
รายละเอียดการสมัครเรียน
หลักสูตร เร่ิมเรียน ระยะเวลาเรียน（แบ่งเป็น 2 ช่วง）

หลักสูตร 1 ปี เมษายน
คลาสเช้า 9：10～12：40

คลาสบา่ย 13：35～17：15
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม

หลักสูตร 2 ปี เมษายน

ติดต่อสอบถาม
TEL : 81-3-5805-1190
FAX: 81-3-5805-1191
Email: info-sanko-Japanese@sanko.ac.jp

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัติรงกบัข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
① ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในระดบัการศกึษาภาคปกต ิเป็นระยะเวลา 12 ปีท่ีประเทศบ้านเกิด และมีอาย ุ18 ปีขึน้ ไป
② ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาในระดบัท่ีมีคณุสมบตัเิพ่ือศกึษาตอ่ในสถาบนัการศกึษาระดบัสงูที่ประเทศบ้านเกิด และมีอาย ุ18 ปีขึน้ ไป
※ จะมีการทดสอบแบบย่อ  เพ่ือเช็คระดบัและความสามารถพืน้ฐานเม่ือท าการสมคัร
※ การจดัห้องเรียนจะพิจารณาจากผลการทดสอบวดัระดบัท่ีโรงเรียนจดัขึน้  ผู้สมคัรจงึอาจไม่สามารถเข้าเรียนในระดบัท่ีต้องการได้

ขัน้ตอนการสมัคร

ก）เอกสารของผู้สมัคร

① ใบสมคัร (ใข้แบบฟอร์มท่ีก าหนด   โดยผู้สมคัรเป็นผู้ เขียนใบสมคัรเอง)
② หลกัฐานวฒุกิารศกึษาขัน้สงูสดุฉบบัจริง(ใบประกาศนียบตัร) หรือใบแสดงการส าเร็จการศกึษาฉบบัจริง

※ ผู้ ท่ียงัศกึษาอยู่ขอให้ใช้เอกสารรับรองสถานะการเป็นนกัเรียนนกัศกึษา
③ หนงัสือแสดงผลการเรียนของการศกึษาขัน้สงูสดุ
④ รูปถ่าย (3 x4 ซม.) 8 ใบ (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ตดิรูปท่ีใบสมคัร 1 ใบ)
⑤ ส าเนาทะเบียนบ้าน
※ ทางโรงเรียนอาจขอให้ผู้สมคัรย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนี ้

• เอกสารแสดงการท างาน (ใบรับรองการท างานจากท่ีท างาน) (ส าหรับผู้ ท่ีเคยท างานมาก่อน)
• ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (เฉพาะผู้ ท่ีมีหนงัสือเดนิทางท่ีเคยเดนิทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ น ต้องแนบส าเนาหนงัสือเดนิทางหน้าท่ีมีวีซา่ญ่ีปุ่ นทกุหน้า)
• เอกสารแสดงความสามารถภาษาญ่ีปุ่ น (เฉพาะผู้ ท่ีมีใบแจ้งผลการสอบ เช่น การสอบ EJU JLPT JPT หรือเอกสารแสดงผลการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น)

ข）เอกสารของผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

A  ในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น

① หนงัสือรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย เขียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม (ใช้แบบฟอร์มท่ีก าหนด และโดยผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ เขียน และลงลายมือช่ือเอง)
② เอกสารรับรองการท างานหรือเอกสารรับรองกิจการ
③ เอกสารแสดงการช าระภาษีเขตหรือเอกสารรับรองการช าระภาษี
④ ส าเนาทะเบียนบ้าน (ระบช่ืุอทกุคนท่ีอยู่ในทะเบียนบ้าน) หรือเอกสารรับรองการลงทะเบียนชาวตา่งชาต ิ

(ในกรณีท่ีผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเป็นชาวตา่งชาตท่ีิอาศยัอยู่ในญ่ีปุ่ น)
⑤ เอกสารรับรองการลงทะเบียนตราประทบั กรณีใช้ตราประทบัแทนลายเซนต์
⑥ เอกสารทางราชการท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สมคัรและผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

(เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงความสมัพนัธ์พ่อแม่และบตุร ใบเกิด เอกสารทางการแสดงความสมัพนัธ์ในฐานะญาติ)
⑦ เอกสารรับรองยอดเงินคงเหลือในบญัชีธนาคาร

B  ในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ได้อยู่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น (กรณีท่ีส่งเงนิมาจากประเทศบ้านเกิด)

① หนงัสือรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย เขียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม (ใช้แบบฟอร์มท่ีก าหนด, และโดยผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ เขียน และลงลายมือช่ือเอง)
② เอกสารรับรองการท างาน ※ ผู้ประกอบธุรกิจสว่นตวั ขอให้ย่ืนเอกสารรับรองการประกอบกิจการ
③ เอกสารทางราชการท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สมคัรและผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

(เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารแสดงความสมัพนัธ์พ่อแม่และบตุร, ใบเกิด, เอกสารทางการแสดงความสมัพนัธ์ในฐานะญาติ)



④ เอกสารรับรองการช าระภาษี (เอกสารท่ีระบจุ านวนเงินรายได้ของสามปีท่ีผ่านมา)
⑤ เอกสารรับรองยอดเงินคงเหลือในบญัชีธนาคารท่ีเป็นช่ือของผู้ รับผิดชอบ (เป็นเงินเยนหรือดอลลา่ร์สหรัฐ)

C ในกรณีท่ีผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

① เอกสารรับรองยอดเงินคงเหลือในบญัชีธนาคารท่ีเป็นช่ือของผู้สมคัร (เป็นเงินเยนหรือดอลลา่ร์สหรัฐ)
② เอกสารแสดงรายได้ประจ าปี

〔หมายเหตุ〕
• โรงเรียนอาจขอเอกสารเพิ่มเตมิ เน่ืองจากแตล่ะคนอาจต้องใช้เอกสารตา่งกนั
• ต้องแนบค าแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นของเอกสารทัง้ หมด (กรุณาตดิตอ่โรงเรียนหากไม่สามารถแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น) 
• เอกสารในรายการข้างต้น หากเป็นเอกสารท่ีออกโดยสถานศกึษาหรือหน่วยงานรัฐ ต้องเป็นเอกสารท่ีออกมาไม่เกิน 3 เดือน

ค）ค่าธรรมเนียมการคัดเลือก

20,000 เยน (คา่ธรรมเนียมเทา่กนัทกุกรณี A  B  C)
กรุณาช าระคา่ธรรมเนียมการคดัเลือกพร้อมกบัคา่เลา่เรียนในวนัท่ีท าเร่ืองเข้าเรียน

วิธีการคัดเลือก

โรงเรียนจะพิจารณาจากเอกสารท่ีย่ืน หากจ าเป็นอาจพิจารณาโดยการสมัภาษณ์หรือทดสอบผู้สมคัร และสมัภาษณ์ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย

แจ้งผลการคัดเลือก

เม่ือผ่านการพิจารณาของทางโรงเรียนแล้ว โรงเรียนจะรวบรวมเอกสารน าสง่ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือย่ืนเร่ืองขอรับ “ใบสถานภาพการพ านกั” ผลการพิจารณาของส านกังาน
ตรวจคนเข้าเมืองจะถกูสง่ไปยงัผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย ต้องใช้เวลาราว 2-3 เดือนหลงัจากย่ืนเอกสาร จงึจะทราบผลการพิจารณาของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง

การท าเร่ืองเพื่อเข้าเรียนและการขอวีซ่า

① หลงัจากทางโรงเรียนแจ้งผลการขอวีซา่ “ใบสถานภาพการพ านกั” แล้ว จะแจ้งให้ช าระคา่ใช้จ่าย หลงัจากผู้สมคัรช าระคา่ใช้จ่าย ทางโรงเรียนจะสง่ “เอกสารอนญุาตให้เข้า
เรียน” และ “ใบสถานภาพการพ านกั” ให้แก่ผู้สมคัร
② ผู้สมคัรย่ืนขอวีซา่นกัเรียน (College Student) ท่ีสถานทตูญ่ีปุ่ นท่ีใกล้ท่ีสดุ พร้อมเอกสารตอ่ไปนี ้
• ใบสถานภาพการพ านกั
• หนงัสือเดนิทาง
• รูปถ่าย 2 ใบ
③ ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตดิตอ่กบัทางโรงเรียนเพ่ือแจ้งก าหนดการเดนิทางมายงัประเทศญ่ีปุ่ นของผู้สมคัร
※ การด าเนินการเก่ียวกบั “ใบสถานภาพการพ านกั” ตัง้แตย่ื่นขอจนได้รับจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ถ้านบัเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารสมคัรกบัทางโรงเรียนจนถึงเดนิทางมาท่ี
ญ่ีปุ่ น จะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

คา่ธรรมเนียมการคดัเลือก 20,000 เยน (ช าระพร้อมกบัคา่เลา่เรียนในวนัท่ีท าเร่ืองเข้าเรียน)

ช่วงรับใบสมัคร

“ภาคการศึกษาเดือนเมษายน” กนัยายน - พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้า
“ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม” มีนาคม - พฤษภาคม ของปีเดียวกนั
※ ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ ขึน้อยู่กบัการเจรจากบัส านกังานตรวจคนเข้าเมือง

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าสถานที่และอุปกรณ์ อื่นๆ รวม

หลักสูตร 1 ปี 50,000เยน 600,000เยน 60,000เยน 25,000เยน 735,000เยน

หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 50,000เยน 900,000เยน 90,000เยน 25,000เยน 1,065,000เยน

หลักสูตร 2 ปี 50,000เยน 1,200,000เยน 120,000เยน 25,000เยน 1,395,000เยน


