โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนวาเซดะ ศรีราชา
เลขที่ 9 หมูที่ 6 ถนนอัสสัมชัญ - หนองคอ ตําบล สุรศักดิ์ อําเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี 20110 โทร. 0 3833 8999 แฟกซ 0 3833 9991

เลขประจําตัวนักเรียน........................................

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

เลขประจําตัวผูสอบ...........................................

สมัครหลักสูตร(กรุ ณาระบุรหัสคอร์ สเรี ยน)
Day Course＿＿＿＿＿＿＿＿ Evening Course ＿＿＿＿＿＿
Weekend Course ＿＿＿＿＿＿＿ อื่นๆ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

รูปถาย

ประวัติสวนตัว
ชื่อ-นามสกุล : (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Ms. …………………………………………………….............. Nickname …………………….
(ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว .................................................................................... ชื่อเลน .....................................
วัน/เดือน/ป Date of Birth (ค.ศ.) เกิด ..............อายุ ......... ป หมายเลขบัตรประชาชน F- FFFF -FFFFF -FF -F
สัญชาติ Nationality ................................... ศาสนา Religion......................................
ที่อยูปจจุบัน Address หมูบาน/อาคาร Building ........................................................ เลขที่ No ................................ หมู Moo ..............
ซอย Soi ......................ถนน Road.....................ตําบล/แขวง Subdistrict.................................... อําเภอ/เขตDistrict .............................
จังหวัด Province..................................... รหัสไปรษณีย Postal Code ......................
โทรศัพทบาน Home Tel. .......................................................... โทรศัพทมือถือ Mobile Tel. ..................................................................
อีเมล E-mail........................................................................................................ Line ID ...................................................................
กรณีฉุกเฉิน กรุณาติดตอที่ Person to be notifed in case of emergency ……………………..……… โทร. Tel ………………………….
อาชีพ
F พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
F พนักงานเอกชน
F ธุรกิจสวนตัว
F อื่นๆ ..........................................................
ชื่อบริษัท/หนวยงาน Company......................................................................................ใบเสร็จในนามบริษัท: F ตองการ F ไมตองการ
สําเร็จการศึกษา ระดับ Level........................................................ คณะ/สาย Major .............................................................................
สถานศึกษา School/ Institution.............................................................................ประเทศ Country......................................................
F นักเรียน/นักศึกษา
กําลังศึกษา ระดับ . Level............................................................ คณะ/สาย Major ..............................................................................
สถานศึกษา School/ Institution.............................................................................ประเทศ Country......................................................
คุณรูจัก และทราบขอมูลของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนไดอยางไร (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
F Websiteของโรงเรียน F Search จาก Google F นักเรียนเกาหรือปจจุบันของโรงเรียน
F หนังสือ Daco
F โบชัวรของโรงเรียนที่วางอยูที่ ..................................................... F อาจารยของโรงเรียน .............................................................
F อื่นๆ .............................................................................
ลงชื่อผูสมัครเรียน Student’s Signature .......................................
วันที่ ................../................../...................

ลงชื่อเจาหนาที่ ................................................
วันที่ ................../................../...................

ตอดานหลัง >>

สําหรับเจาหนาที:่ หลักฐานการสมัคร
F รูปถายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1รูป F สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน F สําเนาทะเบียนบาน Fสําเนาวุฒิการศึกษา

ขอตกลง
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนวาเซดะซึ่งไดรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการเปดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุน
ซึ่งตามขอตกลงนี้จะเรียกวา “โรงเรียน” ฝายหนึ่ง และบุคคลซึ่งจะเขารับการสอน ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา “ผูสมัคร” และผูสมัครควร
ศึกษาขอตกลงทั้งหมดกอนสมัครเรียน การสมัครเรียนใหถือวาผูสมัครยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวทั้งหมด โดยขอตกลงนี้
มีผลบังคับใชนับแตลงนามในขอตกลงฉบับนี้
1. การสํารองที่นั่งและการสมัครเรียน
1.1 โรงเรียนถือวาผูสมัครสํารองที่นั่งตามหลักสูตรแลวก็ตอเมื่อไดยื่นใบสมัครและชําระเงินมัดจําใหแกโรงเรียน
อัตราเงินมัดจํา หลักสูตรกลางวันเรงรัด
3,000 บาท
หลักสูตรภาคค่ํา และหลักสูตรสุดสัปดาห
1,000 บาท
เงินมัดจํานี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของคาเลาเรียน หลังชําระเงินมัดจําแลว การชําระคาเลาเรียนสวนที่เหลือใหชําระลวงหนากอนวันเปดเรียน
ภายในวัน และเวลาที่โรงเรียนกําหนด
1.2 โรงเรียนถือวาผูสมัครไดสมัครเรียนแลวก็ตอเมื่อผูสมัครชําระคาเลาเรียนทั้งหมด กรณีที่ผูสมัครไมไดชําระคาเลาเรียนทั้งหมดภายในวัน
และเวลาที่กําหนด โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสํารองที่นั่งนั้นโดยไมคืนเงินมัดจํา
2. คาใชจายอื่น ๆ นอกเหนือจากคาเลาเรียน
2.1 คาธรรมเนียมแรกเขา 250 บาท
2.2 คาสื่อการเรียน เชน หนังสือเรียน หนังสือแบบฝกหัด เปนตน
3. การยกเลิกหรือการเปลี่ยนหลักสูตร ( กรุณาติดตอที่เจาหนาที่ และผูสมัครตองชําระเงินคาธรรมเนียม ดังนี้ )
ชวงเวลา
กรณียกเลิก
กรณีเปลี่ยนหลักสูตร
กอนเปดเรียน 8 วันขึ้นไป
หลักสูตรกลางวันเรงรัด 3,000 บาท
ไมมีคาธรรมเนียม
หลักสูตรภาคค่ําและหลักสูตรสุดสัปดาห 1,000 บาท
กอนเปดเรียน 1-7 วัน
หลักสูตรกลางวันเรงรัด 10,000 บาท
500 บาท
หลักสูตรภาคค่ําและหลักสูตรสุดสัปดาห 3,000 บาท
ตั้งแตวันเปดเรียนเปนตนไป
ไมคืนคาเลาเรียนในทุกกรณี
ไมสามารถเปลี่ยนได
หมายเหตุ 1. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรกลางวันเรงรัด, หลักสูตรภาคค่ํา, หลักสูตรสุดสัปดาห นักเรียนมีสิทธิ์เปลี่ยนหลักสูตรตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในตาราง โดยตองเลือกคอรสในระดับที่โรงเรียนกําหนด หรือต่ํากวา ซึ่งมีที่นั่งวาง และอยูในภาคเรียนเดิมเทานั้น
2. คาเลาเรียนที่ไดชําระไวแลว ไมสามารถเปลี่ยนผูเรียน และภาคเรียนไดไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. การคืนคาเลาเรียน
โรงเรียนจะคืนคาเลาเรียนใหผูสมัครเต็มจํานวน เฉพาะกรณีที่โรงเรียนไมเปดหลักสูตรที่ผูสมัครไดสํารองที่นั่งหรือสมัครไวแลวเทานั้น
5. ใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน
โรงเรียนจะมอบใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน ดังนี้
 หลักสูตรกลางวันเรงรัด - ใบประกาศนียบัตร (ไดรับเมื่อเรียนจบ) และใบแสดงผลการเรียน (ไดรับเมื่อเรียนจบภาคเรียน)
 หลักสูตรภาคค่ําและหลักสูตรสุดสัปดาห – ใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน (ไดรับเมื่อเรียนจบภาคเรียน)
6. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบความเสียหายในกรณีดังตอไปนี้
 เปลี่ยนแปลงวันเรียนหรือหยุดพักการเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ
 ทรัพยสินของผูสมัครสูญหายภายในโรงเรียนหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นเพราะความผิดโรงเรียน
ขาพเจาไดศึกษาขอตกลงและตกลงสมัครเรียนที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนวาเซดะโดยยอมรับขอตกลงนี้ พรอมทั้งลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน กรณีที่ผูสมัครอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ณ วันที่สมัครเรียน ผูปกครองกรุณาลงลายมือชื่อแทน

ผูรับมอบอํานาจ

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

