
มาเรยีนภาษาญีปุ่่ นทีม่าเอะบาซกินัเถอะ

ประโยชนข์องการใชช้วีติและ
การเรยีนใน มาเอะบาซิ

〒371-0805 日本国群馬県前橋市南町3-24-1
Tel:027-288-0613,027-289-6937

Fax:027-288-0614,027-289-6947

E-mail : aoyama-jls@tbz.t-com.ne.jp

https://www.aoyama-jls.com/
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สถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่น อะโอะยามา

ทีอ่ยู่：3－24－1 Minami-cyo,Maebashi-shi,

Gunma,371-0805

โทร：027-288-0613 แฟกซ：์027-288-0614

อเีมล：aoyama-jls@tbz.t-com.ne.jp

ส านักงานจงัหวดั

กมุมะและศาลาวา่การ

ก็อยู่ใกล ้
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อ าเภอมาเอบาซิ จงัหวดักุมมะ



สถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่น อะโอะยามา
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・ท าไมอะโอะยามา

・ท าไมกุมมะ

・ท าไมมาเอะบาซิ



ท าไมอ าเภอมาเอะบาซิ จงัหวดักมุมา...เพราะวา่

１. ทีต่ ัง้ส านักงานจงัหวดั ⇒ ขัน้ตอนทัง้หมดเสรจ็สิน้แลว้ในอ าเภอมาเอะบาซิ

２. มาเอะบาซแิละทาคาซาก⇒ิ อ าเภอมาเอะบาซิ ใชเ้วลาประมาณหน่ึงช ัว่โมงจากโตเกยีวโดยรถไฟ

ชนิคนัเซน็และประมาณ 2 ช ัว่โมงโดยรถไฟธรรมดาและใชเ้วลานอ้ย

กวา่หน่ึงช ัว่โมงคร ึง่โดยรถยนต ์

３.ทีจ่งัหวดักมุมะ ⇒ ราคาถกูทีส่ดุในญีปุ่่ น การอปุโภคบรโิภคในราคาถกูได ้

※โปรดดเูอกสารทีแ่นบมา A
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ดทูีด่ชันีความแตกตา่งของพืน้ทีร่าคาผูบ้รโิภคแยกตามจงัหวดั
โตเกยีว 104.4 น้ันสงูทีส่ดุดว้ย ต ่าสดุคอื 96.2 ในจงัหวดักุมมะ
จงัหวดักมุมะถกูพบวา่มรีะดบัราคาทีต่ า่กวา่ 8.5 เปอรเ์ซน็ตเ์มือ่เทยีบกบั
โตเกยีวทีส่งูทีส่ดุ
ตามเมอืงทีส่งูทีส่ดุคอืเมอืงคาวาซากจิงัหวดัคานางาวะ (105.3) 
และทีต่ ่าทีส่ดุคอืเมอืงมาเอะบาชจิงัหวดักุมมะ (96.1)

※เอกสารทีแ่นบมา A
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ดชันีความแตกตา่งของพืน้ทีร่าคาผูบ้รโิภคตามตามจงัหวดั
(ระดบัชาตโิดยเฉลีย่=100)
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４.อตัราสว่นตา่งชาตมิขีนาดใหญ่⇒ส าหรบัประชากรทัง้หมดของจงัหวดักมุมะอตัราสว่นของชาว

ตา่งชาตคิอือนัดบัที่ 3 ในญีปุ่่ น

⇒หน่วยงานราชการแตล่ะแห่งมเีคานเ์ตอรส์ าหรบัชาวตา่งชาติ

５.ภยัพบิตัทิางธรรมชาตมินีอ้ย ⇒เพราะไม่ตดิทะเล ไตฝุ้่ นไม่ไดม้า บ่อย ไม่มสีนึามิ มแีผ่นดนิไหว

เล็กนอ้ยและอากาศดี

６.ไม่มรีถตดิ เงยีบสงบและปลอดภยั⇒สามารถเรยีนอย่างใจเย็นได ้

6

ท าไมอ าเภอมาเอะบาซิ จงัหวดักมุมา...เพราะวา่



１. ท าเลทีต่ ัง้สะดวก

รร อะโอะยามา อยู่หนา้สถานีรถไฟมาเอะบาชหิอพกัอยู่ใกลจ้าก รร และสะดวกส าหรบัการชอ็ปป้ิง

２. คา่เล่าเรยีนราคาถูกและมวีธิกีารช าระเงิน

ตามสถานการณเ์ศรษฐกิ※เอกสารทีแ่นบมา B, C

กรณีทีช่  าระเงนิเต็มจ านวน คา่ธรรมเนียมการคดัเลอืกและคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ไดร้บัการยกเวน้

การช าระเงนิหน่ึงปีจะไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ ช าระรายคร ึง่ปีและ 3 เดอืนก็มี

3. มหีอพกันกัเรยีนแลว้กร็าคาถูก ※เอกสารทีแ่นบมา B・D・E

มหีอพกั 3 หลงัภายใน 15 นาทโีดยจกัรยานจากโรงเรยีนคา่หอพกัมตี ัง้แต่ 16,000 เยน

ไม่มเีงนิหลกัส าหรบัการช าระ 1 ปี
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ท าไมสถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่น อะโอะยามา



４. โรงเรยีนมทุีนการศกึษาเป็นของตนเอง ※เอกสารทีแ่นบมา F

５. สามารถใหข้อ้มูลงานพารท์ไทมไ์ด ้

6 . ไม่ใชแ่คภ่าษาญีปุ่่ น สามารถเรยีนวชิาทีจ่ าเป็นส าหรบั

การสอบเขา้มหาวทิยาลยัได้

(คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ วชิาทัว่ไป ภาษาองักฤษเป็นตน้)
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ท าไมสถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่น อะโอะยามา
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การปกครอง คา่หอพกั ดชันีความแตกตา่ง

ของพืน้ที่

ราคาผูบ้รโิภค
(ระดบัชาตโิดย
เฉลีย่=100)

หลกัสตูร1ปี 5เดอืน
(โดยเฉลีย่ 22 
หลกัสตูร)

หลกัสตูร ２ปี

(โดยเฉลีย่ 31 
หลกัสตูร)

รร ในโตเกยีว

（คา่เฉลีย่ 20รร）
¥1,099,432

⇒ประมาณ 1.1 ลา้น
เยน

¥1,428,910
⇒ประมาณ 1.43 ลา้น

เยน

¥39,364
⇒ประมาณ 4 หมืน่เยน

（คา่เฉลีย่ของโรงเรยีน 11 แห่ง
9 โรงเรยีนไม่มหีอพกั）

โตเกยีว : 104.4
★สูงทีสุ่ดในญีปุ่่ น

青山日本語学院
อะโอะยามา

¥1,056,000 ¥1,386,000 ¥16,000
～ ¥42,000

จงัหวดักมุมะ : 96.2
เมอืงแมะบาชิ : 96.1

★ต ่าทีสุ่ดในญีปุ่่ น

การเปรยีบเทยีบ ถกูกว่าประมาณ 4% ถกูกว่าประมาณ 3% แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะบุคคล ถกูกว่าประมาณ 6%

※เอกสารทีแ่นบมา B
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※เอกสารทีแ่นบมา B

การปกครอง (ช าระเงินเตม็จ านวน)

ไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมการเลอืก (22,200 เยน)และคา่ลงทะเบยีน (33,000 เยน)

ชือ่หลกัสตูร

ชือ่หลกัสตูร

หลกัสตูร 1 ปี 6 เดอืน

หลกัสตูร 1 ปี 6 เดอืน

หลกัสตูร 2 ปี

หลกัสตูร 2 ปี

การปกครอง (ช าระ 1 ปี)

ไดร้บัการยกเวน้คา่ลงทะเบยีน (33,000 เยน)

ระยะเวลา

1 ปี

6 เดอืน

6 เดอืน

ช าระ 1 ปี จ านวนเงนิรวม

ช าระเงินเตม็จ านวนコース名

進学1年6か月コース

進学2年コース

コース名 期間 1年払い 合計

1年 687,500

進学1年6か月コース 6か月 335,500 1,023,000

進学2年コース 6か月 330,000 1,353,000

全額払い

1,001,000

1,331,000

学費

(全額払い：入学金33,000円+選考料22,200円を免除）

学費

（1年払い:入学金33,000円を免除）



คา่หอพกั (ตอ่เดอืน)

１人部屋
used with one 

student

หอ้งเดีย่ว

２人部屋
shared with 
two students

หอ้งคู่

４人部屋
shared with 
four students

หอ้งส าหรบัสีท่่าน

apartment

ワンルーム
one-room type

40,000 20,000

1DK
one bedroom

42,000 21,000 18,000

寮費（1か月） room and board expense(1 month)
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※เอกสารทีแ่นบมา D

หน่วย : เยน(¥)

ทีพ่กั



คา่หอพกั(The cost which enters a dormitory) หน่วย : เยน(¥)
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ทีพ่กั
apartment

one-
room 
type

ช าระราย

ครึง่ปี

Payment
for six
months

ใหเ้ชา่ 240,000

คยีเ์งนิ
key money

40,000

เงนิฝาก

Deposit
40,000

จ านวนเงนิรวม

Total
320,000

ช าระ 1 ปี

Payment
for one
year

ใหเ้ชา่

rent
480,000

เงนิฝาก

key money
40,000

เงนิฝาก

deposit
0

จ านวนเงนิรวม

Total
520,000

アパート

Apartm
ent
ทีพ่กั

1DK

Onebed
room
type

ช าระราย

ครึง่ปี

Payment
for six
months

ใหเ้ชา่ rent 252,000

คยีเ์งนิ

key money
42,000

เงนิฝาก

Deposit
42,000

จ านวนเงนิรวม

Total
336,000

ช าระ 1 ปี

Payment
for one
year

ใหเ้ชา่ rent 504,000

คยีเ์งนิ

key money
42,000

เงนิฝาก

Deposit
0

จ านวนเงนิรวม

Total
546,000

※เอกสารทีแ่นบมา D

https://ejje.weblio.jp/content/key+money
https://ejje.weblio.jp/content/key+money
https://ejje.weblio.jp/content/key+money
https://ejje.weblio.jp/content/key+money


⇓ หอพกั 1 (ใชเ้วลา 11 นาที
โดยจกัรยานจาก รร)

หอพกั 3 ⇒
(ใชเ้วลา 15 นาทโีดยจกัรยาน

จาก รร)
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※เอกสารทีแ่นบมา E

⇦ สถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่น อะโอะยา
มา

หอพกั 2 ⇑
(ใชเ้วลา 10 นาทโีดยจกัรยาน

จาก รร)



1.ผูส้ญัจร N2 (50% ของคา่เลา่เรยีน)
135,000 เยน (คา่เลา่เรยีน 45,000 เยน x 6 เดอืน x 0.5)
วธิกีารรบัผลประโยชน:์ 35,000 เยนส าหรบัการผ่าน, 100,000 เยน

ส าหรบัการส าเรจ็การศกึษา

2.ผูส้ญัจร N1 (80% ของคา่เลา่เรยีน)
216,000 เยน (คา่เลา่เรยีน 45,000 เยน x 6 เดอืน x 0.8)
วธิกีารรบัผลประโยชน:์ 50,000 เยนส าหรบัการผ่าน, 166,000 เยน

ส าหรบัการส าเรจ็การศกึษ

※เงือ่นไขการจดัหา

① นักเรยีนหน่ึงคนทีไ่ดร้บัค าแนะน าจากโรงเรยีนพนัธมติร ② อตัราการเขา้รว่ม 90% ขึน้ไป

③ เขา้สูห่อพกั ④ ผูค้นทีผ่่าน N2แลว้จะตอ้งท าการสอบ
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※เอกสารทีแ่นบมา F

เป้าหมายทุนการศกึษาและจ านวน



3. ผูไ้ดร้บัรางวลัทีอ่ตัราการเขา้รว่ม

อตัราการเขา้รว่มมากกวา่ 95% เป็นระยะเวลา 6 เดอืน
(การมาสาย 3 คร ัง้จะขาด 1 คร ัง้)
3,000 เยน

4. ผูไ้ดร้บัรางวลับนัทกึ

คะแนนเฉลีย่ของการสอบปกตสิองคร ัง้ใน 6 เดอืนมากกวา่ 90 คะแนนตดิตอ่กนั
5,000 เยน
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※เอกสารทีแ่นบมา F

เป้าหมายทุนการศกึษาและจ านวน



5. คนทีม่กีารเขา้รว่มและผลลพัธท์ีย่อดเยีย่ม

อตัราการเขา้รว่มมากกวา่ 95% เป็นระยะเวลา 6 เดอืน(การมาสาย 3 คร ัง้จะขาด 1 คร ัง้)
และคะแนนเฉลีย่ของการสอบปกตสิองคร ัง้ใน 6 เดอืนมากกวา่ 90 คะแนนตดิตอ่กนั

30,000 เยน
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※เอกสารทีแ่นบมา F

เป้าหมายทุนการศกึษาและจ านวน



รายรบัและรายจา่ยทีจ่นกระทัง่ส าเรจ็การศกึษา

ตอ้งการประมาณ 700,000 เยนส าหรบัคา่เล่าเรยีนเพือ่เตรยีมการเมือ่คณุจบการศกึษาจากสถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่ นอะโอะยามา

17

รายรบัและรายจา่ยทีศ่กึษาตอ่ตา่งประเทศ (2 ปี: โดยประมาณ) หน่วย : เยน(¥)
กรณีหอ้งเดีย่วการใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย กรณีหอ้งสีท่่านการใชจ้า่ยนอ้ยลง

รายจา่ย รายได ้

คา่ครองชพี งานพารท์ไทม ์ สง่จากผูป้กครองคา่เลา่เรยีน

ยอดรวม

ขอ้แตกต่าง

หลกัสตูร
2 ปี

ค่าอาหาร
ค่าโทร

มอืถอื

ค่าใชจ้า่ย

สาธารณะ
มฉิะน้ัน ค่าใหเ้ชา่

เดอืน ) เดอืน ) เดอืน ) เดอืน )
X

24เดอืน )

เยน x 24เยน x24 เยน x 24 เยน x 24 20,000 เยน

หอ้งคู่( 7,000
จ านวน

เงนิรวม

จ านวน

เงนิรวม

ปีที่ ๒

ปีที่ ๑

ค านวณที่ 28 

ช ัว่โมงตอ่สปัดาห ์
และ 900 เยนตอ่

ช ัว่โมง

ในชว่งวนัหยดุยาว
48 ช ัว่โมงตอ่
สปัดาห ์

จ านวน

เงนิรวม

การปกครอง

คา่หอพกั

คา่ครองชพีเป็น

ตน้

720,500

665,500

1,386,000

1,548,500 1,140,500

1,493,500

3,042,000 1,340,500

643,200

60,100

703,300



群馬県内のアルバイト（青山日本語学院）
Part-time job in Gunma Prefecture (Aoyama Japanese Language Academy)

Yamato Transport Co., Ltd. Gunma base store

Location: Maebashi City, Gunma Prefecture ⁄ Maebashi Oshima Station

Job type: Delivery, courier service, product delivery (picking)

Hourly salary: 900 yen to 1,150 yen

Working hours: 06:00 - 06:00(the next day)

Musashino Co., Ltd.

Working place: Takasaki City, Gunma Prefecture ⁄ Takasaki Station

Job type: Sorting, sticker sticking, line work, product delivery (picking)

Hourly salary: 900 yen to 1,130 yen

Working hours: 17: 00-23: 00, 09: 00-18: 00, 14: 00-23: 00

Tamamura Delica Co., Ltd. Second Plant

Location: Tamamura-machi ⁄ Maebashi Station

Job type: Food and beverage manufacturing staff

Hourly salary: 900 yen～ Working hours: 08:00 to 17:00

Tokatsu Foods Co., Ltd. Ashikaga Plant

Working place: Ashikaga City, Tochigi Prefecture ⁄ Tomita Station

Type of occupation: Food and beverage manufacturing, others

Hourly salary: 880 yen～ ※ 25% up from 22:00

Working hours:①08:00 to 16:00, ②16:00 to 22:00, ③22:00 to 05:00
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งานพารท์ไทมใ์นจงัหวดักมุมะ (สถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่ นอะโอะยามา )

บรษิทั ยามาโตะทรานสปอรต์ จ ากดั

สาขาทีเ่กบ็ฐานจงัหวดักมุมะ

สถานทีท่ างาน: อ าเภอมาเอะบาซิ จงัหวดักมุมะ /
สถานีรถไฟ มาเอะบาซโิอซมิะ

บทบาท: การจดัสง่สนิคา้ บรกิารสง่ถงึบา้นการเลอืก
เงินเดอืน: 900 เยนถงึ 1,150 เยนตอ่ช ัว่โมง
เวลาท างาน: 06: 00 วนัถดัไป 06:00 เลอืกเวลาทีส่ะดวกไดภ้ายในเวลาดงักลา่ว

บรษิทั มูซาชโินะ จ ากดั

สถานทีท่ างาน: อ าเภอทากาซากิ จงัหวดักมุมะ /
สถานีรถไฟ ทากาซากิ

บทบาท: การแบ่งประเภท ตดิสตกิเกอร ์การเลอืก

เงินเดอืน: 900 เยนถงึ 1,130 เยนตอ่ช ัว่โมง
เวลาท างาน: 17: 00 วนัถดัไป 23:00 09: 00 วนัถดัไป 18:00

14: 00 วนัถดัไป 23:00

บรษิทั ทะมะมุราแดะลกิะจ ากดั โรงงานทีส่อง

สถานทีท่ างาน: อ าเภอทะมะมุรา จงัหวดักมุมะ /
สถานีรถไฟ มาเอะบาซิ

บทบาท: ผลติอาหารและเครือ่งดืม่
เงินเดอืน: 900 เยนตอ่ช ัว่โมง
เวลาท างาน: 08: 00 วนัถดัไป 17:00

บรษิทั โตกะชฟูุสจ์ ากดั โรงงานอาซคิะกา

สถานทีท่ างาน: อ าเภออาซคิะกา จงัหวดัโทจกิิ /
สถานีรถไฟ โทมติะ

บทบาท: ผลติอาหารและเครือ่งดืม่
เงินเดอืน: 880 เยนตอ่ช ัว่โมง ※ 25% ขึน้ไปตัง้แต่ 22:00 น
เวลาท างาน: 08: 00- วนัถดัไป 16:00 16: 00 วนัถดัไป 22:00

22: 00- วนัถดัไป 05:00



Messe Maebashi Office

Working place: Takasaki City

Job type: Manufacturing staff at food factory (Manufacturing of Inari sushi, thin rolls, rice etc.)

Hourly salary: 1,000 yen to 1,250 yen(overtime work 1,250 yen～)

Working hours: 8:00 to 17:00, 15:00 to 24:00

Dumplings king Maebashi tonyamachi shop

Working place: Maebashi City ⁄ Shin Maebashi Station

Job type: Eating and drinking service (hall)

Hourly salary: 900 yen

Working hours: 11:00 to 23:30 (from 2 hours / a day/a week)
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แมคโดนลัด ์ สาขาซงิมาเอะบาซิ

สถานทีท่ างาน: อ าเภอมาเอะบาซิ จงัหวดักมุมะ /
สถานีรถไฟ ซงิมาเอะบาซิ

บทบาท: พนักงานแมคโดนัลด ์
เงนิเดอืน: 850 เยนตอ่ช ัว่โมง ※ในวนัหยดุสดุสปัดาหแ์ละ

วนัหยดุคา่จา้งรายช ัว่โมงจะเพิม่ขึน้ 50 เยน

เวลาท างาน: 08: 00 วนัถดัไป 22:00

Mcdonald's Shin Maebashi store

Location: Maebashi City, Gunma Prefecture ⁄ Shin Maebashi Station

Job type: McDonald's crew

Hourly salary: 850 yen～ ※ 50 yen increase per hour on weekends and holidays

Working hours: 8:00 -22:00

Seven-Eleven Maebashi Hakada-machi

Working place: Maebashi City, others

Job type: Customer service, cash register operation

Hourly salary: 850 to 1,050 yen

Working hours: 14:00 to 18:00, 18:00 to 22:00, 22:00 to 1:00, 6:00 to 9:00

บรษิทั เมสเ์สะ จ ากดั สาขามาเอะบาซิ

สถานทีท่ างาน: อ าเภอทากาซากิ จงัหวดักมุมะ
บทบาท: พนักงานฝ่ายผลติทีโ่รงงานอาหาร

(ผลติซชูอินิารมิว้นโฮโซขา้ว ฯลฯ )
เงินเดอืน: 1,000 เยนถงึ 1,250 เยน

(มากกวา่ 1,250 เยนส าหรบัการท างาน OT)
เวลาท างาน: 08: 00 วนัถดัไป 17:00 15: 00 วนัถดัไป 24:00

เซเว่น สาขามาเอะบาซิ ฮาโกดา

สถานทีท่ างาน: อ าเภอมาเอะบาซิ จงัหวดักมุมะ
บทบาท: การบรกิารลกูคา้ แคชเชยีร ์
เงินเดอืน: 850 เยนถงึ 1,050 เยน
เวลาท างาน: 14: 00 วนัถดัไป 18:00 18: 00 วนัถดัไป 22:00

22: 00 วนัถดัไป 01:00 06: 00 วนัถดัไป 09:00

โอซากา โอโช สาขามาเอะบาซโิตงยะมะชิ

สถานทีท่ างาน: อ าเภอมาเอะบาซิ จงัหวดักมุมะ /
สถานีรถไฟ ซงิมาเอะบาซิ

บทบาท: อาหารและเคร ือ่งดืม่ (ฮอลล)์
เงินเดอืน: 900 เยน
เวลาท างาน: 11: 00 วนัถดัไป 23:30

(ตัง้แต่สปัดาห ์1 วนั / 2 ช ัว่โมงล่ะวนัก็ได)้



Chopsticks cutlet Tanaka Maebashi

Working place: Maebashi City ⁄ Shin Maebashi Station

Job type: 1) Customer service / hall, kitchen, Preparation of dishes

Hourly salary: 1,050 yen～

Working hours: 11:00 to 0:00(the next day) [From 3 hours a day, it is OK]

Natural food Kura Sushi Maebashi Aramaki

Location: Maebashi City ⁄ Gunma Soja Station

Job type: 1) Customer service / hall, 2)making sushi / side menu (kitchen)

Hourly salary: 880 yen～

Working hours: 9:00 to 23:30 [From 3 hours a day, it is OK]
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ทานากะ (ผดัเนือ้หมูและเสยีบไม)้
สาขามาเอะบาซิ

สถานทีท่ างาน: อ าเภอมาเอะบาซิ จงัหวดักมุมะ /
สถานีรถไฟ ซงิมาเอะบาซิ

บทบาท: การตอ้นรบั หอ้งครวั หอ้งครวัพนักงานเตรยีมงาน

เงินเดอืน: 1,050 เยน
เวลาท างาน: 11: 00 วนัถดัไป 24:00

(ท างานไดต้ ัง้แต่ 3 ช ัว่โมงตอ่วนั)

มุเตะงกุราซูชิ สาขามาเอะบาซอิารามะกิ

สถานทีท่ างาน: อ าเภอมาเอะบาซิ จงัหวดักมุมะ /
สถานีรถไฟ กมุมะโซจ่ะ

บทบาท: การตอ้นรบั หอ้งโถง ท าซชูแิละเมนูดา้นขา้ง (ครวั)
เงินเดอืน: 880 เยน
เวลาท างาน: 09: 00 วนัถดัไป 23:00

(ท างานไดต้ ัง้แต่ 3 ช ัว่โมงตอ่วนั)



・นกัศกึษาตา่งชาตสิามารถท างานได้
ไม่เกนิ 28 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์
ถา้กรณีท างานมากกวา่ 28 ชัว่โมง
กจ็ะถูกลงโทษตามกฎหมาย

* The part-time job a student studying abroad can have is 

until 28 hours a week. When a student studying abroad 

works part-time beyond 28 hours, it's punished by law.
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จุดทีค่วรทราบส าหรบับการท างานพารท์ไทม ์



ขอ้มูลเกีย่วกบัวซีา่ทกัษะเฉพาะ
Information on specific skill visas

นักเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่่ นทีส่ถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่ นอะโอะยามาสามารถไปเรยีนตอ่ไดท้ีม่หาวทิยาลยัในญีปุ่่ น

หรอืหางานท าในบรษิทัญีปุ่่ นทีม่ทีกัษะเฉพาะ

เราจะรว่มมอืกบัผูร้บัเหมาในจงัหวดักมุมะเพือ่ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการทดสอบประเมนิทกัษะและแนะน าการ

จา้งงานใหก้บัผูท้ีผ่่านการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ น N4

• Students who have studied Japanese at Aoyama Japanese Language Academy can go on to 

university in Japan and also find employment in a Japanese company with specific skills. We will 

partner with a contractor in Gunma to provide guidance on the skills evaluation test and introduce 

employment to those who have passed the Japanese Language Proficiency Test N4.
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• แมว้า่จะพยายามมาญีปุ่่ นโดยตรงจากต่างประเทศดว้ยวซีา่ทกัษะเฉพาะ

ก็มนัเป็นความจรงิทีจ่ะหาทีท่ างานยาก

นักเรยีนตา่งชาตทิีอ่ยู่ประเทศญีปุ่่ นมคีวามคุน้เคยกบัการใชช้วีติทีญ่ีปุ่่ นมากกว่า

และสามารถสมัภาษณก์บับรษิทัไดท้นัที ดงัน้ันจงึเป็นขอ้ดสี าหรบัการจา้งงาน

เรยีนภาษาญีปุ่่ นทีส่ถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่ นอะโอะยามาและรบัความรูเ้ชงิปฏบิตัโิดยงานพารท์ไทม ์

เรามุ่งหวงัทีจ่ะผ่านการทดสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ น N4 และการทดสอบประเมนิทกัษะ

• Even if you try to come to Japan directly from overseas with a specific skill visa, it is difficult to 

find a job. International students in Japan are more accustomed to living in Japan, can 

immediately interview with the company, and are more advantageous for employment. We aim 

to pass the Japanese Language Proficiency Test N4 and Skill Evaluation Test while learning 

Japanese at our school and acquiring practical knowledge through part-time work.

• ทกัษะเฉพาะมดีงันี้

• Specific skills are as follows.
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１．特定技能（給与は日本人と同じ。転職可能。高卒でもOK）
Specific skills (salary is the same as Japanese. Job change is possible, even for high school graduates)

特定技能1号ビザの取得のためには、①日

本語能力試験N4合格、②各業種の技能評価

・測定試験に合格、③就職先（法人）が必

要です。技能評価・測定試験の実施は日本

国内では現在2分野ですが、これから試験

を実施する分野が増えていく予定です。

In order to obtain a special skill No. 1 visa, 

you will need (1) pass the Japanese Language 

Proficiency Test N4, (2) pass the skill 

evaluation and measurement test of each 

industry, and (3) find a place of employment 

(corporation). Skill evaluation and 

measurement tests are currently conducted 

in two fields in Japan, but there are plans to 

increase the number of fields where tests will 

be performed.

ทกัษะเฉพาะ ( เงนิเดอืนเหมอืนกบัคนญีปุ่่ น เป็นไปไดท้ีจ่ะเปลีย่นงาน มพีืน้ฐานทางวชิาการสูงถงึมธัยมปลาย )

ระยะเวลาทีอ่ยู่อาศยั

ระดบัทกัษะ

ระดบัความสามารถภาษาญีปุ่่ น

การพรอ้มครอบครวั

สนับสนุนองคก์รเจา้ภาพหรอื

หน่วยงานการลงทะเบยีน
ไดร้บั

ไม่ไดร้บัอนุญาตโดยทัว่ไป

ไดร้บัการยนืยนัจากการสอบ ฯลฯ

( ผ่านการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ น N4 )

ไดร้บัการยนืยนัจากการสอบ ฯลฯ

( ความรูพ้อสมควรทีเ่ป็นของ
อตุสาหกรรมเฉพาะหรอืทกัษะที่

ตอ้งใชป้ระสบการณ์ )

อพัเดทรายปีหรอืคร ึง่ปีหรอื4 เดอืน
ทัง้หมด 5 ปี

หมายเลข 1 ( 14 อตุสาหกรรม ) ตอ้งการ ① ～ ③ เพือ่ไดร้บั

วซีา่ฉบบัที่ 1 ของทกัษะเฉพาะ
① ผ่านการทดสอบวดั

ระดบัภาษาญีปุ่่ น N4 แลว้
② ผ่านการทดสอบการวดัและ

การประเมนิทกัษะส าหรบัแตล่ะ

อตุสาหกรรม

③ การจา้งงาน (บรษิทั )

เกีย่วกบัการด าเนินงานทีก่าร

ประเมนิทกัษะและการทดสอบการวดั
มแีค่ 2 เขตในญีปุ่่ นปัจจบุนันี้

แตม่นัก าลงัจะเพิม่ขึน้เขตที่

จะท าการทดสอบ

 1 号（14 産業分野）   No. 1 (14 industries) 

在留期限 Residence period  1 年、6 か月または 4 か月ごとの更新。 

通算で 5 年まで。Renew every 1 year, 6 months or 

4 months.Up to 5 years in total. 

技能水準 

Skill level 

試験等で確認（特定産業分野に属する相当程度の

知識または経験を要する技能）。 

Confirmed by examinations (skills requiring 

considerable knowledge or experience belonging to a 

specific industry field). 

日本語能力水準  

Japanese proficiency level 

試験等で確認（日本語能力試験 N4 合格） 

Confirmed by exams (passed Japanese Language 

Proficiency Test N4) 

家族の帯同 

Stay of the family 

基本的に認めない。 

Basically not allowed. 

受入機関または登録支援機関による支援 

Support by the host organization or 

registration support organization 

受ける。 

receive. 

 



25

2．14産業分野と国内試験地（技能評価試験）
14 Industrial field and domestic test site (skill evaluation test)

14 เขตอตุสาหกรรมและสถานทีท่ดสอบในประเทศ (การทดสอบประเมนิทกัษะ)

เขต เงินเดอืน เวลาสอบ เขต เงินเดอืน เวลาสอบ

การพยาบาล ภายใตก้ารพจิารณา

ลงัเล

ลงัเล

หลงัจากฤดใูบไมร้ว่ง
2562

ภายในปี 2562

ประมาณ 160,000
-270,000 เยน

ประมาณ 180,000
-260,000 เยน

ลงัเล

ภายในปี 2562

ภายในปี 2562

หลงัจากฤดใูบไมร้ว่ง
2562

หลงัเดอืนตลุาคม

2562

เมษายน 2562

เมษายน 2562

ประมาณ 150,000
-300,000 เยน

ประมาณ 160,000
-250,000 เยน

ประมาณ 150,000
-180,000 เยน

ประมาณ 130,000
-300,000 เยน

ประมาณ 150,000
-250,000 เยน

ประมาณ 170,000
-200,000 เยน

ท าความสะอาดอาคาร

อตุสาหกรรมวสัดป้ัุน

อตุสาหกรรมการผลติ

เคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม

ขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส ์

และไฟฟ้า

การกอ่สรา้ง

การเดนิเรอืและ

การตอ่เรอื

บ ารงุรกัษารถยนต ์

การบนิ (การบ ารุงรกัษาทาง
อากาศ ฯลฯ

ธรุกจิทีพ่กัอาศยั

การเกษตร

การประมง

ผลติอาหาร

ธรุกจิรา้นอาหาร

 

分野  

Field 

月給  

Monthly salary 

国内試験の時期  

Time of domestic 

examination 

介護業  

Nursing care  

 検討中  

Under review  

ビルクリーニング業  

Building cleaning  

約 160,000 円～270,000 円 

businessAbout 160,000 

yen-270,000 yen  

2019 年秋以降  

After autumn 2019  

素形材産業  

Molding material industry 

 未定  

Undecided  

産業機械製造業  

Industrial machinery 

manufacturing industry 

 

電気・電子情報関連産業  

Electrical / electronic 

information related 

industries 

 

建設業   

Construction industry   

 未定  

Undecided 

造船・舶用業   

Shipbuilding and marine 

industry  

約 180,000 円～260,000 円 

* 2 About 180,000 yen-

260,000 yen 

2019 年度中  

During 2019 

分野  

Field 

月給  

Monthly salary 

国内試験の時期  

Time of domestic 

examination 

自動車整備業  

Automobile maintenance 

industry 

 未定  

Undecided 

航空業 (航空機整備など ) 

Aviation (Aircraft 

maintenance, etc.)   

約 150,000 円～300,000 円 

About 150,000 yen to 

300,000 yen  

2019 年度中  

During 2019 

宿泊業  

Accommodation business   

約 160,000 円～250,000 円 

Approximately 160,000 yen-

250,000 yen  

2019 年 4 月  

April 2019 

農業  

Agriculture  

約 150,000 円～180,000 円 

About 150,000 yen to 

180,000 yen 

2019 年秋以降  

After autumn 2019  

漁業  

Fishery 

約 130,000 円～300,000 円 

About 130,000 yen to 

300,000 yen  

2019 年度中  

During 2019 

飲食料品製造業  

Food and beverage 

manufacturing industry 

約 150,000 円～250,000 円 

About 150,000 yen to 

250,000 yen 

2019 年 10 月以降  

After October 2019  

外食業   

Restaurant business  

約 170,000 円～200,000 円 

Approximately 170,000 yen-

200,000 yen 

2019 年 4 月  

April 2019 

 


