คู่มือการสมัครเรียน
หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
NIHON RIKO-JYOHO INSTITUTE มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรี ยมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี , 2 ปี และ 1 ปี ครึ่ ง
ปี ครึ่ ง
หลักสู ตรเตรียมศึกษาต่ อมหาวิทยาลัย 1 ปี
■

หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรสาหรับนักเรี ยนที่มีความรู ้ภาษาญี่ป่ ุนระดับ
2หรื อมีความรู ้เทียบเท่าหลังจากจบการศึกษาแล้วมีเป้ าหมายเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับสูงในวิทยาลัยวิชาชีพหรื อมหาวิทยาลัย
ทยาลัย
ภาคเรียน เดือนเมษายนของทุกปี
ระยะเวลาเรียน 1 ปี (2 ภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละ 6 เดือน)
วิชาทีส่ อน
ภาษาญี่ป่ ุน (รวมถึงสถานการณ์ญี่ป่ ุนในปัจจุบนั )
ชั่วโมงเรียน 5 ชัว่ โมงต่อ 1 วัน (คาบละ 45 นาที)
วันเรียน
5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ทั้งหมด 25 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ช่ วงเวลาเรียน ภาคเรี ยนแรกและภาคเรี ยนที่ 2 ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ ทัง้ หมด 900 ชัว่ โมงต่อปี
(ภาคเรี ยนแรก ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน-ปลายเดือนกันยายน / ภาคเรี ยนหลัง ตัง้ แต่ตน้ เดือนตุลาคม-กลางเดือนมีนาคม)
**** ชั้้ นเรี ยน แบ่งเป็ น รอบเช้า หรื อ รอบบ่าย ซึ่งทางโรงเรี ยนจะเป็ นผูจ้ ดั ให้ ****
หลักสู ตรเตรียมศึกษาต่ อมหาวิทยาลัย 2 ปี
ในหลักสูตรนี้นกั เรี ยนจะเรี ยนภาษาญี่ป่ ุนและวิชาพื้นฐานไปพร้อมกันเหมาะสาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการจะเข้าศึกษาต่อระดับสูงในวิทยาลัยวิชาชีพหรื อมหาวิทยาลัยหลังจ
าต่อระดับสูงในวิทยาลัยวิชาชีพหรื อมหาวิทยาลัยหลังจากจบการศึกษาจะได้รับวุฒิSenmonshiนัน่ ก็คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษทางวิชาชีพ
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษทางวิชาชีพ
ภาคเรียน
เดือนเมษายนของทุกปี
ระยะเวลาเรียน
2 ปี (4 ภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละ 6 เดือน)
วิชาทีส่ อน
ภาษาญี่ป่ ุน (รวมถึงสถานการณ์ญี่ป่ ุนในปัจจุบนั )
*วิชาพืน้ ฐาน (ในการสอบEJU)
สายศิลป์ : คณิ ตศาสตร์ 1 ความรู้ ทั่วไป (สังคมศาสตร์ )
สายวิทย์ : คณิ ตศาสตร์ 2 ฟิ สิ กส์ เคมีหรื อชี ววิทยา
ชั่วโมงเรียน
5 ชัว่ โมงต่อ 1 วัน (คาบละ 45 นาที) + 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์(ในกรณี ที่เลือกวิชาพื้นฐาน)
วันเรียน
5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ทั้งหมด 25 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ช่ วงเวลาเรียน ภาคเรี ยนแรกและภาคเรี ยนที่ 2 ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ ทัง้ หมด 1,800 ชัว่ โมงต่อ 2 ปี
(ภาคเรี ยนแรก ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน-ปลายเดือนกันยายน / ภาคเรี ยนหลัง ตัง้ แต่ตน้ เดือนตุลาคม-กลางเดือนมีนาคม)
**** ชั้้ นเรี ยน แบ่งเป็ น รอบเช้า หรื อ รอบบ่าย ซึ่งทางโรงเรี ยนจะเป็ นผูจ้ ดั ให้ ****
หลักสู ตรเตรียมศึกษาต่ อมหาวิทยาลัย 1 ปี ครึ่ง
ในหลักสูตรนี้นกั เรี ยนจะเรี ยนภาษาญี่ป่ ุนและวิชาพื้นฐานไปพร้อมกัน เหมาะสาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการจะเข้าศึกษาต่อระดับสูงในวิทยาลัยวิชาชีพหรื อมหาวิทยาลัย
เหมาะสาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการจะเข้าศึกษาต่อระดับสูงในวิทยาลัยวิชาชีพหรื อมหาวิทยาลัย
ภาคเรียน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ระยะเวลาเรียน
1 ปี 6 เดือน (3 ภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละ 6 เดือน)
วิชาทีส่ อน
ภาษาญี่ป่ ุน (รวมถึงสถานการณ์ญี่ป่ ุนในปัจจุบนั )
*วิชาพืน้ ฐาน (ในการสอบ EJU)
สายศิลป์ : คณิ ตศาสตร์ 1 ความรู้ ทั่วไป (สังคมศาสตร์ )
สายวิทย์ : คณิ ตศาสตร์ 2 ฟิ สิ กส์ เคมีหรื อชี ววิทยา
ชั่วโมงเรียน 5 ชัว่ โมงต่อ 1 วัน (คาบละ 45 นาที) + 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์(ในกรณี ที่เลือกวิชาพื้นฐาน)
วันเรียน
5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ทั้งหมด 25 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ช่ วงเวลาเรียน
ภาคเรี ยนแรกและภาคเรี ยนที่ 2 ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ ทัง้ หมด 1350 ชัว่ โมงต่อ 1 ปี ครึ่ ง
(ภาคเรี ยนแรก ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน-ปลายเดือนกันยายน / ภาคเรี ยนหลัง ตัง้ แต่ตน้ เดือนตุลาคม-กลางเดือนมีนาคม)
**** ชั้้ นเรี ยน แบ่งเป็ น รอบเช้า หรื อ รอบบ่าย ซึ่งทางโรงเรี ยนจะเป็ นผูจ้ ดั ให้ ****

■

คุณสมบัติ

1．ภาคเรียน/กาหนดการรับสมัคร/ระยะเวลาเรียน/
หลักสูตร

ภาคเรี ยน

ระยะเวลา

ชัว่ โมงเรี ยนทั้งหมด
งหมด

1 ปี

เมษายน

1 ปี

900 ชัว่ โมง

2 ปี

เมษายน

2 ปี

1,800 ชัว่ โมง

1 ปี ครึ่ ง

ตุลาคม

1 ปี ครึ่ ง

1,350 ชัว่ โมง

กาหนดการรับสมัคร
1 ก.ย. – 10 พ.ย.
ก่ อนหน้ า ปี ที่จะไปศึกษา
1 ก.ย. – 10 พ.ย.
ก่ อนหน้ า ปี ท่จี ะไปศึกษา
1 ก.พ – 10 พ.ค.
ในปี เดียวกัน ของทุกๆปี

*กาหนดการรับสมัครจะขึ้นอยูก่ บั จานวนนักเรี ยนด้วย
2．คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
（１）ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี มาแล้ว และมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ข้ นึ ไป
（２）ผูท้ ี่โรงเรี ยนเห็นว่ามีคุณสมบัติตามข้อ (1)
（３）ผูท้ ี่มีความมุ่งมัน่ ที่จะเรี ยนภาษาญี่ป่ ุนอย่างจริ งจัง
（４）ผูท้ ี่กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ป่ ุนยินยอมหรื อคาดว่าจะได้รับความยินยอมให้เดินทางเข้าประเทศ
（５）ผูท้ ี่มีความพร้อมทางด้านการเงินเพียงพอขณะที่เรี ยนอยูใ่ นประเทศญี่ป่ ุนได้โดยไม่ตอ้ งทางาน
3．วิธีคดั เลือกเข้ าเรียน
พิจารณาจากเอกสาร

สอบข้อเขียน(ภาษาญี่ป่ ุน

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ)

สัมภาษณ์(แต่อาจมีบางกรณี ที่หลังจากพิจารณาเอกสารแล้วจะได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์)
4．ค่ าเล่ าเรียน
ａ．<ค่ าใช้ จ่ายทีต่ ้ องชาระหลังจากสมัคร>
ยื่นเอกสารการสมัครเรี ยนพร้อมกับชาระเงินค่าสมัคร

เป็ นจานวน

เยน

20,000

กรณี ผทู ้ ี่ตอ้ งการชาระค่าสมัครโดยการโอนเงินสามารถติดต่อกับตัวแทนเพื่อขอเลขบัญชีของโรงเรี ยนได้
【ข้ อควรระวัง】・หลังจากส่ งเอกสารเข้ากองตรวจคนเข้าเมืองญี่ป่ ุนแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ไม่วา่ กรณี ใดๆ

ทั้งสิ้น

ทั้งสิ้น
ｂ．＜ค่ าใช้ จ่ายทีต่ ้ องชาระหลังจากทราบผลจากกองตรวจเข้ าเมืองญีป่ ุ่ น＞
หลังจากทางโรงเรี ยนได้รับหนังสื อรับรองสถานภาพการพานักจากกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ป่ ุนแล้วทางโรงเรี ยนจะแจ้งผลให้กบั ตัวแทนทราบ
ผลให้กบั ตัวแทนทราบ เพือ่ ให้ผสู ้ มัครโอนเงินส่วนที่ตอ้ งชาระตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลังจากทางโรงเรี ยนตรวจสอบการโอนเงินของนักเรี ยนแล้ว โรงเรี ยนจะจัดส่งหนังสื อรับรองสถานภาพการพานักและหนังสื อรับรองการเข้าเรี ยนมาให้แก่นกั เรี ยน
โรงเรี ยนจะจัดส่งหนังสื อรับรองสถานภาพการพานักและหนังสื อรับรองการเข้าเรี ยนมาให้แก่นกั เรี ยน

รายละเอียดต่างๆ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ค่าสมัคร

20,000 เยน

ค่าแรกเข้า

60,000 เยน

ค่าเล่าเรี ยน (สาหรับ 1 ปี)

660,000 เยน

ค่าอุปกรณ์การเรี ยน (สาหรับ 1 ปี)

20,000 เยน

ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ (สาหรับ 1 ปี)

20,000 เยน

ค่าสาธารณสุ ขต่างๆ (สาหรับ 1 ปี) ＊1

16,000 เยน

ค่าใช่จ่ายทั้งหมดสาหรับปี แรก

＊ในกรณี ที่ตอ้ งการให้เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรี ยนไปรับที่สนามบินจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,100 เยน
＊ในตอนจบการศึกษาทางโรงเรี ยนจะมีปาร์ต้ ีและอัลบัมจบการศึกษาให้แก่นกั เรี ยน จะมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มอยูท่ ี่ 20,000 เยน
＊ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ มาข้างต้นสามารถโอนเข้าทางบัญชีของโรงเรี ยนได้ภายหลัง

796,000 เยน

＊【ข้ อควรระวัง1】ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
สาหรับเรื่ องการใช้ชีวิตในญี่ป่ ุนของนักเรี ยนต่างชาติจาเป็ นต้องมีการเข้าระบบประกันภัยสาธารณสุ ขต่างๆ
(ค่าประกันภัย

12,300

เยน

ค่าประกันสุ ขภาพ

,

3,700

เยน)

่ ี่ป่ ุนรวมไปถึงความเสี ยหายเกี่ยวกับสิ่ งของต่างๆจะมีเงินประกันให้ดงั ต่อไปนี้
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหรื อบาดเจ็บระหว่างที่อยูญ


เงินประกันค่ารักษาพยาบาลเป็ นเงินประกันที่จ่ายให้กบั นักเรี ยน

ในกรณี ที่นกั เรี ยนได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่ วยต่างๆ

(ยกเว้นค่ารักษาค่าทาฟั น)

(ยกเว้นค่ารักษาค่าทาฟัน) หากใช้ประกันตัวนี้ร่วมกับบัตรประกันสุ ขภาพแห่งชาติ จะได้รับยกเว้นค่ารักษาทั้งหมด


เงินประกันค่าเสี ยหายให้คู่กรณี เป็ นเงินประกันที่จ่ายให้คู่กรณี ในกรณี ที่นกั เรี ยนทาสิ่ งของผูอ้ ื่นเสี ยหายหรื อทาให้ผอู ้ ื่นได้รับบาดเจ็บโดยรถยนต์
ผูอ้ ื่นได้รับบาดเจ็บโดยรถยนต์ (ไม่รวมรถจักรยานและรถมอเตอร์ไซด์)



เงินประกันสาหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครอบครัวเพื่อมาเยีย่ มนักเรี ยนตอนเข้าโรงพยาบาล

และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายนักเรี ยน

และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายนักเรี ยน กลับไปยังประเทศ อย่างเช่นกรณี บาดเจ็บหนัก หรื อ ป่ วยหนัก ฯลฯ
แต่เงินประกันแต่ละอย่างนั้นจะมีขอ้ กาหนดการยกเว้นการรับผิดชอบด้วย
แต่ ทว่ า ประกันในบางรูปแบบจะมีความรับผิดชอบค่ าเสี ยหายแตกต่ างกันไป
ประกันสั งคม


ในกรณี ที่พานักอยูใ่ นประเทศญี่ป่ ุนเป็ นเวลา1 ปี ข้ นึ ไปนั้นจาเป็ นจะต้องทาประกันสังคม สาหรับผูท้ ี่ทาประกันสังคมนั้นจะมีการช่วยเรื่ องค่ารักษาพยาบาล 70%
สาหรับผูท้ ี่ทาประกันสังคมนั้นจะมีการช่วยเรื่ องค่ารักษาพยาบาล 70% และต้องชาระเองอีก 30%
หลังจากที่เข้าเรี ยนแล้วนักเรี ยนต้องเป็ นคนไปแจ้งการย้ายเข้าด้วยตนเองที่วา่ การเขต
*การเข้าระบบประกันนี้จะมีค่าใช้จ่าย (ประมาณ 22,000 เยนต่อปี )

【ข้ อควรระวัง 2】・ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงินค่ าเล่ าเรียน
・ผูส้ มัครเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด
・การโอนเงินค่าเล่าเรี ยนให้โอนเป็ นเงินเยน
・หลังจากโอนค่าเล่าเรี ยนแล้ว โรงเรี ยนจะคืนเงินให้ในกรณี ขอ้ (1) และ (2)ดังนี้
（１） กรณี ที่วีซ่าไม่ผา่ นทางโรงเรี ยนจะคืนเงินค่าเล่าเรี ยนให้ท้ งั หมดยกเว้นค่าแรกเข้า（หากมีการทา

สัญญากับตัวแทน

จะคืนเงินให้

สัญญากับตัวแทน จะคืนเงินให้ ส่วนค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนนั้นผูส้ มัครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ）
（２） หลังจากเข้าเรี ยนหากลาออกจากโรงเรี ยนด้วยวิธีการที่ถูกต้องจนถึงวันสุ ดท้ายของภาคเรี ยนที่ 1
โรงเรี ยนจะคืนเงินของภาคเรี ยนที่ 2 ให้แก่นกั เรี ยน

โรงเรี ยนจะคืนเงินของภาคเรี ยนที่

2

6．ขั้นตอนการสมัคร
ยื่นเอกสารการสมัคร
↓

โรงเรี ยนจะพิจารณาเอกสารการสมัคร เพือ่ ตอบรับเข้าเรี ยน

↓

โรงเรี ยนเป็ นตัวแทนนักเรี ยนในการยื่นขอหนังสื อรับรองสถานภาพการพานักไปยัง
กองตรวจตนเข้าเมืองโอซาก้า

↓

โรงเรี ยนแจ้งผลการตอบรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ป่ ุนให้กบั นักเรี ยน
ภาคเรี ยนเดือนเมษายน แจ้ งผล เดือนธันวาคมของปี ก่ อนหน้ า
ภาคเรี ยนเดือนตุลาคม แจ้ งผล เดือนมิถนุ ายนของปี เดียวกัน

↓

ผูส้ มัครติดต่อกับทางโรงเรี ยนเพื่อชาระค่าเล่าเรี ยน

↓

หลังจากที่โรงเรี ยนได้รับการยืนยันการชาระค่าเล่าเรี ยนทางโรงเรี ยนจะส่งหนังสื อรับรองสถานภาพ
การพานัก และหนังสื อรับรองการเข้าเรี ยนให้แก่ผสู ้ มัครหรื อตัวแทน

↓

หลังจากผูส้ มัครชาระค่าเล่าเรี ยนเเล้ว ให้ผสู ้ มัครนาหนังสื อรับรองสถานภาพการพานัก และ หนังสื อ
รับรองการเข้าเรี ยนไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตหรื อกงสุ ลญี่ป่ ุนประจาประเทศไทย

↓

เมื่อผูส้ มัครได้รับวีซ่าแล้ว ให้แจ้งกาหนดการเดินทางเข้าประเทศญี่ป่ ุนให้โรงเรี ยนทราบ

↓

เมื่อถึงญี่ป่ ุนแล้วจะมีการสอบเพื่อวัดระดับชั้นเรี ยน*นักเรียนทุกคนต้ องทำกำรสอบนี้

↓

พิธีรับเข้าศึกษา + ปฐมนิเทศ

*นักเรียนทุกคนต้ องเข้ ำร่ วมพิธีนี้

7．ชีวติ นักเรียน
(ค่ าใช้ จ่ายในการใช้ ชีวติ )


ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรี ยน เฉลี่ยอยูท่ ี่ 80,000 เยน ต่อเดือน



เมื่อไปถึงญี่ป่ ุนแล้วจะต้องมีค่ามัดจาและค่าเช่าหอล่วงหน้าเป็ นเวลา 6 เดือน ทีธ่ ุรการของโรงเรี ยน
โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 250,000 เยน



การพึ่งรายได้จากการทางานพิเศษเป็ นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตทั้งหมดนั้นเป็ นเรื่ องยากเพราะต้องเรี ยนไปด้วยดังนั้นจึงอยากให้เตรี ยมเงินสาหรับค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับกา
นั้นจึงอยากให้เตรี ยมเงินสาหรับค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ป่ ุน
อย่างน้อยที่ 6 เดือนโดยประมาณ 500,000 เยน

(การทางานพิเศษ)
・ สถานภาพการพานักประเภท「นักเรี ยน College Student」โดยทัว่ ไปแล้ว มีขอ้ กาหนดว่า หากไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถทางานพิเศษได้ ดังนั้น
หากไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถทางานพิเศษได้

ดังนั้น

กรณี ที่นกั เรี ยนจะทางานพิเศษนั้น

จะต้องได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ป่ ุน

จะต้องได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ป่ ุน แต่ตอ้ งหลังจากเข้าประเทศญี่ป่ ุนมาแล้ว 3 เดือน และสามารถทางานพิเศษได้ไม่เกิน 28 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
และสามารถทางานพิเศษได้ไม่เกิน 28 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์（กรณี ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน ฤดูหนาว และ ฤดูใบไม้ผลิ สามารถทางานได้วนั ละ 8 ชัว่ โมง）
สามารถทางานได้วนั ละ 8 ชัว่ โมง）
8．วีซ่า
เนื่องจากเป็ นหลักสูตรภาษาญี่ป่ ุนในวิทยาลัยวิชาชีพจึงได้รับ วีซ่านักเรี ยน (College Student Visa) ซึ่งนักเรี ยนจะได้รับสิ ทธิ พิเศษ อย่างเช่น

ซึ่งนักเรี ยนจะได้รับสิ ทธิ พิเศษ อย่างเช่น ส่วนลดค่าเล่าเรี ยน ทุนการศึกษา การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น

(ที่พกั อาศัย)
・ ทางโรงเรี ยนมีการจัดหาหอพักให้เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนได้อย่างปลอดภัย โดยต้องทาสัญญาเช่าอย่างน้อย ครึ่ งปี
・กรณีนกั เรี ยนจะพักอาศัยอยูก่ บั ครอบครัว หรื อ ญาติ จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากว่าทางโรงเรี ยนจะมีการไปเยีย่ ม

ครอบครัว และสัมภาษณ์ผทู ้ ี่นกั เรี ยนจะไปพักอาศัยด้วย

ครอบครัว และสัมภาษณ์ผทู ้ ี่นกั เรี ยนจะไปพักอาศัยด้วย และผูท้ ี่พกั อาศัยนั้นต้องส่ งเอกสารของผูค้ ้ าประกันด้วย

（ค่ าใช้ จ่ายหอพักของหลักสู ตรระยะยาว）วีซ่านักเรียน STUDENT VISA
หอพัก
Gakuen
Building
(mansion)
2DK,3DK
ขนาดห้อง：8 เสื่ อ

Gakuen Daini
Building 2F
(mansion)
oneroom
ขนาดห้อง：8 เสื่ อ

ค่ าเช่ าต่ อ 1 คน
28,000เยน
ต่อเดือน（2DK）
26,000 – 27,000เยน
(ต่อเดือน）3DK

30,000เยน
ต่อเดือน

Gakuen Daini
Building 3F
(mansion)
2DKขนาดห้อง：8 เสื่ อ
เสื่ อ

30,000เยน
ต่อเดือน

Nichizemi
Mansion
(mansion) 2K
ห้องขนาด
10.5เสื่ อ

15,000 เยน 1 คนต่อห้องแชร์
คนต่อห้องแชร์ 3 คน
22,000 เยน1 คนต่อห้องแชร์
คนต่อห้องแชร์ 2 คน
ต่อเดือน

Jyoshiryo
Building
(หอพักหญิง)
(mansion) 4DK
ห้องขนาด 6 เสื่อ
Boneru
Takikawa
Building
(mansion)
ห้องขนาด 6 เสื่อ
＊ทุกหอค่าไฟฟ้ า ค่าแก๊สจ่ายตามการใช้งานจริ ง

23,000 เยน
ต่อเดือน

32,000 เยน
ต่อเดือน

รายละเอียด
・ห้องเดี่ยว (โต๊ะ เตียง เครื่ องปรับอากาศ)
เป็ นแชร์เฮาส์ 2-3 คน
・รวมค่าน้ า อินเตอร์เน็ต
・ห้องครัว สุขา ห้องอาบน้ า ตูเ้ ย็นที่ใช้ร่วมกัน มีเครื่ องซักผ้า ใช้ร่วมกัน
มีเครื่ องซักผ้า ใช้ร่วมกัน
・ฟูกนอน จองล่วงหน้า (ประมาณ8,000 เยน)
・ห้องเดี่ยว (โต๊ะ เตียง เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็นที่ใช้ร่วมกัน
ตูเ้ ย็นที่ใช้ร่วมกัน มีเครื่ องซักผ้า)
・รวมค่าน้ า อินเตอร์เน็ต
・ห้องครัว สุขา ห้องอาบน้ า
・ฟูกนอน จองล่วงหน้า (ประมาณ8,000 เยน)
・1 ยูนิต ต่อ 2 ห้อง (มี โต๊ะ เตียง เครื่ องปรับอากาศ ทุกห้อง)
เครื่ องปรับอากาศ ทุกห้อง)
(ตูเ้ ย็นที่ใช้ร่วมกัน มีเครื่ องซักผ้า)
・รวมค่าน้ า อินเตอร์เน็ต
・ห้องครัว สุขา ห้องอาบน้ า
・ฟูกนอน จองล่วงหน้า (ประมาณ8,000 เยน)
・1 ห้อง ต่อ 2 คน (โต๊ะ เตียง เครื่ องปรับอากาศ )
(ตูเ้ ย็นที่ใช้ร่วมกัน มีเครื่ องซักผ้า)
・รวมค่าน้ า
・ห้องครัว สุขา ห้องอาบน้ า ใช้ร่วมกัน
・ฟูกนอน จองล่วงหน้า (ประมาณ8,000 เยน)
・ห้องเดี่ยว (โต๊ะ เตียง เครื่ องปรับอากาศ)
(ตูเ้ ย็นที่ใช้ร่วมกัน มีเครื่ องซักผ้า)
・รวมค่าน้ า อินเตอร์เน็ต
・ห้องครัว สุขา ห้องอาบน้ า ใช้ร่วมกัน
・ฟูกนอน จองล่วงหน้า (ประมาณ8,000 เยน)
・ห้องเดี่ยว (โต๊ะ เตียง เครื่ องปรับอากาศ)
(ตูเ้ ย็นที่ใช้ร่วมกัน มีเครื่ องซักผ้า)
・รวมค่าน้ า อินเตอร์เน็ต
・ห้องครัว สุขา ห้องอาบน้ า ใช้ร่วมกัน
・ฟูกนอน จองล่วงหน้า (ประมาณ8,000 เยน)

＊หอพักทุกหอจะคิดค่าเงินกินเปล่า (50,000 เยน)

การสมัครหลักสู ตรภาษาญีป่ ุ่ น (ระยะสั้ น)
หลักสูตรนี้เหมาะกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ป่ ุน หรื อ ผูท้ ี่ถือวีซ่านักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนต่างชาติที่เรี ยนหลักสูตรภาษาญี่ป่ ุนได้
ซึ่งสามารถเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนต่างชาติที่เรี ยนหลักสูตรภาษาญี่ป่ ุนได้ จานวนชัว่ โมงเรี ยนวันละ 5 คาบ
( คาบละ 45 นาที )

รวม 25 คาบต่อสัปดาห์ เนื้อหาการเรี ยนการสอน จะเรี ยนทักษะภาษาญี่ป่ ุนทั้ง

4 ด้าน คือด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน นอกนั้นยังแบ่งระดับชั้นเรี ยนเป็ น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง จึงสามารถเรี ยนภาษาญี่ป่ ุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จึงสามารถเรี ยนภาษาญี่ป่ ุนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ

และมีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักเรี ยนญี่ป่ ุนซึ่งเรี ยนในหลักสู ตรอื่นๆอีกด้วย

ส่วนเรื่ องการใช้ชีวิตที่ญี่ป่ ุนนั้น

และมีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักเรี ยนญี่ป่ ุนซึ่งเรี ยนในหลักสูตรอื่นๆอีกด้วย ส่วนเรื่ องการใช้ชีวิตที่ญี่ป่ ุนนั้น จะมีอาจารย์รับผิดชอบแต่ละห้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
จะมีอาจารย์รับผิดชอบแต่ละห้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามด้านล่างนี้ สามารถสมัครเรี ยนได้
ระยะเวลา
การเข้ าเรียน

●กรณี มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาญี่ป่ ุน สามารถเข้าเรี ยนได้ทนั ที
กรุ ณาตรวจสอบตารางการเรี ยนของโรงเรี ยนล่วงหน้า อย่างเช่น วันหยุดระยะยาว เป็ นต้น
●กรณี ผเู ้ ริ่ มเรี ยนภาษาญี่ป่ ุน
การรับเข้าเรี ยน ปี ละ 2 คือ ภาคฤดูใบไม้ผลิ 15 เมษายน , ภาคฤดูใบไม้ร่วง 15 ตุลาคม
จันทร์ - ศุกร์ คลาสเช้าเวลา 9:00 – 13:10 ( วันละ 5 คาบ คาบละ 45 นาที)

เวลาเรียน

คลาสบ่ายเวลา 13:35 – 17:40
*หยุดเรี ยน วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ
ก่อนเข้าเรี ยนจะมีการสอบPlacement Test เพื่อจัดชั้นเรี ยน หลังจากนั้นค่อยเริ่ มการเรี ยนการสอน
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเข้าเรี ยนระหว่างกลางหรื อเรี ยนเดี่ยว กรุ ณาปรึ กษาเรื่ องตารางเรี ยนล่วงหน้า
*ในแต่ละคลาสจะมีนกั เรี ยน 10-20 คน
ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ระดับชั้นเรียน
น

เนือ้ หาการเรียน
ยน
การสอน

JLPT
(ความรู ้ภาษาญี่ป่ ุ

เนือ้ หาการเรียน

าญี่ป่ ุน)

ระดับต้น 1

ระดับ N5

ไวยากรณ์พ้นื ฐาน , บทสนทนาชีวิตประจาวัน

ระดับต้น 2

ระดับ N4

ไวยากรณ์พ้นื ฐาน,การฟังเพื่อความเข้าใจ
การเขียนและการอ่านอย่างสมดุลย์

ระดับกลาง

ระดับ N3

ไวยากรณ์ระดับกลาง,เรี ยนวิธีการใช้ภาษาญี่ป่ ุนให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
สมกับแต่ละสถานการณ์

ระดับกลาง-สูง

ระดับ N2

ใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ป่ ุนในการแสดงความ
าษาญี่ป่ ุนในการแสดงความคิดเห็นได้

ระดับ N1

ใช้หวั ข้อเหตุการณ์ปัจจุบนั เป็ นสื่ อการสอนเรี ยนภาษาญี่ป่ ุนระดับสูงและแนะแนวกา
ปุ่นระดับสูงและแนะแนวการสอบอย่างละเอียดให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อในระดับสู
ต้องการศึกษาต่อในระดับสูง

ระดับสูง

[หนังสื อทีใ่ ช้ เรียน]
Minna no Nihongo 1และ 2 , New Approach พื้นฐานและสมบูรณ์แบบ, หนังสื อไวยากรณ์ระดับ

สนทนา

1และ2,การอ่านระดับสูง, หนังสื อรวมคาถามทัว่ ไปภาษาญี่ป่ ุน , เอกสารอื่ นๆ เป็ นต้น

ค่ าเล่ าเรียน

● ระยะเวลาเรี ยนคอส 1 เดือน (4 สัปดาห์)

ค่าเล่าเรี ยน : 50,000 เยน

● ระยะเวลาเรี ยนคอส 3 เดือน (12 สัปดาห์)

ค่าเล่าเรี ยน : 150,000 เยน

● ค่าหอพัก : 50,000 ～ 55,000 เยน/เดือน (รายละเอียดอยูใ่ นหน้าถัดไป)
*อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสาหรับค่าตาราและอุปกรณ์การสอนเพิ่ม (ประมาณ5,000 ～ 10,000 เยน)
*ค่าเล่าเรี ยนจะคิดจาก วันเรี ยนจริ ง ไม่รวมวันเสาร์,อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
*เมื่อจ่ายค่าเล่าเรี ยนแล้วจะไม่มีการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้น

1. ผูท้ ี่สนใจเข้าเรี ยนต่อ กรุ ณาแจ้งชื่อ ทีอ่ ยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ระยะเวลาที่ตอ้ ง

สอบถามข้อมูล

การเรี ยน และต้องการอยูท่ ี่หอพักนักเรี ยน ติดต่อสอบถามได้ทางโรงเรี ยน

ยืนยันค่าเล่าเรี ยน

สมัครเรี ยน

วิธีสมัคร

ชาระค่าเล่าเรี ยน

2. โรงเรี ยนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดของค่าเล่าเรี ยนและอื่นๆ

3. ส่งใบสมัครมาที่โรงเรี ยน (ทางไปรษณี ย,์ อีเมลล์,ด้วยตนเอง หรื อ วิธีตา่ งๆ)

4. กรุ ณาชาระค่าเล่าเรี ยนทั้งหมดตามระยะเวลาที่ตอ้ งการเข้าเรี ยน
ก่อนเข้าเรี ยนอย่างน้อย 1 สัปดาห์

เตรี ยมเข้าศึกษา

5. หลังจากทางโรงเรี ยนตรวจสอบเอกสารการสมัครและชาระค่าเล่าเรี ยนแล้ว
ทางโรงเรี ยนจะออกหนังสื อตอบรับการเข้าเรี ยนและแจ้งกาหนดการต่างๆให้
นักเรี ยนได้ทราบต่อไป

1.

ใบสมัครสาหรับนักเรี ยนระยะสั้น

เอกสารทีใ่ ช้

2.

สาเนาหนังสื อรับรองการจบการศึกษาขั้นสูงสุ ด

ในการสมัคร

3.

สาเนาหน้าพาสปอร์ต

4.

รู ปถ่าย 2ใบ

1.

นักเรี ยนที่จบการศึกษาในระยะเวลาที่โรงเรี ยนกาหนด จะได้รับหนังสื อรับรองการจบศึกษาและ
ใบประกาศนียบัตร

2.

ผูท้ ี่ได้ใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรี ยนแล้ว หากเข้าศึกษาต่อในภาควิชาภาษาญี่ป่ นุ ของวิทยาลัยวิชาชีพของโรงเรี ยน

อืน่ ๆ

หากเข้าศึกษาต่อในภาควิชาภาษาญี่ป่ ุนของวิทยาลัยวิชาชีพของโรงเรี ยน จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า
จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า
3.

สาหรับผูท้ ี่ถือวีซ่านักท่องเที่ยว จะไม่สามารถเข้าระบบประกันสุ ขภาพแห่งชาติได้ ดังนั้นขอให้ทาประกันสุ ขภาพมาจากประเทศของตนเอง
ดังนั้นขอให้ทาประกันสุ ขภาพมาจากประเทศของตนเอง

4.

มีบริ การไปรับที่สนามบิน หากต้องการบริ การดังกล่าวกรุ ณาแจ้งความจานงตอนสมัครด้วย

ค่ าหอพักสาหรับนักเรียนระยะสั้ น (1-3เดือน)
หอพัก

ค่าหอ/เดือน

1

Gakuen Building

55,000 เยน

2

Gakuen Daini Building 2F

55,000 เยน

3

Nichizemi Mansion

50,000 เยน

4

Jyoshiryo Building (หอพักหญิง)

50,000 เยน

5

Boneru Takigawa

57,000 เยน

＊ ราคาค่าเช่ารวม, ค่าไฟฟ้ า, ค่าแก็ส, ค่าน้ า,ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าเช่าที่นอนแล้ว
＊ ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งการพักหอพักที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ กรุ ณาแจ้งทางโรงเรี ยนล่วงหน้า
＊ หรื อนอกจากนั้นสามารถใช้บริ การของ Airbnb ได้

