
ဂျပန်ပညာသငသ် ာွားကြရအ ာင!်!

Online Study in Japan Fair 2022 Myanmar

17th Jan to 18th Feb

OJEIC
Okayama University   
Japan Educational 
Information Center

Study in Japan Global Network Project Regional office in ASEAN

မြန်ြာအြျာငွ်ားသာွားြျာွား တ ြ် ပညာသငဆ်ြုျာွားြ ု ြ တဆ်ြအ်ပွားပါြည။်



ဂျပနအ်စ  ိုးရသည် Study in Japan Global Network Project (ASEAN) အနနဖြင ်

ဖြနြ်ာန ျာငိ်ုးသာိုးြျာိုးအာိုး ဂျပနန်  ငင်ရံ  တ က သ  လန် င န် ျာငိ်ုးြျာိုး ပညာသင်

ဆ ြျာိုး   ြ တဆ် န်ပိုးပပ ိုး ဂျပနပ်ညာသငသ် ာိုးဖြငိ်ုး   အန ာငအ်ထညန်ြာ်

န  ငရ်န် အနထာ အ် နူပိုးနသာပနရာဂျ  ်  နဆာငရ်  လ်ျ ရ်  ပါသည။်

ဂျပနန်  ငင်ံ ပညာနရိုး ယဥ်န ျိုးြှု အာိုး စာိုး သ ပပံန င ် နညိ်ုးပညာဝနက်  ိုးဌာန

ထြံ ယြ ပနရာဂျ  ်  အ   ာယာြတ က သ  လ ် တာ၀နယ်နူဆာငရ်  ပ်ပ ိုး

၂၀၁၆ ြ န စ်ြ စတင ်ာ ဖြနြ်ာန  ငင်တံ င် OJEIC   ြ င လ် စထ်ာိုးပါသည။် အ   ာ

ယာြ တ က သ  လန် င ် OJEICသည် န စ်စဥ်န စ်တ  ငိ်ုး ဖြနြ်ာန  ငင်တံ င် ဂျပနပ်ညာနရိုးပ ွဲ

နတာ်    ျငိ်ုးပလျ ရ်  ပါသည။် ယြ န စတ် င် အ နလ်  ငိ်ုးြ တစဆ်င ပ်ါဝငဆ်ငန် ကွဲြ ပါ။

Study in Japan Global Network Project



1. ဂျပနပ်ညာသငသ် ာိုးဖြငိ်ုး အနဖြအနန

2. နင နြ ိုးအနထာ အ်ပံ  ပညာသငဆ် 

3. ဂျပနန်  ငင်တံ င် အလ ပ်အ   ငရ် ာနြ ဖြငိ်ုး

4. ဖပငဆ်ငဖ်ြငိ်ုး

မြန်ြာအြျာငွ်ားသာွားြျာွား တ ြ် ဂျပန်ပညာသငသ် ာွားမြငွ်ားဆ ငုရ်ာ
သတငွ်ား ြျြ ်လြြ်ျာွား



1. ဂျပန်ပညာသငသ် ာွားမြငွ်ား  အမြ အန



မြန်ြာန ငုင်ြံ ဂျပန်န ငုင်ြံ ု ပညာသငသ် ာွားကြရအ ာင！်

ハイテク写真追加予定

ြ တဖ်ြန် ငုင်！ံန ွားပါတယ！်！



❖Humanities& Social Science 

Economics, Management, International Relations, Literature, 

Language Studies, Law, Public Policy, Development, Tourism,

Culture, Education, etc…

❖Science & Engineering, Medicine

IT, Engineering, Science, Chemistry, Architecture, Environmental 

Studies, Dentistry,Public Health,etc…

☞ Other

Animation, Game, Cooking, Fashion, Mechanic,Tourism,

Language, etc.. အလ ပ်န င တ်   ရ်   ဆ် န် ကယသ်ည ် ဘာသာရပ်   သ န်ြ ိုး

ပညာသငဥ်ပစာန ာလ ပ်（၂န စ် Diploma)တ င် သငယ်နူ  ငပ်ါသည။်

ဂျပန်ြ ာ ဘယဘ်ာသာရပ်ြ ု သငယ်ြူလ။ဲ



After high school 

High 
School

College of  Technology 2y

University 4y

Professional Training College 2y

Graduate 

School 
Master 2y

PhD 3y-4y

Work

Work

Work

Junior college 2y

Work

ResearchHigh 
School

+
Japanese 
Language 
School in 

Japan



ဂျပန်ဘ ဲွဲ့ ကြ ြိုတြကသ လုတ် င် တြအ်ရာြရ်န် တ ြ်

❖  စ ုွားရ ထြတ်န်ွားအြျာငွ်ား၏ဆယတ်န်ွားစာအြွားပ ဲအ ာငမ်ြငထ်ာွားသူ

❖ International Schoolတ င် ပညာသငန် စ၁်၂န စန် င တ်ညူ အသာ စာအြွားပ ဲြ ု

အ ာငမ်ြငပ်ပ ွား  သြ၁်၈န စမ်ပည ပ်ပ ွားသူ

❖ GCE A Level စာအြွားပ ဲန င ပ်တသ်ြပ်ပ ွား အြျာငွ်ားြ သ ွားသန  ်သတြ် တထ်ာွားအသာ ရြ တ်

ရရ  ထာွားသ၊ူ International Baccalaureate Diploma  ရရ  ထာွားသူ

☞ စသမဖင ြ် ြ အမဖဆ လု အုသာတြကသ လုတ် ငစ်ံုစြ်ွားအြွားမြန်ွားပါ။



ဂျပန်ဘ ဲွဲ့လ န်တြက သ လု（်ြဟာတန်ွား・ပါရဂူတန်ွား）တ င်

တြအ်ရာြရ်န် တ ြ်

❖  စ ုွားရတြကသ လုန် င ် န ငုင်မံြာွားြ ဘ ဲွဲ့ရရ  ထာွားသူ

ဘ ဲွဲ့ ကြ ြိုဘ ဲွဲ့ → သအုတသနအြျာငွ်ားသာွား ・ ြဟာတန်ွား

ြဟာဘ ဲွဲ့ → သအုတသနအြျာငွ်ားသာွား ・ ပါရဂူတန်ွား

*ြဟာတန်ွား ・ ပါရဂူတန်ွားြ ု ဝငြ် င စ်ာအြွားပ ဲြအမဖဆ ြု မပငဆ်ငရ်န် တ ြ် သအုတသနအြျာငွ်ားသာွား

（၆လ～၁န စ）် အနမဖင ် ဝငအ်ရာြသ်ည ် ပညာအတာ်သငအ်ြျာငွ်ားသာွား ြျာွားပါသည။်

❖ ပညာသငန် စ၁်၆ န စပ်ပ ွားဆံွုားထာွားသူ

→ သအုတသနအြျာငွ်ားသာွား ・ ြဟာတန်ွား （၂န စ）်

☞ စသမဖင ြ် ြ အမဖဆ လု အုသာတြကသ လုတ် ငစ်ံုစြ်ွားအြွားမြန်ွားပါ။



Universities in Japan

Japanese 
Track 
Course

English 
Track 
Course

ဘ ဲွဲ့ ကြ ြိုန င ြ်ဟာတန်ွား၏ Course အတာ်အတာ်ြျာွားြျာွားတ င် ဂျပန်ဘာသာမဖင ်သငအ်ပွားမြငွ်ား

ြျာွားအသာ်လညွ်ားယြုအနာြပ် ုငွ်ားတ င် ဂဂလ ပ်ဘာသာမဖင သ်ငအ်ပွားအသာ Courseြျာွားလညွ်ား

ရ  ပါသည။် ပါရဂူတန်ွားတ င် ဂဂလ ပ်ဘာသာမဖင ်သငယ်နူ ငုပ်ါသည။်

University
795

Public
180

National
86

Local
94

Private
615



University and Course Search

JASSO website JP CUP~Find your university~

English Track Courses EJU Prearrival Admission Uni.

☞ တြကသ လုြ်ျာွား၏ websiteတ ငလ်ညွ်ား Courseြျာွားြ ု ရ ာအဖ န ငုပ်ါသည!်!!



☞ တြကသ လုြ်ျာွား၏ websiteတ ငလ်ညွ်ား Courseြျာွားြ ု ရ ာအဖ န ငုပ်ါသည်!!!

EJU Admission University Search (for residence in Japan)

List of schools using EJU (in English)

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/use/i

ndex.html

国公立大学（National/Local Public Uni.)(in Japanese）

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/eju/examinee/use/__ics

Files/afieldfile/2021/12/09/riyoukou_list_nlu_202112.pd

f

私立大学（Private Uni.)（in Japanese）

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/eju/examinee/use/__ics

Files/afieldfile/2021/12/08/riyoukou_list_priv_202112.p

df



① Junior Colleges for Associate degree, 2years or more
「短期大学（たんきだいがく） ⇒ 短大（たんだい」

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/prearrival/uni_nation
al.html#no5

https://www.jpss.jp/en/search/?tb=4&search=search

② Professional Training Colleges for Diploma, 2years or more
「専門学校（せんもんがっこう）」

https://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/search/

Junior Collegesန င P်rofessional Training Colleges

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/prearrival/uni_national.html#no5
https://www.jpss.jp/en/search/?tb=4&search=search
https://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/search/


★တ က သ  လန် င ် သ န်ြ ိုးပညာသငဥ်ပစာန ာလ ပ်တ င် တ န်ရာ ရ်နအ်တ  ် ပထြဥ ိုးစ ာ

ဂျပနဘ်ာသာစ ာိုးန ျာငိ်ုးသ   ပညာသငသ် ာိုးဖြငိ်ုး (န ျာငိ်ုးသငြ်နိ်ုးစာြျာိုး   နာိုးလညန်  ငရ်န်
အတ  ် ဂျပနဘ်ာသာအရညအ်ြျငိ်ုးစစ်စာနြိုးပ ွဲ၏ N1 သ   ြဟ တ် N2အရညအ်ြျငိ်ုးနလာ ်
လ  အပ်ပါသည။် ထ  အရညအ်ြျငိ်ုးြ ာ နာရ ၆၀၀ြ ၉၀၀အထ ် နလ လာထာိုးနသာအဆင ် ဖြစ်
ပါသည။်)

★ဂျပနဘ်ာသာစ ာိုးန င ် ဂျပနယ်ဥ်န ျိုးြှု   သငယ်ရူနအ်တ  ် ၆လြ ၁န စ် ပညာသငသ် ာိုးဖြငိ်ုး။

အြျာငွ်ားရ ာရန်

☆MINISTRY OF JUSTICE ြ အသ အြ တဖ်ပြုထာိုးနသာ န ျာငိ်ုး   ရ ာနြ ပါ။ (ဗ ဇာရရ  ပါြည)်

ENGLISH | 財団法人 日本語教育振興協会 (nisshinkyo.org)

日本語教育機関 - JASSO

ဂျပန်ဘာသာစြာွားအြျာငွ်ား

☞ဘ ွဲွဲ့ က  ြုတနိ်ုးတ န်ရာ လ်  သြူျာိုးသည် 「 Preparatory    

education courses 」   တ န်ရာ ရ်နတ်   တ် နိ်ုးပါသည။်

https://www.nisshinkyo.org/english/index.html
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/nihongokyouiku.html


https://www.facebook.com/StudyinJapanOfficeYangon/

မြန်ြာဘာသာမဖင ် အရွားထာွားအသာသတငွ်ား ြျြ ်လြြ်ျာွား



JASSO Study in Japan Website

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/



Study in Japan Website

https://www.jpss.jp/ja/



Instagram

Website

Study in Japan Global Network Project(ASEAN)

https://studyinjapan-asean.jp/index.php?lg=en&page=

#Study in Japan For ASEAN

Check Myanmar Language Page!



ဘ ဲွဲ့လ န်တြက သ လု် တြအ်ရာြလ် သုြူျာွား တ ြ်

How to find Supervisor ①Researcher Database   

★ Introduction by Alumni, Teachers, Seniors, Researchers

★ Academic journal, International Conference..

★ web site①(Research map) https://researchmap.jp/researchers

☞CV, Research Plan, (Transcript, Recommendation letter) စသညတ်      

ြ ြ သ နတသနလ ပ်လ  နသာ ပညာနရိုးအြ နံပိုးပ ဂ္ ြုလထ်ံ Emailပ   ပပ ိုး နြိုးဖြနိ်ုးပါ။

One of  the biggest database in Japan

Search by name, affiliation, research 

keyword,etc



How to find Supervisor ②
University Researcher Database

★ For example… http://research.okayama-u.ac.jp/find_a_researcher/

☞CV, Research Plan, (Transcript, Recommendation letter) စသညတ်      

ြ ြ သ နတသနလ ပ်လ  နသာ ပညာနရိုးအြ နံပိုးပ ဂ္ ြုလထ်ံ Emailပ   ပပ ိုး နြိုးဖြနိ်ုးပါ။



How to find Supervisor ③
Journal articles Database

★ https://ci.nii.ac.jp/en (English)        https://ci.nii.ac.jp/ja (Japanese)

☞CV, Research Plan, (Transcript, Recommendation letter) စသညတ်      

ြ ြ သ နတသနလ ပ်လ  နသာ ပညာနရိုးအြ နံပိုးပ ဂ္ ြုလထ်ံ Emailပ   ပပ ိုး နြိုးဖြနိ်ုးပါ။

https://ci.nii.ac.jp/en
https://ci.nii.ac.jp/ja


2. အင အကြွား အထာြ ်ပံ ၊
ပညာသငဆ်ု



Tuition fees/year

National University 535,800 Yen

≒ USD 4,700

Private University 900,000 ~ 3,000,000 Yen

≒ 7,900 ~ 26,000

 အြရ ြာွားန င ် ကသစအတွားရ ွားယာွားန ငုင်ြံျာွားသ ု  ပညာသငသ် ာွားမြငွ်ားထြ်

အစျွားသြသ်ာပါသည။် ထ နု ငုင် ံသ ွားသ ွားတ င် $ 25,000 - $ 50,000  

ြန်ုြျပါသည။်



Tuition fees/year
National University 535,800 Yen

≒ USD 4,700

Regional University 538,633 Yen

=Local public university ≒ USD 4,700

Private University 900,000 ~3,000,000 Yen

≒ USD 7,900 ~ 26,000

*Admission fee (1st year only)   

282,000 Yen(National Univ.)~ 393,618 Yen(Private Univ. )



Tuition fees/year

Private Junior College 900,000 Yen(Ave.) 

≒ USD 7,900

Private Senmon Gakko1,000,000 Yen(Ave.) 

(Professional Training College) ≒ USD 8,785

*Admission fee (1st year only)   

150,000Yen~280,000Yen (Ave.)



ပထြန စတ် င် ပျြ်ွားြျှြန်ုြျစရ တန် င ် ဘ ဲွဲ့ရသည ်ထ ြန်ုြျစရ တ် စစုအုပါငွ်ား

ပထြန စ် ဘ ွဲွဲ့ရသညအ်ထ 

National Uni. 817,800
2,425,200 4years

1,353,600 2years

Local Public Uni. 932,251 2,548,150 4years

Private Uni.
1,200,000~ 

4,300,000

4,000,000~        

20,000,000
4years

1,500,000~ 

2,600,000
2years

Junior College
1,100,000~        

1,400,000

1,900,000~         

2,600,000
2years

Professional 

Training College

1,100,000~          

1,500,000

2,000,000~  

2,900,000
2years

*ပညာသငဆ် န င ် န ျာငိ်ုးလြ ငိ်ုးလ တြ် င ြ်ရ  နသာ အနဖြအနနတ င်   န ်ျြည ် နင ပြာဏဖြစ်ပါသည။်



EXPENSIVE?

တ က သ  လ်ြျာိုးတ င် န ျာငိ်ုးလြနလ ာ နပိုးသည ် စနစ် ရ  ပါသည။်

• စ ိုးပ ာိုးနရိုးန င ် အြ တ်   လ   ပ်ပ ိုး န ျာငိ်ုးလြ 30%, 50%, 100% စသဖြင ်

န ျာငိ်ုးလြ ငိ်ုးလ တြ် င ် ရြ ပါသည။်



Still EXPENSIVE? 
ပညာသငဆ် န င ပ်တသ် န်သာ အြ င အ်နရိုးြျာိုးလညိ်ုး အြျာိုးက  ိုးရ  ပါသည။်

☞နနာ စ်ာြျ န် ာတ င် ြ တဆ် န်ပိုးထာိုးပါသည် ♪

ဥပြာ Partial Scholarship

Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship (JASSO) တ င်

48,000 yen/month≒ USD 422 ရထာွားပပ ွား၊  ြျ န်ပ ုငွ်ား လပ်ု

တစပ်တ် ၁၂နာရ ြန  ်လပ်ုလျှင် အနထ ငုစ်ရ တြ် ု အမဖရ ငွ်ားန ငုြ် ာ မဖစပ်ါသည။်

+ အြျ နပ်  ငိ်ုးအလ ပ် လ ပ်ြညဆ်  ပါ 

တစန်ာရ - ယနိ်ုး၉၀၀ဖြင ် တစလ်ယနိ်ုး ၅၀,၀၀၀ြန  ် ဝငန်င ရရ  ပါြည။်



မြန်ြာန ငုင်ြံ အလျှာြထ်ာွားန ငုအ်သာ ပညာသငဆ်ြုျာွား

Name of Scholarship Qualtifer School URL

MEXT 

Scholarship

Full 1. Undergraduate

2. Vocational College

3. College of Technology

4. Research (Master PhD)

https://www.mm.emb-

japan.go.jp/profile/english/J-

Gov%20Scholar%202020.html

Iuchi Scholarship
Full Master 

PhD

https://www.iuchizaidan.or.jp/scholar

ship.html

ADB Program

Full

Master

https://www.adb.org/site/funds/fund

s/japan-scholarship-program-jsp

JASSO Reservation Program for 

Monbukagakusho Honors Scholarship for 

Privately- Financed International Student
Partial

1. University

2.Specialized training College

3.Master, PhD

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study

_j/scholarships/shoureihi/about.html

JPSS Scholarship
Partial

Full

1.Undergraduate

2.Master
https://www.jpss.jp/en/my/scholarship/

application/

JASSO Scholarships list https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/pamphlet/



Scholarships information
(Example of International Students office, Okayama University)

(English)

https://www.okayama-u.ac.jp/eng/current_students/Scholarship.html

(Japanese)
http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/japanese/interstudents/current_students/3-

08scolarship_new.html

☞  ြျြ ်လြြ်ျာွားြ ယုတ် ငုက်ြ ြိုွားစာွားရ ာအဖ န ငုသ်သူည် ပညာသငဆ်အုြာငွ်ားအြာငွ်ား

ရ ာအတ ွဲ့ န ငုပ်ါလ ြ ်ြည။်

ပထြန စတ် င် ြ ြ စရ တမ်ဖင ် ပညာသငသ် ာွားအရာြပ်ပ ွား  ြ တအ်ြာငွ်ားရန်

ကြ ြိုွားစာွားြာ ပညာသငဆ်ု အလျှာြထ်ာွားပပ ွား၊ ဒတု ယန စြ် စ၍ ပညာသငဆ်ရုရ  

ထာွားအသာ စ န ယာြျာွားလညွ်ား ြျာွား မပာွားရ  ပါသည။်

အြျာငွ်ားဝငပ်ပ ွားအနာြ် ြ ြ တြအ်ရာြအ်နအသာ အြျာငွ်ား၏ဝြဘ်ဆ် ဒုန်  င ်
International Affairတ င် ပညာသငဆ်သုတငွ်ား ြျြ ်လြြ်ျာွား စုအဆာငွ်ားကြရအ ာင်！

https://www.okayama-u.ac.jp/eng/current_students/Scholarship.html
http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/japanese/interstudents/current_students/3-08scolarship_new.html


Asahi Newspaper Scholarships

(English)

http://www.ascoja-maja.org.mm/ 

Myanmar Association of Japan Alumni (MAJA)

No, 2B(4), Snow Garden Housing, Thu Mingalar Road, Hnin Si Gone (A) Ward,

Thingangyun Township, Yangon, Myanmar.

Phone - 09-428612151, 09-262602121

☞ Special Page တ င် ရ ငိ်ုးဖပထာိုးနသာ ဗ ဒ ယ     ြ ည ပ်ါ။

ဂျပန်ဘာသာစြာွားအြျာငွ်ား တြအ်ရာြလ် သု၊ူ
 လပ်ုလပ်ုြ ငုရ်ငွ်ား ပညာသငသ် ာွားရန် တ ြ် ပညာသငဆ်ု

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ascoja-maja.org.mm%2F%3Ffbclid%3DIwAR03GE7NHwgwk9XoaV3EK6LAKI3INLfK5To9VLSZpwxbVXuD1FfxVqfwvU0&h=AT208LjGWkH3YNk4abFsryOQRe7WTnA3hbdKYkAezP4iq__YX4Ts2QJQKcd-8rZW5goXhicVaYOzOjW3t1k-J4-yExIib7oDHXWIcQPypS2NrzanJDAgWrAae_dW1Lb-QexpgQ


Still EXPENSIVE?
နယပ်ြ ြို ွဲ့ ကြ ွားြျာွားရ  တြက သ လုြ်ျာွားြ ု အရ ွားြျယပ်ါြ အနထ ငုစ်ရ တ်

သြသ်ာပါသည။် နယပ်ြ ြို ွဲ့ ကြ ွားြျာွားတ ငလ်ညွ်ား သ ာွားအရွားလာအရွား

 ဆငအ်မပပပ ွား အဘွားြငွ်ားလံမုြံြိုစ ာ အနထ ငုန် ငုပ်ါသည။်

ပျြိ်ုးြ တစလ်စာ

နနထ  ငစ်ရ တ်

တ   ျ ြု 100,000 Yen
အ  ဆာ ာ 89,000 Yen

အ   ာယာြ 77,000 Yen

 ျ ိုးရ  ိုး 72,000 Yen

Source; JASSO “Student Guide”



3. ဂျပန်န ငုင်တံ င်  လပ်ု ြ ငုရ် ာအဖ မြငွ်ား
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Internship & Job opportunity!!!

ဂျပန်ဘာသာစြာွား Advanced level ရ  ပါြ ပညာသငဆ်၊ု Internship၊
 လပ်ု ြ ငု ်ြ င  ်လြ်ွားြျာွား  ြျာွား မပာွားရ  ပါသည!်!



 လပ်ု ြ ငုရ် ာအဖ မြငွ်ားန င ် ဗ ဇာ

☞ https://www.jpss.jp/en/life/job/3/

❖ ဂျပန်န ငုင်တံ င် အြျာငွ်ားြပပ ွားြင်တစန် စြ် ဲြန  ်ြ စ၍ လပ်ုရ ာမြငွ်ားြ ု စတငလ်ပ်ုအဆာငက်ြပပ ွား ဘ ဲွဲ့ြရြ 

ဝငအ်ရာြလ်ပ်ုြ ငုြ်ည ်  လပ်ုြ ု ဆံွုားမဖတက်ြပါသည။် အြျာငွ်ားြပပ ွားြ  လပ်ုရသည ် ရာြ ုငန် ှုန်ွား 94%（2019）

❖ ဘ ဲွဲ့ရပပ ွားအနာြ် အြျာငွ်ားသာွားဗ ဇာြ Work Visa သ ု  အမပာငွ်ားလနဲ ငုပ်ါသည။်

“Student”
Change to

“Specialist in Humanities/

International Services”

“Business 

Manager”
“Researcher”

“Skilled labor”

【Status of Residence】



 လပ်ု ြ ငုရ် ာအဖ မြငွ်ား တ ြ်  သံွုားဝငအ်သာ ဝြဘ်ဆ် ဒုြ်ျာွား

“RYUKATSU”リュウカツ Job hunting activities

https://ryugakusei.com/

JETRO Highly skilled professions 

https://www.jetro.go.jp/en/hrportal/

https://ryugakusei.com/
https://www.jetro.go.jp/en/hrportal/


4. မပငဆ်ငမ်ြငွ်ား



☑ Find, Collect & Plan ပပ ွားမပည စ်ံသုည ်  စ  စဉ်အရွားဆ မဲြငွ်ား

☑ Language (Japanese Or English :Advanced Level)

Japanese? or English?

☑ Research Plan (for Graduate)
☑ Good EJU score(for Undergraduate)
☑ Good Academic Performance（လြရ်  တြအ်နအသာအြျာငွ်ား）

N1 or N2 TOEFL iBT 71 or above/ IELTS 5.5 or above

Why? What? When? Where? How long? How much?

＊EJUန င ပ်တသ် ပ်ပ ိုး ဗ ဒ ယ     ြ ည ရ်ှုပါ။



OJEIC တ ငအ်ဆ ွားအန ွားန ငုပ်ါသည！်

★ Individual Consultation 

★ Universities, Scholarships…

★ Seminar, Exam Practice etc…

Free!

လြရ်  တ င်  န်လ ငုွ်ားြ အဆ ွားအန ွားြှု

မပြိုလပ်ုအပွားအနပါသည။်



Yangon Office

From Mon to Fri, 9:00am-5:00pm

The Japan Foundation, Yangon, 1st FL,

No70,Nat Mauk Lane(1), Bahan township

Phone: 09-261841054, 09-989550165

Mandalay Office

From Mon to Fri, 9:30am-4:30pm

1F,MABA,Mingalar Mandalay (73rd St.,New Ocean)

Phone: 09-4593-43340 (အဖအဖာ်ဝါရ လြ စပပ ွား ဆြသ် ယန် ငုပ်ါသည။်)

  န်လ ငုွ်ားြ တစဆ်င ် အဆ ွားအန ွားရန် ဘ တြ်ငလ်ြြ်ံလျြရ်  ပါသည။်

☞အဆ ွားအန ွားြှု မပြိုလပ်ုရန် Email မဖင လ်ညွ်ားဘ တြ်ငလ်ပ်ုန ငုပ်ါသည။် ojeicmyanmar@gmail.com

OJEIC

Facebook

Messengerတ င်

ဘ တြ်ငလ်ပ်ုပါ။



အြျွားဇူွားတငပ်ါသည။်


