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โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานจากจังหวัดโอซากา
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หลักสูตรระยะยาว
1 ．ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา

ระยะเวลาเรียน

จํานวนชั่วโมง

2 ป

1800 ชั่วโมง

1.5 ป

1350 ชั่วโมง

1 ป

900 ชั่วโมง

ภาคเรียนเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคม

*เรียนวันละ 5 ชั่วโมง สัปดาหละ 25 ชั่วโมง (วันจันทรถึงวันศุกร) ชวงเวลาเรียนมี 2 รอบคือรอบเชา และรอบบาย
ซึ่งจะตัดสินจากผลการสอบแยกชั้นเรียน (ผูที่จะสมัครวีซานักเรียนตางชาติ ไมสามารถเลือกเวลาเรียนได)
*จะไดรับวีซานักเรียนตางชาติ

２ ．จํานวนที่รับ

จํานวนที่รับ 470 คน

(จํานวนนักเรียนทั้งหมด 640 คน)

３ ．ชวงเวลาที่รับสมัคร
ภาคเรียน
เดือนเมษายน
ป 2020
ภาคเรียน
เดือนตุลาคม
ป 2020

ประเภทผูสมัคร

ชวงเวลารับสมัคร

ผูที่จะสมัครวีซานักเรียนตางชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2019

ผูที่ไมตองยื่นขอวีซานักเรียนตางชาติ

วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2020

ผูที่จะสมัครวีซานักเรียนตางชาติ

วันที่ 6 มกราคม 2020 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2020

ผูที่ไมตองยื่นขอวีซานักเรียนตางชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2020 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2020

*ในกรณีที่จํานวนนักเรียนครบตามกําหนดรับสมัครแลว จะทําการปดรับสมัครทันที

４ ．คุณสมบัติของผูสมัคร
(1)เปนผูที่จบการศึกษาหรือกําลังจะจบการศึกษาอยางนอย 12 ปในประเทศของตนเอง
(2)เปนผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และมีคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยไดในประเทศตนเอง
(3)ผูที่โรงเรียนนี้ยอมรับวามีคุณสมบัติเทียบเทาขอ (1)หรือ ขอ (2)
(4)ผูที่อายุ มากกวา 18 ปบริบูรณ
(5)ผูที่เขาใจและเคารพกฎของโรงเรียน รวมไปถึงสามารถใชชีวิตในประเทศญี่ปุนดวยตัวเองได

５ . วิธีการสมัคร
(1) ผูสมัครหรือผูค้ําประกัน สามารถนําเอกสารมาสมัครที่โรงเรียนไดดวยตนเองโดยเจาหนาที่ของโรงเรียน
จะทําการสัมภาษณในวันเดียวกัน
(2) กรณีที่ผูสมัครหรือ ผูค้ําประกันไมไดอยูในประเทศญี่ปุน กรุณาสงเอกสารสมัครทางไปรษณียโดยตรง
*ผูค้ําประกัน คือผูที่ดูแลรับผิดชอบ ผูสมัครในขั้นตอนการสมัคร และระหวางที่อาศัยอยูที่ประเทศญี่ปุน

６ . เวลาทําการและสถานที่รับสมัคร
ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015 Tel: (06) 6372-1444

วันจันทร ถึง วันศุกร 9：30 - 17：30
*ยกเวน วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดที่โรงเรียนกําหนด
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７ . คาเรียน (หนวย : เงินเยน)
(1)คาสมัคร 20,000 เยน (เฉพาะผูที่ยื่นขอวีซานักเรียนตางชาติ)
(2)คาแรกเขา 50,000 เยน
(3)คาเลาเรียน
*หากชําระคาเลาเรียนแบบเหมา 1 ป จะไดลดคาเลาเรียน 50,000 เยน
ระยะเวลาเรียน
2 ป
1.5 ป
1 ป

รายป

ชําระทั้งป

ปที่ 1

760,000 เยน

ปที่ 2

แบงชําระ
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

710,000 เยน

380,000 เยน

380,000 เยน

760,000 เยน

710,000 เยน

380,000 เยน

380,000 เยน

ปที่ 1

760,000 เยน

710,000 เยน

380,000 เยน

380,000 เยน

ปที่ 2 (ครึ่งป)

380,000 เยน

380,000 เยน

380,000 เยน

ปที่ 1

760,000 เยน

710,000 เยน

380,000 เยน

380,000 เยน

(4)คาใชจายของกิจกรรม 10,000 เยน(1 ป)
(5)คาประกันภัย 6,500 เยน(1 ป) (ผูที่ยื่นขอวีซานักเรียนตางชาติ)
คาประกันภัย 2,500 เยน(1 ป) (ผูที่ไมตองยื่นขอวีซานักเรียนตางชาติ)
*ผูที่สมัคร หลักสูตร 1.5 ป ตองชําระคาใชจายของกิจกรรม 5,000 เยน และคาประกันภัย 4,000 เยน
หรือ 2,000 เยน(ผูที่ไมตองยื่นขอวีซานักเรียน)ในปที่ 2

*ขอบังคับ
①ทางโรงเรียนอาจจะปฏิเสธการแบงจายหากมีปญหาทางเอกสาร
②ในกรณีเลือกชําระแบบแบงจาย ตองชําระเงินหลังจากเขา เรียนประมาณ 4 เดือน
③คาสมัคร คาแรกเขาและคาประกันจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม
④ทางโรงเรียนจะคืนคาเลาเรียนในสวนของเทอมตอไปให หากเปนไปตามเงื่อนไข ตอไปนี้
(1)กรณีที่ศึกษาตอมหาวิทยาลัย
(2)กรณีที่จําเปนตองกลับประเทศโดยยื่นใบลาออกตอโรงเรียนแลว
(3)กรณีที่ถูกปฏิเสธการขอวีซานักเรียน
(4)กรณีที่สงใบยกเลิกการเขาเรียน
*ในกรณีที่ตรงตามเงื่อนไขขางตน ตองแจงภายในเวลาตอไป
ภาคเรียนเดือนเมษายน:เวลา 17:00 วันที่ 31 มีนาคม 2020
ภาคเรียนเดือนตุลาคม:เวลา 17:00 วันที่ 30 กันยายน 2020
⑤นักเรียนตองสมัครประกันสุขภาพของรัฐบาลญี่ปุน แลวตองรับผิดชอบคาใชจายเอง
⑥คาเลาเรียนไมไดรวมคาหนังสือเรียน (คาหนังสือเรียน:ภาคละ ประมาณ 10,000 เยน - 26,000 เยน)
⑦คาตรวจสุขภาพรวมอยูในคาประกันภัยแลว
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ขั้นตอนการสมัครจนถึงวันเปดเรียน
1 .ผูทต
ี่ อ
 งสมัครขอวีซา นักเรียนตางชาติ
① ผูค้ําประกันอยูที่ญี่ปุน ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน

● รับฟงคําอธิบายจากทางโรงเรียน

▼

② ผูค้ําประกันอยูที่ญี่ปุน ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน

● ยื่นใบสมัคร

▼

③ ＥＣＣ

● สําหรับผูสอบผาน หรือเอกสารผานการคัดเลือก ทางโรงเรียนจะ ออกใบอนุญาตเขาเรียน ใหแกผูที่สอบผาน
และทางโรงเรียนทําการยื่นเอกสารที่จําเปนที่กระทรวงยุติธรรม

▼

④ ผูค้ําประกันอยูที่ญี่ปุน ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน

● ชําระคาสมัครสอบคัดเลือก

▼

⑤ กระทรวงยุติธรรม

● ตรวจสอบสถานภาพการพํานัก และออกใบรับรองสถานภาพ

▼

⑥ ผูค้ําประกันอยูที่ญี่ปุน ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน
● ผูที่ออกคาใชจายทําการชําระคาเลาเรียน และคาแรกเขาตามที่โรงเรียนกําหนด
● นักเรียนจะไดรับใบรับรองสถานภาพตัวจริงเมื่อยืนยันการโอนคาเลาเรียนเรียบรอยแลว
▼

⑦ ผูที่ประสงคจะเขาเรียน

● ผูที่ประสงคจะเขาเรียนนําใบรับรองสถานภาพ ไปยื่นขอวีซาที่สถานทูต ญี่ปุน
ประจําประเทศไทยหลังจากไดรับวีซา เขาสูขั้นตอนการเตรียมตัวเดินทางไป

▼

(ไดรับวีซา)
▼

*การทําหนังสือเดินทาง กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่จําเปนในการออกหนังสือเดินทางที่หนวยงานรับผิดชอบ

(เดินทางถึงญี่ปุนและมาที่โรงเรียน)
▼

(เขาสอบเพื่อแยกชั้นเรียน)
● ผูที่ประสงคจะเขาเรียน กรุณามาถึงญี่ปุนกอนวันเปดภาคเรียนประมาณ 6 วัน
● กรณีมาถึงญี่ปุนหลังวันเปดภาคเรียน อาจจะถูกคัดชื่อออกจากโรงเรียนได
● โรงเรียนจะแบงชั้นเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนและจุดมุงหมายในการเรียน

2 .ผูทไ
ี่ มจาํ เปนตองยื่นขอวีซา นักเรียนตางชาติ
① ผูค้ําประกันอยูที่ญี่ปุน ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน

● รับฟงคําอธิบายจากทางโรงเรียน

▼

② ผูค้ําประกันอยูที่ญี่ปุน ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน

● ยื่นเอกสารสมัครเรียน

▼

③ ＥＣＣ

● ตรวจเอกสาร

▼

④ ผูค้ําประกันอยูที่ญี่ปุน ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน

● ชําระคาแรกเขา และ คาเลาเรียน

▼

⑤ ผูที่ประสงคจะเขาเรียน

● เขารับการสอบ แยกชั้นเรียน
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เอกสารที่ใชในการสมัคร
１． ผูทต
ี่ อ
 งยื่นขอวีซา นักเรียนตางชาติ
ผูที่ประสงคจะเขาศึกษา กรุณายื่นเอกสาร ดังนี้
(1)ใบสมัครเรียน
*กรณีที่ประวัติการศึกษา และ ระยะเวลาการศึกษา แตกตางจากเกณฑทั่วไป กรุณาแนบเอกสารที่อธิบายเหตุผล
โดยที่สถานศึกษาเดิมเปนผูออกมาดวย
*กรุณาเขียนเหตุผลในการมาศึกษาตอประเทศญี่ปุน อยางละเอียดและชัดเจน
*ผูที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม หรือ มหาวิทยาลัยแลว และกําลังเรียนภาษาญี่ปุนในโรงเรียนสอนภาษา
โดยเขาเรียน 5 วัน รวมเวลาเรียนมากกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห ใหกรอกคําวา “นักเรียน” ลงในชองอาชีพ
รวมทั้งเขียน ชื่อ ที่อยูของโรงเรียนสอนภาษา
*เอกสารทั้งหมดจะกรอกดวยลายมือ หรือ คอมพิวเตอร และลงชื่อ
(2)ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ( ตัวจริง ) หรือ ใบปริญญาบัตร ( ตัวจริง )
(3)รูปถาย ขนาด 4X3 ซม. ( 1 นิ้วครึ่ง )
รูปถายหนาตรง ครึ่งตัว ไมสวมหมวก จํานวน 4 รูป ตองเปนรูปที่ถายภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน
(4)สําเนาหนังสือเดินทาง
(5)เอกสารผลการสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน เชิงปฏิบัติ J.TEST,NAT-TEST
(6)ใบรับรองสถานภาพการทํางานจากที่ทํางาน
(เขียนรายละเอียดการทํางาน กรณีที่มีกําหนดการจะกลับไปรับตําแหนงเดิม ใหระบุดวย)
(7)หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา
( กรณีที่กําลังจะจบการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียน ใหยื่น หนังสือรับรองวาจะจบการศึกษา )
(8)สําเนาทะเบียนบาน ( ในครอบครัวทุกคน )
(9)หนังสือสัญญา
*ผูที่ประสงคจะเขาเรียน และผูค้ําประกัน ใหลงลายมือชื่อตนเอง
ตามกฎของโรงเรียน：①โดยทางโรงเรียนจะเปนผูพิจารณาอนุญาตทํางานพิเศษ
<คุณสมบัติทํางานพิเศษ>
ผูที่เขาเรียนสม่ําเสมอ และมีผลการเรียนดี ในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเขาเรียน
ผูที่ไมมีปญหาในการเขาเรียน และผลการเรียนดีในระยะ 6 เดือนหลังจากเขาเรียน
②นักเรียนตองตั้งใจเรียนโดยไมขาด มาสาย ลาเรียน
③ผูที่ยื่นขอวีซานักเรียนตางชาติไมสามารถเลือกเวลาชั้นเรียนได
*(4)(5)(6)(7) ยื่นเฉพาะผูที่ตรงตามเงื่อนไข
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ผูอ
 อกคาใชจา ย กรุณายืน
่ เอกสาร ดังนี้
〔กรณีทผ
ี่ อ
ู อกคาใชจาย อยูน
 อกประเทศญีป
่ น
ุ 〕
(1) หนังสือสัญญาการออกคาใชจาย (เขียนดวยตัวเอง)
*2.(1) วิธีการชําระคาเลาเรียน กรุณาทําเครื่องหมาย ○ รอบวิธีชําระเงินที่ตองการ
*2.(3)วิธีชําระคาใชจายในระหวางผูเขาเรียนอยูที่ญี่ปุนใหระบุ จํานวนเงินที่ถือตอนเขาประเทศญี่ปุนผูเขาเรียน
รวมทั้งจํานวนเงินและจํานวนครั้งที่โอน (เชน 1 ครั้งตอเดือน เปนตน) ใหชัดเจน
(2) เอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร
นักเรียนภาคเรียนเดือนเมษายน กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2019
นักเรียนภาคเรียนเดือนตุลาคม กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 เมษายน 2020
(3) เอกสารแสดงสถานภาพการทํางานและในกรณีที่เปนเจาของกิจการ ตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการ
(4) เอกสารรับรองยอดเงินรายไดประจําป (ปจจุบัน) หรือใบรับรองเสียภาษี
(5) เอกสารรับรอง แสดงความสัมพันธกับผูสมัคร
*ผูที่ออกคาใชจาย เปนญาติชั้นที่ 3 ตามกฎหมาย (กรณีที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาปรึกษาเจาหนาที่)

〔กรณีทผ
ี่ อ
ู อกคาใชจา ยเปนบุคคลอืน
่ นอกเหนือจากผูเ ขาเรียน และเปนผูอ
 าศัยอยูใ นประเทศญีป
่ น
ุ 〕
(1) หนังสือสัญญาการออกคาใชจาย (ที่เขียนดวยตนเอง)
(2) ใบรับรองการชําระภาษี (ที่ระบุรายได)
(3) เอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร
(4) ใบรับรองการทํางาน
พนักงานบริษัท --------------------ใบรับรองสถานภาพการทํางาน
กรรมการบริหารบริษัท------------- ใบจดทะเบียนบริษัท
ประกอบกิจการสวนตัว ------------- สําเนาใบจดทะเบียนกิจการ
(5) ทะเบียนบาน (มีรายชื่อของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด)แสดงรายชื่อของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด
*ในกรณีเปนชาวตางชาติ ตองแสดงเอกสารการจดทะเบียนชาวตางชาติ
(6) เอกสารสวนตัวรับรองความสัมพันธกับผูสมัครเชน สําเนาทะเบียนบาน หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ
*ผูที่ออกคาใชจาย เปนญาติภายในชั้นที่ 3 ลําดับตามกฎหมาย
(กรณีที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาปรึกษากับเจาหนาที่)

〔กรณีทผ
ี่ ส
ู มัครรับผิดชอบคาใชจา ยดวยตนเอง〕
(1) เอกสารรับรองยอดเงินฝากในธนาคาร(เอกสารที่ยืนยันทรัพยสินของผูสมัคร)
(2) เอกสารแสดงสถานภาพการทํางาน
(3) ใบรับรองรายได หรือ ใบรับรองการชําระภาษีที่ระบุรายได(ปจจุบัน)
(4) หนังสือรับรองการออกคาใชจาย

กรุณากรอกเฉพาะขอ 2.(1) (2) (3) และลงชื่อในเอกสาร

〈ขอควรระวัง〉
1.เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ กรุณาแนบเอกสารที่แปลเปนภาษาญี่ปุนมาดวย
2.นอกจากเอกสารที่ระบุขางตน อาจมีกรณีที่ตองขอใหยื่นเอกสารอื่นที่จําเปนในการขอวีซาเพิ่มเติมและเอกสาร
ที่กลาวมาเปนสิ่งที่จําเปนตองนําไปยื่นกองตรวจคนเขาเมือง ดังนั้น ตองเปนเอกสารที่เปนความจริง
3.กรณีมีเอกสารที่ไมสามารถยื่นได กรุณาปรึกษากับเจาหนาที่
4.เกี่ยวกับเอกสารที่ยื่น กรุณายื่นตามวันดังนี้
นักเรียนภาคเรียนเดือนเมษายน กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2019
นักเรียนภาคเรียนเดือนตุลาคม กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2020
5. กรุณาระบุชื่อหนวยงานที่ออกเอกสารในเอกสารรับรอง
6.กรณีที่ผูค้ําประกันอยูในประเทศญี่ปุน กรุณายื่นหนังสือค้ําประกันดวย
เอกสารที่ใชในการสมัคร ใหถายเอกสารสวนที่กอนกรอกและหลังกรอกรายละเอียดไวดวย เพื่อเปนหลักฐานได
7.โรงเรียนแนะนําวาทําสําเนาของเอกสาร ซึ่งไดอธิบายไปแลวเก็บไวเองดวย
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２． ผูทไ
ี่ มจาํ เปนตองยื่นขอวีซา นักเรียนตางชาติ
(1) ใบสมัครเรียน
(2) ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ( ตัวจริง ) ใบรับรองวากําลังจะจบการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ( ตัวจริง )
(3) รูปถาย ขนาด 4X3 ซม.
( 1 นิ้วครึ่ง รูปถายหนาตรง ครึ่งตัว ไมสวมหมวก จํานวน 2 รูป ตองเปนรูปที่ถายภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน )
(4) สําเนาหนังสือเดินทาง
(5) หนังสือสัญญา
(6) สําเนาบัตรรับรองถิ่นที่อยู
*(2)(4)(6)ยื่นเฉพาะผูที่มีเอกสารดังกลาว

หลักสูตรระยะสั้น
ขั้นตอนการสมัครงาย เพราะหลักสูตรนี้ ไมจําเปนตองขอวีซานักเรียน ผูที่มีวีซาชั่วคราว หรือวีซาอืน
่ ๆ
สามารถเรียนไดและพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุนในชวงเวลาสั้น ๆ หากตองการสมัครหลักสูตรระยะยาวตอ
ก็สามารถสมัครตอไดเชนกัน
１ .ภาคการศึกษา
เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม และเดือนมกราคม
*กอนที่จะเริ่มเรียน นักเรียนตองเขาการสอบแยกชั้นเรียน และสามารถเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถ
*จะเรียนพรอมกันนักเรียนของหลักสูตรระยะยาว
２ ．คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูที่อายุ มากกวา 18 ปบริบูรณ (ในกรณีที่อายุต่ํากวา 18 ป หากผูอํานวยการหลักสูตรอนุญาตก็สามารถเรียนได)
３ ． วิธีการสมัคร

กรุณายื่นใบสมัครเรียน รูปถายจํานวน 1 รูป สําเนาหนังสือเดินทาง

４ .คาเรียน (หนวย : เงินเยน)
ชวงเวลาที่เรียน

คาลงทะเบียน

คาเลาเรียน

3 เดือน ( จํานวนวันที่เรียน คือ 45 วัน )

25,000 เยน

197,800 เยน

6 เดือน ( จํานวนวันที่เรียน คือ 90 วัน )

50,000 เยน

380,000 เยน

* หากคุณตองการเรียนชวงเวลาอื่นนอกเหนือจากชวงเวลาขางตน กรุณาติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคาเลาเรียน
*คาเลาเรียนไมไดรวมคาหนังสือเรียน (ภาคละ ประมาณ 10,000 เยน - 26,000 เยน) ,
คาใชจายของกิจกรรม(3 เดือน:2,500 เยน , 6 เดือน:5,000 เยน) และคาประกันภัย(3 เดือน - 6 เดือน: :2,000 เยน)
คาแรกเขาและคาประกันจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม
*ทางโรงเรียนจะคืนคาเลาเรียนให หากนักเรียนแจงภายในเวลาตอไป
ภาคการศึกษาเดือนเมษายน :เวลา 17:00 วันที่ 31 มีนาคม 2020
ภาคการศึกษาเดือนมิถุนายน :เวลา 17:00 วันที่ 29 พฤษภาคม 2020
ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม:เวลา 17:00 วันที่ 30 กันยายน 2020
ภาคการศึกษาเดือนมกราคม:เวลา 17:00 วันสุดทายของชั้นเรียนใบธันวาคม 2020
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