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◇コースの入学時期と出願期間 

ระยะเวลาเริม่หลกัสตูรและการเปิดรบัสมคัร 

コース 

หลกัสูตร 
入学時期 

เร่ิมหลกัสูตร 
出願期間 

เปิดรับสมคัร 

一般 １年6ヶ月コース 

หลกัสูตร 1 ปี 6 เดือน 

10月 

ช่วงเดือนตุลาคม 
3月1日～4月30日 

วนัท่ี 1 มีนาคม – 30 เมษายน 

一般 2年コース 

หลกัสูตร 2 ปี 

4月 

ช่วงเดือนเมษายน 

前年9月1日～10月31日 

วนัท่ี 1 กนัยายน – 31 ตุลาคม 

 

◇コースの目的と特徴 วตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของหลกัสูตร 

コース หลกัสูตร 目的と特徴 

一般 １年6ヶ月コース 

หลกัสูตร 1 ปี 6 เดือน 

入学選考の時点で日本語能力試験Ｎ５程度の能力を持っている方を対象にしたコース

です。コース期間中に、日本語能力試験Ｎ２レベルの取得を第一の目的とします。また

多様な文化を認め、自文化を伝える人材を目指します。そして、自ら成長する力を養い

ます。コース修了後には、地域で活躍する人材、必要とされる人材を目指します。 

หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มีความสามารถเท่ากบั การสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น N5 
ในขณะท่ีมีการคดัเลือกส าหรับเขา้เรียน 
มีวตัถุประสงคห์ลกั ระหว่างการศึกษาท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดร้ะดบัการสอบ  
วดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น N2 

ทางโรงเรียนยงัมีเป้าหมายท่ีจะให้ผูเ้รียนเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์เขา้ถึงวฒันธรรม
หลากหลาย ส่ือสารวฒันธรรมของตนเอง และพฒันาความสามารถในการเติบโตดว้ย
ตนเอง 
ยงัมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียน หลงัจากจบหลกัสูตรเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัและจ าเป็น
ในประเทศ(ภูมิภาค) 

一般 2年コース 

หลกัสูตร 2 ปี 

入学選考の時点で日本語能力試験Ｎ５程度の能力を持っている方を対象にしたコース

です。コース期間中に、日本語能力試験Ｎ２レベルを取得することが必達目標です。 

また多様な文化を認め、自文化を伝える人材を目指します。そして、自ら成長する力を

養います。コース修了後には、地域で活躍し、ゆくゆくは組織の中核的役割を担うことが

できる人材を目指します。また学びをさらに深めたい方にも対応しています。 

หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มีความสามารถเท่ากบัการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น N5 
ในขณะท่ีมีการคดัเลือกส าหรับเขา้เรียน 
มีวตัถุประสงคห์ลกัในระหว่างการศึกษาท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดร้ะดบัการสอบ   วดัระดบั
ภาษาญ่ีปุ่ น N2 

ทางโรงเรียนยงัมีเป้าหมายท่ีจะให้ผูเ้รียนเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์เขา้ถึงวฒันธรรม
หลากหลาย ส่ือสารวฒันธรรมของตนเอง และพฒันาความสามารถในการเติบโตดว้ย
ตนเอง 
ยงัมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียน หลงัจากจบหลกัสูตรเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสามารถ
หลกัในองคก์รของประเทศหรือภูมิภาค 
นอกจากน้ียงัสนบัสนุนผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมความช านาญมากขึ้น 
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◇授業時間 เวลาเรียน 

●  月曜日～金曜日、45分授業 X4コマ  วนัจนัทร์ - ศุกร์  45 นาที ( 4 class) ทุกวนั 

●  クラスは入学後最初のテストの結果で決まります。 Class จะถูกจดัจากผลการสอบคร้ังแรก หลงัเขา้โรงเรียน 

午前の部 

ตอนเชา้ 

9:00 ～ 9:45  

午後の部 

ตอนบ่าย 

13:00 ～ 13:45 

9:50 ～ 10:35 13:50 ～ 14:35 

10:45 ～ 11:30 14:45 ～ 15:30 

11:35 ～ 12:20 15:35 ～ 16:20 

 

◇出願資格  สิทธ์ิในการสมคัร 
●  高校卒業もしくは同等の資格がある方 

  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
       ※卒業後、すぐに日本での就職を希望する方は、母国で4年制大学を卒業していることが 

     必要です。本校は日本国内の観光業界への就職支援を強みとしています。 

※ผูท่ี้ตอ้งการท างานท่ีญ่ีปุ่ นทนัทีหลงัส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งน้ี ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี(4 ปี) 
ในประเทศตนเอง โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายในการสนบัสนุนการสมคัรงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีญ่ีปุ่ น 

●  進学希望の方は12年以上の学校教育課程を修了している必要があります。 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะศึกษาต่อหลงัส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งน้ี ตอ้งส าเร็จการศึกษามากกวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(อาย ุ12 ปีขึ้นไป) 

●  出願には日本語能力試験 N5合格者又は同等以上の日本語能力が必要です。 

        ผูส้มคัรตอ้งผา่นการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น N5 หรือมีความรู้เทียบเท่าหรือสูงกวา่ เม่ือสมคัรเรียน 
 

 

＜入学選考について  เก่ียวกบัการคดัเลือกผูส้มคัรเรียน＞ 

◇入学書類の提出  การยืน่เอกสารการสมคัรเรียน 

●  入学願書に必要事項を記入して本校に提出してください。 

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมคัรเรียนและยืน่ใบสมคัรท่ีโรงเรียน 
 

◇選考方法  วธีิการคดัเลือก 

●  出願書類の内容を審査し、留学の意思、留学資格、学歴、経済状況などを確認します。 

โรงเรียนจะการตรวจสอบเพื่อยนืยนัความตั้งใจในการศึกษาต่อต่างประเทศของผูส้มคัร คุณสมบติั วุฒิการศึกษา และ 
●  日本語の筆記試験を行います。 

        มีการสอบขอ้เขียนเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 

●  必要に応じて、ご親族の方などと面接をして出願書類の内容確認を行なう事があります。 

    （選考の結果、入学をお断りする場合があります。） 

        อาจมีการสัมภาษณ์ผูป้กครอง เพื่อยนืยนัเน้ือหาเอกสารการสมคัรตามความจ าเป็น 
(มีกรณีท่ีปฏิเสธสมคัรเรียนหลงัคดัเลือก) 
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◇選考結果の通知  การแจง้ผลการคดัเลือก 

●  選考結果により、合格・不合格通知を発行します。 

โรงเรียนจะแจง้ผลการคดัเลือก 

●  合格の方には、入学手続きや留学ビザの取得に関して詳しくご案内します。 

โรงเรียนจะแจง้ขอ้มูลอยา่งละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการเขา้เรียนและการยืน่วีซ่านกัเรียนส าหรับผูส้มคัรท่ีผา่นการคดัเลือก 
 

 

＜留学ビザの取得について  เก่ียวกบัวีซ่านกัเรียน＞ 
 

◇留学ビザ  วีซ่านกัเรียน 

●  本校の「一般 １年6ヶ月コース」または「一般 2年コース」で勉強する方は、留学ビザが必要です。 

จ าเป็นตอ้งมีวีซ่านกัเรียนส าหรับผูเ้รียนหลกัสูตร 1 ปี 6 เดือน หรือหลกัสูตร 2 ปี 
 
◇留学ビザの取得要件 

คุณสมบติัส าหรับผูท่ี้ยืน่ขอวีซ่านกัเรียน 

1．日本語学習のみが目的の方 

    ผูท่ี้มีวตัถุประสงคเ์รียนภาษาญ่ีปุ่ นเท่านั้น 

●  原則として母国の高校を卒業している方 

        ตามขอ้ก าหนดผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศตนเอง 
●  留学期間中の経費支弁能力があることを証明できる方 

        ผูท่ี้พิสูจน์ไดว้า่สามารถดูแลค่าใชจ่้ายในขณะท่ีเรียนต่างประเทศ 
2．日本国内の大学や専門学校に進学を希望する方 

ผูท่ี้ตอ้งการเรียนต่อในมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาในประเทศญ่ีปุ่ น 

●  12年以上の学校教育課程を修了した方 

ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาอายมุากกวา่ 12 ปี (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
●  高校卒業資格を持ち、本校卒業時に18歳以上の方 

ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและอาย ุ18 ปีขึ้นไปเม่ือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งน้ี 

●  留学期間中の経費支弁能力があることを証明できる方 

ผูท่ี้พิสูจน์ไดว้า่สามารถดูแลค่าใชจ่้ายในขณะท่ีเรียนต่างประเทศ 
 

◇在留資格認定証明書の交付申請  การยืน่ขอใบสถานภาพการพ านกั 

●  留学ビザを取得するには、まず、日本の入国管理局が交付する「在留資格認定証明 

    書」の取得が必要です。 

เม่ือยืน่วีซ่านกัเรียน จ าเป็นตอ้งไดรั้บใบสถานภาพการพ านกัจากส านกังานตรวจคนเขา้เมืองประเทศญ่ีปุ่ น 

●  「在留資格認定証明書」は、本来、留学する本人が申請するものですが、まだ母国にいる志願者に 

代わり、本校が入国管理局に交付申請します。 

โดยทัว่ไปผูท่ี้เรียนต่อต่างประเทศจ าเป็นตอ้งยืน่ขอใบสถานภาพการพ านกัดว้ยตนเอง กรณีน้ีทางโรงเรียนจะเป็นผูย้ื่นขอใบ
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สถานภาพการพ านกั ต่อส านกังานตรวจคนเขา้เมืองแทน 

●  書類内容を確認し、不足や不明点が見つかった場合には追加資料を求める場合があります。 

โรงเรียนขอความร่วมมือจากผูส้มคัร อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีท่ีโรงเรียนตรวจสอบเอกสารแลว้พบวา่ไม่ครบหรือ
เน้ือหาไม่ชดัเจน  

 

 

◇在留資格認定証明書の交付  การออกใบสถานภาพการพ านกั 

●  申請後3ヶ月程度で交付・不交付の結果が出ます。 

สามารถรับผลไดป้ระมาณ 3 เดือนหลงัจากการสมคัร 
●  結果が出次第すぐにお知らせします。 

โรงเรียนจะแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบทนัทีหลงัจากไดผ้ล 

●  証明書が交付された方には学費等納付金の請求書をお送りします。 

โรงเรียนจะส่งใบแจง้หน้ีค่าเล่าเรียนต่างๆ กบัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหไ้ดรั้บใบสถานภาพการพ านกั 

 
◇学費等納付金のお支払い  การช าระค่าเล่าเรียนต่างๆ 

●  学校指定の金融機関口座に請求書記載の金額を期限までに振り込んでください。 

    กรุณาโอนเงินตามรายละเอียดในใบแจง้หน้ีท่ีระบุไว ้ใหก้บับญัชีของโรงเรียนตามวนัท่ีก าหนด 

 

◇在留資格認定証明書・入学許可証の送付  การจดัส่งใบสถานภาพการพ านกั และใบอนุญาตเขา้เรียน 

●  学費等納付金の入金確認後、在留資格認定証明書、本校指定入学許可証、入学手続きの 

    ご案内を合格者の皆さんにお送りします。 

หลงัจากยนืยนัการช าระเงินค่าเล่าเรียน ฯลฯ ทางโรงเรียนจะจดัส่งใบสถานภาพการพ านกั ใบอนุญาตเขา้เรียน และคู่มือ 
การเขา้เรียนใหภ้ายหลงั 

 

 

◇留学ビザ取得  การยื่นวีซ่านกัเรียนส าหรับเรียนต่อต่างประเทศ 

●  日本大使館または領事館に「在留資格認定証明書」等を提出して留学ビザの発給申請をします。 

ผูส้มคัรจะยืน่ขอวีซ่านกัเรียนส าหรับเรียนต่อต่างประเทศท่ีสถานทูตญ่ีปุ่ นหรือสถานกงสุลในประเทศของผูส้มคัร โดยยืน่ใบ
สถานภาพการพ านกัฯลฯ 

 

◇留学ビザ取得後  หลงัจากไดรั้บวีซ่านกัเรียนส าหรับเรียนต่อต่างประเทศ 

●  留学ビザを取得したら、準備を整えて来日してください。 

ผูส้มคัรจะยืน่ขอวีซ่านกัเรียนส าหรับเรียนต่อต่างประเทศท่ีสถานทูตญ่ีปุ่ นหรือสถานกงสุลในประเทศของผูส้มคัร โดยยืน่
ใบสถานภาพการพ านกั ฯลฯ 
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＜来日後について เก่ียวกบัหลงัจากยา้ยมาท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ＞ 
 

◇空港から居住先へ  จากสนามบินสู่ท่ีพกั 

●  空港の入国審査のとき、「資格外活動許可」を受けてください。本来、留学ビザは日本で学 

    業をするだけに認められた資格ですが、「資格外活動許可」を受けると、学業に支障のない 

        範囲で、週28時間以内でアルバイトをすることができます。 

โปรดรับใบอนุญาตใหท้ ากิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนด (Permission to engage in activity other than that permitted 
Under the Status of residence previously granted) ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองของท่าอากาศยาน ซ่ึงสิทธ์ิของวีซ่านกัเรียนมีสิทธ์ิท่ี
จะไดรั้บการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่ นเท่านั้น แตห่ากไดใ้บอนุญาตใหท้ ากิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนด สามารถท างาน
พิเศษไดไ้ม่เกิน 28 ชัว่โมง/สัปดาห์ และตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

●  本校の職員が空港に迎えに行き、個人の居住先へ送り届けます。出迎えには別途費用がかかります。 

เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนจะรับท่ีท่าอากาศยาน และส่งยงัท่ีอยูอ่าศยัของผูส้มคัร โดยมีค่ารับ-ส่งต่างหาก 
 

◇健康診断  การตรวจสุขภาพ 

●  本校が提携している病院で健康診断を受けます。 

    ผูส้มคัรจะไดรั้บตรวจสุขภาพกบัโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมกนักบัโรงเรียนแห่งน้ี 

●  持病やアレルギーがある方はお知らせください。 

    โปรดแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบ หากผูส้มคัรมีโรคประจ าตวัหรืออาการแพ ้

●  受診料は入学するときの納付金に含まれています。 

   ค่าตรวจสุขภาพรวมอยูใ่นค่าเทอมเม่ือเขา้โรงเรียน 

 

◇日本に住むための手続き  ขั้นตอนการพ านกัท่ีญ่ีปุ่ น 

＜住民登録 การลงทะเบียนบา้น＞ 

●  居住先がある町役場に行って、名前と住所などを登録します。 

ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งด าเนินการ เร่ืองยา้ยเขา้สู่ท่ีอยูท่ี่ใหม่กบัส านกังานเขตท่ีอยูอ่าศยั 
●  後日、個人番号の通知カードが送られてきます。アルバイトをする場合には個人番号は会 

    社から必ずきかれますから、通知カードは大切に保管してください。 

ส านกังานเขตจะด าเนินการส่งบตัรหมายเลขส่วนบุคคลใหผู้ส้มคัรในภายหลงั(ไม่ใช่วนัพรุ่งน้ีนะ อาจภายในหลายวนัก็ได)้ เม่ือ
ผูส้มคัรท่ีตอ้งการท างานพิเศษจ าเป็นตอ้งใชห้มายเลขส่วนบุคคล โปรดเก็บหมายเลขบตัรอยา่งระมดัระวงั 

 
＜国民健康保険 ประกนัสุขภาพแห่งชาติ＞ 

●  日本の法律により、国民健康保険に加入することが義務付けられています。 

    ผูพ้กัอาศยัท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมายญ่ีปุ่ น 

●  町役場で住民登録をするときに、国民健康保険の加入手続きをしてください。 

    กรุณาสมคัรประกนัสุขภาพแห่งชาติเม่ือผูส้มคัรลงทะเบียนบา้นท่ีส านกังานเขต 

●  国民健康保険に加入していると、病院での治療代・医療費が3割の負担ですみます。 

  เม่ือผูส้มคัรมีประกนัสุขภาพแห่งชาติ ผูส้มคัรไดสิ้ทธ์ิช าระค่ารักษาพยาบาล เพียง 30% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด เม่ือเขา้
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รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
 

＜留学生保険 ประกนัส าหรับผูเ้รียนต่อต่างประเทศ＞ 

●  病院で治療にかかった費用の3割を補償する保険です。 

คุม้ครองค่ารักษาพยาบาล 30 % ในส่วนค่ารักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล 

●  国民健康保険と合わせると医療費の全額が補償され、個人負担は無くなります。 

เม่ือรวมกบัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จะไดรั้บความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด โดยไม่มีส่วนท่ีตอ้งช าระเอง 
●  病気やけがの補償だけでなく、火災や個人賠償責任補償にも対応しています。 

คุม้ครองอคัคีภยัและการประกนัภยัความรับผิดส่วนบุคคล 
●  本校の入学者は全員加入します。 

   นกัเรียนท่ีเขา้โรงเรียนแห่งน้ีทุกคนจ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมประกนัส าหรับผูเ้รียนต่อต่างประเทศ 

●  1年目の保険料は入学するときの納付金に含まれています。 

ค่าประกนัส าหรับผูเ้รียนต่อต่างประเทศปีแรกอยูใ่นค่าเทอมเม่ือเขา้โรงเรียน 
 
 

＜国民年金 ระบบบ านาญแห่งชาติของญ่ีปุ่ น＞ 

●  日本の法律により、20歳以上の人は必ず国民年金に加入しなければなりません。 

    ผูพ้กัอาศยัท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีมีอาย ุ20 ปีขึ้นไป จ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมระบบบ านาญแห่งชาติของญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายญ่ีปุ่ น 

●  町役場で住民登録をするときに、国民年金の加入手続きをすると同時に保険料の免除申請 

    をしてください。保険料が免除になると、保険料の全部または一部を支払わなくてすみます。 

โปรดลงทะเบียนระบบบ านาญแห่งชาติของญ่ีปุ่ น และขอรับการยกเวน้ค่าประกนั เม่ือผูส้มคัรลงทะเบียนบา้นท่ีส านกังาน
เขต และเม่ือไดรั้บการยกเวน้ค่าประกนัผูส้มคัรไม่จ าเป็นตอ้งช าระค่าประกนัทั้งหมดหรือบางส่วน 

●  国民年金の被保険者になると、万一病気やけがで障害者になった場合に障害年金を受け 

    取ることができます。長い間日本に住んだ場合には老齢年金や遺族年金の対象になります。 

เม่ือผูส้มคัรเป็นผูมี้ประกนัของระบบบ านาญแห่งชาติของญ่ีปุ่ น หากผูส้มคัรเกิดความพิการอนัเน่ืองมาจากเจ็บป่วย หรือ
บาดเจ็บ ผูส้มคัรจะไดรั้บบ านาญส าหรับผูพ้ิการ และหากผูส้มคัรพกัอาศยัอยูท่ี่ญ่ีปุ่ นในระยะยาว ผูส้มคัรมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บ
เงินบ านาญส าหรับผูสู้งอาย ุ(อาย ุ65 ปีขึ้นไป) หรือเงินบ านาญพื้นฐานส าหรับครอบครัวผูเ้สียชีวิต 

 

◇オリエンテーション  การปฐมนิเทศ 

●  日本語のレベルを確認するためのテストや面接をしてクラスを決めます。 

จะมีการสอบและการสัมภาษณ์เพื่อยนืยนัระดบัภาษาญ่ีปุ่ นก่อนท่ีจะแยกชั้นเรียน 

●  教科書や練習帳を渡しますから、かばんを持ってきてください。 

    กรุณาน ากระเป๋ามาเพื่อรับหนงัสือเรียนและแบบฝึกหดั 

●  本校で勉強するために必要なことや役に立つことを説明します。 

   ทางโรงเรียนอธิบายส าหรับส่ิงท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์ในการเรียนท่ีโรงเรียน 
◇入学式  พิธีตอ้นรับนกัเรียน 

●  日本での留学生活がいよいよ始まります。 
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ในท่ีสุดชีวิตนกัเรียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ นก็เร่ิมตน้ขึ้น 
 

学費等納付金のお支払いについて เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายและค่าเล่าเรียนต่างๆ 
お支払い時期 

ก ำหนดช ำระเงิน 

項目 

รำยกำร 
一般１年6ヶ月コース 

หลกัสูตร 1 ปี 6 เดือน 

一般2年コース 

หลกัสูตร 2 ปี 

在留資格認定証

明書交付連絡時 

เม่ือไดรั้บแจง้วา่
อนุญาตให้รับใบ
สถานภาพการพ านกั 

入学金 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 55,000 55,000 

授業料 ค่าเล่าเรียน 528,000 528,000 

施設費 ค่าส่ิงอ านวยความสะดวก 33,000 33,000 

設備費 ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 22,000 22,000 

教材費 ค่าอุปกรณ์การเรียน 33,000 33,000 

課外活動費 ค่ากิจกรรมนอกหลกัสูตร 33,000 33,000 

留学生保険料 ค่าประกนัส าหรับผูเ้รียนต่อต่างประเทศ 13,200 13,200 

健康管理費 ค่าดูแลสุขภาพ  11,000 11,000 

事務管理費 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19,800 19,800 

合 計 รวม 748,000 748,000 

入学1年後 

หลงัจากเขา้เรียน 1 ปี 

授業料 ค่าเล่าเรียน 264,000 528,000 

施設費 ค่าส่ิงอ านวยความสะดวก 16,500 33,000 

設備費 ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 11,000 22,000 

教材費 ค่าอุปกรณ์การเรียน 16,500 33,000 

課外活動費 ค่ากิจกรรมนอกหลกัสูตร 16,500 33,000 

留学生保険料 ค่าประกนัส าหรับผูเ้รียนต่อต่างประเทศ 6,600 13,200 

健康管理費 ค่าดูแลสุขภาพ 5,500 11,000 

事務管理費 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,900 19,800 

合 計 รวม 346,500 693,000 

総     計 รวมทั้งส้ิน 1,094,500 1,441,000 

 
※入学選考料：27,500（税込）は願書提出時にお支払いください。 

กรุณาช าระค่าธรรมเนียมการคดัเลือก 27,500 (รวมภาษี) เม่ือยืน่เอกสารการสมคัรเรียน 
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※副教材、練習帳等は納付金に含まれません。 

 ค่าส่ือการสอนและสมุดแบบฝึกหดัต่างๆไม่รวมอยูใ่นการช าระเงินทั้งหมด 
 

 

 
◇返金について  กรณีคืนเงิน 

●  在留資格認定証明書が交付され、入学許可証を交付したにも関わらず、入学しなかった場 

    合（在外日本大使館・領事館にてビザが発給されなかった場合を含む）：選考料、入学金以 

    外の納付金を返金します。 

       หากผูส้มคัรไม่ไดเ้ขา้เรียนในกรณีท่ีไดใ้บสถานภาพการพ านกั และใบตอบรับเขา้เรียน(รวมถึงกรณีท่ีไม่ไดว้ีซ่านกัเรียนจาก
สถานทูตญ่ีปุ่ นหรือสถานกงสุล) โรงเรียนจะคืนค่าใชจ่้าย ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการคดัเลือก และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

●  入学後に退学した場合：納付された選考料、入学金、授業料、施設費、設備費、教材費、 

課外活動 費、留学生保険料、健康管理費、事務管理費は返金しません。 

         หากผูเ้รียนถอนตวัหลงัจากเขา้เรียน โรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าใชจ่้ายทั้งหมด ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการคดัเลือก ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ ค่าเล่าเรียน ค่าส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมนอกหลกัสูตร ค่าประกนั
ส าหรับผูเ้รียนต่อต่างประเทศ ค่าดูแลสุขภาพ และ ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 


