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◆คอร์สระยะสั้นธุรกิจ  ปี 2023 18 สถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองวา่ผา่นการคดัเลือก 
จากกรรมการศึกษาประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บการอนุมติัใหเ้ป็น 
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ก่อตั้งเม่ือ ปี 1988 
สถาบนัการศึกษา นานาชาติชิบะนากะ 
โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่น JET 
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ถึงนกัเรียนทุกคนท่ีมีความตั้งใจจะไปเรียนต่อท่ีญ่ีปุ่น 
 
 
หลายคนอาจคิดวา่การเดินทางไปเรียนภาษาหรือการไปเรียนต่างประเทศนั้นมี

ความหมายอยา่งไรในสมยัท่ีอินเตอร์เน็ตมีใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 
แต่ดิฉนัซ่ึงมีประสบการณ์เป็นอาจารยส์อนภาษามามากวา่20ปีและไดท้ าสอน

นกัเรียนมามากกวา่ 3000คน ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ประสบการณ์การไป
เรียนต่างประเทศ” นั้นมีคุณค่าและความหมายมาก 
การไปเรียนต่างประเทศคือการเดินทางไปในแดนต่างถ่ินคนเดียว ในดินแดนท่ี

ภาษาไม่สามารถส่ือสารไดแ้ละเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ามาก 
ประสบการณ์แต่ละอยา่งท่ีไดจ้ากการไปเรียนต่างประเทศนั้นไม่สามารถมีส่ิงใด

แทนค่าได ้
 
โรงเรียนของเรานั้นมีประวติัตั้งแต่ปี1988 ตั้งแต่นั้นมาอาจารยผ์ูส้อนและ

นกัเรียนแต่ละคนไดร่้วมกนัสร้างใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีความฝันและเป้าหมายอนั
สูงส่ง และจากน้ีไปกมี็เป้าหมายท่ีสร้างใหโ้รงเรียนแห่งน้ีใหดี้ข้ึนต่อไป 
 
ในหอ้งเรียนของเรามีป้ายท่ีเป็นเป้าหมายท่ีเขียนวา่ “ฟ้า(สวรรค)์จะช่วยคนท่ี

ช่วยเหลือตนเอง” คนท่ีใฝ่เรียนรู้ดว้ยตนเองจะมีความโชคดี ทุกท่านผูจ้ะมาเรียน
ต่างประเทศจงฝึกและเล่าเรียนภาษาญ่ีปุ่นไม่ใหแ้พใ้คร และหวงัวา่การมาเรียนท่ี
ญ่ีปุ่นจะท าใหชี้วิตทุกคนดีข้ึนและเติบโตต่อไป 

 
ยามะกจิุ ชิซุโกะ （YAMAGUCHI, Shizuko）              

อาจารยใ์หญ่โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นJET 
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จุดเด่นของ โรงเรียนJET 
โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นJET เป็นโรงเรียนอยา่งไง 

อาจารยคิ์มบิเร(อาจารยใ์หญ่คนก่อน) ไดเ้ป็นคนส าคญัในการก่อตั้งโรงเรียนอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย (ไดรั้บการรับรองจากผูว้่า
ราชการกรุงโตเกียว) ตั้งแต่ปี 1988 ตั้งแต่ก่อตั้งมาทางโรงเรียนก็ไดพ้ฒันาการเรียนการสอน โดยเนน้ไปท่ีนกัเรียนท่ีตั้งใจจะสอบเขา้
มหาวิทยาลยัของประเทศญ่ีปุ่ น และท าผลงานไดดี้ตลอดมา 

หลกัสูตรทั้งหมดเป็นหลกัสูตรท่ีให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจการเรียนการสอนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเร็วๆน้ีทาง
โรงเรียนเราไดมุ้่งเนน้ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการหารงานประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 

และยิง่ไปกวา่นั้น ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2000 เป็นตน้มา ทางโรงเรียนไดรั้บการยกยอ่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น 
สถาบนัการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา และตั้งแต่ปี 2004 เป็นตน้มาทางโรงเรียนไดรั้บนกัเรียนทุนรัฐบาลไทยเขา้มาเป็นจ านวนกว่า 60 คน 

――「สถาบันการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา」คืออะไร 
หากตอ้งการจะเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่ น นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บการศึกษาในระบบ 12 ปี ระยะบงัคบัการศึกษาของ

แต่ละประเทศนั้นแตกต่างกนับา้งก็ 11 ปี บา้งก็ 10 ปี แต่ตามระบบแลว้ไม่สามารถศึกษาต่อ แต่หากส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรเตรียม
อุดมศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นพิเศษแลว้ นกัเรียนจะสามารถสมคัรสอบเขา้มหาวิทยาลยัในประเทศ
ญ่ีปุ่ นไดเ้ช่นกนั ซ่ึงโรงเรียนท่ีสามารถจดัหลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษาน้ีไดก้็จะถูกเรียกวา่ สถาบนัการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา 

หลกัสูตร 1 ปี (ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อ A) ท่ีเปิดในเดือนเมษายน และหลกัสูตร 1.5 ปี (ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อ B) ท่ีเปิดใน
เดือนตุลาคม ของโรงเรียน JET นั้น ไดรั้บการรับรองให้เป็นหลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษา 
 
――หลกัสูตรภาษาญีปุ่่นเพ่ือการศึกษาต่อ จัดการเรียนการสอนอย่างไร 

มีการสอนเพื่อเตรียมนกัเรียนให้พร้อมท่ีสุดส าหรับการสอบ ขอ้สอบกลางเพ่ือเขา้มหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่ น (EJU) และขอ้สอบ
วดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น (JLPT) ระดบั N1 ส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการจะสอบให้ผา่นเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียงของรัฐ หรือเอกชน และนอกจากวิชาภาษาญ่ีปุ่ นแลว้ยงัมีวิชาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาในแผนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ ,
เคมี ,ชีววิทยา)อีกดว้ย 

จะมีการสอนเขียนแผนการวิจยั การสอบสมัภาษณ์ ไปจนถึงการยืน่สมคัร และขั้นตอนการด าเนินการเขา้เรียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการสอบเขา้มหาวิทยาลยัอยา่งละเอียด 
 

――มีคอร์สส าหรับหางานหรือเปล่า 
ส าหรับนกัเรียนท่ีเลือกเรียนคอส 1 ปี ทางโรงเรียนจะมีวิชาเป็นวิชาเลือกให้คือ คอสสมันาการหางาน    
อีกทั้งการสมัมนาสังสรรคก์บันกัเรียนญ่ีปุ่ น โฮมสเตย ์และมีกิจกรรมอีกมากมายทีสามารถเรียนรุ้ไดโ้ดยตรง เพ่ือสร้างทกัษะการ

ส่ือสารอีกดว้ยทั้งยงัสอดคลอ้งกบั JLPT ระดบั N1 และ N2 ท าให้ไดฝึ้กฝนระดบัความรู้การอ่านเขียน ท่ีสามารถน าไปต่อยอดในการเขา้
อาชีวศึกษาไดด้ว้ย  
 
――มีคอร์สระยะส้ันหรือเปล่า 

ในระหวา่งภาคเรียนนกัเรียนสามารถเขา้เรียนในห้องท่ีเหมาะสมกบัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นของตนเองไดต้ลอดเวลา และท่ีโรงเรียน
ยงัมีคอร์สสนทนาเปิดสอน ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน (เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน) อีกดว้ย นอกจากนั้นยงัมีคอร์สเรียนตวัต่อตวัดว้ย 
 

――มีทุนการศึกษาหรือเปล่า 
มีทุนต่างๆ มากมายให้ส าหรับนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมดี และผลการเรียนเป็นเลิศ  
ทุนกระทรวงศึกษาธิการประเทศญ่ีปุ่ น ทุนการศึกษาจากมูลนิธิทากายามะ ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเซนโมะโตะ เพื่อการศึกษา

ระหวา่งประเทศ ทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาเพ่ือการแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศเคียวริสึ ทุนการศึกษาจากสมาคมศูนยศึ์กษา
จริยธรรมเป็นตน้ (รายละเอียดดูหนา้ 7) 

แลว้ก็โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น JET มีสมาคมผูส้นบัสนุนดว้ย ซ่ึงจะน าเงินท่ีไดจ้ากการบริจาคของศิษยเ์ก่า และผูมี้จิตเมตตามาให้
เป็นทุนการศึกษาแก่นกัเรียนดีเด่น นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอีกมากมายท่ีจะคอยช่วยเหลือเร่ืองต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน 
เพ่ือให้นกัเรียนทุ่มเทกบัการเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 

――มีหอของโรงเรียนหรือเปล่า 
โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น JET มีหอนกัเรียนท่ีสะดวกในการเดินทางมาโรงรียน ในหอมีเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจ  าเป็นต่อ

ชีวิตประจ าวนัอยา่งครบครัน นกัเรียนจึงสามารถเขา้อยูไ่ดท้นัทีตั้งแต่วนัท่ีเดินทางมาถึงประเทศญ่ีปุ่ น 
นอกจากน้ีทางโรงเรียนยงัสามารถแนะน าหอพกัเอกชน หลากหลายท่ีให้นกัเรียนไดด้ว้ย 
 

――มีส่วนลดส าหรับนักเรียนหรือเปล่า 
โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนท่ีถูกตอ้งตามกดหมาย นกัเรียนของเราจึงสามารถซ้ือตัว๋รถไฟจากหอมาโรงเรียนไดใ้นราคาลด 30-50% แลว้

ก็จะไดรั้บส่วนลดค่าเดินทางของJR 20% กรณีไปท่องเท่ียวภายในประเทศ และยงัไดรั้บส่วนลดนกัเรียนในการเขา้ชมงานดนตรี 
ภาพยนต ์พิพิธภณัฑศิ์ลปะต่างๆอีกดว้ย 
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ลกัษณะของคอร์สต่างๆ 
１.คอร์ส 1 ปีเตรียมเขา้ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (เขา้เรียนเดือนเมษายน) 

 เทอมท่ี 1 
เมษายน – กนัยายน 

เทอมท่ี 2 
ตุลาคม – มีนาคม 

ช่ือคอร์ส ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อA (หลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษา) 
วีซ่า วีซ่านกัเรียนต่างชาติ (1 ปี 3 เดือน) 

จ านวนชัว่โมงเรียน 
（วิชาบงัคบั） 

1,000ชัว่โมง 
(ภาษาญ่ีปุ่ น・สงัคมปัจจุบนั・ภาษาองักฤษ) 

ระดบั ระดบักลาง(เตรียมศึกษาต่อ) ระดบัสูง(เตรียมศึกษาต่อ) 

ค่าเรียน 820,000เยน 
(หากเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ตอ้งจ่ายต่างหาก 70,000เยน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000เยน) 

 

２.คอร์ส 1.5 ปีเตรียมเขา้ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (เขา้เรียนเดือนตุลาคม) 
 เทอมท่ี 1 

ตุลาคม – มีนาคม 
เทอมท่ี 2 

เมษายน – กนัยายน 
เทอมท่ี 3 

ตุลาคม – มีนาคม 
ช่ือคอร์ส ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อB (หลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษา) 
วีซ่า วีซ่านกัเรียนต่างชาติ (2 ปี) 

จ านวนชัว่โมงเรียน 
（วิชาบงัคบั） 

440ชัว่โมง 
(ภาษาญ่ีปุ่น) 

1,000ชัว่โมง 
(ภาษาญ่ีปุ่ น・สงัคมปัจจุบนั・ภาษาองักฤษ) 

ระดบั ระดบักลางเทอมตน้ 
(ภาษาญ่ีปุ่น) 

ระดบักลางเทอมปลาย 
(เตรียมศึกษาต่อ) 

ระดบัสูง 
(เตรียมศึกษาต่อ) 

ค่าเรียน 1,170,000เยน 
(หากเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ตอ้งจ่ายต่างหาก 70,000เยน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000เยน) 

 

３.คอร์ส 2 ปีเตรียมเขา้ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (เขา้เรียนเดือนเมษายน) 
 เทอมท่ี 1 

เมษายน – กนัยายน 
เทอมท่ี 2 

ตุลาคม – มีนาคม 
เทอมท่ี 1 

เมษายน – กนัยายน 
เทอมท่ี 2 

ตุลาคม – มีนาคม 
ช่ือคอร์ส ภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐานA ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อA (หลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษา) 
วีซ่า วีซ่านกัเรียนต่างชาติ (1 ปี 3 เดือน) ต่อวีซ่านกัเรียนต่างชาติ (1 ปี) 

จ านวนชัว่โมงเรียน 
（วิชาบงัคบั） 

440ชัว่โมง 
(ภาษาญ่ีปุ่ น) 

440ชัว่โมง 
(ภาษาญ่ีปุ่ น) 

1,000ชัว่โมง 
(ภาษาญ่ีปุ่ น・สงัคมปัจจุบนั・ 

ภาษาองักฤษ) 

ระดบั ระดบัตน้ 
(ภาษาญ่ีปุ่ น) 

ระดบักลางเทอมตน้ 
(ภาษาญ่ีปุ่ น) 

ระดบักลางเทอมปลาย 
(เตรียมศึกษาต่อ) 

ระดบัสูง 
(เตรียมศึกษาต่อ) 

ค่าเรียน 700,000เยน 
820,000เยน 

(หากเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ตอ้งจ่ายต่างหาก 70,000เยน 
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000เยน) 

 

４.คอร์สภาษาญ่ีปุ่น 1 ปี (เขา้เรียนเดือนเมษายนหรือตุลาคม) 
ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการหางาน และประสงคจ์ะเรียนต่อในวิทยาลยั 

 เทอมท่ี 1 
เม.ย. – ก.ย. หรือ ต.ค. – มี.ค. 

เทอมท่ี 1 
ต.ค. – มี.ค. หรือ เม.ย. – ก.ย. 

ช่ือคอร์ส ภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐานA / B 
วีซ่า วีซ่านกัเรียนต่างชาติ (1 ปี 3 เดือน) 

จ านวนชัว่โมงเรียน 
（วิชาบงัคบั） 

440ชัว่โมง 
（ภาษาญ่ีปุ่ น） 

440ชัว่โมง 
（ภาษาญ่ีปุ่ น） 

ระดบั ระดบัตน้ กลาง สูง 
(ภาษาญ่ีปุ่ น) 

ระดบัตน้ กลาง สูง 
(ภาษาญ่ีปุ่ น) 

ค่าเรียน 700,000เยน 
＊คอร์สภาษาญ่ีปุ่ นถูกก าหนดให้มีหลกัสูตร 1 ปี แต่หากเขา้เรียนครบตามเวลาท่ีก าหนดสามารถลงทะเบียนเรียนต่อไดอี้กไม่เกิน1ปี 
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ตารางเรียนในหน่ึงสัปดาห์ และขอ้ดีของตารางเรียน 
 (ตารางข้างล่างนีเ้ป็นเพยีงตวัอย่างเท่านั้น ในแต่ละปีอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

 

●ตารางเรียนของ「หลกัสูตรเตรียมศึกษาต่อ」 
「หลกัสูตร 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ」ทุกเทอม,「หลกัสูตร 1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อ」เทอมที ่2 - 3,「หลกัสูตร 2 ปีเตรียมศึกษาต่อ」
เทอมที่ 3 - 4 จะใช้ตารางเรียนของ 「หลกัสูตรเตรียมศึกษาต่อ」 

  จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศุกร์ 

1 9:00- 9:50 
ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น 

2 9:55-10:45 

3 10:55-11:45 
ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น 

4 11:50-12:40 

5 14:00-14:50 เหตุการณ์ญ่ีปุ่ น 
เม.ย. – ก.ย. 

คนัจิ คณิตแผนวิทย ์
(วิชาเลือก) 
เม.ย. – พ.ย. 

คณิตแผนศิลป์ 
(วิชาเลือก) 
เม.ย. – พ.ย. 

ภาษาองักฤษ 
เม.ย. – ธ.ค. 

6 14:55-15:45 
สงัคมปัจจุบนั 
เม.ย. – ก.ค. 

7 15:50-16:40 
ชีวะ (วิชาเลือก) 

เม.ย. – พ.ย. 
ช้ีแนะรายบุคคล เคมี (วิชาเลือก) 

เม.ย. – พ.ย. 
ฟิสิกส์ (วิชาเลือก) 

เม.ย. – พ.ย. 

 16:40- ช้ีแนะรายบุคคล ช้ีแนะรายบุคคล ช้ีแนะรายบุคคล ช้ีแนะรายบุคคล 

 
＊ในชั้นเรียนระดบักลางจะใชต้  ารา「中級を学ぼう」、「文化中級日本語」、「トピックによ

る日本語総合演習中級前期・中級後期」、「読むトレーニング日本留学試験対

応」、「聴くトレーニング日本留学試験対応」、「毎日の聞き取り 50 日」เป็นตน้ 
ในระดบัสูงจะใชต้  ารา「中級から上級への日本語」、「どんな時どう使う日本語表現文

型 500」、「トピックによる日本語総合演習上級」、「留学生のための時代を

読み解く上級日本語」 เป็นตน้ และนอกจากจะยงัมีการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีมีในชีวิตประจ าวนัอยา่งเช่น 
หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ นิยาย เรียงความ ต่างๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ทางโรงเรียนตระหนกัเสมอวา่เราจะตอ้งท าให้นกัเรียนมี
ความรู้พ้ืนฐานท่ีเพียงพอส าหรับการเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัของประเทศญ่ีปุ่ น 

 

● จุดเด่นของ「หลกัสูตรเตรียมศึกษาต่อ」 
○ เรียนเพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้พร้อมส าหรับการสอบผ่านขอ้สอบ JLPT ระดบั N1 และสามารถท าคะแนนสอบ EJU ไดค้ะแนนสูง 
○ ตอนเรียนวิชา「เหตุการณ์ญ่ีปุ่ น」และ「สงัคมปัจจุบนั」 จะมีการเตรียมความพร้อมส าหรับขอ้สอบวิชา「วิชาสงัคม」ท่ีจะตอ้งสอบ

ในการสอบ EJUให้เป็นอยา่งดีดว้ย (ส าหรับนกัเรียนท่ีประสงคจ์ะเขา้เรียนต่อปริญญาโท จะมีการสอนวิธีการอ่านงานวิจยัดว้ย) 
○「ภาษาองักฤษ」เป็นวิชาบงัคบั จะมีการแบ่งห้องตามความสามารถ และมีการเตรียมพร้อมส าหรับการสอบโทเฟล 
○「คณิตศาสตร์」(สายศิลป์・สายวิทย)์  (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) 

นั้นจะมีอาจารยป์ระจ าของโรงเรียนเป็นผูส้อนนกัเรียนสามารถสอบถามจุดท่ีไม่เขา้ใจไดต้ลอดเวลา 
○「คนัจิ」จะมีการแบ่งห้องตามระดบัท่ีเหมาะสม อาจจะไม่เหมือนกบัห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ น และมีการเรียนการสอนสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
○ การฝึกซอ้มสมัภาษณ์ จะมีการสอนเป็นรายบุคคล โดยอาจารยป์ระจ าชั้น 
○ อาจารยป์ระจ าชั้นจะสอนการเขียน「แผนการวิจยั」ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเรียนท่ีจะสอบเขา้ปริญญาโทอยา่งใกลชิ้ด 
○ จะมีการรวมกลุ่มนกัเรียนท่ีตอ้งการจะเขา้เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และจะมีการจดั 「งานน าเสนอแผนการ

วิจยั」ข้ึนภายในโรงเรียนปีละ 2 คร้ัง 
○ มีการเชิญรุ่นพ่ี ท่ีเรียนในระดบัปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงมาพดูคุย งานถามตอบเร่ืองศึกษาต่อ และ

ยงัมีการเชิญนกัเรียนญ่ีปุ่ นมาพบปะสงัสรรค ์และพาไปเยีย่มชมมหาวิทยาลยั  
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● ตารางเรียนของนกัเรียน「คอร์สภาษาญ่ีปุ่น」 
เทอมท่ี 1 ของ「หลกัสูตร 1.5 ปี เตรียมศึกษาต่อ」เทอมท่ี 1 - 2 ของ「หลกัสูตร 2 ปี เตรียมศึกษาต่อ」และทั้ง 2 เทอมของ「หลกัสูตร 
1 ปีภาษาญี่ปุ่น」จะใชต้ารางเรียนของ 「คอร์สภาษาญี่ปุ่น」 
 

【ระดบักลาง และสูง】 
  จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศุกร์ 

1 9:00- 9:50 
ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น 

2 9:55-10:45 
3 10:55-11:45 

ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น 
4 11:50-12:40 

5 14:00-14:50 เหตุการณ์ญ่ีปุ่ น คนัจิ คนัจิ/การอ่าน
หนงัสือ 

ภาษาญ่ีปุ่ น 
 

เหตุการณ์ญ่ีปุ่ น 

6 14:55-15:45  
 

 【ระดบัตน้】  

  จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศุกร์ 

1 9:00- 9:50 ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น 
2 9:55-10:45 
3 10:55-11:45 ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น 4 11:50-12:40 
5 14:00-14:50   

ภาษาญ่ีปุ่ น 
 

คนัจิ/การอ่าน
หนงัสือ 

 
ภาษาญ่ีปุ่ น 

 

 

6 14:55-15:45 
 
＊ชั้นเรียนระดบัตน้จะใชต้  ารา「みんなの日本語Ⅰ・Ⅱ」(ฉบบัปรับปรุงท่ี 2) ตั้งแต่ระดบักลางข้ึนไปจะใชต้  ารา「中

級へ行こう」、「中級を学ぼう」、「TRY!日本語能力試験 文法からのばす日

本語」、「ペアで覚えるいろいろなことば」、「毎日の聞き取り 50 日」ร่วมกบับทความ
ในหนงัสือพิมพ ์และงานประพนัธ์ท่ีไดรั้บรางวลัของนกัประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น  

 

● จุดเด่นของ「คอร์สภาษาญ่ีปุ่น」 
○ มีเวลาเรียนปีละมากกวา่ 880 ชัว่โมง เพราะจดัให้เรียนเตม็วนั จะมีการสอนทกัษะทั้งส่ีอนัไดแ้ก่  ฟัง, พดู, อ่าน, เขียน อยา่ง

สมดุลย ์พร้อมทั้งติวเพ่ือเพ่ิมความสามารถส าหรับการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ นดว้ย 
○「วชิาเหตุการณ์ญี่ปุ่น」นกัเรียนจะสามารถเลือกเรียนตามหวัขอ้ท่ีน่าสนใจได ้จากหวัขอ้มากมายอยา่งเช่น เรียนการสนทนาท่ีเป็น

ธรรมชาติจากละครทีวีท่ีไดรั้บความนิยม เรียนอกัษรศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่ น เรียนร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่ นเป็นตน้  
○「คนัจิ」จะแบ่งห้องใหม่โดยแบ่งตามระดบัความสามารถของนกัเรียน มีการเรียนการสอนสปัดาห์ละ 1 คร้ัง นอกจากน้ี

ยงัมีการเรียนเพ่ิมเติมส าหรับนกัเรียนท่ีมาจากประเทศท่ีไม่ใชค้นัจิอีกดว้ย 
○「การอ่าน」 ทางโรงเรียนจดัเวลาไวส้ าหรับอ่านหนงัสือภาษาญ่ีปุ่ นระดบัง่าย 
○ นกัเรียนมีโอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ โดยอาศยัเวลาว่างจากการเรียน 
○ มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กบันักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลยัต่างๆ (Waseda, Meiji) ปีละมากกวา่ 20 คร้ัง 
○ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์ท่ีจดัข้ึนทัว่ประเทศไดใ้นช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 
○ นกัเรียนมีโอกาสเขา้ร่วมชม คาบุกิ และประเพณีชงชา ซ่ึงเป็นวฒันธรรมเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น 
○ มีกิจกรรมต่างๆท่ีจดัเตรียมไวอี้กมากมาย เช่น ทศันศึกษา พิพิธภณัฑศิ์ลปะ โรงงานต่างๆ และเดินทางไกล 
○ สามารถเขา้เรียนคอร์สระยะส้ัน (1 – 3 เดือน) ได ้
 

● เก่ียวกบัผูท่ี้ตอ้งการหางาน  
○โรงเรียนจะเชิญอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญในการแนะแนวการจดัหางานและเจา้ของธุรกิจทอ้งถ่ินเพ่ือจดัวิชาเลือกสมันา

การหางาน และ JET จะคอยให้ค  าปรึกษาดา้นการหางานตลอดระยะเวลาท่ีนกัเรียนหางาน 
○มีการฝึกงานและการดูงานบริษทั 
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ทุนการศึกษา 
 

ช่ือทุน จ านวนเงินท่ีให้ ระยะเวลา 
นกัเรียนJETท่ี
สอบไดทุ้นใน

แต่ละปี 
วิธีการคดัเลือก 

ทุนเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
(ญ่ีปุ่น) 

ทุกเดือน เดือนละ 
30,000เยน 
หรือ48,000เยน 

1 ปี หรือ 
คร่ึงปี 1-2 คน 

ทางโรงเรียนพิจารณาความประพฤติตลอด
ระยะเวลาเรียนท่ี JETและผลการเรียน แลว้
ส่งเร่ืองไปท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

ทุนเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
(ญ่ีปุ่น) ล่วงหนา้ 

ทุกเดือน เดือนละ 
48,000เยน 1 ปี 1-7 คน 

นกัเรียนท่ีมีผลการสอบ EJU อยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม จะสามารถขอทุนล่วงหนา้ได ้และจะ
เร่ิมไดรั้บทุนเม่ือเขา้มหาวิทยาลยัไปแลว้ 

ทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิทากายามะเพื่อ
การศึกษาระหวา่ง
ประเทศ 

ทุกเดือน เดือนละ 
70,000เยน 1 ปี 1-2 คน 

ทางโรงเรียนพิจารณาความประพฤติตลอด
ระยะเวลาเรียนท่ี JETและผลการเรียน แลว้
ส่งเร่ืองไปท่ีมูลนิธิ 
ทากายามะ 

ทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิทุนการศึกษา
เพื่อการแลกเปล่ียน
ระหวา่งประเทศเคียว
ริสึ 

ทุกเดือน เดือนละ 
60,000เยน 1 ปี 1 คน 

ทางโรงเรียนพิจารณาความประพฤติตลอด
ระยะเวลาเรียนท่ี JETและผลการเรียน แลว้
ส่งเร่ืองไปท่ีมูลนิธิ 
เคียวริสึ 

ทุนการศึกษาจาก
สมาคมเซนโมะโตะ 

ทุกเดือน เดือนละ 
60,000เยน ถึง 
120,000 

4ปี6เดือน 
(ปีแรกส าหรับ
JET, ปีท่ีเหลือ
ส าหรับ
มหาวิทยาลยั)  

1-2คน 

ทางJETจะพิจารณาจากผลการเรียน ความ
ประพฤติ และต่างๆส่งเร่ืองไปท่ีสมาคมให้
พิจารณา (ผูส้มคัรตอ้งเป็นรักเรียนจาก
ประเทศ อินโดเนียเชีย มาเลเชีย ไทย ฯลฯ) 

เงินทุนเพื่อการศึกษา
จากสมาคม
ผูส้นบัสนุนโรงเรียน 
JET 

ให้คร้ังเดียว มูลค่า
10,000-150,000 
เยน 

  
ทุนให้คร้ังเดียวส าหรับนกัเรียนท่ีมี 
ผลการเรียนเป็นเลิศ และมีความประพฤติดี
เหมาะแก่การเป็นนกัเรียนตวัอยา่ง 
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ก าหนดการประจ าปี 2023  ก  าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

【เทอมตน้】 
3 เม.ย.  สอบแบ่งห้อง 
4 เม.ย.  ปฐมนิเทศ 
5 เม.ย.  เร่ิมเรียน 
29 ก.ค. - 20 ส.ค. ปิดเทอมฤดูร้อน  

(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐาน) 
5 ส.ค.- 20 ส.ค. ปิดเทอมฤดูร้อน  

(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อ) 
(31 ก.ค.-11 ส.ค.  คอร์สซมัเมอร์) 
15 ก.ย.  พิธีจบการศึกษา (วิชาพ้ืนฐาน) 
29 ก.ย.  จบเทอมแรกคอร์สเตรียมศึกษาต่อ 

【เทอมปลาย】 
2 ต.ค.   สอบแบ่งห้อง  
3 ต.ค.   ปฐมนิเทศ 
4 ต.ค.   เร่ิมเรียน 
23 ธ.ค.- 4 ม.ค. ปิดเทอมฤดูหนาว 
8 มี.ค. 2024   พิธีจบการศึกษา 
 

 

 ACTIVITY กิจกรรมภายในโรงเรียน 
เดนิทางไกล ให้นกัเรียนสนุกสนานท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการคิดวางแผนเพ่ือให้การเดินทางข้ึนภูเขา และ กิจกรรมบาร์บีคิว 

เป็นโอกาสอนัดีท่ีจะให้นกัเรียนสนิทสนมกนัมากข้ึน และยงัมีนกัเรียนชาวญ่ีปุ่ นมาร่วมดว้ย 

เยีย่มโรงเรียนประถม ไปเยีย่มโรงเรียนประถม เพ่ือแนะน าการด าเนินชีวิตในประเทศของแต่ละฝ่าย และร่วมรับประทานอาหาร
เช่นเดียวกบันกัเรียนประถม 

ฝึกซ้อมหนีภยั 
เขา้ร่วมการฝึกเอาตวัรอดภยัแผน่ดินไหวระดบั 6 (ไหวรุนแรง) ท่ีศูนยป้์องกนัภยัพิบติั และฝึกซอ้มการ
หลบหนีออกจากอาคารท่ีเตม็ไปดว้ยควนัไฟ ฝึกซอ้มดบัเพลิง และฝึกซอ้มผายปอด ท าให้นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้วิธีปฏิบติัตนในสถานะการณ์ฉุกเฉิน และยงัมีการซอ้มหนีไฟในโรงเรียนเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 

ประกวดสุนทรพจน์ 

ให้แต่ละห้องเลือกตวัแทนมา แลว้มาแสดงความสามารถให้นกัเรียนทั้งโรงเรียนดู เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผล
ของความพากเพียรท่ีผา่นมาให้เป็นท่ีประจกัษ ์มีอยูค่ร้ังหน่ึง นกัเรียนชาวไตห้วนัของเราท่ีไดร้างวลัชนะเลิศ
ภายในโรงเรียน ไดเ้ป็นตวัแทนไปแข่งขนักล่าวสุนทรพจน์ของนกัเรียนต่างชาติท่ีทาง NHK จดัข้ึน และไดมี้
การถ่ายทอดทางช่อง NHK ดว้ย 

งานดอกไม้ไฟ ไปดูงานดอกไมไ้ฟท่ีริมแม่น ้า เอโดะ ซ่ึงอยูใ่น ยา่นอาซากุสะ ด่ืมด ่ากบับรรยากาศดาวน์ทาวน์ของ
กรุงโตเกียว และในวนัน้ี จะมีการสอนวิธีใส่ยกูาตะ ให้กบันกัเรียนท่ีอยากจะสวมยกูาตะ 

โฮมสเตย์ 
นกัเรียนสามารถสมคัรไปโฮมสเตย ์8 วนั ท่ีอ  าเภอยกูะวาระในจงัหวดัคานากาวะ โฮมสเตย ์4 วนัท่ีอ  าเภอ
ไยสึจงัหวดัชิสึโอกะ นอกจากนั้นยงัมีตามสถานท่ีต่างๆทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีคิวชู โอกินาวะ ฮอกไกโด แลว้ยงั
มีโอกาสสมคัรไปโฮมสเตยร์ะยะสั้นช่วงสุดสปัดาห์ท่ีจดัในกรุงโตเกียวดว้ย 

งานเลีย้งส่งท้ายปีเก่า 
ช่วงส้ินปีของทุกปี จะมีกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยนกัเรียน โดยให้นกัเรียนแต่ละประเทศท าอาหารอร่อยๆของ
ประเทศตวัเองมาร่วมรับประทานดว้ยกนั แลว้ยงัมีเกมสนุกๆท่ีนกัเรียนช่วยกนัคิดข้ึนเพ่ือให้เป็นช่วงเวลา
แห่งความสุขของนกัเรียนทุกคน 

ไปเล่นสกี 
ทางโรงเรียนจะเขา้ร่วมกิจกรรมสกีท่องเท่ียวของนกัเรียนต่างชาติท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมกีฬานกัเรียนต่างชาติ
สมัพนัธ์ นกัเรียนท่ีไม่เคยเล่นสกีเลยก็สามารถเขา้ร่วมได ้นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีจบการศึกษาไปแลว้ของ
โรงเรียน JET ก็ยงัมาเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีมากมาย 

ชมประเพณีเก่าแก่ นกัเรียนจะมีโอกาสเขา้ชมการแสดงคาบุกิ และ โน ซ่ึงเป็นการแสดงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น และมีโอกาสเขา้ชม
การแข่งขนัซูโม่อนัดุเดือน นอกจากนั้นยงัมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมชงชา ซ่ึงจะจดัในห้องเรียนอีกดว้ย 

ปีนภูเขาไฟฟูจิ มีกิจกรรมปีนภูเขาไฟฟจิูท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมกีฬานกัเรียนต่างชาติสมัพนัธ์(2วนั1คืน) นอกจากการปีนภูเขา
ไฟฟูจิแลว้ยงัมีกิจกรรมปีนภูเขาท่ีอยูเ่ขตใกลโ้ตเกียวอีกดว้ย 

ฟังออร์เคสตรา จะมีการเชิญนกัเรียนไปชมวงออร์เคสตราหรืองานแสดงดนตรีภายในอาคารซ่ึงวงชั้นน าท่ีในญ่ีปุ่ นมีเพียง
ไม่ก่ีร้อยวง เป็นวงท่ีมีระดบัไม่แพมื้อโปรเลย เป็นวฒันธรรมอีกอยา่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น 

ทัศนศึกษาสังคม จะมีการพานกัเรียนทั้งห้องไปทศันศึกษา สถานท่ีต่างๆเช่นพิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ หรือโรงงาน ปีละ 2 - 3 คร้ัง
และยงัมีโอกาสทศันศึกษาร่วมกบันกัศึกษาชาวญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 

พบปะสังสรรค์กบั
นักศึกษาญี่ปุ่น 

ภายใน1ปีทางโรงเรียนจะจดัให้นกัเรียนไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคก์บันกัศึกษาชาวญ่ีปุ่ นอยา่งนอ้ย20คร้ัง
ข้ึนไปมีการให้นกัศึกษาชาวญ่ีปุ่ นเขา้มาในชั้นเรียน เพ่ือฝึกการสนทนา นอกจากนั้นยงัสามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีนกัศึกษาจดัข้ึนอีกมากมาย อยา่งเช่น กีฬาสี เยีย่มชมมหาวิทยาลยั ปาร์ต้ีต่างๆ 
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ให้ค าช้ีแนะนักเรียนที่จะหาหอพกั 
 
ทางโรงเรียนไดเ้ตรียมหอท่ีสะดวกสบายและ สะดวกในการเดินทางมาเรียนไวแ้ลว้ และในหอพกัไดเ้ตรียมเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  าเป็นส าหรับ
การอยูอ่าศยัไวอ้ยา่งเพียบพร้อม เม่ือนกัเรียนมาถึงญ่ีปุ่ นแลว้ นกัเรียนจะสามารถเขา้พกัไดเ้ลย 

 
1. ระยะเวลาของสัญญา 
【สญัญาระยะสั้น】 คือสญัญาท่ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 90 วนั  

 (สญัญาระยะสั้นสามารถท าไดเ้ฉพาะนกัเรียนท่ีถือวีซ่าระยะสั้น 90 วนัเท่านั้น) 
【สญัญาระยะยาว】 คือสญัญาท่ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 91 วนัข้ึนไปแต่ไม่เกิน 2 ปี 

 (คร้ังแรกสามารถท าสญัญา 6 เดือน หากตอ้งการจะพกัตั้งแต่ 7 เดือนข้ึนไปจะตอ้งเสียค่าต่อสญัญา) 
 
 

2. ค่าแรกเข้า และค่าต่อสัญญา 

 
 
 
 
 

  หอนิชิได  

ท่ีอยู ่ 1-28-3 (Mingle AP Takashimadaira 1st Building)  
Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo  〒175-0082 

การเดินทาง เดินจากสถานี นิชิได (Nishidai) รถไฟใตดิ้นสายมิตะ (Mita Line) 6 นาที 
ไปโรงเรียน 
ใชเ้วลา 25 นาที 

รับนกัเรียนได ้ 4 คน （ห้องนอนห้องละ 1 คน ใชพ้ื้นท่ีส่วนกลางร่วมกนั 2คน） 

ค่าใชจ่้าย 
【ค่าใชจ่้ายตอนเขา้พกั】ค่าแรกเขา้(30,000เยน/50,000เยน), 

ค่าประกนัอคัคีภยั (6,000เยน) ค่าประกนั(30,000เยน) 
【ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายให้โรงเรียนทุกเดือน】ค่าหอ(50,000เยน),ค่าส่วนกลาง(10,000เยน) 
【ค่าใชจ่้ายตอนต่อสญัญา】 ค่าต่อสญัญา(50,000เยน) 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

เคร่ืองปรับอากาศและฮีทเตอร์ เตียง ล็อกเกอร์ ท่ีนอน โตะ๊ เกา้อ้ี ตูเ้ยน็ ไมโครเวฟ เตายา่ง เคร่ืองครัว 
เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ Wi-Fi 

แผนผงั 

ห้องนอนแบบตะวนัตก ขนาด 8.3 ตรม. 2ห้อง ห้องครัว ห้องอาบน ้ า ห้องสุขา ระเบียง  
รวมพ้ืนท่ีทั้งหมด（28.04 ㎡） 

  สัญญาระยะส้ัน สัญญาระยะยาว 
ระยะเวลา 1เดือน - 90วนั 91วนั - 2ปี 
ค่าแรกเขา้ 30,000 เยน 50,000 เยน 

ค่าต่อสญัญา หากจะเปล่ียนเป็นสญัญาระยะยาวจะตอ้งเสียเงิน
เพ่ิมอีก 20,000 เยน  

หากจะอยูต่ ั้งแต่ 7เดือนข้ึนไปจะตอ้งเสียค่าต่อสญัญา
อีก 50,000 เยน เม่ือต่อสญัญาคร้ังนึงแลว้จะไม่ตอ้ง
เสียค่าต่อสญัญาอีกจนถึงตอนท่ีออกจากหอ 
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3. ค่าใช้จ่ายตอนเข้าหอ 
【ค่าแรกเขา้】   30,000 เยน（ส าหรับสญัญาระยะสั้น） หรือ 50,000 เยน (ส าหรับสญัญาระยะยาว) 
【ค่าประกนั】     30,000 เยน（ทางหอพกัจะหกั 5,000เยน และคืนให้ตอนออกจากหอพกั25,000เยน） 
【ค่าประกนัอคัคีภยั】 6,000 เยน 
 
 
 

4. ค่าใช้จ่ายทีต้่องจ่ายให้โรงเรียนทุกเดือน  
※ในกรณีท่ีเขา้พกัระยะยาว ในตอนแรกเขา้ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายล่วงหนา้เป็นเวลา 3 เดือน 

【ค่าหอ】   50,000 เยน 
【ค่าส่วนกลาง】 10,000 เยน (ค่าน ้าประปา , Wi-Fi) 
 
 
 

5. ข้อควรระวงั 
ค่าจองหอ ค่าแรกเขา้ ค่าต่อสญัญา ค่าเช่าหอ ท่ีนกัเรียนช าระมาแลว้ จะไม่มีการคืนเงินเด็ดขาด 
ค่าแก๊ส ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ตอ้งจ่ายตามจริง 
ค่าไฟ ค่าแก๊ส ท่ียงัไม่ไดช้ าระจะหกัจากเงินประกนั 

 
 
 

【การไปรับนักเรียนทีจ่ะเข้าหอ】 
 
นกัเรียนท่ีจะเขา้หอของทางโรงเรียนจะตอังข้ึนรถบสัจากสนามบินนาริตะ หรือฮาเนดะมาลงท่ีอิเคบุขโุระ แลว้ทางโรงเรียนจะไปรอรับ
ท่ีท่ารถบสัหนา้โรงแรมเมโทรโพลิทนั แลว้พาไปท่ีหอ 
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หอพกัอ่ืนๆทีส่ะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน 

ช่ือหอพกั เง่ือนไข การเดินทาง 
ติดต่อสอบถาม

(URL) 
QR Code 

แชร์เฮาส์ คาเนโกะยะ 
(ทาคิโนกาวะ) 

ถึงวันที่  มีนาคม 2024 
ญ 

เดินจากโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น JET 
เพียง 5 นาที 

http://www.hituji.jp/comret/info
/tokyo/kita/sharehouse-kanekoy
a 

 

แชร์เฮาส์ คาเนโกะยะ 
(อิตาบาชิฮอนโช) 

ช 
ญ 

เดินจากสถานีรถไฟ อิตาบาชิฮอนโช 
สาย โทเอมิตะ 2 นาที  
(ไปโรงเรียนใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) 

http://www.hituji.jp/comret/info
/tokyo/itabashi/apartments-kane
koya 

 

BeGood 
อิเคบุขุโระฮงมะจิ 

ช 
ญ 

เดินจากโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น JET 
ไป8นาที 

https://bgj.co.jp/houses/BeGo

od 池袋本町/ 
 

FlatShare  
คิตะอิเคบุคุโระ 

ช 
ญ 

เดินจากโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น JET 
ไป10นาที 

https://bgj.co.jp/houses/FlatSh
areKitaikebukuroPort/ 

 

คิมุระBuilding ช 
ญ 

เดินจากโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น JET 
เพียง 5 นาที 

http://jet.ac.jp/kimurabuilding.p
df 

 

โรงแรม นิชิคาวะ วคีลี ช 
ญ 

เดินจากสถานีนิชิคาวะกุจิรถไฟJRสาย
เคฮินโตโฮข ุ2 นาที 
(ไปโรงเรียนใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 

http://www.weekly-mansion.jp/ 
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ถามตอบเร่ืองการใชชี้วิตท่ีโตเกียว 
 
Q： ค่าเช่าหอประมาณเท่าไหร่ 
A： ห้องขนาด 6เส่ือ(10 ㎡) มีห้องน ้า ห้องอาบน ้า ห้องครัว ค่าเช่าจะอยูท่ี่ประมาณ 8 - 9 หม่ืนเยน ตอนท าสญัญาคร้ังแรกนอกจาก

จะตอ้งจ่ายค่าเช่าบา้นเดือนแรกแลว้ ยงัตอ้งจ่ายค่าขอบคุณเจา้ของบา้น และค่าประกนัอีกดว้ย หอใหม่ๆ ส่วนมากจะเรียกเก็บค่า
ขอบคุณและค่าประกนัอยา่งละ 2 เดือน ดงันั้นนกัเรียนจึงควรจะเตรียมเงินไวอ้ยา่งน้อยๆ 5 - 6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน 

 
Q： เงนิค่าขอบคุณ และค่าประกนัคืออะไร 
A： เงินค่าขอบคุณก็คือค่าธรรมเนียมในการท าสญัญา เงินน้ีไม่วา่อยา่งไรจะไม่ไดรั้บคืน เงินค่าประกนัก็คือเงินท่ีฝากไวป้ระกนักรณีท า

ห้องเสียหาย หรือไม่จ่ายค่าห้อง เงินน้ีหลงัจากหกัค่าซ่อมแซมห้องแลว้ จะคืนให้ตอนนกัเรียนยา้ยออก 
 
Q： ตอนเช่าหอ ต้องมีบุคคลค า้ประกนัหรือไม่ 
A： จ าเป็นตอ้งมี แต่ในระหวา่งท่ีเรียนอยูท่ี่โรงเรียนJET ทางโรงเรียนจะเป็นผูค้  ้าประกนัให้เอง นกัเรียนจึงสบายใจได ้(แต่นกัเรียน

จะตอ้งฝากเงินเท่ากบัค่าเช่า 1 เดือนไวท่ี้โรงเรียน) 
 
 
 
Q： ค่าอาหารประมาณเท่าไหร่ 
A： หากนกัเรียนท ากบัขา้วกินเอง จะมีค่าใชจ่้ายประมาณ 4 - 6 หม่ืนเยน แต่หากทานขา้งนอกจะเสียประมาณม้ือละ 600 เยนเป็นอยา่งต ่า 
 
Q： นอกจากนั้นแล้ว ในแต่ละเดือนจะต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง 
A： ค่ารถไฟมาโรงเรียนเดือนละ 5,000 เยน – 1 หม่ืนเยน ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าแก๊ส ประมาณ 5,000 เยน – 1 หม่ืนเยน และยงัมีค่าอ่ืนๆอีก

ประมาณ 2 - 3 หม่ืนเยน รวมๆแลว้นกัเรียนจะมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกจากค่าเรียนประมาณ 110,000 - 130,000 เยนเป็นอยา่งต ่า 
 
 
 
Q： ท างานพิเศษได้ไหม 
A： ส าหรับนกัเรียนต่างชาติ ตามกฏหมายก าหนดให้ท  างานพิเศษไดส้ปัดาห์ละไม่เกิน 28 ชัว่โมง หากนกัเรียนจะเร่ิมท างานพิเศษเลย

ตั้งแต่เพ่ิงมาถึงญ่ีปุ่ น จะค่อนขา้งล าบาง ทางโรงเรียนจึงอนุญาตให้ท  างานพิเศษไดเ้ฉพาะนกัเรียนท่ีเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 3 เดือน
แลว้ แต่วา่ตามกฏหมายห้ามท างานใน บาร์ ร้านปาจิงโกะ หรือธุรกิจคา้ประเวณี และทางโรงเรียนห้ามนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นคอร์
สเตรียมศึกษาต่อท างานพิเศษโดยเด็ดขาด 

 
Q： ตามปกตินักเรียนท างานพิเศษแบบไหนบ้าง 
A：โดยมากจะเป็นพนกังานเสิร์ฟ ลา้งจาน ตามร้านอาหาร หรือไม่ก็ท  าความสะอาดอาคารต่างๆ ค่าแรงชัว่โมงละประมาณ 1,100 เยน 
 
 
 
Q： หากป่วย หรือ บาดเจ็บ จะท าอย่างไร 
A： ทางโรงเรียนมีกฏวา่นกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้ระบบประกนัสงัคม เม่ือมีประกนัแลว้ นกัเรียนจะตอ้งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพียง 

30% แต่ทวา่ นกัเรียนท่ีมาเรียนระยะสั้นไม่เกิน 90 วนัไม่สามารถเขา้ระบบประกนัสงัคมได ้จึงจ าเป็นตอ้งซ้ือประกนัท่องเท่ียว
ต่างประเทศมาจากประเทศของตวัเอง 

 นอกจากนั้น หากนกัเรียนไดรั้บบาดเจ็บ หรือพลาดไปท าให้ใครบาดเจบ็ในช่วงเวลาเรียน หรือขณะเดินทางมาโรงเรียน นกัเรียน
จะไดรั้บเงินชดเชยจากประกนัอุบติัภยัส าหรับนกัเรียนต่างชาติ ตามมูลค่าดงัตารางขา้งล่างน้ี ค่าประกนัอุบติัภยัน้ีเพียงปีละ 2,000 
เยน และส าหรับนกัเรียนต่างชาติ เดือนละ 200 เยน ทางโรงเรียนจึงตอ้งให้นกัเรียนทุกคนเขา้ระบบประกนัน้ี 

 

เสียชีวิต หรือพิการถาวร นอนโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาล 
รับผิดชอบชดเชย(ต่อ

บุคคล) 
รับผิดชอบชดเชย(ต่อ

ส่ิงของ) 

1.7ลา้นเยน วนัละ 2,400 เยน วนัละ 1,500 เยน 
คนละ 50 ลา้นเยน 
อุบติัเหตุคร้ังละ 500 

ลา้นเยน 

อุบติัเหตุคร้ังละ 5ลา้น
เยน 

(กรณีท่ีไม่ตอ้งชดใช ้0 
เยน) 

 
 
Q： กลวัแผ่นดนิไหว･･･ 
A： อาคารโรงเรียนก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีโครงสร้างเพ่ือป้องกนัแผน่ดินไหว แมจ้ะมีแผน่ดินไหวใหญ่ ในโรงเรียน

ก็ยงัปลอดภยั แผน่ดินไหวเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2011 ท่ีผา่นมาอาคารโรงเรียนก็ปลอดภยั และหอของโรงเรียนก็ปลอดภยั 
นอกจากน้ียงัมีการซอ้มป้องกนัอุบติัภยัเป็นประจ า นกัเรียนจึงสบายใจในความปลอดภยัได ้
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 รายละเอียดการรับสมคัรนกัเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นJET ปีการศึกษา 2023 
１.คอร์ส 

คอร์ส เร่ิมเรียน กลุ่มวชิา และ ระดบั 
คอร์ส 1 ปี 

เพ่ือศึกษาต่อ ป.ตรี- ป.โท เม.ย. กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือศึกษาต่อ A (ระดบักลาง - สูง) 
คอร์ส 1.5 ปี 

เพ่ือศึกษาต่อ ป.ตรี- ป.โท ต.ค. กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือศึกษาต่อ B (ระดบักลาง - สูง) 

คอร์ส 2 ปี 
เพ่ือศึกษาต่อ ป.ตรี- ป.โท เม.ย. กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐาน A (ระดบัตน้ - กลาง) 

→กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือศึกษาต่อ A (ระดบักลาง - สูง) 
คอร์ส 1 ปี 
ภาษาญ่ีปุ่ น เม.ย. หรือ ต.ค. กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐาน A หรือ B 

(ระดบัตน้ – กลาง - สูง) 
 
２．จ านวนรับ  150 คน（คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 56 คนและ คอร์สภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐาน 94 คน） 
 
３．คุณสมบัติของผู้สมคัร 
１）เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระบบ 12 ปีจากต่างประเทศ 
２）เป็นผูจ้บการศึกษาชั้นมธัยมและมีสิทธิเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ  
３）เป็นผูท่ี้ทางโรงเรียนเห็นว่ามีความสามารถท่ีจะเรียนไดเ้ทียบเท่ากบัผูมี้คุณสมบติัขา้งตน้ 

※ ทางโรงเรียนไม่รับนกัเรียนจากบางประเทศ กรุณาสอบถามก่อนจะสมคัร 
 
４．เอกสารส าหรับการสมคัร  
(กรุณาเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นในขอ้ Ａ และในขอ้ Ｂ  ให้พร้อมโดยในขอ้ Ｂ  ใหเ้ตรียมเฉพาะกลุ่มท่ีตรงกบัตวัเอง) 

Ａ เอกสารของผู้สมัคร 

１）ใบสมคัร（ใชแ้บบฟอร์มท่ีไดรั้บจากโรงเรียน）・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
２）ประกาศนียบตัร หรือใบรับรองการจบการศึกษาจากสถาบนัท่ีจบล่าสุด（ตวัจริง）・・・・・・・・１ชุด 
３）ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาล่าสุดทุกเทอม・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
４）ส าเนาพาสปอร์ต・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
５）รูปถ่าย（４㎝×３㎝）（ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน）・・・・・・・・・・・・・・７รูป 
 

Ｂ เอกสารรับรองความสามารถในการช าระค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 ａ.กรณพ่ีอแม่ในประเทศจะโอนเงนิข้ามประเทศมาให้ 
  １）สเตทเมนทบ์ญัชีช่ือผูโ้อนเงิน（ตวัจริง）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
  ２）ใบรับรองว่าจะสนบัสนุนการเงิน（ใชแ้บบฟอร์มของโรงเรียน）・・・・・・・・・・・・１ชุด 
  ３）เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้มคัรและผูอ้อกค่าใชจ่้าย・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
    （ทะเบียนบา้น、หรือสูติบตัรตวัจริง หรือส าเนาท่ีมีการรับรอง） 
  ４）เอกสารแสดงอาชีพและรายไดท้ั้งปีของผูโ้อนเงิน・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
 ｂ.กรณมีาเรียนด้วย「เงนิตัวเอง」（เฉพาะนักเรียนที่มีประวตัิการท างานพอสมควร） 

１） สเตทเมนทบ์ญัชีช่ือผูส้มคัร（ตวัจริง）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
２） เอกสารแสดงอาชีพและรายไดท้ั้งปีของผูส้มคัร ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 

 ｃ.กรณญีาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนทางการเงนิ 
１）ใบรับรองว่าจะสนบัสนุนการเงิน（ใชแ้บบฟอร์มของโรงเรียน）・・・・・・・・・・・・１ชุด 
２）ใบรับรองการเสียภาษีท่ีมีการระบุรายไดท้ั้งปี （ออกให้โดยท่ีวา่การอ าเภอ）・・・・・・・・・１ชุด 
３）สเตทเมนทบ์ญัชีช่ือผูส้นบัสนุนทางการเงิน・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
４）ใบรับรองความเก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
５）เอกสารรับรองการท างาน・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
６）เอกสารแสดงตวั・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 

# นกัเรียนท่ีสมคัรจากบางประเทศ (อินโดนีเชีย และอ่ืนๆ) นอกจากเอกสารขา้งตน้ อาจตอ้งมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม 
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５．วธิีการสมคัร （เลือกเพียงวธีิใดวธีิหน่ึง） 
1） ผูส้นบัสนุนการเงิน หรือผูส้มคัรส่งเอกสารส าหรับการสมคัร พร้อมเงินค่าสมคัร  20,000 เยนท่ีโรงเรียน 

2） โอนเงินค่าสมคัร 20,000 เยนเขา้บญัชีธนาคารของ โรงเรียนและส่งเอกสารสมคัรเรียนมาท่ีโรงเรียน โดยส่ง  
เป็นจดหมายลงทะเบียน 
(เงินค่าธรรมเนียมธนาคารนั้นมิไดร้วมอยูใ่นเงินค่าสมคัรให้ผูส้มคัรเป็นผูรั้บผิดชอบ) 

3） ผูส้มคัรส่งเอกสารท่ีส านกังานท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
 
６．ช่วงเวลารับสมคัร 

นกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนในเดือน เม.ย. 2023          สมคัรไดต้ั้งแต่ 1 ก.ย. 2022 - 15 พ.ย. 2022 
นกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนในเดือน  ต.ค. 2023          สมคัรไดต้ั้งแต่ 13 มี.ค. 2023 - 15 พ.ค. 2023 
※  ปิดรับสมคัรเม่ือถึงก าหนดปิดรับสมคัร หรือมีนกัเรียนสมคัรเรียนเตม็จ านวนแลว้ 

 
７．การพจิารณา 

ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากเอกสารท่ีส่งมาพร้อมค่าสมคัร 20,000 เยนแลว้จะแจง้วา่นกัเรียนผ่านการพิจารณาหรือไม่ หาก
นกัเรียนผา่นการพิจารณาทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตเขา้เรียนให้ และให้นกัเรียนช าระค่าเขา้เรียน แต่วา่หากนกัเรียนยกเลิก
การเขา้เรียนหลงัไดรั้บอนุญาตให้เขา้เรียนแลว้ จะไม่มีการคืนเงินค่าสมคัร และค่าเขา้เรียนท่ีช าระแลว้โดยเด็ดขาด  

 
８．การตรวจสอบของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

นกัเรียนท่ีผา่นการพิจารณาให้เขา้เรียนแลว้ ทางโรงเรียนจะรวบรวมเอกสารส่งให้ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือให้
ตรวจสอบขอ้มูล ส าหรับการออกใบรับรองเพ่ือไปท าวีซ่านกัเรียนต่างชาติ 

เม่ือผลการตรวจสอบออกมาแลว้ และนกัเรียนไดรั้บใบแจง้ว่าไดรั้บการรับรองให้อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ นกัเรียนตอ้งช าระ
ค่าเล่าเรียนปีแรกพร้อมกบัค่าหนงัสือและเอกสารประกอบการเรียน และค่าประกนั (15,000 เยน) เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแลว้ จึงจะ
ไดรั้บใบรับรองฉบบัจริง 

นกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนเดือนเม.ย. จะไดรั้บผลช่วงปลายเดือน ก.พ. และนกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนเดือน ต.ค. จะไดรั้บผลช่วงปลาย
เดือน ส.ค. 

 
９．การเตรียมการก่อนถึงก าหนดเข้าเรียน 

ผูท่ี้ไดรั้บ「ใบรับรองให้อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น」จะตอ้งน าไปยืน่ขอวีซ่าท่ี สถานเอกอคัราชทูตญ่ีปุ่ น (หรือสถานกงศุล) และท า
การยืน่เร่ืองเพื่อขอออกนอกประเทศ 

 
１０．การช าระเงิน（ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้） 

ค่าสมคัรคดัเลือก ２０,０００เยน จ่ายตอนสมคัรกบัทาง
โรงเรียน 

ค่าเขา้ศึกษา ５０,０００เยน จ่ายตอนไดรั้บอนุญาตให้
เขา้ศึกษา 

ค่าเล่า
เรียน 

คอร์สภาษาญ่ีปุ่ น 1 ปี 
(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐานA/B) 

７００,０００เยน 

จ่ายตอนไดรั้บใบแจง้ว่า
ไดรั้บการรับรองให้อยูใ่น
ประเทศญ่ีปุ่ น 

(กรณีแบ่งช าระ) เทอม1  350,000 เยน 
เทอม2  350,000 เยน 

คอร์ส 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ 
(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อ A) 

８２０,０００ เยน 
(กรณีแบ่งช าระ)  เทอม1  410,000 เยน 

เทอม2  410,000 เยน 

คอร์ส 1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อ 
(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อ B) 

１,１７０,０００ เยน 
(กรณีแบ่งช าระ)  เทอม1   350,000 เยน 

เทอม2  410,000 เยน 
เทอม3  410,000 เยน 

คอร์ส 2 ปีเตรียมศึกษาต่อ 
(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐานA และวิชา
ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อ A) 

１,５２０,０００เยน 
(กรณีแบ่งช าระ)  เทอม1  350,000 เยน 

เทอม2  350,000 เยน 
เทอม3  410,000 เยน 
เทอม4  410,000 เยน 

วิชาเลือก คณิตศาสตร์ 70,000 เยน 
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000 เยน 

หลงัจากเขา้เรียนแลว้ค่อย
จ่ายตอนลงทะเบียน 
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ข้อควรระวงั） 
1. ตามกฏทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเตม็จ านวนคอร์ส แต่ว่ากรณีท่ีนกัเรียนจะแบ่งช าระนกัเรียนจะตอ้งช าระค่าเรียนเทอม

เมษายน ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม และช าระค่า้้เรียนเทอมตุลาคม ภายในวนัท่ี1 กนัยายน  
2. เงินท่ีช าระแลว้โดยพ้ืนฐานไม่สามารถขอคืนได ้ทั้งน้ีหากมีเหตุผลตามเง่ือนไขดา้นล่างจะพิจารณาการคืนเงิน 
 (1) ก่อนการเขา้รับการศึกษา มีเหตุจ าเป็นตอ้งลาออก จะคืนเงินให้เฉพาะค่าเล่าเรียน (ค่าสมคัรคดัเลือกและค่าเขา้ศึกษาไม่คืน

ให)้ 
 (2) กรณีท่ีทางการญ่ีปุ่ นไม่พิจารณาออกวีซ่าให้ โรงเรียนจะด าเนินการคืนเงินค่าเขา้ศึกษา 
 (3) หลงัจากการเขา้รับการศึกษาแลว้มีเหตุจ  าเป็นตอ้งลาออกกลางคนั เงินค่าเรียนเทอมถดัไป จะไดรั้บการคืน 
3. ค่าหนงัสือเรียนนกัเรียนตอ้งจ่ายเองตามจริง (ค่าต  ารา และเอกสารประกอบการสอน ปีละประมาณ 10,000 - 20,000 เยน) 

 
 
１１．วธิีการโอนเงิน 
 
1.  ธนาคาร  

ธนาคาร                   ：MIZUHO BANK IKEBUKURO NISHIGUCHI BRANCH  
SWIFT CODE ：MHCBJPJT 
หมายเลขบญัชี ：Ordinary Account 2922509 
ช่ือบญัชี ：JET NIHONGO GAKKO  
            (กรณีโอนเงินจากภายในประเทศญ่ีปุ่ น ช่ือบญัชีอาจจะเป็น SHIBANAGA KOKUSAI GAKUEN ) 
ท่ีอยู ่ ：7-8-9 TAKINOGAWA, KITA-KU, TOKYO  Post Code 114-0023  
โทรศพัท ์ ：+81-3-3916-2101     

 
※ ตอนโอนเงินกรุณาโอนโดยใชช่ื้อผูส้มคัร 
※ นกัเรียนตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าโอนเอง 
※ กรณีท่ีนกัเรียนโอนเงินจากธนาคารท่ีไม่มีขอ้ตกลงกบัธนาคารมิสึโฮะ เงินท่ีโอนมาอาจจะถูกหกัค่าธรรมเนียมมากกวา่ปกติ หาก

เงินท่ีโอนมาไม่พอ ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บจากนกัเรียนหลงัจากท่ีเขา้มาเรียนแลว้ 
 

2. เครดิตการ์ด 
กรุณาท าเร่ืองการจ่ายเงินตามลิงคด์า้นล่างน้ี 

URL: https://www.flywire.com/pay/jet-academy/ 
สอบถามเพ่ิมเติม: เบอร์โทรฟรีจากประเทศอเมริกา +1 800 346 9252 
         : เบอร์โทรประเทศญ่ีปุ่ น   +81 (50) 5846 6695 
 

※ ไม่สามารถใชง้านกรณีการโอนเงินค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั 
※ จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้ใชง้าน Flywire  
     (ตอนลงทะเบียนกรุณากรอกขอ้มูลโดยใส่ช่ือ (ภาษาองักฤษ) เลขรหสัขออนุญาติเขา้ศึกษาต่อ(หรือรหสันกัศึกษา)ให้ถูกตอ้ง หลงัจาก

ลงทะเบียนเสร็จ สามารถใชจ่้ายเงินในคร้ังต่อไปได)้ 
 

https://www.flywire.com/pay/jet-academy/
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คอร์สระยะส้ัน(ปีการศึกษา 2022-2023) 

 ระยะเวลา ระดบัชั้น ค่าสมคัรและ 
ค่าเขา้ศึกษา ค่าเล่าเรียน 

1. 3 ต.ค. – 23 ธ.ค. 2022 ตน้Ⅰ / ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ 

 

201,000 เยน 

2. 1 พ.ย. 2022 – 27 ม.ค. 2023 
（24 ธ.ค. - 4 ม.ค. ปิดเทอมฤดูหนาว） ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ 201,000 เยน 

3. 1 ธ.ค. 2022 – 24 ก.พ. 2023 
（24 ธ.ค. - 4 ม.ค.ปิดเทอมฤดูหนาว） ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ / สูง 201,000 เยน 

4. 5 ม.ค. – 10 มี.ค. 2023 กลางⅠ / กลางⅡ / สูง 134,000 เยน 

5. 3 เม.ย. – 23 มิ.ย. 2023 ตน้Ⅰ / ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ 210,000 เยน 

6. 8 พ.ค. – 28 ก.ค. 2023 ตน้Ⅰ / ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ 210,000 เยน 

7. 1 มิ.ย. – 11 ส.ค. 2023 ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ / สูง 185,000 เยน 

8. 3 ก.ค. – 11 ส.ค. 2023 ตน้Ⅰ / ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ 115,000 เยน 

9. 3 ก.ค. – 15 ก.ย. 2023 
（12 ส.ค. – 20 ส.ค. ปิดเทอมฤดูร้อน） ตน้Ⅰ / ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ 185,000 เยน 

10. 2 ต.ค. – 22 ธ.ค. 2023 ตน้Ⅰ / ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ 210,000 เยน 

11. 1 พ.ย. 2023 – 26 ม.ค. 2024 
（23 ธ.ค. - 4 ม.ค. ปิดเทอมฤดูหนาว） ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ 210,000 เยน 

12. 1 ธ.ค. 2023 – 22 ก.พ. 2024 
（23 ธ.ค. - 4 ม.ค.ปิดเทอมฤดูหนาว） ตน้Ⅱ / กลางⅠ / กลางⅡ / สูง 210,000 เยน 

13. 5 ม.ค. – 8 มี.ค. 2024 กลางⅠ / กลางⅡ / สูง 140,000 เยน 
 

* ค่าหนงัสือเก็บตามจริง และค่าเอกสารประกอบการเรียนเก็บล่วงหนา้ เดือนละ 500 เยน 
* นกัเรียนจะตอ้งเขา้ระบบประกนัภยัจ่ายชดเชยอุบติัเหตุ (ค่าเบ้ียประกนัเดือนละ 200 เยน) ประกนัน้ีจะไม่ครอบคลุมถึงการป่วย 

หรือบาดเจบ็ทัว่ๆไป ดงันั้นนกัเรียนจึงตอ้งซ้ือประกนัสุขภาพส าหรับคนไปเท่ียวต่างประเทศจากประเทศตวัเองมาดว้ย 
 

 
◆ วธิสีมัคร 

(1) ตอ้งส่งใบสมคัร ประวติัส่วนตวั รูปถ่าย 4 ใบ（4 ㎝×3 ㎝）และส าเนาพาสปอร์ตมาท่ีโรงเรียนทางไปรษณียก่์อนเขา้เรียนอยา่งน้อย 
1 เดือน (สามารถส่งเป็น ไฟล ์PDF หรือ E-mail ได)้ 

(2) เม่ือทางโรงเรียนไดรั้บใบสมคัรแลว้ จะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าสมคัรคดัเลือก และค่าเขา้ศึกษาให้กบันกัเรียน ขอให้นกัเรียนโอนเงินมา
ตามท่ีระบุในใบนั้น 

 
(3) เม่ือตรวจสอบยอดเงินโอนไดแ้ลว้ ทางโรงเรียนจะส่งใบอนุญาตให้เขา้เรียนไปให้ 
  ※ เงินท่ีช าระมาแลว้ ไม่วา่กรณีใดจะไม่คืนเด็ดขาด 
 
(4) นกัเรียนตอ้งไปยืน่ขอวีซ่าระยะสั้น หรือวีซ่า Working Holiday ท่ีสถานเอกอคัราชทูตญ่ีปุ่ นประจ าประเทศตนเอง 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●ค่าเรียนคอร์สส่วนตัว และคอร์สส่วนตัวเป็นกลุ่ม 
 เรียน １：１  ５,５００เยน    

  เรียน １：２  คนละ ３,０００เยน 

  เรียน １：３  คนละ ２,１００เยน      （ต่อ ５０ นาที） 

 



 17 

คอรส์ระยะสัน้ ฤดรูอ้น ป ี2023 

 

 

กรก 
ฎาคม 

(4 สัปดาห์) 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 
   เป็นคาบเรียนทัว่ไปโดยแบ่งคลาสเป็นระดบันอกจากน้ี ยงัสามารถเขา้ร่วมงาน speech contests ท่ี
จดัปลายเดือนก.ค.ได ้และ ยงัมีการไปทศันศึกษาในโตเกียว ดูคาบุกิ ดูเทศกาลดอกไมไ้ฟไดอี้กดว้ย 
            กลุ่มเป้าหมาย：ระดบัต้นⅠ・ระดบัต้น Ⅱ・ระดบักลางⅠ・ระดบักลางⅡ 

 ระยะเวลา：3 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 
 ช่ัวโมงคาบเรียน：9:00 - 12:40 (หยดุเสาร์ อาทิตย ์และวนันกัขตัฤกษ)์ 

อาจมีการเรียน ช่วงบ่าย อาทิตยล์ะ1ถึง2วนัดว้ย    

↓       ↓ 

 

สิง 
หาคม 

(2สัปดาห์) 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการส่ือการ 
   เหมาะส าหรับคนท่ีตอ้งการเสริมความสามารถในการพดู เป็นการเรียนโดยใชร้ายการทีว ีละคร ต่างๆ
ในการเรียนและเรียนแกรมม่าท่ีใชไ้ปดว้ยในตวั นอกจากน้ียงัมีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบันกัศึกษา
ญ่ีปุ่นดว้ย 
            กลุ่มเป้าหมาย：ระดบัต้นถึง ระดบักลางเทอมต้น 

 ระยะเวลา：31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 

 ช่ัวโมงคาบเรียน：10:00 - 12:40 (หยดุเสาร์ อาทิตย ์และวนันกัขตัฤกษ)์ 
# 11 สิงหาคม เป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ต่ท าการเรียนการสอน 

↓       ↓ 

21 สิงหาคม - 15 กนัยายน 
(4สัปดาห์) 

สามารถเรียนต่อได ้เพ่ือใหมี้เน้ือหาใหเ้หมือนคอร์สเดือนกรกฎาคมได ้

 

《ค่าใช้จ่าย》  ค่าสมคัรคดัเลือก  20,000เยน 
ค่าเขา้ศึกษา  25,000เยน 
ค่าเล่าเรียน     115,000เยน  (3 กรกฎาคม -  11 สิงหาคม)  

185,000เยน  (3 กรกฎาคม -  15 กนัยายน) 
     ค่าอุปกรการสอน ประมาน4,000เยน(ตามความเป็นจริง) 

《ทีพ่กั》     สามารถใชห้อโรงเรียนและหออ่ืนๆได ้

《อ่ืนๆ》      ตอ้งท าการสมคัรประกนัสุขภาพจากประเทศตวัเอง 
《การสมคัร》 ตอ้งส่งเอกสารต่างๆเช่นใบสมคัร ประวติัส่วนตวั ส าเนาพาสปอร์ต รูปถ่าย 4ใบ ภายในกลางเดือนมิถุนายน 
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คอรส์ระยะสัน้ธรุกจิ  ป ี2023 

 

【รายละเอยีดคอร์ส】 

〇เป็นคลาสเพื่อเป้าหมาย N1 หรือ N2 จะมีคาบเรียนมากกวา่ 270 คาบ ภายใน3เดือน (1คาบ 50นาที) 

〇จะมีsemiเพื่อการหางาน 5คร้ัง (①แนะแนว ②วเิคราะห์ตนเอง วิเคราะห์บริษทั ③วธีิเขียนประวติัและรีซูเม่ ④

จ าลองการสัมภาษณ์ ⑤งานพบปะกบับริษทัต่างๆ) 

〇มีการแลกวฒันธรรมกบันกัศึกษาญ่ีปุ่นและชุมชนคนญ่ีปุ่น 

〇มีกิจกรรมต่างๆ เช่นการทดลองประสบการณ์วฒันธรรมญ่ีปุ่น (คาบุกิ) งานเดินทางไกล 

・มีชัว่โมงเรียนมารยาทธุรกิจและการสือการระดบัธุรกิจ (※เฉพาะคนท่ีสมคัร และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม) 

・มีinternship และการดูงานบริษทั (※เฉพาะคนท่ีสมคัร ไม่ใช่งานพิเศษ) 

 

 

【ระยะเวลาคอร์ส】  

〇คอร์สเมษายน  

3 เมษายน ถึง 23 มิถุนายน 2023 (อาจมีการเล่ือนได)้ 

〇คอร์สตุลาคม  

2 ตุลาคม ถึง 22 ธนัวาคม 2023 (อาจมีการเล่ือนได)้ 

 

【ชัว่โมงเรียน】  

จนัทร์ - ศุกร์  9:00 - 12:40、 

และอาทิตยล์ะ 2 - 3วนั  14:00 - 15:45 

 

【คุณสมบติัผูส้มคัร】  

ผูท่ี้มี N3 และ มีความตั้งใจท่ีจะสมคัรและเขา้ท างานใน

บริษทัญ่ีปุ่น 

 

【หมดเขตสมคัร】 

〇คอร์สเมษายน …1 มีนาคม 

〇คอร์สตุลาคม  …1 กนัยายน 

 

 

 

【ค่าใชจ่้าย】 

ค่าสมคัรคดัเลือก 20,000เยน 

    ค่าเขา้ศึกษา 25,000เยน 

    ค่าเล่าเรียน    210,000เยน 

  --------------------------------------------------------- 

      รวม   255,000เยน 

 

※นอกจากน้ียงัมีค่าอุปกรการสอน5,000เยน - 10,000เยน 

 

【วธีิการสมคัร】 

แปลงไฟล ์ใบสมคัร ประวติัส่วนตวั ส าเนาพาสปอร์ต

เป็น pdf แลว้ส่งมาท่ี info@jet.ac.jp  

ช าระค่าใชจ่้าย หลงัจากตรวจสอบระดบัภาษาญ่ีปุ่นแลว้  
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JJEETT  AACCAADDEEMMYY  
－Japanese Language School－ 

7－8－9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo, 114－0023 JAPAN 

(In front of East exit of Itabashi Station, JR) 

 TEL.  + 8 1 - 3 - 3 9 1 6 - 2 1 0 1 

 FAX.  + 8 1 - 3 - 3 9 1 6 - 5 3 3 3 

E-mail.  i n f o @ j e t . a c . j p 

  HP.  h t t p s : / / j e t . a c . j p / 

  

  

  

FFaacceebbooookk                  IInnssttaaggrraamm              YYoouuTTuubbee  

  

  

  

  

    FFOOLLLLOOWW  UUSS！！！！  
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