
【For Everyday Course and Summer Course】

Date of Application:          day           month            year

Course
Please choose:
□　Everyday Course □ Summer Course (□A　□B　□C　□D)

Starting Date:          day            month              year            Ending Date:           day            month               year

Applicant

Family Name:

Given Name:

Gender:   □Male    □Female Nationality:

Date of Birth:           day            month              year  Age: 

Passport Number: Passport Expiration Date:         day           month             year

Occupation:
School Name / Company Name :

Present Address:

Phone: Fax:

e-mail:

Type of visa you have obtained or will obtain:
□ Temporary Visitor Visa □ Spouse Visa
□ Working Holiday Visa □ Dependent Visa
□ Working Visa □ Other　（　　　　　　　　　　　）

Emergency Contact (family member, Japanese friend, etc)

Name:

Relationship:

Phone: Fax:

e-mail:

Accommodation
□Arranged by Applicant
□Request Arrangement

   Please choose: □Apartment     □Student Dormitory     □Homestay      

                             

Learning Experience

Have you studied Japanese? □ Yes      □ No

If yes, please answer the following:

Name of Educational Institution:

Period of Study:           Year(s)          Month(s)    

Frequency of Study:    About          hours per week

Materials you have used or have been using :

Japanese Language Proficiency Test □ Have never taken
□ Have passed     (Level :           Year:             )      

Application for Admission and Agreement



ข้าพเจ้า                                        เป็นผู้ปกครองของนกัเรียน                                        ยินยอมให้นกัเรียนเข้าร่วม
คอร์สเรียนภาษาญ่ีปุ่ นซึ่งจดัโดยสถาบนัสอนภาษาญ่ีปุ่ นเซนดากายะ รวมไปถึงข้าพเจ้าขอสญัญาวา่จะให้ความร่วมมือ
ในการช่วยให้นกัเรียนเข้าใจและปฏิบตัติามกฎทีก่ลา่วมาด้านบน

ส าหรับผู้ปกครอง วนัที ่:           วนั          เดอืน           ปี

วนัที ่:           วนั          เดอืน           ปี

ใบยอมรับกฎระเบียบของสถาบันส าหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

กระผม/ดฉินั                                       เข้าใจและยอมรับกฎระเบียบเบือ้งต้น รวมถึงรายละเอียดทีร่ะบใุนแผน่พบัคอร์ส

Sendagaya Japanese Institute Group 
Email: info@jp-sji.org          URL: www.jp-sjs.ac.jp/eng/ 



Sendagaya Japanese Institute Group 

 

กฎระเบียบในการเข้าพักอพาร์ทเมนท์และหอพักนักเรียน 
 

1) ผู้ เข้าพกัจะต้องใช้เคร่ืองใช้ไฟฟา้ อปุกรณ์อ านวยความสะดวก แลเคร่ืองเรือนตา่งๆ ของที่พกัด้วยความระมดัระวงั 
ในกรณีที่เกิดความเสยีหายขึน้ ผู้ เข้าพกัจะต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายเหลา่นัน้ 

2) ห้ามผู้มาเยือน เพื่อน ญาติ รวมถงึบคุคลในครอบครัว เข้าไปพกัในห้องพกัโดยเด็ดขาด 
3) ห้ามก่อความร าคาญให้กบัเพื่อนข้างห้อง กรุณาระมดัระวงัไมใ่ห้มเีสยีงดงั  โดยเฉพาะในเวลากลางดกึและเช้าตรู่ หากผู้ เข้าพกัก่อความ

ร าคาญให้กบัเพื่อนข้างห้อง ทางสถาบนัอาจพจิารณาให้ผู้เข้าพกัย้ายออกจากที่พกัในทนัที 
4) ใช้เตาแก๊ส เคร่ืองท าความอุน่ ตา่งๆ อยา่งระมดัระวงั และตรวจดวูา่ได้ปิดอปุกรณ์ดงักลา่วแล้วก่อนออกจากห้องพกัทกุครัง้ 
5) ผู้ เข้าพกัจะต้องปฏิบตัิตามกฎของหอพกั และแยกขยะเผาได้ ขยะเผาไมไ่ด้ ก่อนน าไปทิง้ไว้ในสถานท่ีที่ก าหนดไว้ 
6) หากผู้ เข้าพกัไมเ่คารพกฎระเบียบของที่พกั ทางสถาบนัอาจพิจารณาให้ผู้ เข้าพกัย้ายออกจากที่พกัในทนัที 

7) ห้ามดืม่แอลกอฮอล์และสบูบหุร่ีภายในหอพกัอยา่งเด็ดขาด 
8) หากผู้ เข้าพกัต้องการยืดหรือลดระยะเวลาเข้าพกั กรุณาตดิตอ่ทางสถาบนัลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 
10) หากยกเลกิหลงัจากที่ท าการช าระเงินแล้ว ทางสถาบนัจะหกัคา่ธรรมเนียมในการยกเลกิตามที่ระบดุงัตอ่ไปนี ้

 

กฎระเบียบในการเข้าพักอพาร์ทเมนท์และหอพักนักเรียน 

ข้าพเจ้า                         ยอมรับกฎระเบียบในการเข้าพักอพาร์ทเมนต์และหอพักนักเรียน และเข้าใจว่า

การฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวจะน าไปสู่การยกเลกิการเข้าพกัในที่พกัของข้าพเจ้าได้ 

  

ลงชื่อผู้เข้าพัก：                                                 

 
วันที่：                                                       

 

＜กรุณาให้ผู้ปกครองเซ็นด้านล่างนี ้หากผู้เข้าพกัมีอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์＞ 

 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองของผู้เข้าพักตามที่ระบุไว้ด้านบน เข้าใจและยอมรับถงึกฎระเบียบใบการเข้าพกัอพาร์ทเมนท์และหอพกั

นักเรียน และจะให้นักเรียนปฎิบัตติามกฎดังกล่าว 

 

ลงชื่อผู้ปกครอง：                                                

 

วันที่：                                                       

วนัท่ียกเลกิ คา่ธรรมเนียมในการยกเลกิที่พกั 

มากกวา่ 60 วนั ก่อนวนัเปิดคอร์ส 10,000 Yen 

31-60 วนั ก่อนวนัเปิดคอร์ส 30% ของคา่ที่พกั 

16-30 วนั ก่อนวนัเปิดคอร์ส 60% ของคา่ที่พกั 

1-15 วนั ก่อนวนัเปิดคอร์ส 80% ของคา่ที่พกั 

ในวนัที่เร่ิมคอร์ส หรือหลงัจากนัน้ 100% ของคา่ที่พกั 


