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１．รายละเอยีดหลกัสูตร (Outline of the course)     

หลกัสูตรทีเ่ขา้สู่การศกึษาทีสู่ง 
The course of going on to 

school of high grade 

ความจ ุ
the fixed 

number 

เวลาเรยีน 
school hours 

จ านวนช ัน้เรยีนต่อสปัดาห ์

Class week 

เวลาทีเ่ขา้โรงเรยีนใหม ่

season for 

entrance 

หลกัสูตร 2 ปี 
2 years course 

60 1600 80 เมษายน Apr. 

หลกัสูตร 1 ปี 6 เดอืน 
1 year 6 months course 

40 1200 60 ตุลาคม Oct. 

 

２．ตารางเรยีน (class schedule) 

ส่วนแรก 
Morning  

class 

09：00～09：45 
ส่วนทีส่อง 
Afternoon  

class 

13：00～13：45 

09：50～10：35 13：50～14：35 

10：45～11：30 14：45～15：30 

11：35～12：20 15：35～16：20 

＊มคีลาสเชน่คณิตศาสตรแ์ละองักฤษและวชิาทั่วไปและวทิยาศาสตร ์ฯลฯ เพือ่เขา้มหาวทิยาลยั 

In addition, there are supplementary classes for university admission, such as mathematics, English, general subjects, 

science etc. 

 

３．ตารางเวลาจนถงึจะมาญีปุ่่น (Schedule until a visit to Japan) 

หลกัสูตรทีเ่ขา้สู่การ

ศกึษา 

ทีสู่ง 

The course of 

going on to 

school of high 

grade 

① ยืน่เอกสารการสมคัร 
Submission of the 

applications 

② วนัสอบ 
 

Test day 

③ สถานที ่

   ทดสอบ 
Test site 

④ การประกาศทีผ่่าน 
การสอบ 

Examination result 

announcement 

หลกัสูตร 2 ปี 
2 years 

course 

1 ก.ย.～31 ต.ค. 
Sept.1～Oct.31 

ตน้เดอืนตุลาคม 
The beginning of Oct. 

ตดิต่อแยกกนั 
We will 

contact you 

separately 

ชว่งกลางเดอืนตุลาค

ม 
The middle of Oct. 

หลกัสูตร  

1 ปี 6 เดอืน 

1 year 6 

months 

course 

10 ม.ค.～30 เม.ย. 

Mar.10～ Apr.30 

ตน้เดอืนเมษายน 

The beginning of Apr. 

ตดิต่อแยกกนั 

We will 

contact you 

separately 

ชว่งกลางเดอืนเมษาย

น 

The middle of 

Apr. 

 

⑤การยืน่ขอกองตรวจคนเข ้

าเมอืง 
Application to the 

Immigration Bureau 

⑥การออกใบรบัรองสถานภาพการพ านักCer
tificate of Eligibility is issued 

⑦การออกวซีา่ 
Visa is issued 

⑧มาญีปุ่่นและเขา้โรง

เรยีน 
Visit to Japan and 

entrance to  the 

school 

หลกัสูตร 2 ปี 

2 years 

course 

ปลายเดอืนพฤศจกิายน 
Late of Nov. 

ปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์
Late Feb. 

ปลายเดอืนมนีา

คม 
Late Mar. 

ตน้เดอืนเมษายน 
The beginning of 

Apr. 

หลกัสูตร  

1 ปี 6 เดอืน 

1 year 6 

months 

course 

ตน้เดอืนมถุินายน 
The beginning of June 

ปลายเดอืนสงิหาคม 
Late Aug. 

ปลายเดอืนกนัย

ายน 
Late Sept. 

ตน้เดอืนตุลาคม 
The beginning of 

Oct. 

 

※แมใ้นชว่งระยะเวลาการสมคัรก็อาจจะมกีารรบัสมคัรถูกปิดกรณีจ านวนผูส้มคัรเต็มแลว้  

  กรุณาส่งเอกสารการสมคัรใหเ้รว็กว่า 

  เราอาจจะยอมรบัการส่งการสมคัรหลงัจากวนัครบก าหนดเวลาเอกสาร ขึน้อยู่กบัสถานการณก์ารสมคัร 

  กรุณาตดิต่อเราเพือ่ขอรายละเอยีด 
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If it reaches capacity, it may be closed even during the application period. Depending on the recruitment situation, we may 

accept submissions after the closing date of the documents. Please inquire details. 

 ４．ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ (Expenses) 

(1)การปกครอง (school expenses)                                         หน่วย: เยน(Yen) 

หลกัสูตรทีเ่ขา้สู่การศกึษาทีสู่ง  
The course of going on to 

school of high grade 

การปกครอง (school expenses)  
จ านวนเงนิรวม 

Total fee 

ค่าธรรมเนียมการสอบ 
Selection charges 

ค่าธรรมเนียมเขา้โรงเรยีน 

entrance fee 

ค่าเล่าเรยีน 

tuition 

fees 

ทัง้หมด 

Total 
 

หลกัสูตร  

2 ปี 
2 years 

course 

ปีที ่1 
The first year 

 22,000 33,000  665,500 720,500 

1,386,000 
ปีที ่2 

The second year  

    665,500 665,500 

หลกัสูตร  

1 ปี 6 

เดอืน 
1 year  

6 months 

course 

ปีที ่1 
The first year 

 22,000 33,000  665,500 720,500 

1,056,000  ปีที ่1.6 
The one year sixth 

month 

    335,500 335,500 

 ※หมายเหตุเกีย่วกบัการช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา (Notes on payment of tuition fee) 

  ・เราจะตดิต่อท่านโดยตรงหรอืผา่นส านักงานตา่งประเทศกรณีการตรวจเอกสารของโรงเรยีนและการตรวจสอบสถานะการ 

    อยู่อาศยัโดยส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงเสรจ็แลว้ก็มกีารออกใบรบัรองสถานภาพการพ านัก 

    โปรดช าระเงนิ (ปีแรก) ในตารางขา้งตน้ภายในหน่ึงสปัดาห ์แลว้ก็ท่านจะไดร้บัใบอนุญาตเขา้โรงเรยีนและ 

    ใบรบัรองสถานภาพการพ านักโดยการแลกเปลีย่นกบัใบรบัรองการช าระเงนิ 
If the document selection by our school and the Immigration Bureau have completed the examination of the status of 

residence and the certificate of eligibility is issued, we will inform you of this either directly or through our overseas 

office. When you pay the payment in the above table (1st year) within one week, we will give you the admission letter 

and Certificate of Eligibility in exchange for the payment certificate. 

・จ่ายค่าเล่าเรยีนเป็นเวลาหน่ึงปี กรุณาช าระค่าเล่าเรยีนคร ัง้ทีส่องกอ่นเร ิม่เทอมการศกึษาใหม่  
   เราจะแจง้ใหท่้านทราบเวลาจดัส่งอย่างชดัเจนในโอกาสนั้น 

Tuition is payable one year. Please prepay the second tuition fee before the new semester starts. We will 

notify you of the specific delivery date. 

・ค่าธรรมเนียมการสอบเป็นตน้เป็นค่าธรรมเนียมแยกตา่ง 
The examination fee etc. are not included in tuition fee. It will be a separate charge. 

・โปรดทราบว่าคา่เล่าเรยีนทีจ่่ายเสรจ็แลว้จะไม่มกีารคนืเงนิให ้แต่กรณีไม่เขา้โรงเรยีนแมว้่าใบรบัรองสถานภาพการพ านักออกแลว้ 

  เราจะมอบคนืการช าระเงนิทัง้หมดยกเวน้คา่ธรรมเนียมการสอบและคา่ธรรมเนียมเขา้โรงเรยีนหลงัจากท าตามดงัต่อไปนี ้
We will not refund tuition fee once paid, so please understand. However, if you do not enroll in spite of the 

issuance of a Certificate of Eligibility, we will refund the full payment except the entry fee and enrollment 

fee after following the procedure. 

1 กรณีท่านไม่มาญีปุ่่นโดยไม่ยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศแมว่้าใบรบัรองสถานภาพการพ านักจะออกแลว้ 
If the Certificate of Eligibility has been issued but you have not applied for an entry visa and did not 

come to Japan. 

→ตอ้งส่งคนืใบอนุญาตเขา้โรงเรยีนและใบรบัรองสถานภาพการพ านัก 
A letter of admission and a certificate of eligibility for residence must be returned. 

2 ตอ้งส่งคนืใบอนุญาตเขา้โรงเรยีนและใบรบัรองสถานภาพการพ านักกรณีท่านยกเลกิการเขา้โรงเรยีนกอ่นจะมาญีปุ่่ น 
แมว้่าไดร้บัวซีา่เขา้เมอืงแลว้ 

If you acquired an immigration visa, but you declined enrollment before coming to Japan. 

→ การยนืยนัวซีา่เขา้ประเทศทีย่งัไม่ไดใ้ชแ้ละล่วงเลยไปแลว้และการตอ้งส่งคนืใบอนุญาตเขา้โรงเรยีน 
We must confirm the unused and invalidity of the immigration visa and you have to return the admission 

letter. 

3 กรณียืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศทีส่ถานทูตญีปุ่่นแต่ไม่สามารถมาญีปุ่่นไดโ้ดยไม่ไดร้บัการอนุญาต 
If you can not come to Japan because you applied for a study abroad visa at the Japanese embassy but it 

was declined. 

→การยนืยนัว่าไม่ไดอ้อกวซีา่เขา้ประเทศจากสถานทูตญีปุ่่นและการตอ้งส่งคนืใบอนุญาตเขา้โรงเรยีน 
it is necessary to confirm that the visa was not issued at the Japanese embassy and to return the 

admission letter. 
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   ※ เราไม่สามารถมอบคนืค่าเล่าเรยีนทีช่ าระแลว้ไดถ้า้กรณีท่านลาออกจากโรงเรยีนระยะเวลากลางคนั 

        ตัง้แต่มาประเทศญีปุ่่นและเขา้โรงเรยีนแลว้ 
When you enter Japan and drop out after entering our school, we can’t return to you the tuition that has 

been paid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ค่าธรรมเนียมการสอบ(Admission fee) 

・ปกตคิ่าธรรมเนียมการสอบ 21,600 เยนคอืการตอ้งช าระเวลาเท่ากบัการส่งเอกสารการสมคัรแต่เราตดัสนิใจ 

  ทีจ่ะใหช้ าระน้ันตัง้แต่ไดร้บัอนุญาตจากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงแลว้เพือ่ลดลงภาระใหผู้ส้มคัร 

      นอกจากนีไ้ม่จ าเป็นช าระกรณีไม่ไดร้บัอนุญาต 
The admission fee of 21,600 yen is originally delivered when submitting the application documents, but 

applicants will pay the admission fee after the visa is approved by the Immigration Bureau in order to reduce 

the burden on applicants. In addition, delivery is unnecessary when not permitted. 

 

(3) ค่าหอพกั (Dormitory fee) 

・ตารางดา้นล่างแสดงวา่คา่ใชจ้่ายของหอพกั 

  กรุณาช าระค่าหอพกัคร ึง่ปีและเงนิค า้ประกนัเป็นเวลา 1 เดอืนและค่าตอบแทนเป็นเวลา 1 เดอืนรว่มกบั 

  ค่าเล่าเรยีนกรณีเชา่หอพกั 

  จ่ายเพยีงค่าตอบแทนเท่าน้ันและไม่ตอ้งจ่ายเงนิค า้ประกนักรณีจ่ายเป็นเวลา ปี 1 แลว้ 

  ไม่สามารถมอบคนืค่าตอบแทนได ้

  การสญัญาหอพกัคอืทุก 6 เดอืน (เมษายนถงึกนัยายนและตุลาคมถงึมนีาคม) 

  หา้มออกจากทีพ่กัภายในเวลาครึง่ปี 

  เราไม่สามารถมอบคนืค่าเชา่หอพกัทีช่  าระคร ัง้หน่ึงแลว้ได ้

  ตอ้งจา่ยค่าเชา่หอพกัเป็นเวลาหน่ึงเดอืนกรณียา้ยเขา้หรอืออกในชว่งเดอืนและกรณีเดอืนทีม่าถงึญีปุ่่นชา้และ 

  ยงัไม่ยา้ยเขา้ 

  กรุณาช าระค่าน ้าประปาและคา่สาธารณูปโภคเป็นตน้ดว้ยตวัเอง 

  เราอาจจะสัง่การเนรเทศจากหอพกัเกีย่วกบันักเรยีนทีว่ถิกีารด าเนินชวีติทีไ่ม่ด ี

  มหีลายกรณีทีไ่ม่ไดห้อ้งทีต่อ้งการ 

 
The cost of residence dormitory is as shown in the table. When you move into the dormitory, please pay the dorm 

fee for 6 months, key money (for 1 month) and deposit (for 1 month) together with tuition fee. You do not need a 

deposit if you pay for one year. Key money can not be returned. The dormitory is a half year contract (April - 

September, October - March) and can not be withdrawn for half a year. We can not return you to the dormitory fee 

you paid. If you move in or leave during the month, or months when you have not arrived late due to arrival in 

Japan, a monthly rent is required. Please pay the usage fee by yourself, such as water fee, utility fee etc. For 

students with bad attitudes, they may order compulsory exit from the dormitory. There may not be a room you want. 

 

 

 

 

ค่าหอพกั (1 เดอืน) room and board expense(1 month)       หน่วย: เยน(Yen) 

 
หอ้งเดีย่ว 

used  with one 

student 

หอ้งคู ่
shared with two 

students 

หอ้งพกัส าหรบัสีค่น 
shared with four 

students 

ทีพ่กั 
1K 

one-room 
40,000 20,000  
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    ค่าหอพกั (The cost which enters a dormitory)               หน่วย: เยน (Yen)                                                        
                                         

apartment type 

1DK 
one bedroom 

42,000 21,000 18,000 
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หอ้งเดีย่ว 

used  with one 

student 

หอ้งคู ่
shared with two 

students 

หอ้งพกัส าหรบัสีค่น 
shared with four students 

ทีพ่กั 
apartment 

1K 
one-room 

type 

ช าระรายครึง่ปี 
Payment for six 

months 

ค่าหอพกั 

rent 
240,000 120,000 

 

ค่าตอบแทน 
key money 

40,000 20,000 

เงนิค า้ประกนั 
deposit 40,000 20,000 

เงนิรวมTotal A:320,000 B:160,000 

ช าระ 1 ปี 
Payment for 

one year 

ค่าหอพกั 

rent 
480,000 240,000 

ค่าตอบแทน 
key money 

40,000 20,000 

เงนิค า้ประกนั 
deposit 0 0 

เงนิรวมTotal C:520,000 D:260,000 

 

 

หอ้งเดีย่ว 
used  with 

one student 

หอ้งคู ่
shared with 

two students 

หอ้งพกัส าหรบัสีค่น 
shared with four tudents 

ทีพ่กั 
apartment 

1DK 
one 

bedroom 

type 

ช าระรายครึง่ปี 
Payment for six 

months 

ค่าหอพกั 

rent 
 

252,000 
 

126,000 
 

108,000 

ค่าตอบแทน 
key money 

42,000 21,000 18,000 

เงนิค า้ประกนั 
deposit 42,000 21,000 18,000 

เงนิรวมTotal E:336,000 F:168,000 G:144,000 

ช าระ 1 ปี 
Payment for 

one year 

ค่าหอพกัrent 504,000 252,000 216,000 

ค่าตอบแทน 
key money 

42,000 21,000 18,000 

เงนิค า้ประกนั 
deposit 0 0 0 

เงนิรวมTotal H:546,000 I:273,000 J:234,000 

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
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※วธิกีารจดัส่ง (Payment Method) 

 ・กรุณาโอนค่าเล่าเรยีนปีที ่1 และค่าธรรมเนียมการสอบและค่าหอพกัและเงนิค า้ประกนัใหบ้ญัชธีนาคาร 

ทีเ่ราก าหนดไวภ้ายใน 1 สปัดาหต์ัง้แต่ใบรบัรองสถานภาพการพ านักออกแลว้ 
Please pay the tuition fee (1st year), the admission fee, the cost which enters a dormitory to our designated 

bank account within one week after the Certificate of Eligibility is issued. 

  

 

 

โอนเงินทางธนาคาร (Transfer destination bank account) 

 

                   

 

 

 

 

 

５ ．

ตารางเวลาถงึเขา้โรงเรยีน (Schedule until enrollment ) 

 หลกัสูตร 2 ปี 

2 years course 
หลกัสูตร 1 ปี 6 เดอืน 

1 year 6 months course 
①การส่งเอกสารการสมคัร (ใบสมคัรเขา้เรยีน สมคัรงาน  

   จ าน าส าหรบัการช าระเงนิ ฯลฯ ) 

Submit application documents (application for 

admission, resume, Pledge for payment etc.)       

ผูส้มคัรApplicant ⇒ โรงเรยีนSchool 

9/1～10/31 3/10～4/30 

②การตรวจสอบเอกสาร 
Review documents 

โรงเรยีนSchool 

9/1～10/31 3/10～4/30 

③การทดสอบ 
Test 

ผูส้มคัรApplicant 

ตน้เดอืนต.ค. Early October ตน้เดอืนเม.ย. Early April 

桐生信用金庫 前橋支店 

Kiryu Shinkin Bank Maebashi-Branch 

 

普通 口座番号：０２４３６２０ 口座名義人：ユ）サンセイ 

Account number：０２４３６２０ Account holder：SANSEI Co., Ltd. 
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④การแจง้เตอืนผลการทดสอบและ 

  ส่งใบอนุญาตเขา้โรงเรยีน 
Notice of test result, sending of admission letter 

โรงเรยีนSchool ⇒ ผูส้มคัรApplicant 

ชว่งกลางเดอืนต.ค.Mid-October ชว่งกลางเดอืนเม.ย. Mid-April 

 

⑤การยืน่ขอใบรบัรองสถานภาพการพ านัก 
Apply for issuance of Certificate of Eligibility 

โรงเรยีนSchool ⇒ ส านกัตรวจคนเขา้เมอืง 

                           Immigration Bureau 

ปลายเดอืนพ.ย.Late November ตน้เดอืนม.ิย. In early June 

 

⑥การออกใบรบัรองสถานภาพการพ านัก 
Certificate of Eligibility will be issued 

ส านกัตรวจคนเขา้เมอืง ⇒ โรงเรยีนSchool 

          Immigration Bureau 

ปลายเดอืนก.พ.Late February ปลายเดอืนส.ค. Late August 

⑦การช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ (ค่าเล่าเรยีนเป็นตน้) 
Payment of Expenses (tuition etc.) 

ผูส้มคัรApplicant ⇒ โรงเรยีนSchool 

ปลายเดอืนก.พ.Late February ปลายเดอืนส.ค. Late August 

⑧การส่งใบรบัรองสถานภาพการพ านัก 
Sending a Certificate of Eligibility) 

โรงเรยีนSchool ⇒ ผูส้มคัรApplicant 

ตน้เดอืนม.ค.Early March ตน้เดอืนก.ย. Early March 

⑨การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศ Apply for a visa 

(ถอืไปหนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตเขา้โรงเรยีน 

และใบรบัรองสถานภาพการพ านักทีส่ถานทูตญีปุ่่น  
Bring a passport, admission letter, Certificate of Eligibility 

to Japanese Embassy) 

ผูส้มคัรApplicant ⇒ สถานทูตญีปุ่่นJapanese Embassy 

 

ตน้เดอืนม.ค.Early March 

 

 

 

ตน้เดอืนก.ย. 
Early March 

 

⑩การออกวซีา่เขา้ประเทศ 
A visa is issued 

สถานทูตญีปุ่่นJapanese Embassy ⇒ผูส้มคัรApplicant 

ปลายเดอืนม.ค.Late March ปลายเดอืนก.ย. Late September 

⑪มาญีปุ่่นและเขา้โรงเรยีน 
Come to Japan and Enroll 

ผูส้มคัรApplicant 

ตน้เดอืนเม.ย.Early April ตน้เดอืนต.ค.Early October 

 

 

６．สทิธิใ์นการสมคัร (Eligibility for application) 

(1) การศกึษามากกว่า 12 ปีหรอืผูท้ีไ่ดเ้สรจ็สิน้ทีท่ าตามกระบวนการเดยีวกนัหรอืผูท้ีค่าดว่าอนาคตจะเสรจ็สมบูรณ ์
Those who have completed 12 years of school education or equivalent courses, or who are expected to complete. 

(2) ผูท้ีม่ผีูค้ า้ประกนัตวัตนและผูค้ า้ประกนัค่าใชจ้่ายทีเ่ช ือ่ได ้

Person who has guarantor of reliable expenses and guarantor of identity 

(3) ผูท้ีม่คีวามสามารถภาษาญีปุ่่ นผูท้ีเ่รยีนภาษาญีปุ่่ นมากกว่า 150 ช ัว่โมงแลว้ก็ผูท้ีม่คีวามสามารถภาษาญีปุ่่ นสูงกว่า N5 กรณีหลกัสูตร 2 ปี 
    และความสามารถภาษาญีปุ่่ นสูงกว่า N4 กรณีหลกัสูตร 1 ปี 6 เดอืน  

Those who have learned Japanese for 150 hours or more, and they have Japanese language ability about N5 or 

higher (The 2 years course of going on to school of high grade), Japanese ability about N4 or higher (The 1 

year 6 months course of going on to school of high grade) 

(4) ผูท้ีผ่า่นการสอบเขา้โรงเรยีนทีเ่ราด าเนิน 

   (ภาษาญีปุ่่นและความสามารถทางวชิาการขัน้พืน้ฐานและสมัภาษณ ์ฯลฯ) 
Those who passed the entrance examination (Japanese, basic academic ability, interview etc) conducted by our school. 

(5) ผูท้ีเ่ป็นภายใน 5 ปี ตัง้แต่จบการศกึษาทีม่กีารศกึษาล่าสุด 
Person who is within 5 years after graduating school of last educational level. 

 

 

７．วธิกีารคดัเลอืก(Selection method) 

 ①การตรวจสอบเอกสาร ②การสอบขอ้เขยีน（ภาษาญีปุ่่น เรยีงความเป็นภาษาแม่ คณิตศาสตร ์องักฤษวทิยาศาสตร ์

    หรอืสามญัส านึกทั่วไป）、③สมัภาษณ（์ผูท้ีต่วัเองและและผูค้ า้ประกนัค่าใชจ้่าย）เลอืกดว้ยวธินีี ้
① document examination,  ②written exam (Japanese, written in native language, mathematics, English, science or 

general common sense), ③ interview (applicant and financial supporter). 

 

８．เอกสารการสมคัรและส่งเอกสาร(Application / Submission documents) 
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หมายเหตุ Notes 

1.ตอ้งส่งตน้ฉบบัแต่ไม่ใชส่ าเนาเกีย่วกบัใบรบัรองทัง้หมดทีย่กเวน้เขยีนแบบ "ส าเนา" 
All certificates other than the one written as "copy" should submit the original, not the copy. 

2.ตอ้งแนบค าแปลภาษาญีปุ่่นกบัใบรบัรองทีเ่ขยีนเป็นภาษาอืน่ยกเวน้ภาษาญีปุ่่น 

 Attach a Japanese translation to a certificate written in a language other than Japanese. 

3.เกีย่วกบัวนัทีอ่อกเอกสารทีส่่ง ตัง้แตว่นัที ่10 มนีาคมกรณีหลกัสูตร 1 ปี 6 เดอืน (เขา้โรงเรยีนเดอืนตุลาคม) 

  และตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายนเมือ่ปีทีแ่ลว้กรณีหลกัสูตร 2 ปี (เขา้โรงเรยีนในเดอืนเมษายน) 
  Issue date of the submission documents, in the case of the 1year and 6month course (October admission), since March 

10, in the case of the 2year course (April admission), it is assumed since last year September 1. 

4.สรา้งเอกสารโดยใชค้อมพวิเตอรแ์ลว้ก็ท าตราประทบัพรอ้มลายเซน็ 
  Writing the documents on a computer, signing and stamping.  

5.ตอ้งยืน่ยนัว่าทีอ่ยู่ ชือ่ ชือ่โรงเรยีน ชือ่บรษิทั หมายเลขโทรศพัท ์วนัเกดิเป็นตน้ของใบปรญิญาและ 

  ใบรบัรองการท างานเป็นตน้กบัขอ้มูลทีเ่ขยีนในเรซเูม่เป็นตรงกนั 
  Confirm whether the contents such as address, name, school name, company name, telephone number, year / month / day 

etc. of diploma / incumbent certificate etc. match the contents written in the resume etc. Addresses at home, 

school, and workplaces should be filled down to the street address. 

6.เราจะไม่ยอมรบัเอกสารทีเ่ป็นความไม่เพยีงพอเชน่เอกสารทีต่รงกนัขา้มกบัประกาศขา้งตน้และ 

  การค านวณผดิของจ านวนช ัว่โมงเรยีนภาษาญีปุ่่นและรายไดต้อ่ปีแลว้ก็แตกตวัอกัษรและแสตมป์และเบีย่งเบนเป็นตน้ 
  We do not accept documents that are inconsistent with the above caution and documents that are incomplete, such as 

incorrect calculation of annual income and number of hours studying Japanese, misalignment or blurring of characters 

and seal. 

7.ตอ้งส่งเอกสารอืน่ ๆ ถา้เป็นสถานการณท์ีต่อ้งการ 
  Other documents are required to be submitted if necessary. 

8.เอกสารทีย่อมรบัแลว้ (ยกเวน้ตน้ฉบบัของใบปรญิญา) จะไม่ถูกส่งคนื ดงัน้ันกรุณาส าเนาเอกสารทีจ่ าเป็น 

  เอกสารทีไ่ม่สามารถออกใหม่ไดย้กเวน้ตน้ฉบบัของใบปรญิญาจะถูกส่งคนื 

  กรุณาท ารายการเอกสารทีห่วงัผลตอบแทนและส่งให ้
 Since we do not return the documents (except the original diploma) that we accepted, keep copies of necessary 

documents. Documents that can not be reissued will be refunded, so please make a list of desired return documents 

and submit it.  

9.เราอาจจะใหย้กเลกิการเขา้โรงเรยีนแมว่้าตัง้แต่ขัน้ตอนกบัโรงเรยีนแลว้ถา้มเีอกสารทีเ่ป็นการกล่าวเท็จ 
 If there is false in the submission documents, even after enrollment procedure, admission permission may be 

canceled. 
 

Ⅰ．เอกสารทีผู่ส้มคัรเองตอ้งเตรยีม Documents prepared by applicant himself / herself  

※แนบค าแปลภาษาญีปุ่่นดว้ยส าหรบัเอกสารทีม่ตีวัเลข〇 
The documents marked with 〇 in number, attach a Japanese translation 

１．เอกสารทีต่อ้งส่งอย่างแน่นอน Documents to be submitted for everyone 

 เอกสารทีจ่ าเป็น 

(Required documents) 
จุดทีค่วรทราบ (Attention point) 

１ 

 

ภาพถ่าย 

（4 ซม. x 3 ซม. 10 ใบ） 
10 photos（４cm×３cm） 

・ถ่ายภายใน 3 เดอืน ดา้นหนา้ รา่งกายส่วนบน ไม่มหีมวก ไม่มพีืน้หลงั 

  ชดัเจน บนัทกึสญัชาตแิละชือ่ของท่านทีด่า้นหลงั 
Pictures taken within 3 months (Front, no hat with upper body, clear ones 

without background).  Fill in the nationality and name on the back.  

２ 

 

 

ใบสมคัรและเรซเูม่ 

(แนบรูปถ่ายกบัแบบฟอรม์ทีโ่รงเรยีนก าหนด) 
Application for admission / 

Resume(Attach photos to the school 

prescribed form) 

・ผูส้มคัรสรา้งเองและตอ้งท าตราประทบัพรอ้มลายเซน็ 
Applicants must write and sign and seal. 

・ตอ้งเขยีนเรซเูม่ใหร้ายละเอยีดมากทีสุ่ด 

  ไม่คอยดทีีม่รีะยะเวลามากกว่า 3 เดอืนทีไ่ม่รูว้่าก าลงัท าอะไรอยู่ 
 To write in your resume as much as possible. It is not good for you to have 

more than 3 months of unknown history. 
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③ 
 

ใบเหตุผลส าหรบัการ 

ศกึษาต่อต่างประเทศ 
Reason for study abroad 

・เขยีน"เหตุผลทีก่ารศกึษาต่อต่างประเทศ" ในรายการต่อไปนี ้
To "reason for study abroad", write the following matters. 

①เหตุผลทีเ่รยีนภาษาญีปุ่่น(ท าไมอยากเรยีนภาษาญีปุ่่นเหรอมโีอกาสอะไรบา้งเป็นตน้) 
Reasons to learn Japanese (such as when you thought about learning 

Japanese) 

②จดุประสงคข์องการเรยีนทีญ่ีปุ่่น (ตอ้งการเรยีนอะไรตัง้แต่เรยีนภาษาญีปุ่่นทีญ่ีปุ่่น 

  ท าไมตอ้งเรยีนน้ันทีญ่ีปุ่่น มนัเกีย่วกบัอาชพีของท่านหรอื ถา้ไม่เกีย่วกบัอาชพี 

  ของท่านมนัท าไมเร ิม่สิง่ใหม่เป็นตน้ ตอ้งเขยีนในรายละเอยีด) 
Purpose of studying in Japan (What do you want to learn after 

studying Japanese in Japan. Why do you need to learn it in Japan. 

Does it have to do with your career so far? If it is without your 

career, why start new things. Etc. Write in detail). 

③ทีก่ าลงัพยายามอะไรเพีอ่เรยีนทีป่ระเทศญีปุ่่นปัจจบุนันี ้

 (การเรยีนภาษาญีปุ่่นหรอืการสอบเกีย่วกบัภาษาญีปุ่่นเป็นตน้) 
The thing for which you're making an effort to go to study abroad to 

Japan, now (learning Japanese or taking an examination of a Japanese 

test, etc.). 

④ท าไมอยากเรยีนภาษาญีปุ่่นทีโ่รงเรยีนของเรา 

 (ท าไมเลอืกสถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่นอะโอะยามาแมจ้ะมโีรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่นอืน่ 

ๆ) 
Why are you trying to learn Japanese at our school (there are many other 

Japanese language schools, why did you choose Aoyama Japanese 

Language Institute)? 

⑤ท่านคดิว่าจะเขา้โรงเรยีนแบบไหนตัง้แต่จบเรยีนจากโรงเรยีนเรา 

 (มหาวทิยาลยัหรอืโรงเรยีนอาชวีศกึษาและเรยีนอะไรทีน่ั่น) 
After graduating from our school, what kind of school you'll go to (a 

university or a college?  What do you learn?) 

⑦ความฝันอนาคต (ตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัหรอืโรงเรยีนอาชวีศกึษา 

 ท่านอยากท างานแบบไหนโคยใชป้ระโยชนจ์ากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้

 ท่านท างานทีญ่ีปุ่่นหรอืกลบับา้นเป็นตน้) 
Future dream (what kind of work you'd like to do using learning at a 

university and a college after graduation, will you work in Japan or 

return home country?). 

④ 
 

 

ใบปรญิญาทีม่กีารศกึษาล่าสุด(เป็นตน้ฉบบั) 

หรอื 

ใบรบัรองส าเรจ็การศกึษา 
Diploma (original) or graduation 

certificate of the final academic 

background 

・ผูส้มคัรจากประเทศศรลีงักา ประเทศจนี พม่า บงัคลาเทศ  เวยีดนาม 

  ประเทศมองโกเลยี เนปาลตอ้งส่งใบปรญิญา(เป็นตน้ฉบบั)ส าหรบัขัน้ตอนการ 

 เขา้ญีปุ่่น (กลบัมาตัง้แต่การตรวจคนเขา้เมอืงตรวจสอบ) 
Applicants from China, Myanmar, Bangladesh, Mongolia, Vietnam, Nepal, Sri Lanka 

in the process of immigration bureau submit "Original diploma" (We will return it after 

the Immigration Bureau's review). 

・
กรณีเป็นนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมตอ้งส่ง"ใบรบัรองนักเรยีน"กบั"ใบรบัรองคาดว่าจะส าเรจ็การศกึษ

า" 
  Those who are enrolled in a high school must submit "Graduation Prospective 

Certificate" and "Certificate of Student Enrollment". 

・กรณีเป็นนักศกึษาวทิยาลยัตอ้งส่ง"ใบปรญิญา(เป็นตน้ฉบบั)ของโรงเรยีน 

 มธัยม"หรอื"ใบรบัรองส าเรจ็การศกึษา"กบั "ใบรบัรองนักศกึษาวทิยาลยั"กบั 

  "ใบรบัรองคาดว่าจะส าเรจ็การศกึษา"ของมหาวทิยาลยั 
Those who are enrolled in universities etc., submit "diploma original" or "graduation 

certificate" of high school, and "prospective graduation certificate" or "certificate of 

enrollment" such as universities. 

⑤ 
 

 

ใบรบัรองผลสมัฤทธิท์าง 

การเรยีนทีม่กีารศกึษาล่าสุด(เป็นตน้ฉบบั) 
Academic transcript of final academic 

record (original) 

・
กรณีเป็นนักศกึษาวทิยาลยัตอ้งส่งใบรบัรองผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีม่กีารศกึษาของมหาวทิยาลั

ย 
  และโรงเรยีนมธัยม 
  In the case of studying in a university etc, a transcript of a university and a high school 

transcript. 
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⑥ 
 

 

เอกสารทีพ่สูิจนค์วาม 
สามารถของภาษาญีปุ่่ น 
Documents certifying  
Japanese proficiency 

・หนังสอืรบัรองทีเ่รยีนภาษาญีปุ่่ นนานกว่า 150 ช ัว่โมงแลว้ทีส่ถาบนัการศกึษา 

  ออกโดยสถาบนัการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่่ น (ชือ่หลกัสูตร ระยะเวลาการเรยีน ชือ่เร ือ่งการศกึษา  
  เวลาเรยีนทัง้หมด อตัราการเขา้รว่ม ระดบัเป้าหมายทีจ่บหลกัสูตร วสัดุทีใ่ช)้ สิง่ทีอ่ธบิาย 
   ใชเ้ครือ่งเขยีนจากสถาบนัสอนภาษาญีปุ่่ นแลว้ก็เขยีนชือ่โรงเรยีนและระบทุีอ่ยู่ 
   ตอ้งท าตราประทบัพรอ้มลายเซน็ 

A certificate that you have learned Japanese at an educational institution for 150 hours 

or more (Issued by a Japanese Language Institute, which describes ①the Course name, 

②learning period, ③learning subject name, ④number of study hours, 

⑤attendance rate, ⑥target level at the completion of the course, ⑦name of used 

teaching material, using the letter of the Japanese institution , Write school name 

and address, sign and seal). 

7 
ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
a copy of passport 

・ส าเนาทุกหนา้ ยืน่ขอหนังสอืเดนิทางและตอ้งจะไดร้บัถา้ไม่ม ี
Copy all pages. If you do not have it, apply and obtain it. 

 

8 
ใบรบัรองแพทย ์
Medical certificate 

・ตรวจสุขภาพภายใน 3 เดอืนตัง้แต่ส่งใบสมคัร 
Health checkup within 3 months from application time. 

 

 

 

２．เอกสารทีต่อ้งส่งโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ Documents to be submitted only by the person concerned 

 
เอกสารทีจ่ าเป็น 

(Required documents) 

ผูท้ีเ่หมาะสม 
(The 

appropriate 

person) 

จุดทีค่วรทราบ 

(Attention point) 

⑨ 

ส าเนาทะเบยีนบา้นหรอืสูตบิตัรเป็นตน้ 
Copy of family register or birth 

certificate etc 

 

ผูส้มคัรจาก 

ประเทศศรลีงักา  

ประเทศจนี พม่า  

บงัคลาเทศ  

เวยีดนาม 

ประเทศมองโกเลยี 

เนปาล 
Applicants from 

China, 

Myanmar, 

Bangladesh, 

Mongolia, 

Vietnam, 

Nepal, Sri 

Lanka 

・แสดงประวตักิารศกึษาและอาชพี 

   ส าเนาทุกหนา้ทีอ่ปัเดตขอ้มูลใหล่้าสุด 
Descriptions of academic background and occupation. 

Copy all the pages of the updated contents. 

⑩ 
ใบรบัรองการออกจาก 
วทิยาลยั (ตน้ฉบบั) 
Withdrawal certificate (original) 

ผูท้ีล่าออกจากวทิยา

ลยั 
Those who drop 

out of college 

・ออกใหช้ ือ่ของอธกิารบด ี

  

ใชเ้คร ือ่งเขยีนจากมหาวทิยาลยัแลว้ก็เขยีนชือ่มหาวทิยาลยัแ

ละระบุทีอ่ยู่ อธบิายระยะเวลาการศกึษา 

แนบใบรบัรองผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีม่ ี

  การศกึษาของระยะเวลาเป็นนักศกึษา 
Issued under the name of the president of the 

university. Use the letter station of the 

university and describe the school name / address. 

Describe the term of enrollment and attach the 

certificate of transcript during that period. 

1

1 

ภาพถ่ายพธิสี าเรจ็ 

การศกึษา 
Photo of graduation ceremony 

ผูท้ีค่รอบครอง 
Person who has 

it 

・เราจะส่งคนืในภายหลงั 
We will return it later. 

1

2 

รายงานเกรดของการทดสอบเกีย่วกบัความสามารถภา

ษาญีปุ่่ น (ตน้ฉบบั) 
Examination results on Japanese language 

ability (original) 

ผูส้มคัรทีท่ดสอบความรูภ้าษาญีปุ่่ น 
Those who took the Japanese 

Language Proficiency Test 
・ไม่ส าคญัว่าจะผ่านหรอืไม่ผ่าน 

Please give a score sheet whether you 

pass or fail. ผูส้มคัร J.TEST 
Those who took J. TEST 
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ผูส้มคัร NAT-TEST 
Those who took the NAT-

TEST 

⑬ 
ใบรบัรองการท างงาน (ตน้ฉบบั) 
Certificate of incumbency (original) 

ผูท้ีม่ปีระสบการณ ์
การท างาน 
Those who have 

experience in 

working 

・ออกใหช้ ือ่ของประธานบรษิทั 

  ใชเ้คร ือ่งเขยีนจากบรษิทัแลว้ก็เขยีนชือ่บรษิทัและ 

  ระบุทีอ่ยู่ 

  อธบิายระยะเวลาท างงานและรายละเอยีดงานเป็นตน้ 
  Issued under the name of the president of the work 

place. Using the stationery of the office, and fill in the 

company name, address, period of employment, job 

description, etc.  

 

※ผูท้ีจ่บโรงเรยีนมธัยมหรอืมหาวทิยาลยัในเดอืนกรกฎาคมและสมคัรในเดอืนตุลาคมตัง้แต่ส่งเอกสารแลว้ตอ้งส่ง 

  ใบรบัรองผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีม่ ี    การศกึษากบัใบปรญิญาทนัททีีม่กีารออกทีเ่ป็นเอกสารเพิม่เตมิ 
Applicants for October who graduated from high school or university in July after applying for documents must 

submit as additional documents as soon as the diploma and transcript are issued. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．เอกสารทีผู่ค้ า้ประกนัค่าใชจ่้ายตอ้งเตรยีม Documents prepared by financial guarantor 

※แนบค าแปลภาษาญีปุ่่นดว้ยส าหรบัเอกสารทีม่ตีวัเลข〇 
The documents marked with 〇 in number, attach a Japanese translation 

１． เอกสารทีต่อ้งส่งอย่างแน่นอน  Documents to be submitted for everyone 

 เอกสารทีจ่ าเป็น (Required documents) จุดทีค่วรทราบ(Attention point)  

⑭ จ าน าส าหรบัการช าระเงนิ (แบบฟอรม์โรงเรยีนก าหนด) Pledge for 

payment (school prescribed form) 
・สรา้งโดยผูค้ า้ประกนัค่าใชจ้่าย  

  ตอ้งท าตราประทบัพรอ้มลายเซน็  
  Fill out the financial guarantor, sign and 

imprint. 

 

⑮ รายชือ่ครอบครวัของผูค้ า้ประกนัค่าใชจ้่าย 

(แบบฟอรม์โรงเรยีนก าหนด) 

Family list of expenses payer (school 

prescribed form) 

・ตอ้งเขยีนขอ้มูลส าหรบัครอบครวัทุกท่าน 

 (สญัชาต ิชือ่ เพศ วนัเกดิ อาย ุอาชพี ทีอ่ยู่ อยูด่ว้ยกนั การแยก) 

For all family members, write nationality, name, sex, 

date of birth, age, occupation, address, living 

together / living separately. 

 

⑯  

พ่อแม่ 
parents 

ใบรบัรองเอกสารสมัพทัธ ์(ตน้ฉบบั) Certificate 

notarized relativeship (original)  

・เอกสารทีเ่ขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่าง 

  ผูส้มคัรกบัผูค้ า้ประกนัค่าใชจ้า่ย 

Document that understand the relationship 

between the applicant and the financial 

sponsor 

 

ทะเบยีนครอบครวั (ตน้ฉบบั) 
Family register certificate (original) 

・ครอบครวัทุกท่านของผูค้ า้ประกนัค่าใชจ่้าย 
All members of the sponsor's family 

 

สูตบิตัร ฯลฯ (ตน้ฉบบั) 
Birth certificate etc (Original) 

・ผูส้มคัรกบัผูค้ า้ประกนัค่าใชจ้า่ย 
Applicant and financial sponsor 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน ฯลฯ 

ID card etc. 

・ผูส้มคัรกบัผูค้ า้ประกนัค่าใชจ้า่ย 
Applicant and financial sponsor 
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ไม่ใช ่
พ่อแม่ 
Non parents 

ค าแนะน า 
Instructions 

※ส่งเอกสารของพ่อแม่ของผูส้มคัรต่อไปนีเ้พือ่พสูิจนค์ าอธบิาย 

 ①ใบรบัรองการท างาน ②ใบรบัรองรายไดเ้งนิเดอืน  

 ③ใบรบัรองการช าระภาษี ④ใบรบัรองยอดเงนิฝาก  

 ⑤ส าเนาสมุดบญัช ี
· As proof of explanation contents, submit the parent's (1) 

incumbent certificate, (2) income certificate, (3) tax 

payment certificate, (4) deposit balance certificate, and 

(5) deposit passbook (copy). 

・อธบิายวา่สาเหตทุีพ่่อแม่ของ 

  ผูส้มคัรไม่สามารถช าระค่าใชจ้่ายได ้

  และสาเหตุทีร่บัช าระค่าใชจ้่ายแทน 

  พ่อแม่ของผูส้มคัร 
Explain why the applicant's 

parents can not afford the 

expenses. Explain the 

circumstances that the supporter 

paid for expenses on behalf of 

his parents. 

 

⑰ ใบรบัรองยอดเงนิฝากธนาคาร (ตน้ฉบบั) 
Bank deposit balance certificate (original) 

・

จ านวนเงนิทีส่ามารถครอบคลุมค่าเล่าเรยีนและคา่คร

องชพีของระยะเวลาการศกึษา 
Amount of money that can cover the tuition + 

living expenses of study period 

 

⑱ หลกัฐานการประก

อบอาชพี 
 

Vocational 

certificate 

ใบรบัรองการท างาน(ตน้ฉบบั) 

Certificate of employment (original) 

※จ าเป็นใบรบัรอง (ตน้ฉบบั) ทีอ่อกโดย 

  สถาบนัสาธารณะกรณีการเกษตรเป็นตน้ 

 In the case of agriculture etc., a 

certificate (original) issued from a 

public institution is required 

・ออกใหช้ ือ่ของประธานบรษิทั 

  ใชเ้คร ือ่งเขยีนจากบรษิทัแลว้ก็เขยีนชือ่บรษิทั ระบุทีอ่ยู่ 

  หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขแฟกซ ์ต าแหน่ง  

  ระยะเวลาท างงาน รายละเอยีดงานเป็นตน้ 
  Issued under the name of the president of the 

work place. Using the stationery of the office, 

and fill in the Company name / address / 

phone number / fax number / period of 

employment / job description / position, etc.  

 

ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั 

(ตน้ฉบบั)หรอืส าเนาใบอนุญาตประกอบธรุกจิและเอกสารกา

รคนืภาษีสุดทา้ยเป็นตน้ 
A transcript of the company's register 

(Original) or Copy of business license, tax 

return form etc. 

 

・

กรณีผูบ้รหิารบรษิทัหรอืการประกอบธรุกจิส่วนตวัและผูจ้ดักา

รรายบุคคล 
 the person who owns the company, or Self-

employed, individual management   

※ตอ้งส่งส าเนาใบทะเบยีนภาษพีรอ้มหมายเลขบญัชถีาว

รกรณีผูค้ า้ 

  

ประกนัค่าใชจ้่ายของเนปาลเป็นการประกอบธรุกจิส่วนตวั 

If the Nepalese sponsor is a self-

employed person, submit a copy of the tax 

registration certificate with permanent 

account number 

 

⑲ ใบรบัรองการช าระภาษี (ตน้ฉบบั) 

Certificate paid tax (original) 

・เอกสารทีม่เีงนิเดอืนรายไดต้่อปี (3 ปีทีผ่า่นมา)  

  พรอ้มตอ้งแสดงรายรบัรวมและรายไดท้ีแ่ทจ้รงิหลงัลด  

  หย่อนภาษ ี

Those with annual income (past 3 years). 
Includes gross income and actual income 

after tax deduction 

 

  ２－１．เอกสารทีผู่ค้ า้ประกนัค่าใชจ่้ายทีอ่ยู่ต่างประเทศตอ้งเตรยีม 

        (Documents to be submitted by overseas guarantor) 

 เอกสารทีจ่ าเป็น 

(Required documents) 

จุดทีค่วรทราบ 

(Attention point) 

 

⑳ ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร（(3 ปีทีผ่่านมา) 
Copy of bank passbook 
（Over the past three years） 

・ส าเนาสหีรอืภาพถ่ายส ี

  เอกสารทีแ่สดงพฤตกิารณท์ีเ่ก็บเงนิไดอ้ย่างไรเกีย่วกบัเงนิฝาก 

  

ตอ้งส่งค าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารรวบรวมเงนิกรณีฝากเงนิจ านวนมาก 

  และแนบเอกสารเกีย่วกบัมนั 
Color copy or color photograph. Those which clarify the 

background of the formation of deposit balance. If you 
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deposit a large amount of funds, submit an instruction 

about how you formed the money and attach certificate 

documents on it. 

㉑ ใบรบัรองรายไดป้ระจ าปี (ตน้ฉบบั) 

Annual income certificate (original) 

・เอกสารทีอ่อกโดยบรษิทั (3 ปีทีผ่่านมา) 

แลว้ก็เอกสารทีพ่สิูจนค์วามสามารถช าระ 

  ค่าใชจ้่ายได ้
Those issued by the company (past 3 years) can prove the 

ability to pay expenses. 

・จ าเป็นใบรบัรองการช าระภาษีทีแ่สดงรายไดต้่อปีของผูบ้รหิารบรษิทั 

  กรณีบรหิารบรษิทั 
If you are operating a company, you need a tax payment 

certificate etc. whose managerial annual income is disclosed. 

・กรณีมสีนิทรพัยอ์ืน่ยกเวน้เงนิฝากก็ตอ้งแนบเอกสารทีพ่สิูจนน้ั์น。 
If you have assets other than deposits, attach documents 

that certify them. 

 

          

２－２．เอกสารทีผู่ค้ า้ประกนัค่าใชจ่้ายทีอ่ยู่ประเทศญีปุ่่นตอ้งเตรยีม 
         (Documents to be submitted by the financial guarantor living in Japan) 

 เอกสารทีจ่ าเป็น 

(Required documents) 

จุดทีค่วรทราบ 

(Attention point) 

 

2

2 

ประทบัตรารบัรองการลงทะเบยีน (ตน้ฉบบั) 
Seal registration certificate (original) 

 

・ประทบัตรารบัรองการลงทะเบยีนทีแ่สตมป์รายงานค่าใชจ่้าย 
  Certificate of seal registration stamped on Pledge for 

payment 

 

2

3 

ทะเบยีนบา้นของผูค้ า้ประกนัค่าใชจ่้ายหรอืใบทะเบยีนคนต่างดา้ว (ตน้ฉบบั) 
Citizen's voucher or certificate of alien registration 

of expenses payer (original) 

 

・เอกสารทีม่คี าอธบิายของทุกครวัเรอืน 
All households listed 

 

 

２－３．เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกรณีจ่ายดว้ยตวัเอง(Documents to be submitted when the applicant pays) 

 เอกสารทีจ่ าเป็น 

(Required documents) 

จุดทีค่วรทราบ 

(Attention point) 

 

2

4 
ใบรบัรองผลประโยชนท์ุนการศกึษา (ตน้ฉบบั) 

Certificate on scholarship benefits 

(original) 

 

・ผูร้บัทุนการศกึษา 
  Scholarship recipient 

 

㉕ ใบรบัรองรายไดป้ระจ าปี (ตน้ฉบบั) 

Annual income certificate (original) 

・เอกสารทีอ่อกโดยบรษิทั (3 ปีทีผ่่านมา) 

แลว้ก็เอกสารทีพ่สิูจนค์วามสามารถ 

  ช าระค่าใชจ้่ายได ้
Those issued by the company (past 3 years) can prove the 

ability to pay expenses. 

 

 

 

９．เกีย่วกบัภาระผูกพนัและความรบัผดิชอบของผูค้ า้ประกนัค่าใชจ้่าย 

     (On the obligations and responsibilities of financial guarantor) 

 ผูค้ า้ประกนัคา่ใชจ้่ายมภีาระผกูพนัและความรบัผดิชอบตอ่ไปนีเ้กีย่วกบันักเรยีนต่างชาต ิ
The financial guarantor has the following obligations and responsibilities for the student. 

1 จ่ายค่าเล่าเรยีนและค่าครองชพีส าหรบันักเรยีนต่างชาต ิ

Pay the student's tuition and living expenses. 

2 รบัผดิชอบขัน้สุดทา้ยเกีย่วกบัปัญหาดา้นวชิาการชวีติและเงนิตา่งชาตแิละการกระท าอืน่ ๆ ทัง้หมดของนักศกึษา 
The financial guarantor is ultimately responsible for the student's studies, life, financial problems and all 

other actions. 

3 อาจจะใหนั้กเรยีนต่างชาตกิลบัประเทศถา้ไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัและความรบัผดิชอบขา้งตน้ 
When sponsors can not fulfill the obligations and responsibilities described above, we may order the students 

to return home. 

 

10．วธิกีารสมคัร(How to apply) 
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 ・กรุณาเอาเอกสารการสมคัรมาหรอืส่งไปทีโ่รงเรยีนเรา 

  ( แบบฟอรม์ใบสมคัร เรซเูม่ เอกสารการจ่ายค่าใชจ้า่ย ใบรบัรองรายไดป้ระจ าปี ) 

  ตัง้แต่น้ันกรุณาผูท้ีส่อบผ่านเอาเอกสารทีจ่ าเป็นอืน่ ๆ มาหรอืส่งไปทีโ่รงเรยีนเรา 
Please bring or send the application documents (application form, resume, pledge for payment, annual income 

certificate) to our school. After that, applicants who passed the examination bring or mail other necessary 

documents to our school. 

 

＜กรุณาตดิต่อดา้นลา่งส าหรบัส่งการสมคัรและตดิตอ่ถามขอ้มูล ＞ 

＜ For applications and inquiries, please contact below.＞ 

青山日本語学院 Aoyama Japanese Language Academy 

 

〒371―0805 群馬県前橋市南町 3-24-1 

Postal code 371-0805 

3-24-1 Minamicho, Maebashi City, Gunma Prefecture  

 

TEL ＋81－27－288-0613 FAX ＋81－27－288-0614 

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

 

11．อืน่ ๆ (Others) 

  １．ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัทีพ่กัอาศยั (Housing expense) 
   ・โรงเรยีนเรามหีอพกั 

        ตอ้งการค่าใชจ้า่ยต่อไปนีถ้า้ท่านพยายามยา้ยเขา้อพารท์เมน้ท ์

        (ค่าเชา่หอ้ง(1 เดอืน) ค่าตอบแทน เงนิค า้ประกนั ค่านายหนา้ ฯลฯ) 

        ตอ้งการ 150,000 เยนนอ้ยทีสุ่ดเวลายา้ยเขา้ 
The school has a dormitory, but if you try to move to an apartment by yourself, you will need at least 

150,000 yen for rent (for a month) with key money, security deposit, brokerage fee etc. when you move in. 

２．ค่าครองชพี（Living expenses） 

・ตอ้งการค่าธรรมเนียมรายเดอืนประมาณ 80,000 ถงึ 100,000 เยนยกเวน้ค่าเล่าเรยีน 

  จะเป็นยากทีจ่ะรกัษาความสมดุลกบันักวชิาการถา้ท่านพยายามหารายไดค้่าครองชพีโดยงานพารท์ไทมเ์ทา่น้ัน 

  ถา้พดูภาษาญีปุ่่นไม่เป็นก็ท างานพารท์ไทมย์าก 

  ใชเ้วลาประมาณ 5 เดอืนถงึจะพดูภาษาญีปุ่่นทีพ่อกบัท างานพารท์ไทม ์

  กรุณาเตรยีมเงนิทนุใหเ้พยีงพอกอ่น 

As living expenses besides tuition, you need about 80,000 ~ 100,000 yen per month. 

Studying becomes difficult if you try to cover all of your living expenses with part-time 

job’s income. Also, if you can’t speak Japanese, you can’t even work part-time job. It 

will take 3 to 6 months for you to become able to speak Japanese enough to have a part-time 

job, so prepare enough money in advance. 

３．พารท์ไทม(์Part-time job) 

    ・ท่านสามารถท างานพารท์ไทมไ์ดภ้ายใน 28 ช ัว่โมงต่อสปัดาหแ์ต่ไม่ส่งผลกระทบเพือ่ศกึษา 

     ตอ้งไดร้บัอนุญาตใหก้จิกรรมทีไ่ม่ผ่านเกณฑจ์ากส านักตรวจคนเขา้เมอืงกรณีท างานพารท์ไทม ์

It is possible to work part-time within 28 hours a week so that there is no hindrance to 

study. When you work part-time, you must get permission from Immigration Bureau. 

４．ประกนัสุขภาพ (Health insurance) 

・ท่านเขา้ประกนัสุขภาพแห่งชาตเิพือ่เจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บ 

  ท่านสามารถรบัการหกัออกค่ารกัษาพยาบาลได ้70% (จ่ายเอง 30%)พอไดร้บัการรกัษาทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาล 

  นักศกึษาต่างชาตจิะจา่ยคา่ประกนัรายเดอืนตัง้แต่มาญีปุ่่น 

In case of any illness or injury you will join National Health Insurance. When you join, you 

can receive 70% medical expenses deduction (30% of the person's burden) when receiving 

medical treatment at the hospital. For monthly premiums, students will pay separately besides 

tuition after visiting Japan. 
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12.หมายเหตุ(Notes)  

  ・ขัน้ตอนการขอวซีา่อาจจะเป็นไปไม่ไดถ้า้ท่านช าระเงนิสายนานค่าเล่าเรยีนและค่าหอพกั 

      ในกรณีน้ันตอ้งกลบัประเทศ 

In case of non-payment of tuition and dormitory fee etc, visa procedures may not be available, and you 

will have to return home at that time. 

 


