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 หลักสตูรระยะยาว  
 

１ . ภาคการศกึษา 

ภาคการศกึษา ระยะเวลาเรยีน จ านวนชัว่โมง 

ภาคเรยีนเดอืนเมษายน 
และเดอืนตลุาคม 

2  ปี 1800  ชัว่โมง 

1.5  ปี 1350  ชัว่โมง 

1  ปี 900  ชัว่โมง 
 

*เรยีนวันละ 5 ชัว่โมง สปัดาหล์ะ 25 ชัว่โมง (วันจันทรถ์งึวันศกุร)์ ชว่งเวลาเรยีนม ี2 รอบคอืรอบเชา้ และรอบบา่ย 

      ซึง่จะตัดสนิจากผลการสอบแยกชัน้เรียน (ผูท่ี้จะสมัครวีซ่านักเรียนต่างชาต ิไม่สามารถเลือกเวลาเรียนได)้ 

*จะไดร้ับวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ
 

２ . จ านวนทีร่ับ     

จ านวนทีร่ับ 470 คน  (จ านวนนักเรยีนทัง้หมด 640 คน) 
 

３ . ชว่งเวลาทีร่ับสมคัร 

                ประเภทผูส้มัคร ชว่งเวลารับสมัคร 

ภาคเรยีน 
เดอืนเมษายน 
ปี 2021 

ผูท้ีจ่ะสมัครวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ วันที ่1 กรกฎาคม 2020 ถงึ วันที ่30 พฤศจกิายน 2020 

ผูท้ีไ่มต่อ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ วันที ่1 ตลุาคม 2020 ถงึ วันที ่31 มนีาคม 2021 

ภาคเรยีน 
เดอืนตลุาคม 
ปี 2021 

ผูท้ีจ่ะสมัครวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ วันที ่4 มกราคม 2021 ถงึ วันที ่31 พฤษภาคม 2021 

ผูท้ีไ่มต่อ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ วันที ่1 เมษายน 2021 ถงึ วันที ่30 กันยายน 2021 

 *ในกรณีทีจ่ านวนนักเรยีนครบตามก าหนดรับสมัครแลว้ จะท าการปิดรับสมคัรทันท ี
 

４ . คณุสมบตัขิองผูส้มัคร  
  (1) เป็นผูท้ีจ่บการศกึษาหรอืก าลังจะจบการศกึษาอยา่งนอ้ย 12 ปีในประเทศของตนเอง  

  (2) เป็นผูท้ีจ่บการศกึษาระดับมัธยมปลาย และมคีุณสมบัตทิีจ่ะเขา้ศกึษาต่อในระดับมหาวทิยาลัยไดใ้นประเทศตนเอง 

 (3) ผูท้ีโ่รงเรยีนนี้ยอมรับวา่มคีณุสมบัตเิทยีบเทา่ขอ้ (1)หรอื ขอ้ (2)  

 (4) ผูท้ีอ่าย ุมากกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ 

 (5) ผูท้ีเ่ขา้ใจและเคารพกฎของโรงเรยีน รวมไปถงึสามารถใชช้วีติในประเทศญีปุ่่ นดว้ยตัวเองได ้
 

５ . วธิกีารสมคัร  
(1) ผูส้มัครหรอืผูค้ ้าประกนั  สามารถน าเอกสารมาสมัครทีโ่รงเรยีนไดด้ว้ยตนเองโดยเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีน 

จะท าการสมัภาษณ์ในวันเดยีวกนั 

(2) กรณีทีผู่ส้มัครหรอื ผูค้ ้าประกันไมไ่ดอ้ยูใ่นประเทศญีปุ่่ น กรณุาสง่เอกสารสมัครทางไปรษณียโ์ดยตรง 

             *ผูค้ ้าประกนั คอืผูท้ีด่แูลรับผดิชอบ ผูส้มคัรในขัน้ตอนการสมัคร และระหวา่งทีอ่าศัยอยูท่ีป่ระเทศญีปุ่่ น 
 

６ . เวลาท าการและสถานทีร่ับสมัคร   
ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course 

1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015  Tel: (06) 6372-1444 

วันจันทร ์ถงึ วันศกุร ์  9：30 - 17：30 

*ยกเวน้ วันหยดุนักขัตฤกษ์และวันหยดุทีโ่รงเรยีนก าหนด 
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７ . คา่เรยีน (หน่วย : เงนิเยน) 
(1) คา่สมัคร 20,000 เยน (เฉพาะผูท้ีย่ืน่ขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาต)ิ 

(2) คา่แรกเขา้ 50,000 เยน 

(3) คา่เลา่เรยีน 

 *หากช าระค่าเล่าเรียนแบบเหมา 1 ปี จะไดล้ดค่าเล่าเรียน 50,000 เยน 

ระยะเวลาเรยีน 
  

รายปี ช าระทัง้ปี 
แบง่ช าระ 

  ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

2 ปี 
ปีที ่1 760,000 เยน 710,000 เยน 380,000 เยน 380,000 เยน 

ปีที ่2 760,000 เยน 710,000 เยน 380,000 เยน 380,000 เยน 

1.5 ปี 
ปีที ่1 760,000 เยน 710,000 เยน 380,000 เยน 380,000 เยน 

ปีที ่2 (คร่ึงปี) 380,000 เยน 380,000 เยน 380,000 เยน 
 

1 ปี ปีที ่1 760,000 เยน 710,000 เยน 380,000 เยน 380,000 เยน 

(4)คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  

ระยะเวลาเรยีน 

 

คา่ใชจ้่ายของกจิกรรม 
คา่ประกันภัย 

คา่หนังสอืเรยีน 
 ผูท้ีจ่ะสมัครวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ ผูท้ีไ่มต่อ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ

2 ปี 
ปีที ่1 10,000 เยน 7,000 เยน 3,000 เยน 60,000 เยน 

ปีที ่2 10,000 เยน 7,000 เยน 3,000 เยน 60,000 เยน 

1.5 ปี 
ปีที ่1 10,000 เยน 7,000 เยน 3,000 เยน 60,000 เยน 

ปีที ่2  
(คร่ึงปี) 5,000 เยน 5,000 เยน 3,000 เยน 30,000 เยน 

1 ปี ปีที ่1 10,000 เยน 7,000 เยน 3,000 เยน 60,000 เยน 
  

*ขอ้บังคับ 
①ทางโรงเรียนอาจจะปฏเิสธการแบง่จา่ยหากมปัีญหาทางเอกสาร 
②ในกรณีเลือกช าระแบบแบง่จ่าย ตอ้งช าระเงนิหลังจากเขา้ เรยีนประมาณ 4 เดอืน  
③คา่สมัคร คา่แรกเขา้และคา่ประกนัภัยจะไมม่กีารคนืให ้ไมว่า่กรณีใด ๆ  ก็ตาม 
  ทางโรงเรยีนจะคนืคา่หนังสอืเรยีนสว่นทีเ่หลอืจากการจัดท าเอกสารประกอบการเรยีนใหก้บันักเรยีน 
เมือ่ส าเร็จการศกึษา 
และหากทางโรงเรยีนไดท้ าการซือ้หรอืสัง่ซือ้หนังสอืเรยีนไปแลว้ ทางโรงเรยีนจะไมส่ามารถคนืเงนิใหไ้ด ้ 
ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

④ทางโรงเรยีนจะคนืคา่เลา่เรยีนในสว่นของเทอมตอ่ไปให ้หากเป็นไปตามเงือ่นไข  ตอ่ไปนี้ 
 (1) กรณีทีศ่กึษาตอ่มหาวทิยาลัย 
 (2) กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งกลับประเทศโดยยืน่ใบลาออกตอ่โรงเรยีนแลว้ 
 (3) กรณีทีถู่กปฏิเสธการขอวีซ่านักเรียน 
 (4) กรณีทีส่่งใบยกเลกิการเขา้เรียน 

* ในกรณีทีต่รงตามเงือ่นไข (1)-(4) ตอ้งท าการแจง้ภายในระยะเวลา ดังตอ่ไปนี้ 
 ภาคเรยีนเมษายน : ภายในวันและเวลาท าการวันสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม 
 ภาคเรยีนตลุาคม : ภายในวันและเวลาท าการวันสดุทา้ยของเดอืนกนัยายน 

⑤นักเรยีนตอ้งสมัครประกนัสขุภาพของรัฐบาลญีปุ่่ น แลว้ตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง  
เวลาเจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บนักเรยีนจะจา่ยคา่รักษาพยาบาล 30% ของราคาเต็ม 

⑥คา่ตรวจสขุภาพรวมอยูใ่นค่าประกนัภัยแลว้ 
⑦หลักสตูรนี ้ไมส่ามารถใชร้ะบบสนับสนุนการศกึษาระดับสงู ระบบใหมข่องรัฐบาลญีปุ่่ น ทีไ่มเ่สยีคา่เลา่เรยีนได ้
⑧หากนักเรยีนไม่สามารถมาโรงเรยีนไดด้ว้ยเหตุผล เชน่ มกีารระบาดของโรคตดิตอ่ โรงเรยีนจะจัดท าเรยีนการสอนทาง 
อนิเทอรเ์น็ต ซึง่ในเวลานัน้ นักเรยีนตอ้งเตรยีมอปุกรณ์อนิเตอรเ์น็ตดว้ยตนเองใหพ้รอ้ม ส าหรับบทเรยีนน้ี 
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ขัน้ตอนการสมัครจนถงึวันเปิดเรยีน 
 

１．ผูท้ีต่อ้งสมัครขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ
 
① ผูค้ า้ประกันอยูท่ีญ่ีปุ่่ น  ・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ● รับฟังค าอธบิายจากทางโรงเรยีน(สามารถสอบถามทางอนิเทอรเ์น็ตได)้ 

  ▼ 

② ผูค้ า้ประกันอยูท่ีญ่ีปุ่่ น  ・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ● ช าระคา่สมัครสอบคัดเลอืก  ยืน่ใบสมัคร  

  ▼ 

③ＥＣＣ  ● ส าหรับผูส้อบผา่น หรอืเอกสารผา่นการคดัเลอืก ทางโรงเรยีนจะ ออกใบอนุญาตเขา้เรยีน ใหแ้กผู่ท้ีส่อบผา่น 

และทางโรงเรยีนท าการยืน่เอกสารทีจ่ าเป็นทีก่ระทรวงยตุธิรรม 

▼  

④ กระทรวงยตุธิรรม  ● ตรวจสอบสถานภาพการพ านัก และออกใบรับรองสถานภาพ 

  ▼ 

⑤ ผูค้ า้ประกันอยูท่ีญ่ีปุ่่ น  ・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน 

● ผูท้ีอ่อกคา่ใชจ่้ายท าการช าระคา่เลา่เรยีน  และคา่แรกเขา้ตามทีโ่รงเรยีนก าหนด 

● นักเรยีนจะไดรั้บใบรับรองสถานภาพตัวจรงิเมือ่ยนืยันการโอนคา่เลา่เรยีนเรยีบรอ้ยแลว้                       

  ▼ 

⑥ ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน   ● ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีนน าใบรับรองสถานภาพ ไปยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตู ญีปุ่่ น 

ประจ าประเทศไทยหลังจากไดรั้บวซีา่ เขา้สูขั่น้ตอนการเตรยีมตัวเดนิทางไป   

▼                                                           

(ไดรั้บวซีา่)      

▼  *การท าหนังสอืเดนิทาง  กรุณาสอบถามเกีย่วกับเอกสารทีจ่ าเป็นในการออกหนังสอืเดนิทางทีห่น่วยงานรับผดิชอบ 

(เดนิทางถงึญีปุ่่ นและมาทีโ่รงเรยีน)      

  ▼ 

(เขา้สอบเพือ่แยกชัน้เรยีน)   

● ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน กรุณามาถงึญีปุ่่ นกอ่นวันเปิดภาคเรยีนประมาณ 6 วัน 

● กรณีมาถงึญีปุ่่ นหลังวันเปิดภาคเรยีน  อาจจะถกูคดัชือ่ออกจากโรงเรยีนได ้                                                                           

● โรงเรยีนจะแบง่ชัน้เรยีนตามระดับความสามารถทางภาษาญีปุ่่ นและจดุมุง่หมายในการเรยีน 

 

２．ผูท้ีไ่มจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ
 
① ผูค้ า้ประกันอยูท่ีญ่ีปุ่่ น  ・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ● รับฟังค าอธบิายจากทางโรงเรยีน 

   ▼ 

② ผูค้ า้ประกันอยูท่ีญ่ีปุ่่ น  ・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ●  ยืน่เอกสารสมคัรเรยีน   

▼                                                                                                                            

③ＥＣＣ  ●  ตรวจเอกสาร 

   ▼ 

④ ผูค้ า้ประกันอยูท่ีญ่ีปุ่่ น  ・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน   ●   ช าระคา่แรกเขา้ และ คา่เลา่เรยีน 

   ▼ 

⑤ ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ●  เขา้รับการสอบ แยกชัน้เรยีน 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการสมัคร 
 

１．ผูท้ีต่อ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้ศกึษา กรณุายืน่เอกสาร ดงันี ้
(1) ใบสมัครเรยีน 

*กรณีทีป่ระวัตกิารศกึษา  และ ระยะเวลาการศกึษา แตกตา่งจากเกณฑท์ั่วไป กรณุาแนบเอกสารทีอ่ธบิายเหตผุล 

               โดยทีส่ถานศกึษาเดมิเป็นผูอ้อกมาดว้ย 
*กรณุาเขยีนเหตผุลในการมาศกึษาตอ่ประเทศญีปุ่่ น อยา่งละเอยีดและชดัเจน 

       *ผูท้ีจ่บการศกึษาจากโรงเรยีนมัธยม หรอื  มหาวทิยาลัยแลว้ และก าลังเรยีนภาษาญีปุ่่ นในโรงเรยีนสอนภาษา  

โดยเขา้เรยีน 5 วัน รวมเวลาเรยีนมากกวา่ 20 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์ใหก้รอกค าวา่  “นักเรยีน” ลงในชอ่งอาชพี  

รวมทัง้เขยีน ชือ่ ทีอ่ยูข่องโรงเรยีนสอนภาษา   

*เอกสารทัง้หมดจะกรอกดว้ยลายมอื หรอื คอมพวิเตอร ์และลงชือ่ 

(2) ใบรับรองการส าเร็จการศกึษาขัน้สงูสดุ ( ตัวจรงิ )  หรอื ใบปรญิญาบัตร ( ตัวจรงิ )  

(3) รปูถา่ย ขนาด 4X3 ซม. ( 1 นิว้ครึง่ ) 

รปูถา่ยหนา้ตรง  ครึง่ตัว ไม่สวมหมวก จ านวน 4 รปู ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

(4) ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

(5) เอกสารผลการสอบวัดระดับความรูภ้าษาญีปุ่่ น และการสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่ น เชงิปฏบิัต ิJ.TEST,NAT-TEST 

(6) ใบรับรองสถานภาพการท างานจากทีท่ างาน 

( เขยีนรายละเอยีดการท างาน  กรณีทีม่กี าหนดการจะกลับไปรับต าแหน่งเดมิ ใหร้ะบดุว้ย ) 

(7) หนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนักเรยีน  นักศกึษา  

( กรณีทีก่ าลังจะจบการศกึษาระดับสงูสดุจากโรงเรยีน ใหย้ืน่ หนังสอืรับรองวา่จะจบการศกึษา )  

(8) ส าเนาทะเบยีนบา้น  ( ในครอบครัวทกุคน ) 

     (9) หนังสอืสญัญา 

 *ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน และผูค้ ้าประกนั ใหล้งลายมอืชือ่ตนเอง 

 

ตามกฎของโรงเรยีน：①โดยทางโรงเรยีนจะเป็นผูพ้จิารณาอนุญาตท างานพเิศษ  

<คณุสมบัตทิ างานพเิศษ> 

ผูท้ีเ่ขา้เรยีนสม ่าเสมอ และมผีลการเรยีนด ีในระยะเวลา 3 เดอืนหลังจากเขา้เรยีน 

ผูท้ีไ่มม่ปัีญหาในการเขา้เรยีน และผลการเรยีนดใีนระยะ 6 เดอืนหลังจากเขา้เรยีน 

②นักเรยีนตอ้งตัง้ใจเรยีนโดยไมข่าด มาสาย ลาเรยีน 

③ผูท้ีย่ืน่ขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาตไิมส่ามารถเลอืกเวลาชัน้เรยีนได ้

*(4)(5)(6)(7)  ยืน่เฉพาะผูท้ีต่รงตามเงือ่นไข 

 

ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย กรณุายืน่เอกสาร ดังนี ้
〔กรณทีีผู่อ้อกคา่ใชจ้า่ย อยูน่อกประเทศญีปุ่่ น〕 

 (1) หนังสอืสญัญาการออกคา่ใชจ้า่ย (เขยีนดว้ยตัวเอง) 

    *2.(1) วธิกีารช าระคา่เล่าเรยีน กรณุาท าเครือ่งหมาย ○ รอบวธิชี าระเงนิทีต่อ้งการ 

              *2.(3)วธิชี าระคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งผูเ้ขา้เรยีนอยูท่ีญ่ีปุ่่ นใหร้ะบ ุจ านวนเงนิทีถ่อืตอนเขา้ประเทศญีปุ่่ นผูเ้ขา้เรยีน   

รวมทัง้จ านวนเงนิและจ านวนครัง้ทีโ่อน (เชน่ 1 ครัง้ตอ่เดอืน เป็นตน้) ใหช้ดัเจน  

 (2) เอกสารรับรองทางการเงนิจากธนาคาร 

 นักเรยีนภาคเรยีนเดอืนเมษายน  กรณุายืน่เอกสารทีอ่อกหลังจากวันที ่1 ตุลาคม 2020 

 นักเรยีนภาคเรยีนเดอืนตุลาคม  กรณุายืน่เอกสารทีอ่อกหลังจากวันที ่1 เมษายน 2021 

 (3) เอกสารแสดงสถานภาพการท างานและในกรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งมหีนังสอืรับรองการจดทะเบยีนกจิการ 

 (4) เอกสารรับรองยอดเงนิรายไดป้ระจ าปี (ปัจจบุัน) หรอืใบรับรองเสยีภาษี 

 (5)  เอกสารรับรอง แสดงความสมัพันธก์บัผูส้มัคร 

              *ผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย  เป็นญาตชิัน้ที ่3 ตามกฎหมาย (กรณีทีน่อกเหนือจากนี้ กรณุาปรกึษาเจา้หนา้ที)่ 

http://www.japanese2thai.com/auto/jsp/dicttran_thjp1.jsp?testvalue=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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〔กรณีทีผู่อ้อกคา่ใชจ้า่ยเป็นบคุคลอืน่นอกเหนือจากผูเ้ขา้เรยีน และเป็นผูอ้าศัยอยู่ในประเทศญีปุ่่ น〕  
 (1) หนังสอืสญัญาการออกคา่ใชจ้า่ย (ทีเ่ขยีนดว้ยตนเอง) 
 (2) ใบรับรองการช าระภาษี (ทีร่ะบรุายได)้ 

 (3) เอกสารรับรองทางการเงนิจากธนาคาร 

 (4) ใบรับรองการท างาน 

    พนักงานบรษัิท  --------------------ใบรับรองสถานภาพการท างาน 

    กรรมการบรหิารบรษัิท------------- ใบจดทะเบยีนบรษัิท 

    ประกอบกจิการสว่นตัว ------------- ส าเนาใบจดทะเบยีนกจิการ 

 (5) ทะเบยีนบา้น (มรีายชือ่ของสมาชกิในครอบครัวทัง้หมด)แสดงรายชือ่ของสมาชกิในครอบครัวทัง้หมด 

    *ในกรณีเป็นชาวตา่งชาต ิตอ้งแสดงเอกสารการจดทะเบยีนชาวตา่งชาต ิ

 (6) เอกสารสว่นตัวรับรองความสมัพันธก์บัผูส้มัครเชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น  หรอื บัตรประชาชน  1 ฉบับ 

              *ผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย  เป็นญาตภิายในชัน้ที ่3 ล าดับตามกฎหมาย  

(กรณีทีน่อกเหนือจากนี้ กรณุาปรกึษากบัเจา้หนา้ที)่  

 

   〔กรณทีีผู่ส้มัครรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดว้ยตนเอง〕  
 (1) เอกสารรับรองยอดเงนิฝากในธนาคาร(เอกสารทีย่นืยันทรัพยส์นิของผูส้มัคร) 

 (2) เอกสารแสดงสถานภาพการท างาน 

 (3) ใบรับรองรายได ้หรอื ใบรับรองการช าระภาษีทีร่ะบรุายได(้ปัจจบุัน) 

 (4) หนังสอืรับรองการออกคา่ใชจ้า่ย   กรณุากรอกเฉพาะขอ้ 2.(1) (2) (3) และลงชือ่ในเอกสาร 

 

〈ขอ้ควรระวงั〉  
 1.เอกสารทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศ กรณุาแนบเอกสารทีแ่ปลเป็นภาษาญีปุ่่ นมาดว้ย 
 2.นอกจากเอกสารทีร่ะบขุา้งตน้ อาจมกีรณีทีต่อ้งขอใหย้ืน่เอกสารอืน่ทีจ่ าเป็นในการขอวซีา่เพิม่เตมิและเอกสาร  

ทีก่ลา่วมาเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งน าไปยืน่กองตรวจคนเขา้เมอืง ดังนัน้ ตอ้งเป็นเอกสารทีเ่ป็นความจรงิ 

 3.กรณีมเีอกสารทีไ่มส่ามารถยืน่ได ้กรณุาปรกึษากบัเจา้หนา้ที ่

 4.เกีย่วกบัเอกสารทีย่ืน่ กรณุายืน่ตามวันดังนี้  

            นักเรยีนภาคเรยีนเดอืนเมษายน  กรณุายืน่เอกสารทีอ่อกหลังจากวันที ่1 กรกฎาคม 2020 

            นักเรยีนภาคเรยีนเดอืนตลุาคม  กรณุายืน่เอกสารทีอ่อกหลังจากวันที ่1 มกราคม  2021 

 5.กรณุาระบชุือ่หน่วยงานทีอ่อกเอกสารในเอกสารรับรอง 

 6.กรณีทีผู่ค้ ้าประกนัอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น กรณุายืน่หนังสอืค ้าประกนัดว้ย 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัร ใหถ้า่ยเอกสารสว่นทีก่อ่นกรอกและหลังกรอกรายละเอยีดไวด้ว้ย เพือ่เป็นหลักฐานได ้

    7.โรงเรยีนแนะน าวา่ท าส าเนาของเอกสาร ซึง่ไดอ้ธบิายไปแลว้เก็บไวเ้องดว้ย 

 

２．ผูท้ีไ่มจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิ
 (1) ใบสมัครเรยีน 
 (2) ใบรับรองการส าเร็จการศกึษาขัน้สงูสดุ ( ตัวจรงิ )  ใบรับรองว่าก าลังจะจบการศกึษา หรอื ปรญิญาบัตร ( ตัวจรงิ ) 

  (3) รปูถา่ย ขนาด 4X3 ซม. 

 ( 1 นิว้ครึง่ รูปถ่ายหนา้ตรง  ครึง่ตัว ไม่สวมหมวก จ านวน 2 รปู ตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน ) 

 (4) ส าเนาหนังสอืเดนิทาง                                         

 (5) หนังสอืสญัญา 

 (6) ส าเนาบัตรรับรองถิน่ทีอ่ยู ่

              *(2)(4)(6)ยืน่เฉพาะผูท้ีม่เีอกสารดังกลา่ว 
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 หลักสตูรระยะสัน้  
 

ขัน้ตอนการสมัครงา่ย เพราะหลักสตูรนี้ ไมจ่ าเป็นตอ้งขอวซีา่นักเรยีน ผูท้ีม่วีซีา่ชัว่คราว หรอืวซีา่อืน่ ๆ  

สามารถเรยีนไดแ้ละพัฒนาความสามารถภาษาญีปุ่่ นในชว่งเวลาสัน้ ๆ   หากตอ้งการสมัครหลกัสตูรระยะยาวตอ่ 

ก็สามารถสมัครตอ่ไดเ้ชน่กนั 
 

１ . ภาคการศกึษา 

   เดอืนเมษายน เดอืนมถินุายน เดอืนตลุาคม และเดอืนมกราคม  

   *กอ่นทีจ่ะเริม่เรยีน นักเรยีนตอ้งเขา้การสอบแยกชัน้เรยีน และสามารถเรยีนในชัน้เรยีนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ 

   *จะเรยีนพรอ้มกันนักเรียนของหลักสูตรระยะยาว 
 

２．คณุสมบัตขิองผูส้มัคร   

ผูท้ีอ่าย ุมากกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ (ในกรณีทีอ่ายตุ ่ากวา่ 18 ปี หากผูอ้ านวยการหลักสตูรอนุญาตก็สามารถเรยีนได)้  
 

３．วธิกีารสมัคร   

กรณุายืน่ใบสมัครเรยีน รปูถ่ายจ านวน 1 รปู ส าเนาหนังสอืเดนิทาง  
 

４．คา่เรยีน (หน่วย : เงนิเยน) 

 ●คา่ลงทะเบยีนและคา่เลา่เรยีน 

ช่วงเวลาที่เรียน ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน 

3 เดอืน ( จ านวนวนัทีเ่รยีน คอื 45 วัน ) 25,000 เยน 197,800 เยน 

6 เดอืน ( จ านวนวนัทีเ่รยีน คอื 90 วัน ) 50,000 เยน 380,000 เยน 
 

 ●คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  

ช่วงเวลาที่เรียน ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม ค่าประกันภัย คา่หนังสอืเรยีน 

3 เดอืน ( จ านวนวนัทีเ่รยีน คอื 45 วัน ) 2,500 เยน 3,000 เยน 15,000 เยน 

6 เดอืน ( จ านวนวนัทีเ่รยีน คอื 90 วัน ) 5,000 เยน 3,000 เยน 30,000 เยน 
 

*หากคุณตอ้งการเรียนช่วงเวลาอ่ืนนอกเหนือจากช่วงเวลาขา้งตน้ กรุณาตดิต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับค่าเล่าเรียน 

*คา่ลงทะเบยีนและคา่ประกนัภัยจะไมม่กีารคนืให ้ไมว่า่กรณีใด ๆ  ก็ตาม 

*ทางโรงเรยีนจะคนืคา่เลา่เรยีนให ้หากนักเรยีนแจง้ภายในเวลาตอ่ไป 

ภาคการศกึษาเดอืนเมษายน :ภายในวันและเวลาท าการวันสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม 

ภาคการศกึษาเดอืนมถินุายน :ภายในวันและเวลาท าการวันสดุทา้ยของเดอืนพฤษภาคม 

ภาคการศกึษาเดอืนตลุาคม:ภายในวันและเวลาท าการวันสดุทา้ยของเดอืนกนัยายน 

ภาคการศกึษาเดอืนมกราคม:ภายในวันและเวลาท าการวันสดุทา้ยของเดอืนธันวาคม 

*ทางโรงเรยีนจะคนืคา่หนังสอืเรยีนสว่นทีเ่หลอืจากการจัดท าเอกสารประกอบการเรยีนใหก้บันักเรยีน เมือ่ส าเร็จ  

การศกึษา และหากทางโรงเรยีนไดท้ าการซือ้หรอืสัง่ซือ้หนังสอืเรยีนไปแลว้  

ทางโรงเรยีนจะไมส่ามารถคนืเงนิใหไ้ด ้ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม  

*หากนักเรยีนไมส่ามารถมาโรงเรยีนไดด้ว้ยเหตผุล เชน่ มกีารระบาดของโรคตดิตอ่  

โรงเรยีนจะจัดท าเรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์น็ตซึง่ในเวลานัน้ นักเรยีนตอ้งเตรยีมอปุกรณ์อนิเตอรเ์น็ต 

ดว้ยตนเองใหพ้รอ้ม ส าหรับบทเรยีนน้ี 
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    Access 

•เดนิเพียง 10 นาที จากสถานีรถไฟ JR Osaka 

•เดนิเพียง 7 นาทีจากสถานีรถไฟ Hankyu Umeda  

•เดนิเพียง 10 นาที จากสถานีรถไฟใตด้นิ Umeda(สาย Midosuji) 

•เดนิเพียง 1 นาทีจากสถานีรถไฟใตด้นิ Nakazakicho(สาย Tanimachi) 

 

 

 

 

 

 

 

 


