
คู่มือการสมัครเรียน 
■ หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 

NIHON RIKO-JYOHO INSTITUTE มี 3 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลยั 1 ปี, 2 ปีและ 1 ปีคร่ึง 
ปีคร่ึง 

หลกัสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวทิยาลยั 1 ปี 

  หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรส าหรับนกัเรียนท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นระดบั 
2หรือมีความรู้เทียบเท่าหลงัจากจบการศึกษาแลว้มีเป้าหมายเพื่อสอบเขา้ศึกษาต่อระดบัสูงในวิทยาลยัวิชาชีพหรือมหาวิทยาลยั  
ทยาลยั  
ภาคเรียน เดือนเมษายนของทุกปี 
ระยะเวลาเรียน    1 ปี (2 ภาคเรียน   ภาคเรียนละ 6 เดือน) 
วชิาทีส่อน          ภาษาญ่ีปุ่น (รวมถึงสถานการณ์ญ่ีปุ่นในปัจจุบนั) 
ช่ัวโมงเรียน 5 ชัว่โมงต่อ 1 วนั (คาบละ 45 นาที) 

วนัเรียน              5 วนัต่อสปัดาห ์(วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์)   ทั้งหมด 25 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
ช่วงเวลาเรียน ภาคเรียนแรกและภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนละ 18 สปัดาห ์  ทัง้หมด 900 ชัว่โมงต่อปี 
(ภาคเรียนแรก ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน-ปลายเดือนกนัยายน  / ภาคเรียนหลงั ตัง้แต่ตน้เดือนตุลาคม-กลางเดือนมีนาคม) 

 
          **** ชั้้นเรียน แบ่งเป็น รอบเชา้ หรือ รอบบ่าย ซ่ึงทางโรงเรียนจะเป็นผูจ้ดัให ้**** 
 
 

หลกัสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวทิยาลยั 2 ปี 

 ในหลกัสูตรน้ีนกัเรียนจะเรียนภาษาญ่ีปุ่นและวิชาพื้นฐานไปพร้อมกนัเหมาะส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการจะเขา้ศึกษาต่อระดบัสูงในวิทยาลยัวิชาชีพหรือมหาวิทยาลยัหลงัจ
าต่อระดบัสูงในวิทยาลยัวิชาชีพหรือมหาวทิยาลยัหลงัจากจบการศึกษาจะไดรั้บวุฒิSenmonshiนัน่กคื็อ ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษทางวิชาชีพ 
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษทางวิชาชีพ 
ภาคเรียน     เดือนเมษายนของทุกปี 
ระยะเวลาเรียน           2 ปี (4 ภาคเรียน   ภาคเรียนละ 6 เดือน) 

วชิาทีส่อน     ภาษาญ่ีปุ่น (รวมถึงสถานการณ์ญ่ีปุ่นในปัจจุบนั) 
  *วิชาพืน้ฐาน (ในการสอบEJU) สายศิลป์:  คณิตศาสตร์1 ความรู้ท่ัวไป (สังคมศาสตร์) 
                สายวิทย์:  คณิตศาสตร์2  ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยา 

ช่ัวโมงเรียน      5 ชัว่โมงต่อ 1 วนั (คาบละ 45 นาที) + 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห(์ในกรณีท่ีเลือกวิชาพื้นฐาน) 
วนัเรียน  5 วนัต่อสปัดาห ์(วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์) ทั้งหมด 25 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
ช่วงเวลาเรียน ภาคเรียนแรกและภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนละ 18 สปัดาห ์  ทัง้หมด 1,800 ชัว่โมงต่อ 2 ปี 

(ภาคเรียนแรก ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน-ปลายเดือนกนัยายน  / ภาคเรียนหลงั ตัง้แต่ตน้เดือนตุลาคม-กลางเดือนมีนาคม) 

 
          **** ชั้้นเรียน แบ่งเป็น รอบเชา้ หรือ รอบบ่าย ซ่ึงทางโรงเรียนจะเป็นผูจ้ดัให ้**** 
 
 

หลกัสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวทิยาลยั 1 ปีคร่ึง 
 ในหลกัสูตรน้ีนกัเรียนจะเรียนภาษาญ่ีปุ่นและวิชาพื้นฐานไปพร้อมกนั เหมาะส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการจะเขา้ศึกษาต่อระดบัสูงในวิทยาลยัวิชาชีพหรือมหาวิทยาลยั 
เหมาะส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการจะเขา้ศึกษาต่อระดบัสูงในวิทยาลยัวิชาชีพหรือมหาวิทยาลยั 
ภาคเรียน    เดือนตุลาคมของทุกปี 
ระยะเวลาเรียน         1 ปี 6 เดือน (3 ภาคเรียน  ภาคเรียนละ 6 เดือน) 

วชิาทีส่อน    ภาษาญ่ีปุ่น (รวมถึงสถานการณ์ญ่ีปุ่นในปัจจุบนั) 
  *วิชาพืน้ฐาน (ในการสอบ EJU) สายศิลป์:  คณิตศาสตร์1 ความรู้ท่ัวไป (สังคมศาสตร์) 
            สายวิทย์:  คณิตศาสตร์2  ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยา 

ช่ัวโมงเรียน  5 ชัว่โมงต่อ 1 วนั (คาบละ 45 นาที) + 4  ชัว่โมงต่อสปัดาห(์ในกรณีท่ีเลือกวิชาพื้นฐาน) 
วนัเรียน   5 วนัต่อสปัดาห ์(วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์) ทั้งหมด 25 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
ช่วงเวลาเรียน          ภาคเรียนแรกและภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนละ 18 สปัดาห ์  ทัง้หมด 1350 ชัว่โมงต่อ 1 ปีคร่ึง 

(ภาคเรียนแรก ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน-ปลายเดือนกนัยายน  / ภาคเรียนหลงั ตัง้แต่ตน้เดือนตุลาคม-กลางเดือนมีนาคม) 

 
          **** ชั้้นเรียน แบ่งเป็น รอบเชา้ หรือ รอบบ่าย ซ่ึงทางโรงเรียนจะเป็นผูจ้ดัให ้**** 

 
 



 
 
 

■ คุณสมบัต ิ

1．ภาคเรียน/ก าหนดการรับสมคัร/ระยะเวลาเรียน/ 

หลกัสูตร ภาคเรียน ระยะเวลา 
ชัว่โมงเรียนทั้งหมด 

งหมด ก าหนดการรับสมคัร 

1 ปี เมษายน 1 ปี 900 ชัว่โมง 
1 ก.ย. – 10 พ.ย.  

ก่อนหน้า ปีท่ีจะไปศึกษา 

2 ปี เมษายน 2 ปี 1,800 ชัว่โมง 
1 ก.ย. – 10 พ.ย.  

ก่อนหน้า ปีท่ีจะไปศึกษา 

1 ปีคร่ึง ตุลาคม 1 ปีคร่ึง 1,350 ชัว่โมง 
1 ก.พ – 10 พ.ค.  

ในปีเดียวกัน ของทุกๆปี 

    *ก าหนดการรับสมคัรจะข้ึนอยูก่บัจ านวนนกัเรียนดว้ย  

 

2．คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 

  （１）ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร 12 ปีมาแลว้ และมีอายตุั้งแต ่18 ปีข้ึนไป 

  （２）ผูท่ี้โรงเรียนเห็นวา่มีคุณสมบติัตามขอ้ (1) 

  （３）ผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งจริงจงั 

    （４）ผูท่ี้กองตรวจคนเขา้เมืองญ่ีปุ่นยินยอมหรือคาดวา่จะไดรั้บความยินยอมใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ              

  （５）ผูท่ี้มีความพร้อมทางดา้นการเงินเพียงพอขณะท่ีเรียนอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นไดโ้ดยไมต่อ้งท างาน 

 

3．วธิีคดัเลอืกเข้าเรียน 

พิจารณาจากเอกสาร สอบขอ้เขียน(ภาษาญ่ีปุ่น คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ) 

สมัภาษณ(์แต่อาจมีบางกรณีท่ีหลงัจากพิจารณาเอกสารแลว้จะไดรั้บยกเวน้การสอบขอ้เขียนและการสอบสมัภาษณ์) 

 

4．ค่าเล่าเรียน 

  ａ．<ค่าใช้จ่ายทีต้่องช าระหลงัจากสมคัร> 

 ยื่นเอกสารการสมคัรเรียนพร้อมกบัช าระเงินค่าสมคัร เป็นจ านวน 20,000 เยน 

กรณีผูท่ี้ตอ้งการช าระค่าสมคัรโดยการโอนเงินสามารถติดต่อกบัตวัแทนเพื่อขอเลขบญัชีของโรงเรียนได ้

    

  【ข้อควรระวงั】・หลงัจากส่งเอกสารเขา้กองตรวจคนเขา้เมืองญ่ีปุ่นแลว้ จะไมมี่การคืนเงินค่าสมคัร ไมว่า่กรณีใดๆ       ทั้งส้ิน 

       ทั้งส้ิน 

 

ｂ．＜ค่าใช้จ่ายทีต้่องช าระหลงัจากทราบผลจากกองตรวจเข้าเมอืงญีปุ่่ น＞ 

 หลงัจากทางโรงเรียนไดรั้บหนงัสือรับรองสถานภาพการพ านกัจากกองตรวจคนเขา้เมืองญ่ีปุ่นแลว้ทางโรงเรียนจะแจง้ผลใหก้บัตวัแทนทราบ 

ผลใหก้บัตวัแทนทราบ เพือ่ใหผู้ส้มคัรโอนเงินส่วนท่ีตอ้งช าระตามรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี  

 หลงัจากทางโรงเรียนตรวจสอบการโอนเงินของนกัเรียนแลว้ โรงเรียนจะจดัส่งหนงัสือรับรองสถานภาพการพ านกัและหนงัสือรับรองการเขา้เรียนมาใหแ้ก่นกัเรียน 

โรงเรียนจะจดัส่งหนงัสือรับรองสถานภาพการพ านกัและหนงัสือรับรองการเขา้เรียนมาใหแ้ก่นกัเรียน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

＊ในกรณีท่ีตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีของทางโรงเรียนไปรับท่ีสนามบินจะมีค่าใชจ่้ายประมาณ 2,100 เยน 

＊ในตอนจบการศึกษาทางโรงเรียนจะมีปาร์ต้ีและอลับมัจบการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน จะมีคา่ใชจ่้ายเพิ่มอยูท่ี่ 20,000 เยน 

＊ค่าใชจ่้ายท่ีเพิม่มาขา้งตน้สามารถโอนเขา้ทางบญัชีของโรงเรียนไดภ้ายหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดต่างๆ ค่าใชจ่้ายต่างๆ 

ค่าสมคัร 20,000 เยน 

ค่าแรกเขา้ 60,000 เยน 

ค่าเล่าเรียน (ส าหรับ 1 ปี) 660,000 เยน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน (ส าหรับ 1 ปี) 20,000 เยน 

ค่ากิจกรรมนอกสถานท่ี (ส าหรับ 1 ปี) 20,000 เยน 

ค่าสาธารณสุขต่าง  ๆ(ส าหรับ 1 ปี) ＊1 16,000 เยน 

ค่าใช่จ่ายทั้งหมดส าหรับปีแรก 796,000 เยน 



 

 

 

 

＊【ข้อควรระวงั1】ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  

 

ส าหรับเร่ืองการใชชี้วิตในญ่ีปุ่นของนกัเรียนต่างชาติจ าเป็นตอ้งมีการเขา้ระบบประกนัภยัสาธารณสุขต่างๆ 

(คา่ประกนัภยั 12,300 เยน , คา่ประกนัสุขภาพ 3,700 เยน) 

เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือบาดเจ็บระหวา่งท่ีอยูญ่ี่ปุ่นรวมไปถึงความเสียหายเก่ียวกบัส่ิงของต่างๆจะมีเงินประกนัใหด้งัต่อไปน้ี 

 เงินประกนัค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินประกนัท่ีจ่ายใหก้บันกัเรียน ในกรณีท่ีนกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บและเจ็บป่วยต่าง  ๆ (ยกเวน้ค่ารักษาค่าท าฟัน) 

(ยกเวน้ค่ารักษาค่าท าฟัน) หากใชป้ระกนัตวัน้ีร่วมกบับตัรประกนัสุขภาพแห่งชาติ จะไดรั้บยกเวน้ค่ารักษาทั้งหมด  

 เงินประกนัค่าเสียหายใหคู้่กรณีเป็นเงินประกนัท่ีจ่ายใหคู้่กรณีในกรณีท่ีนกัเรียนท าส่ิงของผูอ่ื้นเสียหายหรือท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บบาดเจ็บโดยรถยนต ์

ผูอ่ื้นไดรั้บบาดเจ็บโดยรถยนต ์(ไม่รวมรถจกัรยานและรถมอเตอร์ไซด)์ 

 เงินประกนัส าหรับค่าใชจ่้ายอ่ืนๆค่าใชจ่้ายในการเดินทางของครอบครัวเพื่อมาเยีย่มนกัเรียนตอนเขา้โรงพยาบาล และคา่ใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยนกัเรียน 

และค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยนกัเรียน กลบัไปยงัประเทศ อยา่งเช่นกรณีบาดเจ็บหนกั หรือ ป่วยหนกั ฯลฯ  

แต่เงินประกนัแต่ละอยา่งนั้นจะมีขอ้ก าหนดการยกเวน้การรับผิดชอบดว้ย 

แต่ทว่า ประกนัในบางรูปแบบจะมคีวามรับผดิชอบค่าเสียหายแตกต่างกนัไป 

 

ประกนัสังคม 

 ในกรณีท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลา1 ปีข้ึนไปนั้นจ าเป็นจะตอ้งท าประกนัสงัคม ส าหรับผูท่ี้ท าประกนัสงัคมนั้นจะมีการช่วยเร่ืองค่ารักษาพยาบาล 70% 

ส าหรับผูท่ี้ท าประกนัสงัคมนั้นจะมีการช่วยเร่ืองค่ารักษาพยาบาล 70% และตอ้งช าระเองอีก 30%  

หลงัจากท่ีเขา้เรียนแลว้นกัเรียนตอ้งเป็นคนไปแจง้การยา้ยเขา้ดว้ยตนเองท่ีวา่การเขต 

*การเขา้ระบบประกนัน้ีจะมีค่าใชจ่้าย (ประมาณ 22,000 เยนต่อปี) 

 

【ข้อควรระวงั2】・ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าเล่าเรียน  

 

           ・ผูส้มคัรเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งหมด 

 ・การโอนเงินค่าเล่าเรียนใหโ้อนเป็นเงนิเยน 

           ・หลงัจากโอนค่าเล่าเรียนแลว้ โรงเรียนจะคืนเงินใหใ้นกรณีขอ้(1) และ (2)ดงัน้ี 

（１） กรณีท่ีวีซ่าไม่ผา่นทางโรงเรียนจะคืนเงินคา่เล่าเรียนใหท้ั้งหมดยกเวน้ค่าแรกเขา้（หากมีการท า สญัญากบัตวัแทน จะคืนเงินให ้

 สญัญากบัตวัแทน จะคืนเงินให ้ส่วนค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนนั้นผูส้มคัรเป็นผูรั้บผิดชอบ） 

（２） หลงัจากเขา้เรียนหากลาออกจากโรงเรียนดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งจนถึงวนัสุดทา้ยของภาคเรียนท่ี1  โรงเรียนจะคืนเงินของภาคเรียนท่ี 2 

 โรงเรียนจะคืนเงินของภาคเรียนท่ี 2 ใหแ้ก่นกัเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6．ขั้นตอนการสมคัร 

ยื่นเอกสารการสมคัร 

↓ โรงเรียนจะพิจารณาเอกสารการสมคัร เพือ่ตอบรับเขา้เรียน 

↓ โรงเรียนเป็นตวัแทนนกัเรียนในการยื่นขอหนงัสือรับรองสถานภาพการพ านกัไปยงั 

            กองตรวจตนเขา้เมืองโอซากา้  

↓      โรงเรียนแจง้ผลการตอบรับจากกองตรวจคนเขา้เมืองญ่ีปุ่นใหก้บันกัเรียน 

   ภาคเรียนเดือนเมษายน แจ้งผล เดือนธันวาคมของปีก่อนหน้า 

                    ภาคเรียนเดือนตุลาคม  แจ้งผล เดือนมิถนุายนของปีเดียวกัน 

↓ ผูส้มคัรติดต่อกบัทางโรงเรียนเพื่อช าระค่าเล่าเรียน  

↓ หลงัจากท่ีโรงเรียนไดรั้บการยืนยนัการช าระค่าเล่าเรียนทางโรงเรียนจะส่งหนงัสือรับรองสถานภาพ 

การพ านกั และหนงัสือรับรองการเขา้เรียนใหแ้ก่ผูส้มคัรหรือตวัแทน  

↓ หลงัจากผูส้มคัรช าระค่าเล่าเรียนเเลว้ ใหผู้ส้มคัรน าหนงัสือรับรองสถานภาพการพ านกั และ หนงัสือ   

รับรองการเขา้เรียนไปยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตหรือกงสุลญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย 

↓ เม่ือผูส้มคัรไดรั้บวีซ่าแลว้ ใหแ้จง้ก าหนดการเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้โรงเรียนทราบ 

↓ เม่ือถึงญ่ีปุ่นแลว้จะมีการสอบเพื่อวดัระดบัชั้นเรียน*นักเรียนทุกคนต้องท ำกำรสอบน้ี 

↓       พิธีรับเขา้ศึกษา + ปฐมนิเทศ     *นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมพธีิน้ี 

     

7．ชีวตินักเรียน 

(ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวติ) 

 ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน เฉล่ียอยูท่ี่ 80,000 เยน ตอ่เดือน 

 เม่ือไปถึงญ่ีปุ่นแลว้จะตอ้งมีค่ามดัจ าและคา่เช่าหอล่วงหนา้เป็นเวลา 6 เดือน ท่ีธุรการของโรงเรียน  

โดยมีค่าใชจ่้ายประมาณ 250,000 เยน 

 การพึ่งรายไดจ้ากการท างานพิเศษเป็นค่าใชจ่้ายในการใชชี้วิตทั้งหมดนั้นเป็นเร่ืองยากเพราะตอ้งเรียนไปดว้ยดงันั้นจึงอยากใหเ้ตรียมเงินส าหรับค่าใชจ่้ายใหเ้พยีงพอกบักา

นั้นจึงอยากใหเ้ตรียมเงินส าหรับค่าใชจ่้ายใหเ้พียงพอกบัการใชชี้วิตในประเทศญ่ีปุ่น 

อยา่งนอ้ยท่ี 6 เดือนโดยประมาณ 500,000 เยน 

(การท างานพเิศษ) 

   ・  สถานภาพการพ านกัประเภท「นกัเรียน College Student」โดยทัว่ไปแลว้ มีขอ้ก าหนดวา่ หากไม่ไดรั้บอนุญาตจะไม่สามารถท างานพิเศษได ้ดงันั้น 

หากไม่ไดรั้บอนุญาตจะไม่สามารถท างานพิเศษได ้ ดงันั้น กรณีท่ีนกัเรียนจะท างานพิเศษนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกองตรวจคนเขา้เมืองญ่ีปุ่น 

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกองตรวจคนเขา้เมืองญ่ีปุ่น แตต่อ้งหลงัจากเขา้ประเทศญ่ีปุ่นมาแลว้ 3 เดือน และสามารถท างานพิเศษไดไ้ม่เกิน 28 ชัว่โมงต่อสปัดาห์

และสามารถท างานพิเศษไดไ้ม่เกิน 28 ชัว่โมงต่อสปัดาห（์กรณีในช่วงวนัหยุดฤดูร้อน ฤดูหนาว และ ฤดูใบไมผ้ลิ  สามารถท างานไดว้นัละ 8 ชัว่โมง） 

สามารถท างานไดว้นัละ 8 ชัว่โมง） 

 

8．วซ่ีา 

 เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นในวิทยาลยัวิชาชีพจึงไดรั้บ วซ่ีานกัเรียน (College Student Visa) ซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บสิทธิพิเศษ อยา่งเช่น 



ซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บสิทธิพิเศษ อยา่งเช่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 

 

 

 

(ที่พกัอาศัย) 

・ ทางโรงเรียนมีการจดัหาหอพกัให้เพื่อให้นกัเรียนสามารถเรียนไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยตอ้งท าสัญญาเช่าอยา่งนอ้ย คร่ึงปี 

・กรณีนกัเรียนจะพกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว หรือ ญาติ จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากวา่ทางโรงเรียนจะมีการไปเยีย่ม  ครอบครัว และสัมภาษณ์ผูท่ี้นกัเรียนจะไปพกัอาศยัด้วย 

ครอบครัว และสัมภาษณ์ผูท่ี้นกัเรียนจะไปพกัอาศยัดว้ย และผูท่ี้พกัอาศยันั้นตอ้งส่งเอกสารของผูค้  ้าประกนัดว้ย  

 

（ค่าใช้จ่ายหอพกัของหลกัสูตรระยะยาว）วซ่ีานักเรียน STUDENT VISA 
 

หอพกั ค่าเช่าต่อ 1 คน รายละเอยีด 
 

Gakuen 
Building 
(mansion) 
2DK,3DK 

ขนาดหอ้ง：8 เส่ือ 

 
28,000เยน 

ต่อเดือน（2DK） 
 

26,000 – 27,000เยน 
(ตอ่เดือน）3DK 

 

 
・หอ้งเด่ียว (โต๊ะ เตียง เคร่ืองปรับอากาศ) 
เป็นแชร์เฮาส์ 2-3 คน 
・รวมค่าน ้า อินเตอร์เน็ต 
・หอ้งครัว สุขา หอ้งอาบน ้า ตูเ้ยน็ท่ีใชร่้วมกนั มีเคร่ืองซกัผา้ ใชร่้วมกนั 
มีเคร่ืองซกัผา้ ใชร่้วมกนั 
・ฟูกนอน จองล่วงหนา้ (ประมาณ8,000 เยน) 
 

 
Gakuen Daini  
Building 2F 
(mansion) 
oneroom 

ขนาดหอ้ง：8 เส่ือ 

 
30,000เยน 

ต่อเดือน                  

 
・หอ้งเด่ียว (โต๊ะ เตียง เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ท่ีใชร่้วมกนั 
ตูเ้ยน็ท่ีใชร่้วมกนั มีเคร่ืองซกัผา้) 
・รวมค่าน ้า อินเตอร์เน็ต 
・หอ้งครัว สุขา หอ้งอาบน ้า 
・ฟูกนอน จองล่วงหนา้ (ประมาณ8,000 เยน) 
 

 
 

Gakuen Daini  
Building 3F 
(mansion) 

2DKขนาดหอ้ง：8 เส่ือ 
เส่ือ 

 
30,000เยน 

ต่อเดือน                  

 
・1 ยนิูต ตอ่ 2 หอ้ง (มี โตะ๊ เตียง เคร่ืองปรับอากาศ ทุกหอ้ง) 
เคร่ืองปรับอากาศ ทุกหอ้ง) 
(ตูเ้ยน็ท่ีใชร่้วมกนั มีเคร่ืองซกัผา้) 
・รวมค่าน ้า อินเตอร์เน็ต 
・หอ้งครัว สุขา หอ้งอาบน ้า 
・ฟูกนอน จองล่วงหนา้ (ประมาณ8,000 เยน) 
 

 
Nichizemi 
Mansion 

 (mansion) 2K 
หอ้งขนาด 
10.5เส่ือ 

 

 
15,000 เยน 1 คนต่อห้องแชร์ 

คนต่อหอ้งแชร์ 3 คน 
22,000 เยน1 คนต่อหอ้งแชร์ 

คนต่อหอ้งแชร์ 2 คน 
ต่อเดือน 

 
・1 หอ้ง ตอ่ 2 คน (โต๊ะ เตียง เคร่ืองปรับอากาศ ) 
(ตูเ้ยน็ท่ีใชร่้วมกนั มีเคร่ืองซกัผา้) 
・รวมค่าน ้า 
・หอ้งครัว สุขา  หอ้งอาบน ้า ใชร่้วมกนั 
・ฟูกนอน จองล่วงหนา้ (ประมาณ8,000 เยน) 
 

 
Jyoshiryo 
Building 
(หอพกัหญงิ) 

(mansion) 4DK 
หอ้งขนาด 6 เส่ือ 

 

 
 
 

23,000 เยน 
ต่อเดือน 

 
・หอ้งเด่ียว (โต๊ะ เตียง เคร่ืองปรับอากาศ) 
(ตูเ้ยน็ท่ีใชร่้วมกนั มีเคร่ืองซกัผา้) 
・รวมค่าน ้า อินเตอร์เน็ต 
・หอ้งครัว สุขา  หอ้งอาบน ้า ใชร่้วมกนั 
・ฟูกนอน จองล่วงหนา้ (ประมาณ8,000 เยน) 

 
Boneru 

Takikawa 
Building 
(mansion) 
หอ้งขนาด 6 เส่ือ 

 

 
 

32,000 เยน 
ต่อเดือน 

 
・หอ้งเด่ียว (โต๊ะ เตียง เคร่ืองปรับอากาศ) 
(ตูเ้ยน็ท่ีใชร่้วมกนั มีเคร่ืองซกัผา้) 
・รวมค่าน ้า อินเตอร์เน็ต 
・หอ้งครัว สุขา  หอ้งอาบน ้า ใชร่้วมกนั 
・ฟูกนอน จองล่วงหนา้ (ประมาณ8,000 เยน) 

 
＊ทุกหอค่าไฟฟ้า คา่แก๊สจ่ายตามการใชง้านจริง  



＊หอพกัทุกหอจะคิดค่าเงินกินเปล่า (50,000 เยน) 
 

 

 

 

การสมคัรหลกัสูตรภาษาญีปุ่่ น (ระยะส้ัน) 

หลกัสูตรน้ีเหมาะกบัชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น หรือ ผูท่ี้ถือวีซ่านกัท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถเรียนร่วมกบันกัเรียนต่างชาติท่ีเรียนหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นได ้ 

ซ่ึงสามารถเรียนร่วมกบันกัเรียนต่างชาติท่ีเรียนหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นได ้ จ านวนชัว่โมงเรียนวนัละ 5 คาบ  

( คาบละ 45 นาที )   รวม 25 คาบต่อสปัดาห ์ เน้ือหาการเรียนการสอน จะเรียนทกัษะภาษาญ่ีปุ่นทั้ง  

4 ดา้น คือดา้นการฟัง พดู อ่านและเขียน นอกนั้นยงัแบ่งระดบัชั้นเรียนเป็น 5 ระดบั ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง จึงสามารถเรียนภาษาญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จึงสามารถเรียนภาษาญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสคุยแลกเปล่ียนกบัเพื่อนนกัเรียนญ่ีปุ่นซ่ึงเรียนในหลกัสูตรอ่ืนๆอีกดว้ย ส่วนเร่ืองการใชชี้วิตท่ีญ่ีปุ่นนั้น 

และมีโอกาสคุยแลกเปล่ียนกบัเพื่อนนกัเรียนญ่ีปุ่นซ่ึงเรียนในหลกัสูตรอ่ืนๆอีกดว้ย ส่วนเร่ืองการใชชี้วิตท่ีญ่ีปุ่นนั้น จะมีอาจารยรั์บผิดชอบแต่ละหอ้งคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

จะมีอาจารยรั์บผิดชอบแต่ละหอ้งคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

 

ระยะเวลา 

การเข้าเรียน 

ถา้มีคุณสมบติัตรงตามดา้นล่างน้ี สามารถสมคัรเรียนได ้

●กรณีมีพื้นฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่น สามารถเขา้เรียนไดท้นัที 

กรุณาตรวจสอบตารางการเรียนของโรงเรียนล่วงหนา้ อยา่งเช่น วนัหยดุระยะยาว เป็นตน้ 

●กรณีผูเ้ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่น 

การรับเขา้เรียน ปีละ 2 คือ ภาคฤดูใบไมผ้ลิ 15 เมษายน , ภาคฤดูใบไมร่้วง 15 ตุลาคม 

เวลาเรียน 

จนัทร์  - ศุกร์ คลาสเชา้เวลา 9:00 – 13:10 ( วนัละ 5 คาบ คาบละ 45 นาที) 

                  คลาสบ่ายเวลา 13:35 – 17:40 

*หยุดเรียน วนัเสาร์ อาทิตย ์วนัหยดุราชการ 

เนือ้หาการเรียน  
ยน  

การสอน 

ก่อนเขา้เรียนจะมีการสอบPlacement Test เพื่อจดัชั้นเรียน หลงัจากนั้นค่อยเร่ิมการเรียนการสอน  

ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเขา้เรียนระหวา่งกลางหรือเรียนเด่ียว กรุณาปรึกษาเร่ืองตารางเรียนล่วงหนา้ 

*ในแต่ละคลาสจะมีนกัเรียน 10-20 คน 

ช้ันเรียนและเนือ้หา 

ระดบัช้ันเรียน 
น 

JLPT 

(ความรู้ภาษาญ่ีปุ่

าญ่ีปุ่น) 

เนือ้หาการเรียน 

ระดบัตน้ 1 ระดบั N5 ไวยากรณ์พื้นฐาน , บทสนทนาชีวิตประจ าวนั 

ระดบัตน้ 2 ระดบั N4 
ไวยากรณ์พื้นฐาน,การฟังเพื่อความเขา้ใจ สนทนา 
การเขียนและการอ่านอยา่งสมดุลย ์

ระดบักลาง ระดบั N3 
ไวยากรณ์ระดบักลาง,เรียนวิธีการใชภ้าษาญ่ีปุ่นใหเ้หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
สมกบัแต่ละสถานการณ์ 

ระดบักลาง-สูง ระดบั N2 
ใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการแสดงความ
าษาญ่ีปุ่นในการแสดงความคิดเห็นได ้

 
ระดบัสูง 

 

 

 
ระดบั N1 

 
 

ใชห้วัขอ้เหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นส่ือการสอนเรียนภาษาญ่ีปุ่นระดบัสูงและแนะแนวกา
ปุ่นระดบัสูงและแนะแนวการสอบอยา่งละเอียดใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัสู
ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัสูง  

 

 [หนังสือทีใ่ช้เรียน] 

Minna no Nihongo 1และ 2 , New Approach พื้นฐานและสมบูรณ์แบบ, หนงัสือไวยากรณ์ระดบั  



1และ2,การอ่านระดบัสูง, หนงัสือรวมค าถามทัว่ไปภาษาญ่ีปุ่น , เอกสารอ่่ืน  ๆเป็นตน้ 

ค่าเล่าเรียน 

 

● ระยะเวลาเรียนคอส 1 เดือน (4 สปัดาห)์          คา่เล่าเรียน : 50,000 เยน 

● ระยะเวลาเรียนคอส 3 เดือน (12 สปัดาห)์        คา่เล่าเรียน : 150,000 เยน 

● ค่าหอพกั : 50,000 ～ 55,000 เยน/เดือน  (รายละเอียดอยูใ่นหนา้ถดัไป) 

*อาจจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายส าหรับค่าต าราและอุปกรณ์การสอนเพิ่ม (ประมาณ5,000 ～ 10,000 เยน) 

*ค่าเล่าเรียนจะคิดจาก วนัเรียนจริง ไมร่วมวนัเสาร์,อาทิตยแ์ละ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 

*เม่ือจ่ายค่าเล่าเรียนแลว้จะไม่มีการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

วธิีสมคัร 

                                             

1. ผูท่ี้สนใจเขา้เรียนต่อ กรุณาแจง้ช่ือ ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ระยะเวลาท่ีตอ้ง 

การเรียน และตอ้งการอยูท่ี่หอพกันกัเรียน  ติดตอ่สอบถามไดท้างโรงเรียน 

        

   2.  โรงเรียนจะติดต่อกลบัเพื่อแจง้รายละเอียดของค่าเล่าเรียนและอ่ืนๆ 

 

    

   3.  ส่งใบสมคัรมาท่ีโรงเรียน (ทางไปรษณีย,์อีเมลล,์ดว้ยตนเอง หรือ วธีิตา่งๆ) 

 

 

                4. กรุณาช าระค่าเล่าเรียนทั้งหมดตามระยะเวลาท่ีตอ้งการเขา้เรียน  

                             ก่อนเขา้เรียนอยา่งนอ้ย 1 สปัดาห ์       

    

                5. หลงัจากทางโรงเรียนตรวจสอบเอกสารการสมคัรและช าระค่าเล่าเรียนแลว้  

                  ทางโรงเรียนจะออกหนงัสือตอบรับการเขา้เรียนและแจง้ก าหนดการต่างๆให ้

                            นกัเรียนไดท้ราบต่อไป 

เอกสารทีใ่ช้ 

ในการสมคัร 

1. ใบสมคัรส าหรับนกัเรียนระยะสั้น 

2. ส าเนาหนงัสือรับรองการจบการศึกษาขั้นสูงสุด 

3. ส าเนาหนา้พาสปอร์ต 

4. รูปถ่าย 2ใบ 

อืน่ๆ 

1.  นกัเรียนท่ีจบการศึกษาในระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด จะไดรั้บหนงัสือรับรองการจบศึกษาและ 

ใบประกาศนียบตัร 

2. ผูท่ี้ไดใ้บประกาศนียบตัรจากทางโรงเรียนแลว้ หากเขา้ศึกษาต่อในภาควิชาภาษาญ่ีปุ่นของวิทยาลยัวิชาชีพของโรงเรียน 

หากเขา้ศึกษาต่อในภาควิชาภาษาญ่ีปุ่นของวิทยาลยัวิชาชีพของโรงเรียน จะไดรั้บการยกเวน้ค่าแรกเขา้ 

จะไดรั้บการยกเวน้ค่าแรกเขา้ 

3. ส าหรับผูท่ี้ถือวีซ่านกัท่องเท่ียว จะไม่สามารถเขา้ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติได ้ดงันั้นขอใหท้ าประกนัสุขภาพมาจากประเทศของตนเอง 

ดงันั้นขอใหท้ าประกนัสุขภาพมาจากประเทศของตนเอง 

สอบถามขอ้มูล 

ยนืยนัค่าเล่าเรียน 

ช าระค่าเล่าเรียน 

เตรียมเขา้ศึกษา 

สมคัรเรียน 



4. มีบริการไปรับท่ีสนามบิน หากตอ้งการบริการดงักล่าวกรุณาแจง้ความจ านงตอนสมคัรดว้ย 

 

ค่าหอพกัส าหรับนักเรียนระยะส้ัน (1-3เดอืน) 

 

หอพกั 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 (หอพกัหญิง) 50,000 เยน 

5 Boneru Takigawa 57,000 เยน 

 

 ＊ ราคาค่าเช่ารวม, คา่ไฟฟ้า, คา่แกส็, คา่น ้า,คา่อินเตอร์เน็ตและค่าเช่าท่ีนอนแลว้ 

 ＊ ในกรณีท่ีไม่ตอ้งการพกัหอพกัท่ีทางโรงเรียนจดัให ้กรุณาแจง้ทางโรงเรียนล่วงหนา้ 

 ＊ หรือนอกจากนั้นสามารถใชบ้ริการของ Airbnb ได ้

 

 


