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I หลักสตูรการศกึษา 
 ภาษาญีปุ่่ นเพือ่การศกึษาตอ่ (จบการศกึษาในเดอืนมนีาคม) 
 

ภาคเรยีน ระยะเวลาศกึษา ระยะเวลารบัสมคัร จํานวนทีร่บัสมคัร 

เมษายน 2 ปี 1 กนัยายน - 30 
พฤศจกิายน 

290 

กรกฏาคม 21 เดอืน 1 ธันวาคม - 28 
กมุภาพันธ ์

ตลุาคม 18 เดอืน 1 มนีาคม - 31 
พฤษภาคม 

มกราคม 15 เดอืน 1 มถินุายน - 31 
สงิหาคม 

 
ภาษาญีปุ่่ นท ัว่ไป (ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ, วฒันธรรม สามารถลงเรยีนหลกัสตูร 2 ปีได ้) 
 

ภาคเรยีน ระยะเวลาศกึษา ระยะเวลารบัสมคัร จํานวนทีร่บัสมคัร 

เมษายน 

2 ปี 

1 กนัยายน - 30 
พฤศจกิายน 

138 
กรกฏาคม 1 ธันวาคม - 28 

กมุภาพันธ ์

ตลุาคม 1 มนีาคม - 31 
พฤษภาคม 

มกราคม 1 มถินุายน - 31 
สงิหาคม 

 
ตารางเรยีน 
วันจันทรถ์งึวันศกุร ์ ภาคเชา้ 9:00 – 13:00 หรอื ภาคบา่ย 14:00-18:00 
*หอ้งเรยีนจะถกูจดัตามผลคะแนนการสอบวัดระดบัภาษาของทางโรงเรยีน 
 
IIคณุสมบตัขิองผูส้มคัร 
1.ผูส้มัครจะตอ้งสําเร็จการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปีจากประเทศของคณุ 
2.ผูส้มัครทีม่ผีลการสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่ น (JLPT) N5, J Test ระดับ F หรอื NAT-TEST ระดับ 5 
ผูส้มัครทีผ่า่นคณุสมบัตทิีก่ําหนด ตอ้งสมคัรเขา้ศกึษาไมเ่กนิ 5 ปีหลังจากจบการศกึษาระดับสงูสดุ 
 
III วธิกีารสมคัร 
สง่เอกสารตัวจรงิทีใ่ชใ้นการสมัครผา่นทางไปรษณียแ์ละชําระคา่สมัครโดยการโอนเงนิผ่านธนาคารหรื
อชอ่งทางบรกิาร Flywire 
หรอืนําเอกสารทีใ่ชใ้นการสมัครและคา่ธรรมเนียมการสมัครมาทีโ่รงเรยีนหรอืทีศ่นูยร์ับสมคัรในประเทศ 
 
 
 



 
IV การพจิารณารบัเขา้ศกึษา 
ทางโรงเรยีนจะพจิารณารับเขา้ศกึษาจากเอกสารการสมัครทีไ่ดร้ับ และการสมัภาษณ์ 
 
ข ัน้ตอนจากการสมคัรถงึการเขา้ศกึษา 
 
1.สง่เอกสารในการสมัคร ชําระคา่สมัครใหแ้กโ่รงเรยีน (ผูส้มัคร) 
↓ 
2.พจิารณาใบสมัคร ตัดสนิผูผ้า่นการคัดเลอืก(โรงเรยีน) 
↓ 
3.ขัน้ตอนการตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง) 
↓ 
4.ดําเนนิการออกใบรับรองสถานภาพการอยูอ่าศัยและสง่ใหท้างโรงเรยีน(สํานักงานตรวจคนเขา้เมื
อง) 
↓ 
5. ชําระคา่เล่าเรยีนหลังจากไดร้ับทราบผลการตรวจสอบ (ผูส้มัคร) 
↓ 
6.หลังจากตรวจสอบคา่เลา่เรยีนทีไ่ดร้ับชําระทางโรงเรยีนจะสง่เอกสารใบรับรองสถานภาพการอยู่
อาศัยและจดหมายรับเขา้ศกึษาใหผู้ส้มัคร (โรงเรยีน) 
↓ 
7.ไดร้ับวซีา่จากสถานทูตญีปุ่่ นในประเทศของตน (ผูส้มัคร) 
*ระยะเวลาการดําเนนิการตัง้แตข่ัน้ตอนสง่เอกสารถงึขัน้ตอนไดร้ับวซีา่ ใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดอืน 
↓ 
8. เขา้ศกึษา  



เอกสารสําหรบัผูส้มคัร  

1 แบบฟอรม์การสมัคร (ฉบับจรงิ) 
ผูส้มัครเป็นผูก้รอกแบบฟอรม์ดว้ยตนเอง 
หากมชีว่งระยะเวลาทีว่า่งเวน้จากการศกึษาหรอืงานประจํา 
โปรดสง่เอกสารเพือ่ชีแ้จงรายละเอยีด 

 

2 เอกสารชีแ้จงเหตผุลในการศกึษา(ฉบับจรงิ) 
ระบรุายละเอยีดเหตผุล, แรงจงูใจทีทํ่าใหอ้ยากมาศกึษาญีปุ่่ น และแผนในอนาคต 

 

3 ใบรบัรองการสําเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาสงูสดุ (ฉบบัจรงิ)  

4 ใบแสดงผลการเรยีนจากสถาบนัการศกึษาสูงสุด (ฉบบัจรงิ หรอื สําเนา)  

5 ใบรับรองการศกึษาภาษาญีปุ่่ น (ฉบับจรงิ) 
ออกโดยสถาบันการศกึษาภาษาญีปุ่่ น และระบจํุานวนชัว่โมงเรยีน 

 

6 ใบรบัรองผลการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ น (ฉบบัจรงิ หรอื สําเนา)  

7 หนังสอืรับรองการทํางาน ประกอบดว้ยตําแหน่งการทํางาน 
ทีอ่ยูข่องสถานทีทํ่างานและหมายเลขโทรศัพทต์ดิตอ่ (ฉบับจรงิ) 

 

8 รปูถา่ย (ขนาด 3x4ซม.) 
รปูถา่ยจํานวน 8 รปู ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน ระบชุือ่ 
นามสกลุของผูส้มัครไวห้ลังรปู 

 

9 หนงัสอืเดนิทาง (สําเนา)  
 

เอกสารสําหรบัผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย  

1 หนงัสอืยนิยอมการเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย (ฉบบัจรงิ) 
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเป็นผูก้รอกแบบฟอรม์ดว้ยตนเอง 
ระบสุถานะความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร เหตผุลในการยอมรบัเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ 
และรายละเอยีดการชําระคา่ใชจ้า่ย 

 

2 หนังสอืสญัญา 
กรอกแบบฟอรม์โดยผูส้มคัรและผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย  

 

3 เอกสารรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (ฉบับจรงิ) 
เอกสารแสดงยอดเงนิฝาก โดยจะตอ้งมยีอดเงนิฝากมากกวา่ 2,000,000 เยน 

 

4 หนังสอืรับรองการทํางาน (ฉบับจรงิ) 
เอกสารรับรองการทํางานระบวัุนทีเ่ริม่ทํางาน ตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางาน  
ในกรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งมหีนังสอืรับรองการจดทะเบยีนการคา้ 

 

5 เอกสารแสดงรายได ้(ฉบับจรงิ) 
เอกสารแสดงรายไดอ้อกโดยบรษัิท 

 

6 หนังสอืรับรองการเสยีภาษี  (ฉบับจรงิ) 
หนังสอืรับรองการเสยีภาษีออกโดยหน่วยงานราชการ หรอื บรษัิท 

 

7 เอกสารยนืยนัตวัตน (สําเนา)  

8 เอกสารแสดงความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร(สําเนาทะเบยีนบา้น) (ฉบบัจรงิ)  

 ทางโรงเรยีนอาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพิม่เตมินอกเหนือจากน้ีโดยตรงหรอืผ่านทางเจา้หน ้
าทีใ่นประเทศ 



ขอ้ควรระวงัในการสง่เอกสารการสมคัร 
 
 โรงเรยีนจะดําเนนิการพจิารณาการสมัครตามเอกสารการสมัครทีไ่ดร้ับ 
หลักจากพจิารณาการสมัครเสร็จสิน้แลว้โรงเรยีนจะสง่เอกสารไปยังกองตรวจคนเขา้เมอืงเพือ่ขอออกใ
บรับรองสถานภาพการอยูอ่าศัยใหแ้กนั่กเรยีนผูผ้า่นการคัดเลอืก 
เพือ่เป็นเอกสารทีใ่ชส้ําหรบัการยืน่ขอวซีา่ในลําดับตอ่ไป 
 การพจิารณาจะเป็นไปอยา่งอยา่งเขม้งวดเพือ่เป็นการป้องกนัการพํานัก 
และการทํางานอยา่งผดิกฏหมาย 
ถงึแมว้่าจะดําเนนิการยืน่การสมัครไปแตอ่าจจะมกีรณีทีไ่มไ่ดร้ับใบรับรองสถานภาพการอยูอ่าศัย 
ดังนัน้ในขัน้ตอนการสง่เอกสาร ขอใหต้รวจเช็คหัวขอ้ดังตอ่ไปน้ีอยา่งละเอยีด 
 
● หากพบวา่เอกสารไมค่รบถว้น โรงเรยีนหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอเอกสารเพิม่เตมิ 
ดังนัน้ขอใหผู้ส้มัครจัดเตรยีมเอกสารลว่งหนา้ใหพ้รอ้ม 
 

● เอกสารทีเ่ป็นภาษาอืน่นอกเหนือจากภาษาญีปุ่่ นหรอืภาษาอังกฤษ 
จะตอ้งแนบเอกสารทีม่กีารแปลเป็นภาษาญีปุ่่ น หรอื ภาษาอังกฤษมาดว้ย พรอ้มทัง้ระบชุือ่ และ 
สถานทีทํ่างานของผูแ้ปลเอกสาร 
 
●เอกสารทีส่ง่ใหก้องตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นฉบับจรงิและจะไมไ่ดร้บัเอกสารคนืหากมคีวามจําเป็นตอ้
งใชเ้อกสารใหถ้า่ยสําเนาเอกสารไวก้อ่นทีจ่ะสง่เอกสารใหท้างโรงเรยีน 
 
● ผูส้มัครจะตอ้งเป็นผูก้รอกใบสมัครดว้ยตนเอง 
และหนังสอืยนิยอมการเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ผูด้แูลรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยจะตอ้งกรอกดว้ยตัวเอง 
ไมส่ามารถกรอกแทนกนัได ้ ตามปกตแิลว้ผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยคอืบดิาหรอืมารดา 
ในกรณีทีเ่ป็นบคุคลอืน่กรณุาตดิตอ่ทางโรงเรยีนลว่งหนา้ 
 
●สําหรับผูท้ีเ่คยพํานักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ นระยะยาว 
หรอืเคยยืน่เอกสารเพือ่ขอรับใบรับรองสถานภาพการอยูอ่าศัยจะตอ้ง แจง้ใหท้างโรงเรยีนทราบดว้ย 
 
 เอกสารทัง้หมดทีเ่ป็นภาษาไทยโปรดแปลเป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาญีปุ่่ นเทา่นัน้ 

และโปรดระบชุือ่และขอ้มลูของผูแ้ปลแนบมาในฉบับแปลดว้ย  
 โปรดระบแุนบถงึ “ Kyoto Minsai Japanese Language School” ( สําคัญ ) 

โดยทางโรงเรยีนจะคดิบรกิารแปล  20,000 JPY ในกรณีทีแ่ปลจากภาษาอืน่เป็นภาษาญีปุ่่ น 
 

คา่เลา่เรยีนสําหรบัหลกัสตูรระยะยาว 
              

คา่เลา่เรยีนในปีแรก (หนว่ยเป็นเงนิเยน) 
คา่สมัคร 33,000 คา่บรกิารหอ้งพัก (หน่วยเป็นเยน) 
คา่แรกเขา้ 55,000 คา่แรกเขา้ 50,000 
คา่เลา่เรยีน 686,400 คา่ฟกูนอน 8,000 
คา่สิง่อํานวยความสะดวก 26,400 คา่เชา่ 22,000 – 43,000 
คา่ประกนัสขุภาพของรัฐบาล 18,000 คา่สาธารณูปโภค จา่ยตามจรงิ 
คา่อปุกรณ์การเรยีน 18,300 คา่บรกิารอืน่ๆ (หน่วยเป็นเยน) 
คา่ประกนันักเรยีนตา่งชาต ิ 10,000 รถรับจากสนามบนิ 3,600 – 4,500 
คา่สมัครสอบ JLPT 11,000 ตราประทับ 700 ขึน้ไป 
รวม 858,100 จักรยาน 8,000 – 20,000 
 
 



 
คา่เลา่เรยีนในปีทีส่อง(ห
น่วยเป็นเงนิเยน) 

เขา้เรยีนเดอืน 4 เขา้เรยีนเดอืน 7 เขา้เรยีนเดอืน 10 เขา้เรยีนเดอืน 1 

คา่เลา่เรยีน 686,400 514,800 343,200 171,600 
คา่สิง่อํานวยความสะ
ดวก 

26,400 19,800 13,200 6,600 

คา่ประกนัสขุภาพขอ
งรัฐบาล 

18,000 13,500 9,000 4,500 

คา่อปุกรณ์การเรยีน 18,300 13,725 9,150 4,575 
คา่ประกนันักเรยีนตา่
งชาต ิ

10,000 8,600 7,900 5,400 

รวม 759,100 570,425 382,450 192,675 
 
*ยอดเงนิทีแ่สดงเป็นยอดรวมสําหรับชําระในหนึง่ครัง้ จํานวนเงนิขา้งตน้เป็นจํานวนเงนิทีร่วมภาษี 
10 % แลว้ 
*คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิอยูใ่นความรับผดิชอบของผูส้มคัร ในกรณีไมม่กีารชําระคา่ธรรมเนียม 
เมือ่เดนิทางมาถงึญีปุ่่ นแลว้ขอใหช้ําระคา่ธรรมเนียมทีโ่รงเรยีน 
 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
1.ผูท้ีพํ่านักอาศัยอยูใ่นประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งเขา้รว่มในระบบการประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
โดยผูท้ีเ่ป็นสมาชกิจะเสยีคา่รักษาพยาบาลเพยีงแค ่30% ของคา่รักษาพยาบาล 
(คา่ประกนัสขุภาพแหง่ชาต:ิ 18,000 เยนตอ่ปี) 
 
 
2.คา่ประกนัสขุภาพนักเรยีนตา่งชาตนัิน้จะเป็นการดแูลนักเรยีนตา่งชาตนิอกเหนือจากประกนัสขุภาพข
องแหง่ชาตใินขณะทีย่ังพํานักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น 
 
คา่สมัครสอบ JLPT 
 
นักเรยีนทกุคนตอ้งสมคัรสอบJLPT ในปีการศกึษาแรก 
โดยจะมกีารเปิดจําหน่ายและรับใบสมัครทีโ่รงเรยีนตามกําหนดการสอบทีไ่ดก้ําหนดเอาไว ้



เง ือ่นไขในการคนืเงนิคา่เลา่เรยีน 
 
1. ในกรณีทีไ่ดไ้มไ่ดร้ับหนังสอืรับรองการอยูอ่าศัย 

ผูส้มัครจะไดร้ับเงนิคา่ธรรมเนียมตา่งๆคนืยกเวน้คา่สมัคร 
 

2. หลักจากไดร้ับหนังสอืรองรับการอยูอ่าศัยแลว้ 
ผูส้มัครจะไดร้ับคา่ธรรมเนียมตา่งๆคนืยกเวน้คา่สมัครและคา่แรกเขา้ ในกรณีตอ่ไปน้ี 
 (1) ผูส้มัครไมย่ืน่เรือ่งขอวซีา่ 
 (2) ผูส้มัครไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่ 
 (3) ผูส้มัครไดร้ับวซีา่แลว้ แตป่ฏเิสธทีจ่ะเขา้เรยีนกอ่นทีจ่ะเดนิทางมาประเทศญีปุ่่ น 
 
3. หลักจากเริม่การศกึษาแลว้ ผูส้มัครจะไมไ่ดร้ับเงนิคา่ธรรมเนียมตา่งๆคนื 
 
4.เงือ่นไขการคนืคา่เลา่เรยีนนัน้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และเหตผุลตา่งๆ 
โดยอา้งองิจากขอ้ตกลงของทางโรงเรยีน 
 
ทนุการศกึษา 
หลังจากเขา้ศกึษาแลว้ 6 เดอืน นักเรยีนผูม้ผีลการเรยีนดเีดน่และเขา้เรยีนสมํ่าเสมอ 
จะไดร้ับเลอืกเพือ่รับทนุการศกึษา 
 
1. ทนุการศกึษาจาก JASSO (Japan Student Services Organization) 
    จํานวน 30,000 เยนตอ่เดอืน เป็นระยะเวลา1 ปี 
 
2. ทนุจากผูส้นับสนุนโรงเรยีนเกยีวโตมนิไซ 
    จํานวน 20,000 - 30,000 เยนตอ่เดอืน เป็นระยะเวลา1ปี 
 
3.ทนุจากโรงเรยีนเกยีวโตมนิไซ 
    จํานวน 10,000 - 50,000 เยนตอ่เดอืน เป็นระยะเวลา 6 เดอืน 
    *จํานวนเงนิทนุการศกึษามกีารเปลีย่นแปลงได ้
 
4.ทนุจาก Mr.Sei Kanda สนับสนุนนักเรยีนคา่เลา่เรยีนเป็นเวลา 3 เดอืน 
 
*ทนุการศกึษาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้


