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 รายละเอียดการรับสมคัรนกัเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นJET ปีการศึกษา 2022 
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 ำนวนรับ  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．เอกสำรส ำหรับกำรสมคัร  
(กรุณาเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นในขอ้ Ａ และในขอ้ Ｂ  ให้พร้อมโดยในขอ้ Ｂ  ใหเ้ตรียมเฉพาะกลุ่มท่ีตรงกบัตวัเอง) 

Ａ เอกสำรของผู้สมัคร 

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

Ｂ เอกสำรรับรองควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเทอมหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

 ａ.กรณพ่ีอแม่ในประเทศจะโอนเงนิข้ำมประเทศมำให้ 
  １）สเตทเมนทบ์ญัชีช่ือผูโ้อนเงิน（ตวัจริง）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
  ２）ใบรับรองว่าจะสนบัสนุนการเงิน（ใชแ้บบฟอร์มของโรงเรียน）・・・・・・・・・・・・１ชุด 
  ３）เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้มคัรและผูอ้อกค่าใชจ่้าย・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
    （ทะเบียนบา้น、หรือสูติบตัรตวัจริง หรือส าเนาท่ีมีการรับรอง） 
  ４）เอกสารแสดงอาชีพและรายไดท้ั้งปีของผูโ้อนเงิน・・・・・・・・・・・・・・・・・１ชุด 
 ｂ.กรณมีำเรียนด้วย「เงนิตัวเอง」（เฉพำะนักเรียนที่มีประวตัิกำรท ำงำนพอสมควร） 

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

 ｃ.กรณญีำติที่อำศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนทำงกำรเงนิ 
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．วธิีกำรสมคัร （เลือกเพียงวธีิใดวธีิหน่ึง） 
1） ผูส้นบัสนุนการเงิน หรือผูส้มคัรส่งเอกสารส าหรับการสมคัร พร้อมเงินค่าสมคัร  20,000 เยนท่ีโรงเรียน 

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

3） ผูส้มคัรส่งเอกสารท่ีส านกังานท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
 
６．ช่วงเวลำรับสมคัร 

นกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนในเดือน เม.ย. 2022          สมคัรไดต้ั้งแต่ 1 ก.ย. 2021 - 15 พ.ย. 2021 
นกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนในเดือน  ต.ค. 2022          สมคัรไดต้ั้งแต่ 7 มี.ค. 2022 - 16 พ.ค. 2022 
※  ปิดรับสมคัรเม่ือถึงก าหนดปิดรับสมคัร หรือมีนกัเรียนสมคัรเรียนเตม็จ านวนแลว้ 

 
７．กำรพจิำรณำ 

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

 
８．กำรตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 

นกัเรียนท่ีผา่นการพิจารณาให้เขา้เรียนแลว้ ทางโรงเรียนจะรวบรวมเอกสารส่งให้ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือให้
ตรวจสอบขอ้มูล ส าหรับการออกใบรับรองเพ่ือไปท าวีซ่านกัเรียนต่างชาติ 

เม่ือผลการตรวจสอบออกมาแลว้ และนกัเรียนไดรั้บใบแจง้ว่าไดรั้บการรับรองให้อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ นกัเรียนตอ้งช าระ
ค่าเล่าเรียนปีแรกพร้อมกบัค่าหนงัสือและเอกสารประกอบการเรียน และค่าประกนั (12,000 เยน) เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแลว้ จึงจะ
ไดรั้บใบรับรองฉบบัจริง 

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

 
９．กำรเตรียมกำรก่อนถึงก ำหนดเข้ำเรียน 

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

 
１０．กำรช ำระเงิน（ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้） 

ค่าสมคัรคดัเลือก ２０,０００เยน จ่ายตอนสมคัรกบัทาง
โรงเรียน 

ค่าเขา้ศึกษา ５０,０００เยน จ่ายตอนไดรั้บอนุญาตให้
เขา้ศึกษา 

ค่าเล่า
เรียน 

คอร์สภาษาญ่ีปุ่ น 1 ปี 
(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐานA/B) 

６７０,０００เยน 

จ่ายตอนไดรั้บใบแจง้ว่า
ไดรั้บการรับรองให้อยูใ่น
ประเทศญ่ีปุ่ น 

(กรณีแบ่งช าระ) เทอม1  335,000 เยน 
เทอม2  335,000 เยน 

คอร์ส 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ 
(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อ A) 

７８０,０００ เยน 
(กรณีแบ่งช าระ)  เทอม1  390,000 เยน 

เทอม2  390,000 เยน 

คอร์ส 1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อ 
(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อ B) 

１,１１５,０００ เยน 
(กรณีแบ่งช าระ)  เทอม1  335,000 เยน 

เทอม2  390,000เยน 
เทอม3  390,000เยน 

คอร์ส 2 ปีเตรียมศึกษาต่อ 
(วิชาภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐานA และวิชา
ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการศึกษาต่อ A) 

１,４５０,０００เยน 
(กรณีแบ่งช าระ)  เทอม1  335,000 เยน 

เทอม2  335,000 เยน 
เทอม3  390,000 เยน 
เทอม4  390,000 เยน 

วิชาเลือก คณิตศาสตร์ 66,000 เยน 
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 33,000 เยน 

หลงัจากเขา้เรียนแลว้ค่อย
จ่ายตอนลงทะเบียน 

 



 15 

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．วธิีกำรโอนเงิน 
 
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/

