ านหลัง >>

ข้ อตกลง
โรงเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนวาเซดะซึ
ุ่
่ งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยนจากกระทรวงศึกษาธิการเปิ ดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปนุ่
ซึ่งตามข้อตกลงนี้จะเรี ยกว่า “โรงเรี ยน” ฝ่ ายหนึ่ง และบุคคลซึ่งจะเข้ารับการสอน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรี ยกว่า “ผูส้ มัคร” และผูส้ มัครควร
ศึกษาข้อตกลงทั้งหมดก่อนสมัครเรี ยน การสมัครเรี ยนให้ถือว่าผูส้ มัครยอมรับและตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด โดยข้อตกลง
นี้ มีผลบังคับใช้นับแต่ลงนามในข้อตกลงฉบับนี้
1. การสารองทีน่ ั่งและการสมัครเรียน
1.1 โรงเรี ยนถือว่าผูส้ มัครสารองที่นงั่ ตามหลักสูตรแล้วก็ต่อเมื่อได้ยนื่ ใบสมัครและชาระเงินมัดจาให้แก่โรงเรี ยน
อัตราเงินมัดจา หลักสูตรกลางวันเร่ งรัด
3,000 บาท
หลักสูตรภาคค่า และหลักสูตรสุ ดสัปดาห์
1,000 บาท
เงินมัดจานี้ให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเล่าเรี ยน หลังชาระเงินมัดจาแล้ว การชาระค่าเล่าเรี ยนส่วนที่เหลือให้ชาระล่วงหน้าก่อนวันเปิ ดเรี ยน
ภายในวัน และเวลาที่โรงเรี ยนกาหนด
1.2 โรงเรี ยนถือว่าผูส้ มัครได้สมัครเรี ยนแล้วก็ต่อเมื่อผูส้ มัครชาระค่าเล่าเรี ยนทั้งหมด กรณีที่ผสู้ มัครไม่ได้ชาระค่าเล่าเรี ยนทั้งหมดภายในวัน
และเวลาที่กาหนด โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสารองทีน่ ั่งนั้นโดยไม่คนื เงินมัดจา
2. ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 250 บาท
2.2 ค่าสื่อการเรี ยน เช่น หนังสื อเรี ยน หนังสื อแบบฝึ กหัด เป็ นต้น
3. การยกเลิกหรือการเปลีย่ นหลักสู ตร ( กรุ ณาติดต่อทีเ่ จ้าหน้าที่ และผูส้ มัครต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้ )
ช่ วงเวลา
กรณียกเลิก
กรณีเปลีย่ นหลักสู ตร
ก่อนเปิ ดเรี ยน 8 วันขึ้นไป
หลักสูตรกลางวันเร่ งรัด 3,000 บาท
ไม่มีค่าธรรมเนียม
หลักสูตรภาคค่าและหลักสูตรสุ ดสัปดาห์ 1,000 บาท
ก่อนเปิ ดเรี ยน 1-7 วัน
หลักสูตรกลางวันเร่ งรัด 10,000 บาท
500 บาท
หลักสูตรภาคค่าและหลักสูตรสุ ดสัปดาห์ 3,000 บาท
ตั้งแต่วนั เปิ ดเรี ยนเป็ นต้นไป
ไม่คืนค่าเล่าเรี ยนในทุกกรณี
ไม่สามารถเปลี่ยนได้
หมายเหตุ 1. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรกลางวันเร่ งรัด, หลักสูตรภาคค่า, หลักสูตรสุ ดสัปดาห์ นักเรี ยนมีสิทธิ์เปลี่ยนหลักสูตรตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในตาราง โดยต้องเลือกคอร์สในระดับที่โรงเรี ยนกาหนด หรื อต่ากว่า ซึ่งมีที่นงั่ ว่าง และอยูใ่ นภาคเรี ยนเดิมเท่านั้น
2. ค่าเล่าเรี ยนที่ได้ชาระไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผูเ้ รี ยน และภาคเรี ยนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. การคืนค่าเล่าเรียน
โรงเรี ยนจะคืนค่าเล่าเรี ยนให้ผสู้ มัครเต็มจานวน เฉพาะกรณีที่โรงเรี ยนไม่เปิ ดหลักสูตรที่ผสู้ มัครได้สารองที่นงั่ หรื อสมัครไว้แล้วเท่านั้น
5. ใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน
โรงเรี ยนจะมอบใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรี ยน ดังนี้
 หลักสูตรกลางวันเร่ งรัด - ใบประกาศนียบัตร (ได้รับเมื่อเรี ยนจบ) และใบแสดงผลการเรี ยน (ได้รับเมื่อเรี ยนจบภาคเรี ยน)
 หลักสูตรภาคค่าและหลักสูตรสุ ดสัปดาห์ – ใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรี ยน (ได้รับเมื่อเรี ยนจบภาคเรี ยน)
6. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้
 เปลี่ยนแปลงวันเรี ยนหรื อหยุดพักการเรี ยนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรื อภัยธรรมชาติ
 ทรัพย์สินของผูส้ มัครสูญหายภายในโรงเรี ยนหรื อความเสี ยหายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดโรงเรี ยน
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อตกลงและตกลงสมัครเรี ยนที่โรงเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนวาเซดะโดยยอมรั
ุ่
บข้อตกลงนี้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐาน กรณีทผี่ ้สู มัครอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันทีส่ มัครเรียน ผู้ปกครองกรุณาลงลายมือชื่อแทน

ผูร้ ับมอบอานาจ

ลงชื่อ............................................................
(............................................................)
วันที่ ................../...................../....................

