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１．รายชอืโรงเรียนและสถานทีติดต่อ                            
   สถาบนั Kyoshin Language Academy ปัจจุบนัมีโรงเรียนใหเ้ลือกทงัหมดอยู่  โรงเรียน ตงัอยู่ในโตเกียว 5 โรงเรียน, อบิาระกิ, ไอจิ, 
เกียวโต, โอซากา้, เฮียวโกะ และฟุกิโอกะ แห่งละ  โรงเรยีน รวมเป็นทงัหมด 11 โรงเรียน 
 

ตังอยูใ่น ชอืโรงเรยีน ทอียู ่

โตเกยีว 
Kyoshin Language Academ 
Shinjuku School 

2–18–18 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0051 (TCK Building 3F) 

โตเกยีว OLJ Language Academy 
2–23–2 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013 
 (UBG Higashi-Ikebukuro Building 2F) 

โตเกยีว 
Kyoshin Language Academy DBC 
Dynamic Business College 

2-51-8 Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013 

โตเกยีว 
Kyoshin Language Academy  
Ueno School  (เริมเปิดรับสมคัร เดือนตุลาคม 2564 ) 

5-50-8  Higashinippori, Arakawa-ku, Tokyo  116-0014 

ไอจ ิ
Kyoshin Language Academy 
Nagoya-Kita School 

3-9-15, Kozoji-cho kita, Kasugai-shi, Aichi,  
487-0013 

เกยีวโต 
Kyoshin Language Academy 
Kyoto-Chuo School 

272 Bando-ya cho, Gojo agaru, Muromachi-dori, Shimogyo-ku, 
Kyoto-city, Kyoto 600-8439 

โอซากา้ 
Kyoshin Language Academy 
Osaka School 

2F, 2-2-19 Nagai-Higashi Sumiyoshi-ku Osaka-shi, Osaka, 558-0004 

ชกิะ 
Kyoshin Language Academy 
Biwako School 

3-11-1 Daishougun, Outsu, Shiga 520-2145 

เฮยีวโกะ 
Kyoshin Language Academy 
Kobe School  

4-1-3 Syogundori, Nada-ku, Kobe-shi,  
Hyogoken 657-0058 

ฟกุโุอกะ 
Kyoshin Language Academy 
Fukuoka School  

3-11 Fukuoka, Kasuya-gun,Umi-cho, Oaza, Ino 811-2104 

 

２. ภาคเรียนทีเปิดรบัสมคัรและระยะเวลาเรียน                              

 1 ปีเปิดรบัสมคัร  ครงั ※ยกเวน้ทีโรงเรียน Nagoya-Kita ทีเปิดรบัสมคัรเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมแค่  ครงัเท่านัน 

เดือนเรมิเรียน เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม มกราคม 

ระยะเวลาเรียน  ปีหรือ  ปี  ปี  เดือน  ปี  เดือน  ปี  เดือน 

※วนัปิดรบัสมคัร คือ  เดือนก่อนวนัเปิดภาคเรียน ถา้ตอ้งการทราบวนัปิดรบัสมคัรทีแน่ชดั สามารถติดต่อสอบถามเพมิเติมได ้ 

 

３．คุณสมบติัของผูส้มคัร                                      

 เป็นผูที้จบการศึกษาขนัพนืฐานไม่น้อยกว่า  ปีในประเทศของตนเอง หรือมีวุฒกิารศึกษาเทียบเทา่ช 
 

４．วิธีคดัเลือก                                              

( )คดัเลือกจากเอกสาร 
( )สอบสัมภาษณ ์(กรณีทีจาํเป็น) 
( )สอบขอ้เขียน (กรณีทีจาํเป็น)  
 
 
 

 

 



 

  
2

５．การยืนเอกสารใบสมคัร                                                                              
กรุณาจดัเตรียมเอกสารของผูส้มคัรและผูค้าํประกนั และยนืเอกสารถึงโรงเรียนทีผูส้มคัรเลือกไวก่้อนวนัปิดรบัสมคัร 

  
 【ขอ้ควรระวัง】 

・การส่งเอกสาร กรุณาส่งฉบบัจริงภายในระยะเวลาทีกาํหนด เพราะตอ้งใชเ้วลาพิจารณาเอกสารประมาณ  เดือน 
・กรุณากรอกเอกสารของผูส้มคัรและผูใ้หค้วามอุปการะทางการเงินใหค้รบถว้น และกรอกดว้ยตนเอง 
・เอกสารทีอยากไดค้ืน กรุณาแจง้กอ่นทีจะส่งไปใหก้องตรวจคนเขา้เมือง เพราะถา้ส่งเอกสารไปแลว้ จะไม่สามารถเอากลบัคืนมาได ้
・กรุณายืนเอกสารเป็นภาษาญปีุ่ น 
・หากมีเอกสารทีไม่ใช่ภาษาญีปุ่ น ตอ้งส่งเอกสารแปลแนบมาดว้ย 
 

６． ขนัตอนการยนืเอกสารสมคัรเรียน                               

        ผูส้มัคร                                                                              โรงเรียน•กองตรวจคนเขา้เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ยืนเอกสาร ยืนเอกสารภายในเวลาทีกาํหนด 

.ตรวจสอบเอกสารโดยโรงเรียน โรงเรียนตรวจสอบเอกสารของผูส้มคัรและตอบรบั 

.ตรวจสอบเอกสารโดยกองตรวจคนเขา้เมือง โรงเรียนส่งเอกสารใหก้องตรวจคนเขา้เมืองเพอืขอเอกสารสาํหรบัวซี่า 

.ประกาศผลการตรวจเอกสาร ออกหนังสือรบัรองสถานภาพการพาํนัก(COE) 

.จ่ายค่าเล่าเรียน ชาํระเงนิค่าเล่าเรียนโดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของโรงเรียนทีกาํหนด 

.โรงเรียนส่งเอกสารใหผู้ส้มคัร หลงัจากยืนยนัการชาํระเงิน จะส่งเอกสารสาํคญัใหผู้ส้มคัร 

.ยืนขอวีซ่า ยืนขอวีซ่าทีสถาณฑติูญปีุ่ นในประเทศของผูส้มคัร 

.เดินทางไปญปีุ่ น เมือไดร้บัวซี่าแลว้ กรุณาแจง้เทียวบินและวนัทีจะเขา้เรียนใหแ้กท่างโรงเรยีน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ①ยนืเอกสาร ②

③ยนืเอกสารไปทกีองตรวจคนเขา้เมืองเพือขอเอกสาร COE 

④ประกาศผลและรบัเอกสาร COE(จากทาง ต.ม.) 
⑤ ชาํระคา่เทอม 

⑥หลงัจากทีเช็คยอดชาํระเงินแลว้ทางโรงเรียนจะส่งเอกสาร COE ให ้
⑦นาํเอกสารต่าง ๆ และใบ COE ไปขอวีซ่า  

จองตวัเครืองบินเตรียมตวัไปญีปุ่ น   

⑧เดินทางไปญีปุ่ น 
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７．วิธีชาํระค่าเล่าเรียน                            

 ทงั  โรงเรียนมีค่าเล่าเรียนเท่ากนั
 ใบรับรองสถานภาพการพาํนักจะส่งใหห้ลงัจากทีมีการโอนเงินตามบญัชีทีระบไุว ้
 โปรดโอนเงินค่าเล่าเรียนจาํนวน  ปี หากจะโอนจาํนวน  เดือน กรุณาแจง้ล่วงหน้า 
 จะมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ ,  เยน กรณีทีค่าธรรมเนียมไม่ถึง ,  เยนจะมีการคืนใหห้ลงัจากเขา้ประเทศ 
 หลงัจากเขา้เรียนแลว้ สามารถเลือกจ่ายค่าเรียนไดท้งัแบบแบ่งจา่ย  เดือน และแบบ  ปี 

  • จะมีค่าเบยีปรับเพิมเตมิ ในกรณีทชีาํระชา้เกินกว่าวนัเวลาทีกาํหนด  
 
◆ค่าเล่าเรียนแบ่งออกเป็น  ส่วน  โดยแบ่งจากภูมิภาคและลกัษณะของโรงเรียน 
 
  [Shinjuku school, OLJ school, DBC school, Ueno school, Nagoya-Kita School, Kyoto Chuo school, Osaka school]  

(หน่วยเงินเป็นเยน) 
 ค่าสมคัร ค่าแรกเขา้ ค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุงสถานที ค่ากิจกรรม รวม 

(ไมร่วมภาษี） 
ภาษี(10%) รวม (รวมภาษี) 

1 ปี   20,000 ¥ 50,000 ¥ 660,000 ¥ 40,000 ¥ 20,000 ¥ 790,000 ¥ 79,000 ¥ 869,000 ¥ 

6 เดือน 20,000 ¥ 50,000 ¥ 330,000 ¥ 20,000 ¥ 10,000 ¥ 430,000 ¥ 43,000 ¥ 473,000 ¥ 

     เดือนหลงั 60,  เยน (รวมภาษี 396,000 เยน ( %)) 
                                
[Biwako school, Kobe school, Fukuoka school]                                                (หน่วยเงินเป็นเยน) 

 ค่าสมคัร ค่าแรกเขา้ ค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุงสถานที ค่ากิจกรรม รวม 
(ไมร่วมภาษี） 

ภาษี(10%) รวม (รวมภาษี) 

1 ปี   20,000 ¥ 50,000 ¥ 660,000 ¥ 30,000 ¥ 20,000 ¥ 720,000 ¥ 72,000 ¥ 792,000 ¥ 

6 เดือน 20,000 ¥ 50,000 ¥ 300,000 ¥ 15,000 ¥ 10,000 ¥ 395,000 ¥ 39,500 ¥ 434,500 ¥ 

             *  เดือนหลงั 60,  เยน (รวมภาษี 396,000 เยน ( %)) 
* มีทนุการศึกษาพิเศษ : ,  เยน [รวมภาษี : ,  เยน ( %)]  นักเรียนทีสนใจสามารถตดิต่อสอบถามพอืขอรายละเอียดได ้
* 737,  เยนสาํหรบัการชาํระเงิน  ปี หากนักเรียนจ่ายเป็นเวลา  เดือนจะมีคา่ใชจ้่าย ,  เยน 

 
【ขอ้ควรระวงั】 

・เดือนมีนาคม  ภาษีมูลคา่เพมิ % ตงัแต่ปี  มีความเป็นไปไดที้ภาษีจะมีมูลคา่เพมิขึนเป็น %  
・กรุณาจ่ายคา่ธรรมเนียมตอนยืนใบสมคัร 
・ค่าเล่าเรียนนีรวมค่าหนังสือ 
・หลงัจากเขา้เรียนแลว้ ในกรณีทียกเลิกภายใน  เดือน จะไม่คืนเงินค่าเลา่เรียนให ้กรณีทีจ่าย  ปี จะคืนเงินใหจ้าํนวน  เดือน 
・หลงัจากเขา้เรียนแลว้ และเรียนไปแลว้  เดือน จะคืนเงินของเดือนทีเหลอืให ้  เดือน 
・ระหวา่งทีกาํลงัศึกษาอยู่ หากญปีุ่ นมีการปรบัภาษี ตอ้งจ่ายภาษีตามทีรฐับาลกาํหนด 
・ผูส้มคัรจะตอ้งรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมบริการแปลเอกสาร,ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างๆทงัในประเทศผูส้มคัรและในประเทศญปีุ่ นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．แนะนําหอพกันักเรียน                            

 
 

ระเบียบการคืนเงิน 
< กรณีทีไดร้บัหนังสือรบัรองสถานภาพการพาํนักแลว้ แต่ยงัไม่ไดไ้ปขอวีซ่า> 

เอกสารทีตอ้งส่งคืน : ใบอนุญาตเขา้เรียน และหนังสือรบัรองสถานภาพการพาํนัก 
การคืนเงิน : ค่าธรรมเนียม และค่าเล่าเรียน 

<กรณีถูกปฎเิสธวีซ่าจากสถานทูตญีปุ่ น> 
เอกสารทีตอ้งส่งคืน : หลกัฐานการปฏิเสธวีซ่า และใบอนุญาตเขา้เรียน 

 การคืนเงิน : ค่าธรรมเนียม และค่าเลา่เรียน 
< กรณีไดร้บัวีซ่าแลว้ แต่ยกเลิกกอ่นเขา้ประเทศ> 
 เอกสารทีตอ้งส่งคืน : ใบอนุญาตเขา้เรียน 
  การคืนเงิน : เมอืตรวจสอบวีซ่าวา่ไม่มีผลบงัคบัใชแ้ลว้จะคืนค่าธรรมเนียม และคา่เล่าเรียน 

< กรณีเขา้ประเทศญปีุ่ นแลว้ แต่ไม่มาเขา้เรียน> 
 การคืนเงิน : จะไม่คืนเงินใหไ้ม่วา่ในกรณีใดก็ตาม 

< กรณีหลงัจากเขา้เรียนแลว้ เลกิเรียนกลางคนั> 
การคืนเงิน : จะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนใหถ้า้เลิกเรียนภายในระยะเวลา  เดือน หากเรียนเกิน  เดือน 
จะคืนเงนิทุกๆ  เดือน 
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8. ทีพกั                                      
หากประสงค์จะอยู่หอโปรดแจ้งประเภทห้องทีอยากเข้าพักตอนสมัคร หอพักของโรงเรียนมีห้องจํานวนจํากัด 

หากหอ้งพักเต็ม โรงเรียนจะแนะนําหอพักอืนๆ ให้ซึงค่าหอก็จะมีหลายราคาแตกต่างกันไปบริการไปรับทีสนามบิน 
แ ล ะ ห า ก ต้ อ ง ก า ร ฟู ก เพิ ม เ ติ ม จ ะ ต้ อ ง จ่ า ย เ งิ น เพิ ม   ต้ อ ง จ่ า ย ค่ า ห อ   เ ดื อ น แ ร ก ก่ อ น เข้ า พั ก 
หากตอ้งการพกัต่อใหต้่อสญัญาทุกๆ  เดือนก่อนหมดสญัญาเก่า 

 
 ■ โตเกียว ชินจูก ุ(Kyoshin Language Academy Shinjuku School)  

       ทางเราจะแนะนาํหอนอกใหก้ับนกัเรียนทสีนใจ 
 
■ โตเกียว  อเิคบุคุโระ (OLJ Language Academy) 
หอพกัจะเป็นแบบแชรเ์ฮาสแ์ละทางเราจะแนะนําลกัษณะหอพกัทีคลา้ยกนัใหก้บันักเรียนทีสนใจ 

 

ลกัษณะห้อง แบบ A (หอ้งคู)่ แบบ B (หอ้งเดยีว) 

ค่าแรกเขา้ 30,000 เยน 16,000 เยน 

เงินคาํประกนั 20,000 เยน - 

ค่าหอ/เดือน 35,000 เยน ～38,000 เยน 70,000 เยน 

ค่านาํค่าไฟ/เดือน รวมอยูใ่นคา่หอพัก ค่าไฟจ่ายเอง 

ค่า Futon 
 (ทนีอนแบบญีปุ่ น) 

10,000 เยน 11,000 เยน 

ค่าประกนัภยั/ - 70,000 เยน※1 

ค่าธรรมเนียมการใชสิ้งอาํนวยความสะดวก - 70,000 เยน※2 

จา่ยครงัแรก 
รวมค่าเช่า 3 เดือน 

165,000 เยน ～174,000 เยน 
（3 เดอืน） 

377,000 เยน（3 เดอืน） 

อุปกรณ์ทีใช้ร่วมกนั 
หอ้งครัว, หอ้งนังเลน่, สวน, หอ้งอาบนํา 
(แบบฝักบัว, เครอืงซักผา้, เคเบลิทวี,ี 

คอมพวิเตอรส์ว่นกลาง 

หอ้งนังเลน่, หอ้งทํางาน, 
ทจีอดรถจักรยาน, หอ้งซักผา้ 

คอมพวิเตอรส์ว่นกลาง 

อุปกรณ์ภายในห้อง เตยีง, เครืองปรับอากาศ, โต๊ะ, เกา้อ,ี อนิเตอรเ์น็ต 
เตียง, โต๊ะ, เกา้อ,ี ห้องครวั, ตูเ้ยน็, เครืองปรับอากาศ, 

พนืทีเก็บของ, ห้องอาบนาํ, อินเตอร์เน็ต 

สถานท ี
จากหอพักไปโรงเรยีนใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

25 นาท ี(2 กม.) 

จากหอพักไปโรงเรยีนใชร้ะยะเวลาประมาณ 
40 นาท ี

จากหอพักไปยังสถานีทใีกลท้สีดุ 
(สถานีฟจูมิไิด) เดนิประมาณ 5 นาท ี

※1 เงนิประกนัจะถูกหกัออกจากคา่ทําความสะอาด 22,000 เยน และคา่ธรรมเนยีมการจดัการ 8,000 
เยนเมอืยา้ยออกจากหอพกั 

※2 คา่แรกเขา้และคา่ธรรมเนยีมการใชส้งิอํานวยความสะดวก เป็นคา่ใชจ้า่ยททีําตอนสญัญากบัหอพกั 
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■ โตเกียว นิปโปริ（Dynamic Business College / Ueno School） 
หอพกัเป็นประเภทหอพกันกัเรียน หากห้องพกัเต็มโรงเรียนจะแนะนาํหอพกัอืนๆ ให้ 

ลักษณะหอ้ง 4 คน 5 คน（ห้องกวา้ง） 

คา่แรกเขา้ 30,000 เยน 

คา่อุปกรณ์ 10,000 เยน 

เงนิค◌้◌ําประกัน 
10,000 เยน 

ไดร้ับเงนิคนืเมอืนกัเรียนยา้ยออกจากหอพกั 

คา่หอ/เดอืน 30,000 เยน 

คา่นําค่าไฟ/เดอืน ค่าใชจ่้ายตามจริง 

จ่ายครงัแรก 
รวมคา่เชา่ 6 เดอืน 230,000 เยน（6 เดือน） 

อุปกรณ์ทใีชร้่วมกัน 
หอ้งนํา (ฝักบัว), หอ้งลา้งหนา้และแปรงฟัน, หอ้งสขุา, หอ้งครวั, เครอืงซกัผา้, ไมโครเวฟ, 

ตูเ้ย็น, อนิเตอรเ์น็ต 

อุปกรณ์ภายในหอ้ง โต๊ะ, เกา้อ,ี ฟตุง (ทนีอนแบบญปีุ่ น), ตูเ้ก็บทนีอนหรอืเสอืผา้ 

สถานท ี
เดนิจากหอพักไปโรงเรยีนใชเ้วลาประมาณ 3 นาท ี

เดนิจากหอพักไปยังสถานีทใีกลท้สีดุ (สถานี Nippori) ใชเ้วลาประมาณ 4 นาท ี

 

 

■ ไอจิ คาสุไก （Kyoshin Language Academy Nagoya-Kita School） 

หอพกัเป็นประเภทอพารท์เมนท ์หากหอ้งพกัเต็มโรงเรยีนจะแนะนําหอพกัอืน ๆ ให ้

ลกัษณะหอ้ง -  คน 

ค่าแรกเขา้ ,  เยน 

เงินคาํประกนั 
,  เยน 

ตอนออกจากหอ จะมีค่าทาํความสะอาด ,   เยน  
เมือตรวจเช็คสภาพหอ้งแลว้จะคืนเงินคาํประกนัส่วนทีเหลือ 

ค่าหอ/เดือน 30,  เยน 

ค่านําค่าไฟ/เดือน 
6,  เยน  

หากใชเ้กิน ส่วนเกินจ่ายตามจริง 

ค่าประกนัอคัคีภยั/เดือน  เยน 

จ่ายครงัแรก 
รวมค่าเชา่ (  เดือน) 269,   เยน 

อุปกรณ์ทีใชร้่วมกนั - 

อุปกรณ์ภายในหอ้ง 
เครืองปรบัอากาศ, เตียง, โต๊ะ, หอ้งครวั, หมอ้หุงขา้ว, ตูเ้ย็น, ไมโครเวฟ, หอ้งอาบนํา(แบบฝักบวั), 

หอ้งนํา, เครืองซกัผา้, Wi-Fi 

สถานที สามารถเดินจากหอพกัไปโรงเรียนไดป้ระมาณ  นาที 
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■ชกิะ โอส（ึKyoshin Language Academy Biwako School） 
หอพกัเป็นประเภทอพาร์ทเมนท ์หากห้องพกัเต็มโรงเรียนจะแนะนาํหอพกัอืน ๆ ให้ 

ลักษณะหอ้ง หอ้งพักเดยีว หอ้งพักคู ่

คา่แรกเขา้ 30,000 เยน 

เงนิคําประกัน 
20,000 เยน 

ตอนออกจากหอ จะมคี่าทําความสะอาด 5,000  เยน  
เมอืตรวจเช็คสภาพหอ้งแลว้จะคนืเงนิคําประกันสว่นทเีหลอื 

คา่หอ/เดอืน 33,000 เยน 25,000 เยน 

คา่นําค่าไฟ/เดอืน 
5,000 เยน 

หากใชเ้กนิ สว่นเกนิจ่ายตามจรงิ 

จ่ายครงัแรก 
รวมคา่เชา่ (3 เดอืน) 164,000 เยน 140,000 เยน 

อุปกรณ์ทใีชร้่วมกัน 
หอ้งครัว, เตา้แกส๊, โต๊ะอาหาร, เกา้อ,ี ตูเ้ย็น, ไมโครเวฟ, อ่างอาบนํา, หอ้งอาบนํา (ฝักบัว), 

หอ้งสขุา, เครอืงซกัผา้ 

อุปกรณ์ภายในหอ้ง เครอืงปรับอากาศ, เตยีง, เครอืงนอน, โต๊ะ, เกา้อ,ี โคมไฟ, Wi-Fi 

สถานท ี เดนิจากหอพักไปโรงเรยีนใชเ้วลาประมาณ 12 นาท ี (900 ม.) 

 
 
■ เกียวโต (★Kyoshin Language Academy Kyoto-Chuo School ) 

หอพกัเป็นประเภทอพารท์เมนท ์หากหอ้งพกัเต็มโรงเรียนจะแนะนําหอพกัอืน ๆ ให ้
ลกัษณะหอ้ง ราคาประหยดั (หอ้งเดียว) อยู่สบาย(หอ้งเดียว) *1 

ค่าแรกเขา้ 50,000 เยน 40,000 เยน 

เงินคาํประกนั - ,  เยน *  

ค่าหอ/เดือน เริมตน้ที ,000 เยน  63,500- ,  เยน 

ค่านําค่าไฟ/เดือน คิดตามหน่วยทีใชจ้ริง ,  เยน *  
ค่าประกนัอคัคีภยั/ปี 7,000 เยน - 

จ่ายครงัแรกรวมค่าเช่า เริมตน้ที ,000 เยน (  เดือน) 264,000-276,000 เยน (  เดือน) 

บริการส่วนกลาง เครืองซกัผา้ (หยอดเหรียญ) ประตูล็อคอตัโนมติัทีชนั , คนดูแลตลอด ชวัโมง 

อุปกรณ์ภายในหอ้ง เครืองปรบัอากาศ, เตียง, โต๊ะ, อินเตอร์เน็ต, 
หอ้งนํา,หอ้งอาบนํา(แบบฝักบวั), ตูเ้ย็น 

เครืองปรบัอากาศ, เตียง, โต๊ะ, อินเตอร์เน็ต,หอ้งนํา, 
หอ้งอาบนํา(แบบฝักบวั), ตูเ้ย็น, เครอืงซกัผา้ 

สถานที สามารถเดินจากหอพกัไปโรงเรียนได ้
ประมาณ  นาที(  เมตร) 

สามารถเดนิจากหอพกัไปโรงเรียนได ้
ประมาณ  นาที(  เมตร) 

หมายเหตุ *  หอ้งแบบอยู่สบายบางหอ้ง สามารถเขา้พกัได ้  คน 
*  ตอนออกจากหอ จะมีคา่ทาํความสะอาด ,  เยน เมือตรวจเช็คสภาพหอ้งแลว้จะคืนเงินคาํประกนัส่วนทีเหลือ 

 *  ค่านําค่าไฟ เดือนละ ,  เยน  
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■ โอซากา้ (Kyoshin Language Academy Osaka School) 
หากหอ้งพกัเต็มโรงเรียนจะแนะนําหอพกัอนื ๆ ให ้

ลกัษณะห้อง แชร์เฮา้ส์ อพาร์ทเมน้ท ์

 หอ้งพกัเดียว หอ้งพกัคู่ ห้องพกัเดียว ห้องพกัคู ่

ค่าแรกเขา้ ― 22,000 เยน － 

เงินคาํประกนั 20,000 เยน ※1 44,000 เยน ※2 20,000 เยน ※1 

ค่าหอ/เดือน 41,000 เยน 28,000 เยน 42,000 เยน 26,000 เยน 

ค่านาํค่าไฟ/เดือน 10,000 เยน 5,000 เยน เรียกเก็บตามจริง 

ค่าประกนัอคัคีภยั/ปี รวมกบัค่าหอพกัแลว้ 

จ่ายครังแรก 
รวมค่าเช่า  

(6 เดือน)） 
326,000 เยน 218,000 เยน 338,000 เยน 214,500 เยน 

สิงอาํนวยความสะดวก 
ห้องครัว, อ่างอาบนาํ. ห้องนาํ. เลานจ ์(ห้องนงัเล่น). 

Wi-Fi 
ผูดู้แลหอพกัตลอด 24 ชวัโมง 

อุปกรณภ์ายในห้อง เครืองปรับอากาศ, เตียง, โต๊ะ, 
เครอืงปรบัอากาศ, เตยีง,โตะ๊, ตูเ้ยน็, 

เครืองซกัผา้, ไมโครเวฟ, ห้องอาบนาํ(แบบฝักบวั),  
อ่างลา้งหนา้, ห้องนาํ, ห้องครัว, Wi-Fi 

สถานท ี นงัรถบสัจากทีพกัไปโรงเรยีน ใชเ้วลา  นาที สามารถเดนิจากหอพักไปโรงเรยีนไมเ่กนิ 15 
นาท ี

※1 ตอนออกจากหอ จะมคีา่ทําความสะอาด 5,000 เยน เมอืตรวจเช็คสภาพหอ้งแลว้จะคนืเงนิคําประกันสว่นทเีหลอื 
※2 ตอนออกจากหอ จะมคีา่ทําความสะอาด 22,000 เยน เมอืตรวจเช็คสภาพหอ้งแลว้จะคนืเงนิคําประกันสว่นทเีหลอื 
 
 

 

■ เฮียวโกะ （Kyoshin Language Academy Kobe School） 

หอพกัเป็นประเภทอพารท์เมนท ์หากหอ้งพกัเต็มโรงเรยีนจะแนะนําหอพกัอืน ๆ ให ้

ลกัษณะหอ้ง 4～6 คน ห้องคู่ ※1 ※2 ห้องเดียว ※1 

ค่าแรกเขา้ 30,000 เยน 50,000 เยน 50,000 เยน 

เงินคาํประกนั 20,000 เยน ※3 ― 

ค่าหอ/เดือน 25,000 เยน 36,000 เยน ～ 
54,000 เยน～ 

（หลังจาก 7 เดอืน 44,000 เยน

～） 

ค่านําค่าไฟ/เดือน เก็บตามจรงิ 

ค่าประกนัอคัคีภยั/เดือน รวมกับค่าหอพักแลว้ 9,000 เยน 18,000 เยน 

จ่ายครงัแรก 
รวมค่าเชา่ (  เดือน) 200,000 เยน 275,000 เยน～ 392,000 เยน～ 

สิงอาํนวยความสะดวก มีให้ใชบ้ริการ 24 ชวัโมง 
กลอ้งวงจรปิด 
อนิเตอรค์อม 

มใีหใ้ชบ้รกิาร 24 ชวัโมง 

อุปกรณ์ภายในหอ้ง 
เครืองปรบัอากาศ(หอ้งนอน), เตียง, หอ้งอาบนํา(แบบฝักบวั), อ่างลา้งหน้า,  

หอ้งนํา, หอ้งครวั, เครืองซกัผา้, ตูเ้ย็น, Wi-Fi, ทีจอดรถ, โต๊ะ, เกา้อ ี

สถานที สามารถเดินจากหอพกัไปโรงเรียนไดไ้ม่เกิน  นาที สามารถเดินจากหอพกัไปโรงเรียนไดไ้ม่เกิน 
-  นาที 
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※   หากนกัเรียนตอ้งการหอ้งพกัสาํหรบัหอ้งเดียวหรือหอ้งคู ่นกัเรียนสามารถเลือกหอพกัทีตอ้งการไดต้งัแต ่2 ถึง 3 
        แต่เนืองจากสญัญาหอพกัฉบบัใหม ่จะมีอายสุญัญา 1 ถึง  2 ปี หากนักเรียนยา้ยออกก่อน ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี   
        นกัเรียนจะตอ้งชาํระค่าปรบัหอพกันกเรียน ตามทสีญัญาไดเ้ขียนเอาไว ้(ค่าปรบัหอพกั 1-2 เดือน) 
        สามารถชาํระค่าหอพกัโดยตรงกบับริษัทหอพกัได ้
※  หากนกัเรียนตอ้งการหอ้งคู ่สามารถยา้ยเขา้พกัไดพ้รอ้มกนั  คน 
※  ตอนออกจากหอ จะมีค่าทาํความสะอาด ,  เยน เมอืตรวจเช็คสภาพหอ้งแลว้จะคืนเงินคาํประกนัส่วนทเีหลือ 
※  สาํหรบัหอ้งคู่ มีเตียงเดียวเท่านนั (ถา้หากนกัเรียนตอ้งการเตียงเพมิสามารถเช่าหรือซอืเขา้ได)้ 
 

■ ฟุกุโอกะ (Kyoshin Language Academy Fukuoka School) 
หอพกัเป็นประเภทอพารท์เมนท ์หากหอ้งพกัเต็มโรงเรยีนจะแนะนําหอพกัอืน ๆ ให ้

ลกัษณะหอ้ง หอ้ง  คน หอ้ง  คน 

ค่าแรกเขา้ ,  เยน 

เงินคาํประกนั ,  เยน 

ค่าหอ/เดือน ,  เยน ,  เยน 

ค่านําค่าไฟ/เดือน เก็บตามจริง 

ค่าประกนัอคัคีภยั/ปี รวมกบัค่าหอพกัแลว้ 

จ่ายครงัแรก ,  เยน ,  เยน 

อุปกรณ์ทีใชร้่วมกนั - 

อุปกรณ์ภายในหอ้ง เครืองปรบัอากาศ(หอ้งนอน), เตียง, หอ้งอาบนํา(แบบฝักบวั),  
อ่างลา้งหน้า, หอ้งนํา, หอ้งครวั, เครืองซกัผา้, ตูเ้ย็น 

สถานที ตงัอยู่ขา้งโรงเรียน 

 
9．บญัชีธนาคารของโรงเรียน                                  
 

■ Shinjuku School  (Kyoshin Language Academy, Shinjuku) 
NAME OF BANK (ชือธนาคาร) THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,LTD. (三菱東京 UFJ 銀行) 

BRANCH (ชือสาขา) TAKADANOBABA BRANCH (高田馬場支店) 

  ACCOUNT NO. (เลขบญัชี) 053-0594084 (SAVING) 

  ACCOUNT NAME (ชือบญัชี) KYOSHIN 

SWIFTCODE (หมายเลขธนาคาร) BOTKJPJT 

BANK ADDRESS (ทีอยู่) 
3-2-3, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 169-0075 

〒169-0075  (東京新宿区高田馬場 3－2－3) 

TEL (เบอรโ์ทร) +81-3-3360-0331 

 
■ OLJ School  (OLJ Language Academy) 
NAME OF BANK (ชือธนาคาร) SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (三井住友銀行) 

BRANCH (ชือสาขา) SHIBUYA BRANCH (渋谷支店)  

  ACCOUNT NO. (เลขบญัชี) 654-8836055 

  ACCOUNT NAME (ชือบญัชี) KABUSHIKIGAISHA OLJ 

SWIFTCODE (หมายเลขธนาคาร) SMBCJPJT 

BANK ADDRESS (ทีอยู่) 
20-2 Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo,Japan 150-0042 

〒150-0042  (東京部渋谷区宇田川町 20－2)  

TEL (เบอรโ์ทร) +81- 3-3463-0101 
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■ DBC School（Dynamic Business College） 
NAME OF BANK (ชือธนาคาร) THE SUGAMO SHINKIN BANK（巣鴨信用金庫） 

BRANCH (ชือสาขา) NISHINIPPORI BRANCH （西日暮里支店） 
  ACCOUNT NO. (เลขบญัชี) 014-3125634 

  ACCOUNT NAME (ชือบัญช)ี DYNAMIC BUSINESS COLLEGE CORPORATION 

SWIFTCODE (หมายเลขธนาคาร) SSHBJPJT 

BANK ADDRESS (ทีอยู่) 2-10-2 Sugamo, Toshima-ku, Tokyo, Japan 170-0002 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨２－１０－２ 
TEL (เบอรโ์ทร) +81-3-3802-2111 

 

■ Ueno School（Kyoshin Language Academy Ueno）(ขอ้มลู ณ เดือนเมษายน  2564) 
NAME OF BANK (ชือธนาคาร) MIZUHO BANK LTD.（みずほ銀行） 

BRANCH (ชือสาขา) MITO BRANCH （水戸支店） 

  ACCOUNT NO. (เลขบญัชี) 316-1201684 

  ACCOUNT NAME (ชือบัญช)ี KYOSHIN LANGUAGE ACADEMY UENO 

SWIFTCODE (หมายเลขธนาคาร) MHCBJPJT 

BANK ADDRESS (ทีอยู่) 3-5-1, Minamimachi, Mito-shi, Ibaraki‐ken, Japan 310-0021 

〒310-0021 茨城県水戸市南町３－５－１ 

TEL (เบอรโ์ทร) +81-29-224-4151 

■Nagoya-Kita School            ■Osaka School 

■Biwako School                  ■Kobe School 

■Kyoto-Chuo School            ■Fukuoka School 

 
NAME OF BANK(ชือธนาคาร) MUFG Bank, Ltd.（株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 

BRANCH (ชือสาขา) SAIIN BRANCH 

ACCOUNT NUMBER 

Nagoya-Kita 
School 

504-0297306 Osaka School 504-0250263 

Biwako School               504-0598706 Kobe School 504-0333990 

Kyoto School 504-0966342 Fukuoka School 504-0999807 

  ACCOUNT NAME (ชือบญัชี) KYOSHIN CO.,LTD. 

SWIFTCODE (หมายเลขธนาคาร) BOTKJPJT  

BANK ADDRESS (ทีอยู่) 9 SAIIN KOZANJICHO, UKYO-KU, KYOTO-SHI, KYOTO, JAPAN 

TEL (เบอรโ์ทร) +81-75-311-5361 
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10．การยืนเอกสารใบสมคัร                                    
■ การยนืเอกสารของผูส้มคัร 

เอกสารทีตอ้งยืน หมายเหตุ 

1 ใบสมคัรเขา้เรียน แบบฟอรม์ เขียนชือ-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอรต์ 

2 ใบแสดงการศึกษาประวติั เหตุผลในการศึกษา แบบฟอรม์ กรุณากรอกประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานใหล้ะเอยีดครบถว้น  

3 ใบรบัรองการจบการศึกษา ฉบบัจริง ใบปริญญา หรือใบรบัรองการจบปรญิญา 

4 ใบแสดงผลการเรียน 
ฉบบัจริง ตงัแต่เขา้เรยีนจนถึงจบการศึกษา 

5 ใบรบัรองสถานะภาพการเป็นนักศึกษา 
ฉบบัจริง กรณีทียงัไม่จบการศึกษาจากโรงเรยีนหรือมหาวิทยาลยั 

6 ใบแสดงผลการเรียน 
ฉบบัจริง กรณีทียงัไม่จบการศึกษาจากโรงเรยีนหรือมหาวิทยาลยั 

7 เอกสารรบัรองการเรยีนภาษาญปีุ่ น 
ฉบบัจริง ผลการสอบวดัระดบัภาษาญปีุ่ น N5 (ระดบั เก่า) 

ใบรบัรองการเรยีนภาษาญปีุ่ น มากกว่า  ชวัโมง 

8 หนังสือเดินทาง สาํเนา หากเคยเดินทางเขา้ประเทศญปีุ่ น 
ตอ้งใชห้น้าทีมีตราปัมเขา้-ออกประเทศญีปุ่ นดว้ย 

9 รูปถ่าย  ใบ  รูปถ่ายขนาด 3cm x 4cm จาํนวน 8 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 
กรุณาเขียน ชือ สญัชาติและวนัเดือนปีเกิด ทีดา้นหลงัรูป 

 
 
 
 
■ เอกสารของผูส้นับสนุนทางการเงนิ 

1．กรณีทผีูป้กครองหรือญาติทีอาศยัอยู่ในประเทศเป็นผูส้นับสนุนทางการเงิน 

 （＊）สามารถสอบถามรายละเอยีดและขอรายละเอยีดกบัโรงเรียนทีนักเรียนสมคัรได ้

 เอกสารทีตอ้งยืน หมายเหตุ 

1 แบบฟอรม์รบัรองการเป็นผูส้นับสนุนการเงิน แบบฟอรม์จากทางโรงเรียน 

2 จดหมายรับรองสถานะทางการเงนิจากธนาคาร ฉบบัจริง 

3 เอกสารแสดงความเคลอืนไหวบญัชี＊ ยอ้นหลงั  ปี (  ปี) 

4 หนังสือรบัรองการทาํงาน 

กรณีเป็นพนักงานบริษัท : หนังสือรบัรองการทาํงาน 
กรณีทีประกอบธุรกจิส่วนตวั : ใชห้นังสือรบัรองการจดทะเบียน 
                 บริษัทหรือรา้นคา้ 
กรณีเป็นผูบ้ริหารบรษิัท : ใชห้นังสือรบัรองการจดทะเบียน- 
              นิติบุคคล 

5 ใบรบัรองรายได ้ ฉบบัจริง, ยอ้นหลงั  ปี 

6 ใบรบัรองการชาํระภาษี ฉบบัจริง, ยอ้นหลงั  ปี, 
ตวัเอกสารตอ้งการแสดงรายไดห้รือเงินทีไดร้บั 

7 เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรกบัผูใ้หอ้ปุการะ
ทางดา้นการเงิน 

หนังสือรบัรองความสมัพนัธข์องผูค้าํประกนั เช่น ใบสูติบตัร 
เป็นตน้ 
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2．กรณีทผีูป้กครองหรือญาติทีอาศยัอยู่ในประเทศญปุ่ีนเป็นผูส้นับสนุนทางการเงิน 

 เอกสารทีตอ้งยืน หมายเหตุ 

1 แบบฟอรม์รบัรองการเป็นผูส้นับสนุนการเงิน แบบฟอรม์จากทางโรงเรียน 

2 จดหมายรับรองสถานะทางการเงนิจากธนาคาร ฉบบัจริง 

3 เอกสารแสดงความเคลอืนไหวบญัชี＊ ยอ้นหลงั  ปี (ของปีที 3) 

4 หนังสือรบัรองการทาํงาน 

กรณีเป็นพนักงานบริษัท : หนังสือรบัรองการทาํงาน 
กรณีทีประกอบธุรกจิส่วนตวั : ใชห้นังสือรบัรองการจดทะเบียน- 
                 บริษัทหรือรา้นคา้ 
กรณีเป็นผูบ้ริหารบรษิัท : ใชห้นังสือรบัรองการจดทะเบียน- 
              นิติบุคคล 

5 ใบรบัรองการชาํระภาษี ฉบบัจริง, ยอ้นหลงั  ปี   
เอกสารตอ้งระบุใหท้ราบถึงรายไดแ้ละเงินรบั 

6 ทะเบียนบา้น สมาชิกทุกคน 

7 เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรกบัผูใ้หอ้ปุการะ
ทางดา้นการเงิน สาํเนาทะเบียนบา้น, หนังสือรบัรองความสมัพนัธข์องผูค้าํประกนั 

 （＊）สามารถสอบถามรายละเอยีดและขอรายละเอยีดกบัโรงเรียนทีนักเรียนสมคัรได ้

 

3．กรณีใชค้่าใชจ้า่ยสว่นตวัของตนเอง 

 เอกสารทีตอ้งยืน หมายเหตุ 

1 แบบฟอรม์รบัรองการเป็นผูส้นับสนุนการเงิน รูปแบบทีกาํหนดจากทางโรงเรียน 

2 จดหมายรบัรองสถานะการเงนิจากธนาคาร ฉบบัจริง 
3 สาํเนาแสดงการฝาก-ถอน＊ ยอ้นหลงั 1 ปี (ของปีที 3) 

4 หนังสือรบัรองการทาํงาน 

กรณีเป็นพนักงานบริษัท : หนังสือรบัรองการทาํงาน 
กรณีทีประกอบธุรกจิส่วนตวั : ใชห้นังสือรบัรองการจดทะเบียน- 
                 บริษัทหรือรา้นคา้ 
กรณีเป็นผูบ้ริหารบรษิัท : ใชห้นังสือรบัรองการจดทะเบียน- 
              นิติบุคคล 

5 หนังสือรบัรองรายได ้
ยอ้นหลงั  ปี 
ขอจากสถานทีทาํงานปัจจบุนั หรือใบรบัรองการชาํระภาษี 
(สิงทีทราบถึงทีมาของรายได)้ 

6 บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ระบชุือ, ความสมัพนัธ,์ ทีอยู,่ เบอรโ์ทรศพัท์, อเีมล 

（＊）สามารถสอบถามรายละเอยีดและขอรายละเอียดกบัโรงเรยีนทีนักเรียนสมคัรได ้

 
 
 


