รู ปถ่าย
ใบสมัคร
ลำดับที่….………..………
วันที่.....................................
ชื่อ-นำมสกุล....................................................................................................ชื่อเล่น…………...........เพศ.................………….
วัน/เดือน/ปี เกิด.....................................................................อำยุ..............................สัญชำติ...................................……………
ที่อยู.่ ......................................................................................................................................................................………………
สถำนที่เกิด…………………………………………..…..อีเมล์:.........................................................…………………………
โทรศัพท์บ้ำน........................…....….................…..…….......โทรศัพท์มือถือ.............................................................….........…..
หลักสูตร :.......................................................................................................................................…........................……………
เริ่ ม .....................................................................................สิ ้นสุด / จำนวนชัว่ โมง...................................................…………….
ระเบียบการและเงื่อนไขสาหรับโรงเรียน
ห้ องเรียน :
- ชันเรี
้ ยนของแต่ละกลุม่ กำหนดให้ มีผ้ เู รียนประมำณ 4 – 16 คน
- กำรเรี ยนเป็ นกลุม่ ถ้ ำนักเรี ยนไม่เข้ ำชันเรี
้ ยนไม่วำ่ จะในกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น นักเรี ยนจะโดนตัดชัว่ โมงกำรเรี ยนของวันนัน้
- สำหรับนักเรี ยนที่เรี ยนคอร์ สส่วนตัว สำมำรถเลือ่ นหรื อเปลีย่ นแปลงตำรำงกำรเรี ยนได้ ไม่เกิน 3 ครัง้ ในทุก ๆ 20 ชัว่ โมง
โดยที่นกั เรี ยนต้ องโทรแจ้ ง หรื ออีเมลล์กบั เจ้ ำหน้ ำที่ออฟฟิ ตของโรงเรี ยนเท่ำนัน้ ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 วัน มิเช่นนัน้
นักเรี ยนจะถูกตัดชัว่ โมงเรี ยนของวันนัน้
1). การลงทะเบียน
นักเรี ยนสำมำรถชำระค่ำใช้ จำ่ ยทังหมดได้
้
ในวันที่ลงทะเบียน หรื อ อย่ำงน้ อย 30% ของค่ำเรี ยน
ส่วนที่เหลือจะต้ องชำระก่อนวันที่คอร์ สเรี ยนจะเริ่ มต้ น
2). การเรียน
เนื่องจำกหลักสูตรที่ทำงโรงเรียนจัดขึ ้นเป็ นกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนกลุม่ ย่อย
เพื่อมุง่ เน้ นให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยนโดยกำหนดจำนวนนักเรี ยนในแต่ละกลุม่ ให้ มจี ำนวนที่เหมำะสม
ด้ วยเหตุผลดังกล่ำวทำงโรงเรี ยนฯ จึงไม่คืนเงินเมื่อเริ่ มกำรเรี ยนกำรสอนหลักสูตรต่ำงๆ แล้ ว
และไม่คืนเงินค่ำหนังสือไม่วำ่ กรณีใด ๆ ก็ตำม
ตลอดจนกำรขอคืนเงินบำงส่วนกรณีที่มำเรี ยนไม่ครบตำมจำนวนชัว่ โมงหลักสูตรที่โรงเรี ยนกำหนดไม่วำ่ กรณีใด ๆ
ทำงโรงเรี ยนสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียน ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ ไม่คำดฝันหรื อ
เหตุสดุ วิสยั ขึ ้นกับนักเรี ยนจนเป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถมำเรี ยนต่อจนจบคอร์ สกำรเรี ยนตำมที่ โรงเรียนกำหนดไว้
3). การชาระเงิน
- ชำระเป็ น เงินสด สกุลบำท/ยูโร
- โอนเงินผ่ำนธนำคำร
- ชำระผ่ำน เครดิตกำร์ ด (service charge 3%)

4). การขอยกเลิก การลงทะเบียน หรือ การขอคืนเงิน ต้ องปฏิบัติดังนี ้
ต้ องมีหนังสือแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อส่ง E-mail ถึง info@easy-abc-th.com –โดยระบุรำยละเอียดเหตุผลของผู้สมัคร
และ ผู้ขอเงินคืน
โรงเรียนจะคิดค่ าธรรมเนียม ดังต่ อไปนี ้
- กรณีเรี ยกคืนเงินค่ำลงทะเบียน ก่อนเปิ ดกำรเรี ยนกำรสอนมำกกว่ำ 10 วันขึ ้นไป จะหัก ค่ำใช้ จำ่ ย 10% ของค่ำเรี ยนทังหมด
้
- กรณีเรี ยกคืนเงินค่ำลงทะเบียน ก่อนเปิ ดกำรเรี ยนกำรสอน 5 -10 วัน จะหักค่ำใช้ จำ่ ย 30 % ของค่ำเรี ยนทังหมด
้
- กรณีเรี ยกคืนเงินค่ำลงทะเบียน น้ อยกว่ำ 5 วัน ก่อนเปิ ดกำรเรี ยนกำรสอน จะไม่คืนค่ำเรียนกรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ : ทำงโรงเรียนจะคืนเงินค่ำลงทะเบียนให้ นกั เรี ยน ทังหมด
้
ในกรณีที่โรงเรี ยน เป็ นฝ่ ำยแจ้ งยกเลิกชันเรี
้ ยน กำร
อันเนื่องมำจำกเหตุสดุ วิสยั ส่วนกรณีอื่น ๆ ให้ ทำงโรงเรี ยนเป็ นผู้มสี ทิ ธิ์ขำดในกำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
5). ระเบียบและข้ อบังคับ
ในกรณีที่ ครูผ้ สู อน ไม่สำมำรถที่จะมำสอนได้ เนื่องจำกเหตุผลบำงประกำร
ทำงโรงเรียนจะจัดหำครูคนใหม่มำสอนแทนโดยไม่จำเป็ นต้ อง แจ้ ง หรื อ ระบุเหตุผลให้ นกั เรี ยนทรำบล่วงหน้ ำ
กำรเปลีย่ นครูผ้ สู อนไม่ถือว่ำเป็ นควำมขำดตกบกพร่องของทำงโรงเรี ยน ที่นกั เรี ยนจะใช้ เรี ยกร้ องค่ำชดเชยควำมเสียหำยได้
6). นักเรียนทุกคนต้ องปฏิบตั ติ าม กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ของโรงเรียน อย่ างเคร่ งครัดทุกประการ ดังนี ้
- ห้ ำมนักเรี ยนสูบบุหรี่ ภำยในอำคำร สถำนศึกษำของโรงเรียน
- ไม่อนุญำตให้ นำบุคคลภำยนอกเข้ ำมำเรี ยนในชันเรี
้ ยน
- กำรยกเลิกกำรเรี ยนกำรสอนได้ ไม่เกิน 3 ครัง้ ต่อกำรเรี ยนในทุก ๆ 20 ชัว่ โมง (แบบเรี ยนส่วนตัวเท่ำนัน)
้
7). ในกรณีท่ นี ักเรียนมีความประสงค์ แจ้ งจะเก็บรักษาเก็บชั่วโมงเรียน ที่เหลือได้ ดังนี ้
- ตังแต่
้ 20 – 100 ชัว่ โมง สำมำรถเก็บชัว่ โมงทีเ่ หลือไว้ 1 ปี
- ตังแต่
้ 101-200 ชัว่ โมงขึ ้นไป สำมำรถเก็บชัว่ โมงที่เหลือไว้ 2 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่นกั เรียนแจ้ งยกเลิกกำรเรี ยนกำรสอน (เฉพำะแบบส่วนตัวเท่ำนัน)
้

**ในกรณีที่เรี ยนเป็ นกลุม่ หำกไม่สำมำรถมำเรี ยนได้ ทำงโรงเรียนจะต้ องตัดชัว่ โมงเรี ยน ไม่สำมำรถขอเก็บชัว่ โมงเรี ยนไว้ ได้
**ทำงโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขรวมถึงกำรยกเลิกข้ อกำหนดต่ำง ๆ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทัง้ หมดและยินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกาหนดโดยการลงชื่อเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรตอนท้ ายของใบสมัครเพื่อเป็ นหลักฐาน

...............................................................
ลายมือชื่อนักเรียน

.................................................................
เจ้ าหน้ าที่

