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หลกัสูตรระยะยาว 
 

1 . ภาคการศกึษา 
ภาคการศกึษา ระยะเวลาเรยีน จ านวนช ัว่โมง 

ภาคเรยีนเดอืนเมษายน 
และเดอืนตุลาคม 

2  ปี 1800  ชัว่โมง 

1.5  ปี 1350  ชัว่โมง 

1  ปี 900  ชัว่โมง 
 

*เรยีนวนัละ 5 ช ัว่โมง สปัดาหล์ะ 25 ช ัว่โมง (วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร)์ ชว่งเวลาเรยีนมี 2 รอบคอืรอบเชา้ และรอบบ่าย 
 ซึง่จะตดัสนิจากผลการสอบแยกช ัน้เรยีน (ผูท้ีจ่ะสมคัรวซีา่นักเรยีนตา่งชาต ิไม่สามารถเลอืกเวลาเรยีนได)้ 
*จะไดร้บัวซีา่นักเรยีนต่างชาต ิ

 

2 . จ านวนทีร่บั 
จ านวนทีร่บั 470 คน  (จ านวนนักเรยีนทัง้หมด 640 คน) 

 

3 . ชว่งเวลาทีร่บัสมคัร 
 ประเภทผูส้มคัร ชว่งเวลารบัสมคัร 

ภาคเรยีน 

เดอืนเมษายน 

ปี 2023 

ผูท้ีจ่ะสมคัรวซีา่นักเรยีนต่างชาต ิ วนัที ่1 กรกฎาคม 2022 ถงึ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2022 

ผูท้ีไ่ม่ตอ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนต่างชาต ิ วนัที ่1 ตุลาคม 2022 ถงึ วนัที ่31 มนีาคม 2023 

ภาคเรยีน 
เดอืนตุลาคม 

ปี 2023 

ผูท้ีจ่ะสมคัรวซีา่นักเรยีนต่างชาต ิ วนัที ่5 มกราคม 2023 ถงึ วนัที ่31 พฤษภาคม 2023 

ผูท้ีไ่ม่ตอ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนต่างชาต ิ วนัที ่1 เมษายน 2023 ถงึ วนัที ่30 กนัยายน 2023 
 

*ในกรณีทีจ่ านวนนักเรยีนครบตามก าหนดรบัสมคัรแลว้ จะท าการปิดรบัสมคัรทนัท ี
 

4 . คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 
(1) เป็นผูท้ีจ่บการศกึษาหรอืก าลงัจะจบการศกึษาอย่างนอ้ย 12 ปีในประเทศของตนเอง  
(2) เป็นผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมปลาย และมีคุณสมบตัทิีจ่ะเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัไดใ้นประเทศตนเอง 

(3) ผูท้ีโ่รงเรยีนนีย้อมรบัว่ามีคุณสมบตัเิทยีบเท่าขอ้ (1)หรอื ขอ้ (2)  
(4) ผูท้ีอ่ายุ มากกว่า 18 ปีบรบูิรณ ์
(5) ผูท้ีเ่ขา้ใจและเคารพกฎของโรงเรยีน รวมไปถงึสามารถใชช้วีติในประเทศญีปุ่่นดว้ยตวัเองได ้

 

5 . วธิกีารสมคัร 
(1) ผูส้มคัรหรอืผูค้ า้ประกนั  สามารถน าเอกสารมาสมคัรทีโ่รงเรยีนไดด้ว้ยตนเองโดยเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีน 

จะท าการสมัภาษณใ์นวนัเดยีวกนั 
(2) กรณีทีผู่ส้มคัรหรอื ผูค้ า้ประกนัไม่ไดอ้ยู่ในประเทศญีปุ่่น กรุณาสง่เอกสารสมคัรทางไปรษณียโ์ดยตรง 

*ผูค้ า้ประกนั คอืผูท้ีดู่แลรบัผดิชอบ ผูส้มคัรในขัน้ตอนการสมคัร และระหว่างทีอ่าศยัอยู่ทีป่ระเทศญีปุ่่น 

 

6 . เวลาท าการและสถานทีร่บัสมคัร 
ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course 
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015  Tel: (06) 6372-1444 
วนัจนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์  9 : 30 - 17 : 30 
*ยกเวน้ วนัหยุดนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยุดทีโ่รงเรยีนก าหนด 



 

- 2 - 

7 . ค่าเรยีน (หน่วย : เงนิเยน) 
(1) คา่สมคัร 20,000 เยน (เฉพาะผูท้ีย่ืน่ขอวซีา่นักเรยีนตา่งชาต)ิ 
(2) คา่แรกเขา้ 60,000 เยน 
(3) คา่เล่าเรยีน 

หากช าระค่าเล่าเรยีนแบบเหมา 1 ปี จะไดล้ดค่าเล่าเรยีน 50,000 เยน 

ระยะเวลาเรยีน 
 

รายปี ช าระทัง้ปี 
แบ่งช าระ 

 คร ัง้ที ่1 คร ัง้ที ่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 (ครึง่ปี) 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) ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ (ต่อไปนีเ้ป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ ซึง่อาจจะมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากราคาทีสู่งขึน้) 

ระยะเวลาเรยีน  ค่าใชจ้่ายของกจิกรรม 
ค่าประกนัภัย 

ค่าหนังสือเรยีน 
ผูท่ี้จะสมัครวีซา่นักเรยีนต่างชาติ ผูท่ี้ไม่ตอ้งย่ืนขอวีซ่านักเรยีนต่างชาติ 

2 ปี 
ปีที ่1 10,000 เยน 7,000 เยน 3,000 เยน 40,000 เยน 

ปีที ่2 10,000 เยน 7,000 เยน 3,000 เยน 40,000 เยน 

1.5 ปี 
ปีที ่1 10,000 เยน 7,000 เยน 3,000 เยน 40,000 เยน 

ปีที ่2 (ครึง่ปี) 5,000 เยน 5,000 เยน 3,000 เยน 20,000 เยน 

1 ปี ปีที ่1 10,000 เยน 7,000 เยน 3,000 เยน 40,000 เยน 

*ขอ้บงัคบั 
①ทางโรงเรยีนอาจจะปฏเิสธการแบ่งจ่ายหากมีปัญหาทางเอกสาร 
②ในกรณีเลอืกช าระแบบแบ่งจ่าย ตอ้งช าระเงนิหลงัจากเขา้ เรยีนประมาณ 4 เดอืน  

③ค่าสมคัร ค่าแรกเขา้และค่าประกนัจะไม่มีการคนืให ้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 
ทางโรงเรยีนจะคนืค่าหนงัสอืเรยีนสว่นทีเ่หลอืจากการจดัท าเอกสารประกอบการเรยีนใหก้บันกัเรยีน เมือ่ส าเรจ็ 
การศกึษา และหากทางโรงเรยีนไดท้ าการซือ้หรอืสั่งซือ้หนังสอืเรยีนไปแลว้ ทางโรงเรยีนจะไม่สามารถคนืเงนิใหไ้ด ้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
ทางโรงเรยีนจะคนืค่าใชจ่้ายของกจิกรรมให ้ในกรณีทีส่่งใบยกเลกิการเขา้เรยีนเท่านัน้  
(ภาคเรยีนเมษายน : ภายในวนัและเวลาท าการวนัสุดทา้ยของเดอืนมีนาคม 
ภาคเรยีนตุลาคม : ภายในวนัและเวลาท าการวนัสดุทา้ยของเดอืนกนัยายน) 

④ทางโรงเรยีนจะคนืค่าเลา่เรยีนในสว่นของเทอมต่อไปให ้หากเป็นไปตามเงือ่นไข  ต่อไปนี ้
(1) กรณีทีศ่กึษาต่อมหาวทิยาลยั 

(2) กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งกลบัประเทศโดยยืน่ใบลาออกต่อโรงเรยีนแลว้ 

(3) กรณีทีถ่กูปฏเิสธการขอวซีา่นักเรยีน 

(4) กรณีทีส่่งใบยกเลกิการเขา้เรยีน 

* ในกรณีทีต่รงตามเงือ่นไข (1)-(4) ตอ้งท าการแจง้ภายในระยะเวลา ดงัต่อไปนี ้

ภาคเรยีนเมษายน : ภายในวนัและเวลาท าการวนัสุดทา้ยของเดอืนมนีาคม 
ภาคเรยีนตุลาคม : ภายในวนัและเวลาท าการวนัสดุทา้ยของเดอืนกนัยายน 

⑤นักเรยีนตอ้งสมคัรประกนัสุขภาพของรฐับาลญีปุ่่น แลว้ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง  
เวลาเจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บนักเรยีนจะจ่ายค่ารกัษาพยาบาล 30% ของราคาเต็ม 

⑥ค่าตรวจสุขภาพรวมอยู่ในค่าประกนัภยัแลว้ 
⑦หลกัสูตรนี ้ไม่สามารถใชร้ะบบสนับสนุนการศกึษาระดบัสูง ระบบใหม่ของรฐับาลญีปุ่่น ทีไ่ม่เสยีค่าเล่าเรยีนได ้

ผูท้ีม่ีสทิธสิมคัรคอืผูท้ีพ่ านกัอยู่ในญีปุ่่นโดยมีสถานะการพ านัก ดงัต่อไปนี ้

(กฎหมายควบคุมการเขา้เมืองและกฎหมายรบัรองผูล้ีภ้ยัขอ้ที ่1  ตัง้แต่ขอ้ 1-5 ) 
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(1)Diplomat, Official, Professor, Artist, Religious Activities, Journalist 

(2)Highly Skilled Professional, Business Manager, Legal/Accounting Services, Medical Services, 

Researcher, Instructor, Engineer/Specialist in Humanities/International Services, Intra-company 

Transferee, Entertainer, Skilled Labor, Technical Intern Training 

(3)Cultural Activities, Temporary Visitor 

(4)Student, Trainee, Dependent 

(5)Designated Activities 

⑧หากนักเรยีนไม่สามารถมาโรงเรยีนไดด้ว้ยเหตุผล เชน่ มกีารระบาดของโรคตดิต่อ โรงเรยีนจะจดัท าเรยีนการสอนทาง 
อนิเทอรเ์น็ต ซึง่ในเวลานัน้ นกัเรยีนตอ้งเตรยีมอุปกรณอ์นิเตอรเ์น็ตดว้ยตนเองใหพ้รอ้ม ส าหรบับทเรยีนนี ้

ขัน้ตอนการสมคัรจนถงึวนัเปิดเรยีน 
 

1 . ผูท้ีต่อ้งสมคัรขอวซีา่นักเรยีนต่างชาต ิ
 

 ① ผูค้ า้ประกนัอยู่ทีญ่ีปุ่่น・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ● รบัฟังค าอธบิายจากทางโรงเรยีน(สามารถสอบถามทางอนิเทอรเ์น็ตได)้ 

   ▼ 

 ② ผูค้ า้ประกนัอยู่ทีญ่ีปุ่่น・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ● ช าระค่าสมคัรสอบคดัเลอืก  ยืน่ใบสมคัร  

   ▼ 

 ③ ECC  ● ส าหรบัผูส้อบผ่าน หรอืเอกสารผ่านการคดัเลอืก ทางโรงเรยีนจะ ออกใบอนุญาตเขา้เรยีน ใหแ้ก่ผูท้ีส่อบผ่าน 

และทางโรงเรยีนท าการยืน่เอกสารทีจ่ าเป็นทีก่ระทรวงยุตธิรรม 
   ▼ 

 ④ กระทรวงยุตธิรรม  ● ตรวจสอบสถานภาพการพ านัก และออกใบรบัรองสถานภาพ 

   ▼ 

 ⑤ ผูค้ า้ประกนัอยู่ทีญ่ีปุ่่น   /ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  
● ผูท้ีอ่อกค่าใชจ่้ายท าการช าระค่าเล่าเรยีน  และค่าแรกเขา้ตามทีโ่รงเรยีนก าหนด 
● นักเรยีนจะไดร้บัใบรบัรองสถานภาพตวัจรงิเมือ่ยนืยนัการโอนค่าเลา่เรยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

   ▼ 

 ⑥ ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ● ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีนน าใบรบัรองสถานภาพ ไปยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูต ญีปุ่่น 

ประจ าประเทศไทยหลงัจากไดร้บัวซีา่ เขา้สู่ขัน้ตอนการเตรยีมตวัเดนิทางไป  

   ▼ 

(ไดร้บัวซีา่) 
   ▼ 

(เดนิทางถงึญีปุ่่นและมาทีโ่รงเรยีน) 
   ▼ 

(เขา้สอบเพือ่แยกช ัน้เรยีน) 
● ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน กรุณามาถงึญีปุ่่นก่อนวนัเปิดภาคเรยีนประมาณ 6 วนั 
● กรณีมาถงึญีปุ่่นหลงัวนัเปิดภาคเรยีน  อาจจะถูกคดัชือ่ออกจากโรงเรยีนได ้
● โรงเรยีนจะแบ่งช ัน้เรยีนตามระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่่นและจุดมุ่งหมายในการเรยีน 
 

2 . ผูท้ีไ่ม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนต่างชาต ิ
 

 ① ผูค้ า้ประกนัอยู่ทีญ่ีปุ่่น  ・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ● รบัฟังค าอธบิายจากทางโรงเรยีน 

   ▼ 

 ② ผูค้ า้ประกนัอยู่ทีญ่ีปุ่่น  ・ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ● ยืน่เอกสารสมคัรเรยีน  

   ▼ 

 ③ ECC  ● ตรวจเอกสาร 
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   ▼ 

 ④ ผูค้ า้ประกนัอยู่ทีญ่ีปุ่่น ・ ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน   ● ช าระค่าแรกเขา้ และ ค่าเลา่เรยีน 

   ▼ 

 ⑤ ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน  ● เขา้รบัการสอบ แยกช ัน้เรยีน 
 
 
 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัร 
 

1 . ผูท้ีต่อ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนต่างชาต ิ
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้ศกึษา กรุณายืน่เอกสาร ดงันี ้
(1) ใบสมคัรเรยีน 

*กรณีทีป่ระวตักิารศกึษา  และ ระยะเวลาการศกึษา แตกต่างจากเกณฑท์ั่วไป กรุณาแนบเอกสารทีอ่ธบิายเหตุผล 

โดยทีส่ถานศกึษาเดมิเป็นผูอ้อกมาดว้ย 
*กรุณาเขยีนเหตผุลในการมาศกึษาต่อประเทศญีปุ่่น อย่างละเอยีดและชดัเจน 
*ผูท้ีจ่บการศกึษาจากโรงเรยีนมธัยม หรอื  มหาวทิยาลยัแลว้ และก าลงัเรยีนภาษาญีปุ่่นในโรงเรยีนสอนภาษา  

โดยเขา้เรยีน 5 วนั รวมเวลาเรยีนมากกว่า 20 ช ัว่โมงต่อสปัดาห ์ใหก้รอกค าวา่  “นักเรยีน” ลงในชอ่งอาชพี  

รวมทัง้เขยีน ชือ่ ทีอ่ยู่ของโรงเรยีนสอนภาษา   

*เอกสารทัง้หมดจะกรอกดว้ยลายมือ หรอื คอมพิวเตอร ์และลงชือ่ 
(2) ใบรบัรองการส าเรจ็การศกึษาขัน้สงูสุด ( ตวัจรงิ )  หรอื ใบปรญิญาบตัร ( ตวัจรงิ )  
(3) รูปถ่าย ขนาด 4X3 ซม. ( 1 นิว้คร ึง่ ) 

รูปถ่ายหนา้ตรง  ครึง่ตวั ไม่สวมหมวก จ านวน 4 รูป ตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน 

(4) ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(5) เอกสารผลการสอบวดัระดบัความรูภ้าษาญีปุ่่น และการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่น เชงิปฏบิตั ิJ.TEST,NAT-TEST 
(6) ใบรบัรองสถานภาพการท างานจากทีท่ างาน 

( เขยีนรายละเอยีดการท างาน  กรณีทีม่ีก าหนดการจะกลบัไปรบัต าแหน่งเดมิ ใหร้ะบุดว้ย ) 
(7) หนงัสอืรบัรองสถานภาพการเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา  

( กรณีทีก่ าลงัจะจบการศกึษาระดบัสูงสุดจากโรงเรยีน ใหย้ืน่ หนังสอืรบัรองวา่จะจบการศกึษา )  
(8) ส าเนาทะเบยีนบา้น  ( ในครอบครวัทุกคน ) 
(9) หนงัสอืสญัญา 

*ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีน และผูค้ า้ประกนั ใหล้งลายมือชือ่ตนเอง 

 
ตามกฎของโรงเรยีน : ①นักเรยีนตอ้งตัง้ใจเรยีนโดยไม่ขาด มาสาย ลาเรยีน 

②ผูท้ีย่ืน่ขอวซีา่นักเรยีนต่างชาตไิม่สามารถเลอืกเวลาช ัน้เรยีนได ้
อาจจะมีการเปลีย่นแปลงช ัน้เรยีนทุก 3 เดอืน 

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

ผูอ้อกค่าใชจ้่าย กรุณายืน่เอกสาร ดงันี ้
〔 กรณีทีผู่อ้อกค่าใชจ้่าย อยู่นอกประเทศญีปุ่่ น 〕 

(1) หนงัสอืสญัญาการออกค่าใชจ่้าย (เขยีนดว้ยตวัเอง) 
*2.(1) วธิกีารช าระค่าเล่าเรยีน กรุณาท าเคร ือ่งหมาย ○ รอบวธิชี าระเงนิทีต่อ้งการ 
*2.(3)วธิชี าระค่าใชจ่้ายในระหว่างผูเ้ขา้เรยีนอยู่ทีญ่ีปุ่่นใหร้ะบุ จ านวนเงนิทีถ่อืตอนเขา้ประเทศญีปุ่่นผูเ้ขา้เรยีน   
รวมทัง้จ านวนเงนิและจ านวนคร ัง้ทีโ่อน (เชน่ 1 คร ัง้ต่อเดอืน เป็นตน้) ใหช้ดัเจน  

(2) เอกสารรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร 
นักเรยีนภาคเรยีนเดอืนเมษายน  กรุณายืน่เอกสารทีอ่อกหลงัจากวนัที ่1 ตุลาคม 2022 
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นักเรยีนภาคเรยีนเดอืนตุลาคม  กรณุายืน่เอกสารทีอ่อกหลงัจากวนัที ่1 เมษายน 2023 
(3) เอกสารแสดงสถานภาพการท างานและในกรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งมีหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนกจิการ 
(4) เอกสารรบัรองยอดเงนิรายไดป้ระจ าปี (ปัจจุบนั) หรอืใบรบัรองเสยีภาษี 
(5) เอกสารรบัรอง แสดงความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร 

*ผูท้ีอ่อกค่าใชจ่้าย  เป็นญาตชิ ัน้ที ่3 ตามกฎหมาย (กรณีทีน่อกเหนือจากนี ้กรุณาปรกึษาเจา้หนา้ที)่ 
 

 
 
 
 

〔 กรณีทีผู่อ้อกค่าใชจ้่ายเป็นบุคคลอืน่นอกเหนือจากผูเ้ขา้เรยีน และเป็นผูอ้าศยัอยู่ในประเทศญีปุ่่น 〕 
(1) หนงัสอืสญัญาการออกค่าใชจ่้าย (ทีเ่ขยีนดว้ยตนเอง) 
(2) ใบรบัรองการช าระภาษี (ทีร่ะบุรายได)้ 

(3) เอกสารรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร 

(4) ใบรบัรองการท างาน 

พนักงานบรษิทั  --------------------ใบรบัรองสถานภาพการท างาน 

กรรมการบรหิารบรษิทั------------- ใบจดทะเบียนบรษิทั 

ประกอบกจิการส่วนตวั ------------- ส าเนาใบจดทะเบยีนกจิการ 

(5) ทะเบยีนบา้น (มรีายชือ่ของสมาชกิในครอบครวัทัง้หมด)แสดงรายชือ่ของสมาชกิในครอบครวัทัง้หมด 

*ในกรณีเป็นชาวต่างชาต ิตอ้งแสดงเอกสารการจดทะเบยีนชาวต่างชาต ิ

(6) เอกสารส่วนตวัรบัรองความสมัพนัธก์บัผูส้มคัรเชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น  หรอื บตัรประชาชน  1 ฉบบั 

*ผูท้ีอ่อกค่าใชจ่้าย  เป็นญาตภิายในช ัน้ที ่3 ล าดบัตามกฎหมาย  

(กรณีทีน่อกเหนือจากนี ้กรณุาปรกึษากบัเจา้หนา้ที)่  

 

〔กรณีทีผู่ส้มคัรรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง〕  
(1) เอกสารรบัรองยอดเงนิฝากในธนาคาร(เอกสารทีย่นืยนัทรพัยส์นิของผูส้มคัร) 

(2) เอกสารแสดงสถานภาพการท างาน 

(3) ใบรบัรองรายได ้หรอื ใบรบัรองการช าระภาษีทีร่ะบุรายได(้ปัจจุบนั) 

(4) หนงัสอืรบัรองการออกค่าใชจ่้าย   กรุณากรอกเฉพาะขอ้ 2.(1) (2) (3) และลงชือ่ในเอกสาร 

 

〈ขอ้ควรระวงั〉  
1.เอกสารทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศ กรุณาแนบเอกสารทีแ่ปลเป็นภาษาญีปุ่่นมาดว้ย 

2.นอกจากเอกสารทีร่ะบุขา้งตน้ อาจมีกรณีทีต่อ้งขอใหย้ืน่เอกสารอืน่ทีจ่ าเป็นในการขอวซีา่เพิม่เตมิและเอกสาร  

ทีก่ล่าวมาเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งน าไปยืน่กองตรวจคนเขา้เมือง ดงันัน้ ตอ้งเป็นเอกสารทีเ่ป็นความจรงิ 

3.กรณีมีเอกสารทีไ่ม่สามารถยืน่ได ้กรุณาปรกึษากบัเจา้หนา้ที ่

4.เกีย่วกบัเอกสารทีย่ืน่ กรณุายืน่ตามวนัดงันี ้ 

นักเรยีนภาคเรยีนเดอืนเมษายน  กรุณายืน่เอกสารทีอ่อกหลงัจากวนัที ่1 กรกฎาคม 2022 

นักเรยีนภาคเรยีนเดอืนตุลาคม  กรณุายืน่เอกสารทีอ่อกหลงัจากวนัที ่1 มกราคม  2023 

5.กรุณาระบุชือ่หน่วยงานทีอ่อกเอกสารในเอกสารรบัรอง 

6.กรณีทีผู่ค้ า้ประกนัอยู่ในประเทศญีปุ่่น กรณุายืน่หนงัสอืค า้ประกนัดว้ย 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัร ใหถ้่ายเอกสารส่วนทีก่่อนกรอกและหลงักรอกรายละเอยีดไวด้ว้ย เพือ่เป็นหลกัฐานได ้

7.โรงเรยีนแนะน าว่าท าส าเนาของเอกสาร ซึง่ไดอ้ธบิายไปแลว้เก็บไวเ้องดว้ย 

 

2 . ผูท้ีไ่ม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่นักเรยีนต่างชาต ิ
(1) ใบสมคัรเรยีน 

(2) ใบรบัรองการส าเรจ็การศกึษาขัน้สงูสุด ( ตวัจรงิ )  ใบรบัรองว่าก าลงัจะจบการศกึษา หรอื ปรญิญาบตัร ( ตวัจรงิ ) 

(3) รูปถ่าย ขนาด 4X3 ซม. 

( 1 นิว้คร ึง่ รูปถ่ายหนา้ตรง  คร ึง่ตวั ไม่สวมหมวก จ านวน 2 รูป ตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน ) 
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(4) ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

(5) หนงัสอืสญัญา 

(6) ส าเนาบตัรรบัรองถิน่ทีอ่ยู่ 

*(4)(6)ยืน่เฉพาะผูท้ีม่ีเอกสารดงักลา่ว 

 
 

หลกัสูตรระยะสัน้ 
 
ขัน้ตอนการสมคัรงา่ย เพราะหลกัสตูรนี ้ ไม่จ าเป็นตอ้งขอวซีา่นักเรยีน ผูท้ีม่ีวซีา่ช ัว่คราว หรอืวซีา่อืน่ ๆ สามารถเรยีนได ้
และพฒันาความสามารถภาษาญีปุ่่นในชว่งเวลาสัน้ ๆ  หากตอ้งการสมคัรหลกัสตูรระยะยาวต่อ ก็สามารถสมคัรต่อไดเ้ชน่กนั 

 

1 . ภาคการศกึษา 
เดอืนเมษายน เดอืนมิถนุายน เดอืนตุลาคม และเดอืนมกราคม  

*ก่อนทีจ่ะเร ิม่เรยีน นักเรยีนตอ้งเขา้การสอบแยกช ัน้เรยีน และสามารถเรยีนในช ัน้เรยีนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ 

*จะเรยีนพรอ้มกนันักเรยีนของหลกัสูตรระยะยาว 

 

2 . คุณสมบตัขิองผูส้มคัร   
ผูท้ีอ่ายุ มากกว่า 18 ปีบรบูิรณ ์(ในกรณีทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี หากผูอ้ านวยการหลกัสูตรอนุญาตก็สามารถเรยีนได)้  

 

3 . วธิกีารสมคัร   
กรุณายืน่ใบสมคัรเรยีน รูปถ่ายจ านวน 1 รูป ส าเนาหนังสอืเดนิทาง  

 

4 . ค่าเรยีน (หน่วย : เงนิเยน) 
●ค่าลงทะเบยีนและค่าเล่าเรยีน 

ชว่งเวลาทีเ่รยีน ค่าลงทะเบยีน ค่าเล่าเรยีน 

3 เดอืน ( จ านวนวนัทีเ่รยีน คอื 45 วนั ) 30,000 เยน 197,800 เยน 

6 เดอืน ( จ านวนวนัทีเ่รยีน คอื 90 วนั ) 60,000 เยน 380,000 เยน 

 
●ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ 

ชว่งเวลาทีเ่รยีน ค่าใชจ่้ายของกจิกรรม ค่าประกนัภยั 

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

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

*กรุณาช าระค่าหนงัสอืเรยีน สือ่การเรยีนการสอนตามจรงิ แยกต่างหาก (ประมาณ 20,000 เยน) 
*หากคุณตอ้งการเรยีนชว่งเวลาอืน่นอกเหนือจากชว่งเวลาขา้งตน้ กรุณาตดิต่อสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัค่าเล่าเรยีน 
*ค่าลงทะเบยีนและค่าประกนัจะไม่มีการคนืให ้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 
*ทางโรงเรยีนจะคนืค่าเลา่เรยีนและค่าใชจ่้ายของกจิกรรมให ้หากนักเรยีนแจง้ภายในเวลาต่อไป 
ภาคการศกึษาเดอืนเมษายน :ภายในวนัและเวลาท าการวนัสุดทา้ยของเดอืนมนีาคม 
ภาคการศกึษาเดอืนมถิุนายน :ภายในวนัและเวลาท าการวนัสุดทา้ยของเดอืนพฤษภาคม 
ภาคการศกึษาเดอืนตุลาคม:ภายในวนัและเวลาท าการวนัสดุทา้ยของเดอืนกนัยายน 
ภาคการศกึษาเดอืนมกราคม:ภายในวนัและเวลาท าการวนัสุดทา้ยของเดอืนธนัวาคม 

*หากนักเรยีนไม่สามารถมาโรงเรยีนไดด้ว้ยเหตุผล เชน่ มกีารระบาดของโรคตดิต่อ โรงเรยีนจะจดัท าเรยีนการสอนทาง 
อนิเทอรเ์น็ตซึง่ในเวลานัน้ นกัเรยีนตอ้งเตรยีมอุปกรณอ์นิเตอรเ์น็ตดว้ยตนเองใหพ้รอ้ม ส าหรบับทเรยีนนี ้
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Access 
●เดนิเพียง 10 นาท ีจากสถานีรถไฟ JR Osaka 
●เดนิเพียง 7 นาทจีากสถานีรถไฟ Hankyu Umeda  
●เดนิเพียง 10 นาท ีจากสถานีรถไฟใตด้นิ Umeda(สาย Midosuji) 
●เดนิเพียง 1 นาทจีากสถานีรถไฟใตด้นิ Nakazakicho(สาย Tanimachi) 

 


