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1. รายการกรอกขอ้มูล 
 

ช่วงรับสมัคร 

 
 ส ำหรบัชัน้เรียน เมษำยน 2022: 1 ตลุำคม 2021 ถึง 10 พฤศจิกำยน 2021 

ส ำหรบัชัน้เรียน ตลุำคม 2022: 1 เมษำยน 2022 ถึง 10 พฤษภำคม 2022 

ข้อเรียกร้องการสมัคร 

                         

 

 

 

 

   ผูท้ี่ตรงตำมขอ้เรียกรอ้งต่อไปนีท้ัง้หมดจะสำมำรถสมคัรได ้

: 

     1. ผูท้ี่ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัมธัยมในประเทศบำ้นเกิดหรือในต่ำงประเทศตำมปกติ 

2. มีผูท้ี่มีค่ำเลำ่เรียนและค่ำครองชีพที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรเรียนในประเทศญ่ีปุ่ นและสำมำรถพิสจูน์
กระบวนกำรสรำ้งสินทรพัยข์องบคุคลนัน้พรอ้มเอกสำรเช่นสมดุบญัชีเงินฝำก  

3. ที่เรียนภำษำญ่ีปุ่ นเป็นเวลำ 150 ชั่วโมงขึน้ไปและมีควำมสำมำรถภำษำญ่ีปุ่ นอย่ำงนอ้ย N5 

4. ผูท้ี่สอบผ่ำน "กำรสอบเขำ้เบือ้งตน้" ด ำเนินกำรโดยโรงเรียนของเรำ 

 

จะมี"กำรสอบเขำ้เบือ้งตน้" ส ำหรบันกัเรียนที่ตอ้งกำรเขำ้เรียนในโรงเรียนของเรำเพื่อยืนยนัว่ำพวก
เขำมีคณุสมบติัในกำรศึกษำในต่ำงประเทศในแง่ของกำรเงินและควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและ
ควำมเหมำะสม เนือ้หำกำรทดสอบมีดงันี ้
1. เอกสำรบนัทึก 2 กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงวิชำกำรแบบเรียบง่ำย 3 กำรสมัภำษณ ์  

กรุณำติดต่อโรงเรียนสอนภำษำญ่ีปุ่ นในพืน้ที่ส  ำหรบัวนัและเวลำสอบ 
 

เอกสารและแบบฟอรม์การสมัคร                                        

 

 

 

 

 

 A. แบบฟอรม์ใบสมคัร (ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มลูทกุช่อง) 
B. ประวติักำรศกึษำ 

C. ค ำชีแ้จงเหตผุลในกำรศกึษำในต่ำงประเทศ  
(เขียนโดยผูส้มคัร) 

D. รูปถ่ำย 
* โปรดแนบรูปถ่ำย 7 ใบ 
รูปควรชดัเจนโดยมีตวัส่วนบน ไม่มีสพีืน้หลงั ถ่ำยภำยใน  
3 เดือนลำ่สดุ ขนำดรูป  4 cm (ยำว) x 3 cm (กวำ้ง) 
โปรดดตูวัอย่ำงในดำ้งขวำ 
E. เอกสำรรบัรองกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบ 
F. หลกัฐำนอ่ืน ๆ ส ำหรบักำรพิสจูนข์ำ้งตน้ 

หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสารทีจ่ะยื่น 
 เอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดนอกจำกท่ีระบไุวค้วรยื่นในรูปแบบตน้ฉบบั ไม่ใช่ส  ำเนำ 

โปรดแนบค ำแปลภำษำญ่ีปุ่ นส ำหรบัใบรบัรองแต่ละใบที่เขียนดว้ยภำษำอ่ืนนอกจำกภำษำญ่ีปุ่ น 
กรุณำกรอกชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูแ้ปลในช่องดำ้นล่ำงกำรแปลภำษำญ่ีปุ่ นพรอ้มตรำ
ประทบัหรือเซ็นชื่อทำงดำ้นขวำของชื่อ 
เอกสำรที่ตอ้งยื่นแตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ จะแจง้ขอ้มลูลำ่สดุใหค้ณุทรำบ 

(หน่วย: มม) 

(จำกเว็บไซตส์  ำนกัตรวจคนเขำ้เมือง) 



 
◆ ใบรับรองต่างๆ 

 A. ใบรบัรองกำรศกึษำ 
1. ประกำศนียบตัรจบกำรศึกษำขัน้สดุทำ้ย 
2. กำรถอดเสียง (ตน้ฉบบั) 
3. ถำ้ผูส้มคัรยงัเรียนอยู่ โปรดรบัเอกสำรที่ออกโดยโรงเรียนที่คณุลงทะเบียนอยู่ในปัจจุบนั 

○ ใบรบัรองกำรลงทะเบียน 
○ ใบรบัรองผลกำรเรียน 

 

Ｂ．หลกัฐำนกำรเรียนภำษำญ่ีปุ่ น 
1.หำกคณุผ่ำนกำรสอบของภำษำญ่ีปุ่ นในระดบัใดก็ตำม โปรดสง่ใบรบัรองตน้ฉบบัและ
ใบรบัรองผลกำรเรียน 

2. หำกคณุสอบภำษำญ่ีปุ่ นในโรงเรียนมธัยมหรือมหำวิทยำลยัแลว้ โปรดสง่ผลกำรเรียน 
3.โปรดยืนยนัว่ำใบรบัรองกำรส ำเรจ็กำรศกึษำโรงเรียนสอนภำษำญ่ีปุ่ นนัน้มีเนือ้หำของ
ขอ้บงัคบั 

 
Ｃ．หลกัฐำนกำรท ำงำน (ถำ้ยงัท ำงำนอยู่) 

 ◆ ใบรับรองการสนับสนุนทางการเงนิ 
 A. หนงัสือรบัรองยอดเงินฝำกธนำคำร 

B. หำกญำติ (พ่อแม่ สำมี หรือ ภรรยำ) จะช่วยออกค่ำเรียน 
  1. แบบฟอรม์กำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน (แบบฟอรม์ที่ก ำหนด)  
  2. หลกัฐำนกำรฝำกเงินของผูส้นบัสนนุทำงกำรเงิน (3 ปีที่ผ่ำนมำ) ใบรบัรองรำยได ้ใบรบัรอง

กำรท ำงำน 
  3. หลกัฐำนกำรเป็นญำติ (ส ำเนำทะเบียนบำ้น ฯลฯ ) 

 ◆ ส าเนาหนังสือเดินทาง 
 ท ำส ำเนำทุกหนำ้ยกเวน้หนำ้ว่ำงในหนงัสือเดินทำงของคณุ 

 
◆ อ่ืน ๆ 

 เอกสำรที่โรงเรียนขอรอ้งตำมที่จ  ำเป็น 

* โรงเรียนสอนภำษำญ่ีปุ่ นจะสมคัรขอหนงัสือรบัรองสถำนภำพกำรพ ำนกัเพื่อวีซ่ำนกัเรียนต่ำงชำติ
ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองกระทรวงยติุธรรม กรุณำสมคัรพรอ้มกบัค่ำตรวจคดั
กรองเอกสำรขำ้งตน้ 
 

 

 

 

 

 

 



การแจง้ผลการคัดเลือก 
 หลงัจำกกำรสอบเพื่อเขำ้โรงเรียน เรำจะแจง้ใหค้ณุทรำบในเวลำที่เหมำะสมเก่ียวกบัผลของกำรคดั

กรองเอกสำรและกำรยื่นขอสถำนภำพกำรพ ำนกั เรำวำงแผนที่จะแจง้ใหค้ณุทรำบในปลำยเดือน
กมุภำพนัธส์  ำหรบันกัเรียนเดือนเมษำยนและในปลำยเดือนสิงหำคมส ำหรบันกัเรียนตลุำคม 
 

 

2. จ านวนผู้สมัคร  

 หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน หลักสูตร 2 ปี 
จ ำนวนคน 20 คน 60 คน 

คณุสมบตัิ
ส ำหรบักำร
สมคัร 

ผูท้ี่ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัมธัยมหรือสงูกว่ำ 
(ระยะเวลำกำรศึกษำ 12 ปีขึน้ไปหรือควำมสำมำรถทำงวิชำกำรเทียบเท่ำ 12 ปีขึน้
ไป) 
 
ผูท้ี่มีกำรสอบวดัระดบัภำษำญ่ีปุ่ น N5 หรือสงูกว่ำ 

วิธีกำรคดัเลือก โดยตรวจเอกสำร 
ช่วงเวลำรบั
สมคัร 

1 เมษำยนถึง 10 พฤษภำคม  1 ตลุำคม - 10 พฤศจิกำยน 

เวลำเริ่มกำร
เรียน 

ตลุำคม เมษำยน 

ระยะเวลำกำร
เรียน 

1 ปี 6 เดือน  2 ปี 

สถำนภำพกำร
อยู่อำศยั 

ศกึษำในต่ำงประเทศ 

* ชว่งกำรจบเรียนส ำหรบัหลกัสตูรทัง้สองคือเดือนมีนำคม   

* โรงเรียนจะแบ่งชัน้เรียน 

 

3. ตารางการเรียน 

 

หลกัสตูรช่วงเชำ้  หลกัสตูรช่วงบำ่ย  

โฮมรูม / ท ำ
ควำมสะอำจ 8：50～9：00 

โฮมรูม / ท ำ
ควำมสะอำจ 13：00～13：10 

หลกัสตูรช่วงเชำ้ 

Class 1 & 2  

9：00～10：30 

หลกัสตูรช่วงบำ่ย 

Class 1 & 2 

13：10～14：40 

Break  

10：30～10：50 

Break 

13：40～15：00 

Class 3 & 4  

10：50～12：20 

Class 3 & 4 

15：00～16：30 

โฮมรูม / ท าความสะอาจ 
12：20～12：30 

โฮมรูม / ท าความสะอาจ 
16：30～16：40 



 

4. การช าระเงนิ 

 

เมื่อไดท้ ำกำรตรวจคดักรองเอกสำรโดยโรงเรียนและกำรตรวจสอบสถำนภำพกำรพ ำนกัโดย
ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองที่ญ่ีป่นและออกใบรบัรองสถำนภำพกำรพ ำนกั เรำจะแจง้ใหค้ณุทรำบ
โดยตรงหรือผ่ำนส ำนกังำนต่ำงประเทศ 
เมื่อนัน้ ขอคณุช ำระเงินที่แสดงในดำ้นลำ่งและช ำระค่ำใชจ้่ำยที่ไม่รวมค่ำกำรคดัเลือก แลว้จะแลก
กบัใบรบัรองกำรช ำระเงินและใบอนญุำตเขำ้โรงเรียนและใบรบัรองสถำนภำพกำรพ ำนกัของคณุ 
(โปรดช ำระค่ำธรรมเนียมกำรคดัเลือกเมื่อคณุสง่ใบสมคัร) 
 

หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน (เข้าในเดือนตุลาคม) (รวมภาษี)  

การจัดหมวดหมู่ 
ตอนเข้าโรงเรียน 

 (ปีแรก) 
ปีทีส่อง จ านวนเงนิรวม 

ค่ำธรรมเนียมกำรคดัเลือก ¥27,500  ¥27,500 

ค่ำธรรมเนียมเขำ้โรงเรียน ¥60,500  ¥60,500 

ค่ำเล่ำเรียน  ¥269,500 ¥539,000 ¥808,500 

อื่นๆ ¥140,800 ¥88,000 ¥228,800 

จ านวนเงนิรวม ¥498,300 ¥627,000 ¥1,125,300 

(หน่วย: เยนญ่ีปุ่ น) 

 

หลักสูตร 2 ปี (เข้าเดือนเมษายน)) (รวมภาษี)  

การจัดหมวดหมู่ 
ตอนเข้าโรงเรียน 

 (ปีแรก) 
ปีทีส่อง จ านวนเงนิรวม 

ค่ำธรรมเนียมกำรคดัเลือก ¥27,500  ¥27,500 

ค่ำธรรมเนียมเขำ้โรงเรียน ¥60,500  ¥60,500 

ค่ำเล่ำเรียน  ¥539,000 ¥539,000 ¥1,078,000 

อื่นๆ ¥152,900 ¥110,000 ¥262,900 

จ านวนเงนิรวม ¥779,900 ¥649,000 ¥1,428,900 

(หน่วย: เยนญ่ีปุ่ น) 

* หมำยเหตเุก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำเลำ่เรียน 
・โปรดช ำระค่ำเลำ่เรียนครัง้ที่สองก่อนเริ่มภำคกำรศกึษำใหม่ เรำจะแจง้ใหค้ณุทรำบเวลำกำรสง่เงิน
ที่เฉพำะเจำะจง 
・โดยทั่วไปแลว้ กำรช ำระเงินที่จ่ำยไปแลว้จะไม่สำมำรถสง่คืนไดด้ว้ยเหตผุลใด ๆ 
・ค่ำเลำ่เรียนส ำหรบัปีที่สองจะสำมำรถช ำระเป็นแยกส่วนได ้
 

* วิธีการส่งเงนิ 

ภายในหน่ึงสัปดาหห์ลังจากออกใบรับรองสถานภาพการพ านัก โปรดโอนค่าเรียนและการ
คัดกรองส าหรับปีแรกไปยังบัญชีธนาคารที่โรงเรียนก าหนด   



5. จุดหมายปลายทางของการเรียนและอาชีพ  
 

* เรำจะใหค้ ำชีแ้นะส ำหรบัโรงเรียนอำชีวศกึษำหรือมหำวิทยำลยัต่ำงๆได ้
เรำจะใหค้ ำแนะน ำแก่นกัเรียนแต่ละคนซึ่งจะขึน้อยู่กบัภมูิหลงัทำงกำรศึกษำและแผนกำรใชช้ีวิตใน
ประเทศของคณุเอง หำกจ ำเป็นตอ้งมี เรำจะใหก้ำรฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อกำรศึกษำต่อไป 
นอกจำกนีเ้รำยงัเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบัโรงเรียนกวดวิชำส ำหรบัผูท้ี่ตอ้งกำรสนบัสนุนกำรเรียนรู้
นอกขอบเขตของโรงเรียนสอนภำษำญ่ีปุ่ นนีเ้พื่อสอบเขำ้มหำวิทยำลยัได ้กรุณำติดต่อเรำ 
 

ตวัอย่ำงกำรเรียนเพิ่มเติม 
＊หลกัสตูรเตรียมสอบทกัษะเฉพำะ (SSW) 

 

กำรเรียนกำรสอนนอกโรงเรียน 
＊กวดวิชำส ำหรบักำรเขำ้มหำวิทยำลยั (มีค่ำเรียนเพิ่มเติม) 

หลกัสตูรวิทยำนิพนธห์รืออ่ืนๆ  

 

6. เรื่องอ่ืน ๆ 

（１）งานพารท์ไทม ์

ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองภูมิภำคอนญุำตใหน้กัเรียนที่จะท ำงำนนอกเวลำเรียนไม่เกิน 28 ชั่วโมง
ต่อสปัดำหโ์ดยไม่รบกวนกำรเรียนของคณุ อย่ำงไรก็ตำม ถำ้พบว่ำคณุท ำงำนนอกเวลำมำกก่วำที่
ก ำหนดนี ้คณุอำจไดร้บัค ำสั่งจำกโรงเรียนหรือในบำงกรณีอำจถกูเลิกเรียนจำกโรงเรียนนีห้รือขอให้
กลบัประเทศของคณุได ้

（２） ประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นกัเรียนต่ำงชำติทกุคนที่ลงทะเบียนในโรงเรียนของเรำจะเขำ้ประกนัสขุภำพนี ้ ดว้ยกำรประกนันีค้ณุ
จะจ่ำยเพียง 30% ของค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ 

（３）หอพัก 

ในช่วง 6 เดือนแรกหลงักำรเขำ้โรงเรียน นกัเรียนทุกคนควรเขำ้หอพกัที่โรงเรียนก ำหนดและเรียนรู้
เก่ียวกบัวิถีชีวิตของประเทศญ่ีปุ่ น แต่เมื่อ 6 เดือนครบแลว้ ผูท้ี่ตอ้งกำรยำ้ยออกจำกหอพกัก็จะ
สำมำรถยำ้ยได ้
 

หมำยเหต:ุ มีหอพกัหลำยแห่งในสถำนที่ต่ำงๆ  
 

 (หอ้งพกัส ำหรบั 4-6 คน) 
ค่ำเขำ้หอพกั (ท ำควำมสะอำจ+
ค่ำหอพกัส ำหรบั 2 เดือนแรก) 

19,000 yen + 38,000 yen = 57,000 yen 

ค่ำหอพกัเดือนละ 19,000 yen 

 


