
ข้อควรระวังในการสมัครเรียน

เม่ือได้รับเอกสารแล้ว ผู้สมคัรทกุคนจะได้รับหมายเลขประจําตวัผู้สมคัร การติดต่อใดๆ กบัทางโรงเรียนหลงัจากนี ้ขอให้แจ้งช่ือสกลุและหมายเลขประจําตวัผู้สมคัร

●เข้าเรียนเดือน ม.ค. (หลกัสตูร 1 ปี 3 เดือน)  ภายในต้นเดือนมิถนุายน - ปลายเดือนกรกฎาคมปีก่อนที่เข้า

●เข้าเรียนเดือน เม.ย. (หลกัสตูร 1 ปี /  2 ปี)  ภายในต้นเดือนกนัยายน - ปลายเดือนตลุาคม ปีก่อนที่เข้า

ค่าสมัครเข้าเรียน

20,000 เยน
กรุณาชําระด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารหรือตดับตัรเครดิตในตอนท่ีสมคัร วิธีจ่าย อ้างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรียนในสว่นชอง "การชําระเงิน" 

(http://www.abk.ac.jp/english/course-fees)ในกรณีท่ีทางโรงเรียนไมไ่ด้รับค่าสมคัรภายในระยะเวลาการรับสมคัร อาจถือเป็นการยกเลิกใบสมคัรดงักลา่ว  ค่าธรรมเนียมในการโอน

เงินถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ โอน โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ไมคื่นค่าสมคัรท่ีชําระแล้ว ไมว่่าจะด้วยเหตผุลใดก็ตาม

※ หลกัสตูรเดือนม.ค.ถ้าจํานวนที่รับสมคัรเต็มแล้ว อาจมีการปิดรับสมคัร

●เข้าเรียนเดือน ก.ค. (หลกัสตูร 1 ปี 9 เดือน)  ภายในต้นเดือนธันวาคม ปีก่อนที่เข้า - ปลายเดือนมกราคม ปีที่เข้า

●เข้าเรียนเดือน ต.ค. (หลกัสตูร 1ปี 6 เดือน)  ภายในต้นเดือนมีนาคม - ปลายเดือนเมษายน ปีที่เข้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

ดท่ีูหน้า 4

ระยะเวลาการรับสมัคร

※ กรณีที่มีผู้สมคัรเป็นจํานวนมาก ทางโรงเรียนอาจปิดรับสมคัรก่อนกําหนด 

●เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในหลกัสตูรการศึกษาภายในโรงเรียน 12 ปี จากโรงเรียนซึง่อยูน่อกประเทศญีปุ่ น

●สําหรับผู้ มีความประสงค์จะศึกษาต่อมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้ มีอาย ุ18 ปีบริบรูณ์ นบัตัง้แต่วนัเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัหรือ

     วิทยาลยัอาชีวศึกษานัน้

●สําหรับผู้ ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อในระดบับณัฑิตวิทยาลยั ต้องเป็นผู้ มีอาย ุ22 ปีบริบรูณ์ นบัตัง้แต่วนัเข้าศึกษา

●สําหรับผู้ ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อในหลกัสตูรเดือนก.ค.และหลกัสตูรเดือนม.ค. ผู้สมคัรจะต้องผ่านการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นในระดบั N5 ชึน้ไป

เอกสารในการสมัคร

กรุณาสง่ "เอกสารท่ีเก่ียวกบัผู้สมคัร", "หลกัฐานยืนยนัความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา, การดํารงชีวิตท่ีญ่ีปุ่ น เป็นต้น" ตามท่ีระบใุนหน้า 3 มาให้ทางโรงเรียน 

ภายในระยะเวลาการรับสมคัร ใบสมคัรเข้าเรียน สามารถขอรับได้ท่ีตวัแทนของโรงเรียนในแต่ละพืน้ท่ี หรือย่ืนขอใบสมคัรออนไลน์ผ่านทางโฮมเพจของโรงเรียน สําหรับผู้ ย่ืนขอออนไลน์ 

ทางโรงเรียนจะจดัสง่ “ใบสมคัรเข้าเรียน” ให้ทางอีเมล์ ทัง้นี ้เอกสารท่ีไมใ่ช่ภาษาองักฤษหรือภาษาญ่ีปุ่ น ขอให้แนบฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นมาด้วย ในกรณีท่ีท่านไมส่ะดวกในการใช้ 

Excel ขอให้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

ข ัน้ตอนการสมัคร

ระเบยีบการรับสมคัร

การสมคัรเรยีน



เอกสารในการสมคัร

คา่เลา่เรยีน

3 แบบสอบถาม*

ค่าเล่าเรียนครัง้แรก

●เข้าเรียนเดือน เม.ย.หรือ เดือน ต.ค.… 310,000 เยน (สําหรับ 6 เดือน) ●เข้าเรียนเดือน ก.ค.หรือ เดือน ม.ค.…465,000 เยน (สําหรับ 9 เดือน)

คา่เลา่เรียนในท่ีนี ้รวมคา่เอกสารประกอบการเรียน, กิจกรรมนอกสถานท่ี, คา่ประกนัอบุตัเิหต ุหลงัจากครัง้ท่ี 2 คา่เลา่เรียนสามารถแบ่งชําระทกุๆ คร่ึงปีได้ (310,000 / 6เดือน) ผู้ ท่ีได้รับ

แจ้งผลการออกใบรับรองสถานภาพการพํานกัแล้วสามารถโอนเงินผ่านทางธนาคาร ภายในเวลาท่ีกําหนด วิธีจ่าย อ้างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรียนในสว่นชอง"การชําระเงิน" 

(http://www.abk.ac.jp/english/course-fees) ต้องโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารท่ีระบภุายในวนัท่ีกําหนด คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ โอน  ในกรณีท่ีทาง

โรงเรียนไม่ได้รับชําระคา่เลา่เรียนภายในวนัท่ีกําหนด จะถือเป็นการยกเลกิโดยปริยาย และทางโรงเรียนอาจระงบัการให้อนญุาตเข้าเรียน สําหรับเง่ือนไขในการคืนคา่เลา่เรียน กรุณาดท่ีู

หน้า 3

      แบบฟอร์มของเอกสารท่ีมีเคร่ืองหมาย * สามารถขอรับได้จากตวัแทนของโรงเรียนในแตล่ะพืน้ท่ี หรือย่ืนขอออนไลน์ผ่านโฮมเพจของโรงเรียน

เอกสารท ี่เก ี่ยวกับผู้สมัคร  (เอกสาร  1 - 9 ต้องส่งท ัง้หมด )

6 ใบแสดงผลการเรียนในแต่ละชัน้ปีของระดับมัธยมปลายหรือมหาวทิยาลัย

ไม่รับสําเนาจากการถ่ายเอกสาร  สามารถใช้สําเนาท่ีมีข้อความรับรองความถกูต้องอย่าง

เป็นทางการจากสถาบนัการศกึษาได้

ใบรับรองการเข้าเรียนหรือใบแสดงผลการเรียนที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่เข้า
เรียนที่ประเทศญี่ปุ่ น
เฉพาะผู้ ท่ีมีประวตัเิคยเข้าเรียนหรือศกึษาตอ่ในประเทศญ่ีปุ่ นเท่านัน้

12 สําเนา (หน้าหลัง) ของบัตรประจาํตัวคนต่างด้าว  (Residence Card) หรือสําเนา
ทะเบียนบ้านของญาตสินิทที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่ น
เฉพาะผู้ ท่ีมีญาตสินิทอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นเท่านัน้

ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือมหาวทิยาลัย

ไม่รับสําเนาจากการถ่ายเอกสาร  สามารถใช้สําเนาใบรับรองท่ีมีข้อความรับรองความ

ถกูต้องอย่างเป็นทางการจากสถาบนัการศกึษาได้ สําหรับผู้ ท่ียงัศกึษาอยู่ ให้สง่ใบรับรอง

ว่าจะสําเร็จการศกึษา ซึง่มีการระบถึุงวนัท่ีคาดว่าจะสําเร็จอย่างชดัเจน และเม่ือสําเร็จ

การศกึษาแล้ว ขอให้สง่ใบรับรองการสําเร็จการศกึษาตามมาโดยทนัที ในกรณีท่ีออก

จากสถาบนัการศกึษาท่ีสดุท้ายในระหว่างท่ียงัไม่สําเร็จการศกึษา ขอให้สง่หนงัสือ

รับรองสภาพการเป็นนกัเรียนนกัศกึษา หรือใบรับรองการลาออกมาด้วย

สําเนาผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ น (JLPT) (ถ้ามี)

4

※เอกสารตอ่ไปนี ้ให้สง่เฉพาะผู้ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขเท่านัน้
11

10

หนังสือยนิยอมให้ศึกษาต่อต่างประเทศ*
ในช่องลายเซน็ผู้ปกครอง ต้องเป็นการลงช่ือด้วยลายมือของผู้ปกครอง 9 ใบตรวจสุขภาพ*

ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดเก่ียวกบัการตรวจสขุภาพลงในใบตรวจสขุภาพท่ี

โรงเรียนกําหนด รวมทัง้ให้แพทย์ลงลายมือช่ือรับรอง และประทบัตรารับรองจาก

โรงพยาบาล

5

1 ใบสมัครเข้าเรียน* 7 สําเนาหนังสือเดนิทาง
ผู้ ท่ีมีหนงัสือเดนิทางแล้ว ขอให้สง่สําเนาหนงัสือเดนิทางด้วย สําหรับผู้ ท่ีมีประวตัเิคยเข้า

ประเทศญ่ีปุ่ นมาก่อน ขอให้สง่สําเนาหน้าท่ีมีตราประทบัในการเข้าออกประเทศญ่ีปุ่ นทกุ

หน้ามาด้วย

2 เอกสารแสดงเหตุผลในการสมัครเข้าเรียน*

กรอกเป็นภาษาองักฤษ เนือ้หาหรือปริมาณท่ีเขียนเป็นสว่นหน่ึงในการพจิารณาคดัเลือก 

ในกรณีท่ีมีแผนจะศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตวิทยาลยั ให้เขียนแผนการวิจยั (รูปแบบอิสระ

, หวัข้อวิจยัและเนือ้หาท่ีอยากวิจยั) แนบมาด้วย 8 รูปถ่าย 4 ใบ
ขนาด 4 ซ.ม. X 3 ซ.ม. หน้าตรง คร่ึงตวั ถ่ายมาไม่เกิน 3เดือน

พร้อมเขียนช่ือสกลุ และสญัชาตท่ีิด้านหลงัรูป

การยื่นคาํร้องขอใบรับรองสถานภาพการพาํนัก

จะทําการแจ้งผลให้ทราบประมาณต้นเดือนธ.ค. ทาง E-mail

●เขา้เรยีนเดอืน ก.ค.

จะทําการแจ้งผลให้ทราบประมาณกลางเดือนมี.ค. ทาง E-mail

จะทําการแจ้งผลให้ทราบประมาณสิน้เดือนก.ย. ทาง E-mail

80,000 เยน
ผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือก ต้องชําระคา่แรกเข้าภายในวนัท่ีกําหนด โดยวิธีโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือตดับตัรเครดติ วิธีจ่าย อ้างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรียนในสว่นชอง"การชําระเงิน" 

(http://www.abk.ac.jp/english/course-fees) คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ โอน ในกรณีท่ีทางโรงเรียนไม่ได้รับคา่แรกเข้าภายในวนัท่ีกําหนด จะถือเป็น

การยกเลกิโดยปริยาย และทางโรงเรียนอาจถอนคําร้องท่ีย่ืนไปยงักองตรวจคนเข้าเมือง โรงเรียนขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่แรกเข้าท่ีชําระแล้ว ยกเว้นกรณีท่ีทางกองตรวจคนเข้าเมือง

ประเทศญ่ีปุ่ นไม่ออกใบรับรองสถานภาพการพํานกัให้เท่านัน้

การพจิารณาคดัเลอืกเขา้เรยีน

โรงเรียนจะทําการย่ืนคําร้องขอ "ใบรับรองสภาพการพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น" ตอ่สํานกังานตรวจคนเข้าเมืองประจํากรุงโตเกียวให้เฉพาะผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกจากทางโรงเรียนเท่านัน้ 

ใบรับรองสถานภาพการพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น และใบรับรองการเข้าศกึษาจากทางโรงเรียน เป็นเอกสารท่ีจําเป็นต้องใช้ในการขอวีซา่นกัเรียน

วธิ ีการคัดเลือก

●เข้าเรียนเดือนเม.ย.

ค่าแรกเข้า

การประกาศผลผู้ ผ่านการคัดเลือก

●เข้าเรียนเดือน  ต.ค. ●เขา้เรยีนเดอืน ม.ค.
จะทําการแจ้งผลให้ทราบประมาณกลางเดือนมิ.ย. ทาง E-mail

การคดัเลือกจะพจิารณาจากเอกสารท่ีสมคัรเข้ามา และอาจมีการสมัภาษณ์ในกรณีท่ีจําเป็น
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การคืนเงนิค่าเล่าเรียน

ข้อควรระวังอ ื่น  ๆ
เอกสารท่ีเป็นโมฆะ : เอกสารต่างๆ เช่น ใบสมคัรเข้าเรียน เป็นเอกสารท่ีต้องย่ืนต่อกองตรวจคนเข้าเมืองประจํากรุงโตเกียวด้วย ดงันัน้ เอกสารดงัต่อไปนีเ้ป็นเอกสารท่ีไม่สามารถใช้ย่ืนได้เอกสารท่ีออก (หรือเอกสารท่ีกรอก) 

ก่อนหน้าวนัท่ีจะย่ืนต่อกองตรวจคนเข้าเมืองเกิน 6 เดือน (เอกสารท่ีออกในประเทศญ่ีปุ่ นต้องออกล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดอืน) ดงันัน้ ในกรณีของนกัเรียนท่ีเข้าเรียนเดือนเม.ย. ทางโรงเรียนจะย่ืนเอกสารต่อกองตรวจคนเข้าเมืองใน

เดือนพ.ย.ดงันัน้เอกสารท่ีสามารถใช้ได้คือเอกสารท่ีออกหลงัเดือนมิ.ย. (หรือนกัเรียนท่ีเข้าเรียนเดือนก.ค.เอกสารจงึต้องออกหลงัเดือน ต.ค. หรือนกัเรียนท่ีเข้าเรียนเดือนต.ค.เอกสารจงึต้องออกหลงัเดือนม.ค. หรือนกัเรียนท่ีเข้า

เรียนเดือน ม.ค.เอกสารจงึต้องออกหลงัเดือน เม.ย.) , เอกสารท่ีไม่ลงวนัท่ีออกเอกสารและไม่มีลายมือชื่อของผู้ออกเอกสาร, เอกสารท่ีมีการแก้ไขข้อความโดยใช้นํา้ยาลบคําผิด

เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผู้สมัคร

เอกสารที่สามารถรับรองความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกบัผู้สมคัรได้ เช่น

 ทะเบยีนบ้าน สตูิบตัร เป็นต้น

3 เอกสารรับรองการทาํงานของผู้สมัคร

โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าเล่าเรียนท่ีชําระแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี ้โรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนให้ หากผู้สมคัรมีการร้องขอ และดําเนินขัน้ตอนท่ีระบุจนครบถ้วนสมบูรณ์

(1)เป็นผู้ ท่ีถกูปฏิเสธการออกวีซ่า และได้ทําการย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ีจําเป็นต่อขัน้ตอนการขอคืนเงิน นัน่คือ "ใบรับรองการเข้าศกึษา", "คําร้องขอคืนเงิน", "สําเนาหนงัสือเดินทาง" ต่อโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

(2) เป็นผู้ ท่ีขอถอนตวัจากการเข้าเรียนก่อนพิธีเปิดการศกึษา และได้ย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ีจําเป็นต่อขัน้ตอนการขอคืนเงิน นัน่คือ "ใบรับรองสถานภาพการพํานกั" หรือ "สําเนาหนงัสือเดินทางท่ีดําเนินการขอยกเลิกวีซ่าแล้ว", 

"ใบรับรองการเข้าศกึษา", "เอกสารชีแ้จงสาเหตท่ีุถอนตวัจากการเข้าเรียน", "คําร้องขอคืนเงิน" ต่อโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยท่ียงัไม่ได้เดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น

C:กรณีท ี่ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่ออกใบรับรองสถานภาพการพํานกัให้: มีบางกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประจํากรุงโตเกียวไม่ออกใบรับรองสถานภาพการพํานกัให้ ในกรณีนี ้ผู้สมคัรจะไม่สามารถเดินทางมาประเทศญ่ีปุ่ นใน

ระยะเวลาท่ีตนประสงค์ได้ หากผู้สมคัรได้รับการ "แจ้งปฏิเสธการออกใบรับรองสภาพการพํานกั" ขอให้ผุ้สมคัรติดต่อกบัทางโรงเรียน เพ่ือแจ้งการตดัสินใจของตนให้ทางโรงเรียนทราบว่า ผู้สมคัรประสงค์จะสมคัรเข้าศกึษาใหม่

อีกครัง้ในภาคการศกึษาหน้า (ในกรณีนีผู้้สมคัรไม่ต้องชําระค่าสมคัรเรียนและค่าแรกเข้าอีก) หรือผู้สมคัรประสงค์จะยกเลิกการสมคัรเข้าศกึษา ในกรณียกเลิกการสมคัรเข้าศกึษา  ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าแรกเข้าให้กบัผุ้สมคัร

 ดงันัน้ ขอให้ผู้สมคัรกรอกเลขบญัชีธนาคารของธนาคารปลายทางท่ีจะโอนเงินไป ลงในแบบฟอร์มท่ีโรงเรียนกําหนด แล้วส่งกลบัมาให้ทางโรงเรียนด้วย

เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย*

ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต้องลงช่ือและวนัที่กํากบัด้วยลายมือตวัเอง ในช่องค่าครองชีพ

กรอกจํานวนเงินเฉลี่ยต่อเดือน ที่คาดว่าจะส่งมาให้นกัเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้

ชีวิตที่ญ่ีปุ่ น

21 เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย*

ผู้สมคัรต้องลงช่ือและวนัที่กํากบัด้วยลายมือตวัเอง ในช่องค่าครองชีพกรอกจํานวน

เงินเฉลี่ยต่อเดือนของยอดเงินที่ตวัผู้สมคัรเองเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่

ญ่ีปุ่ น

2 หนังสือรับรองเงนิฝากของผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากธนาคาร

หนังสือรับรองเงนิฝากของผู้สมัคร
ระบยุอดจํานวนเงินและลงวนัที่อย่างชดัเจน รวมทัง้ต้องมีลายมือช่ือและตราประทบั

ของเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบด้านบญัชีของธนาคาร

B:กรณีญาตหิรือครอบครัวท ี่อยู่ในประเทศญี่ปุ่ นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา, การดาํรงชีวิตท ี่ญี่ป ุ่ น  เป็นต้น
1
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3 ทะเบยีนบ้าน  (Juminhyo)
มีข้อมลูของสมาชิกทกุคนในบ้านแสดงอยู่

5 เอกสารรับรองการทาํงานของผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่าย (a, b หรือ  c  ข้างล่าง)

a.กรณีเป็นพนกังานบริษัท ใช้หนงัสือรับรองการทํางานที่ออกโดยสถานท่ีทํางาน

b.กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ใช้หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนบริษัทและหนงัสือรับรอง

การทํางาน

c.กรณีของผู้ประกอบกิจการส่วนตวั ใช้คู่ฉบบัแบบแสดงภาษีเงินได้ที่มีตราประทบั

ยืนยนัการรับจากกรมสรรพากร (โรงเรียนจะส่งคืนให้ในภายหลงั) และหนงัสือรับรอง

การทํางานที่เขียนขึน้เอง

4 เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผู้สมัคร
เอกสารที่สามารถรับรองความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกบัผู้สมคัรได้ เช่น

 ทะเบยีนบ้าน สตูิบตัร เป็นต้น

เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย*

ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต้องลงช่ือและวนัที่กํากบัด้วยลายมือตวัเอง ในช่องค่าครองชีพ

กรอกจํานวนเงินเฉลี่ยต่อเดือน ที่คาดว่าจะส่งมาให้นกัเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้

ชีวิตที่ญ่ีปุ่ น

2 เอกสารรับรองยอดเงนิฝากของผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากธนาคาร

ระบยุอดจํานวนเงินและลงวนัที่อย่างชดัเจน รวมทัง้ต้องมีลายมือช่ือและตราประทบั

ของเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบด้านบญัชีของธนาคารหนงัสือ

เอกสารรับรองที่ออกโดยบริษัทไม่สามารถใช้ได้

หลักฐานยืนยันความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา, การดํารงชีวิตท ี่ญี่ปุ่ น  เป็นต้น  (อย่างใดอย่างหนึ่งตาม A, B หรือ  C ข้างล่าง)

A:กรณีญาตหิรือครอบครัวท ี่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่ นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา, การดาํรงชีวิตท ี่ญี่ป ุ่ น  เป็นต้น
1 3 เอกสารรับรองการทาํงานของผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่าย (a หรือ  b ข้างล่าง)

a.กรณีเป็นพนกังานบริษัท ใช้หนงัสือรับรองการทํางานที่ออกโดยสถานท่ีทํางาน

b.กรณีเป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบกิจการส่วนตวั ใช้หนงัสือรับรองการจด

ทะเบยีนบริษัท, ใบอนญุาตประกอบกิจการ เป็นต้น ที่มีช่ือสกลุของผู้ รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายและช่ือบริษัทแสดงอยู่อย่างชดัเจน (รับรองสําเนาถกูต้องจากหน่วยงานท่ี

ออกเอกสาร)
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มีนาคม

ปฐมนิเทศ, สอบวดัระดบัเพ่ือจดัห้องเรียน, พิธีเข้ารับการศกึษา
ต้นเดือนเม.ย. ปลายเดือนมิ.ย. ปลายเดือนก.ย. ต้นเดือนม.ค.

เข้าประเทศญ่ีปุ่ น

(กองตรวจคนเข้าเมืองประจํากรุงโตเกียว) ออกใบรับรองสถานภาพการพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น

แจ้งผลการออกใบรับรองสถานภาพการพํานกั

จดัสง่ใบรับรองสถานภาพการพํานกั,

ใบรับรองการเข้าศกึษา

กลางเดือนพ.ย.

มิถนุายน

คดัเลือกเข้าเรียน

ย่ืนคําร้องขอใบรับรองสถานภาพการพํานกั
แจ้งผลการคดัเลือกเข้าเรียน

ส.ค.-ก.ย.

มีนาคม มิถนุายน กนัยายน

กลางเดือนก.ย.ต้นเดือนมิ.ย.

ปลายเดือนก.พ. ปลายเดือนพ.ค. ปลายเดือนส.ค.

ธนัวาคม

12-12, Honkomagome 2-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan　

TEL：(81-3)6912-0756　FAX：(81-3)6912-0757

E-mail：info@abk.ac.jp　URL：www.abk.ac.jp

Bank address : 3-43-4, Hongo, 

Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

Bank TEL : (813)3812-3261

School bank name : Mizuho bank (Hongo Branch)

Account Name : ABK COLLEGE   Saviing Account

No. : 075-2908788   Swift Code : MHCBJPJT

ABK学館日本語学校
A B K C O L L E G E

学校法人ABK学館 

ผู้สมคัร

สมคัร / ชําระคา่สมคัรเข้าเรียน

※กรุณาดําเนินการตามขัน้ตอนการสมคัร โดยให้เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์มาถงึโรงเรียนภายในช่วงเวลาที่กําหนด

ขัน้ตอนการเตรยีมตวักอ่นเดนิทางมาประเทศญีปุ่่ น

ชําระคา่แรกเข้า
เอกสารตอ่ไปนี ้สําหรับผู้ ท่ีมีความประสงค์เท่านัน้

・ใบสมคัรหอพกั

โรงเรียนเข้าเรียนเดือนเม.ย. เข้าเรียนเดือนก.ค.

ธ.ค.-ก.พ.

ทําหนงัสือเดินทาง/ขอวีซา่

มิ.ย.-ส.ค.

ต.ค.-พ.ย.  กมุภาพนัธ์ เม.ย.-พ.ค.

มี.ค.-เม.ย.

ปลายเดือนพ.ย. ต้นเดือนมี.ค.

รับสมคัร / สง่เมล์ยืนยนัการรับเอกสารก.ย.-ต.ค.

②กรอกข้อมลูในหวัข้อที่จําเป็นทัง้หมดในใบสมคัรเข้าเรียน แล้วตอบกลบัมาทาง E-mail

ขัน้ตอนการสมัคร

③พิมพ์ใบสมคัร และลงลายมือช่ือในช่องลายเซ็น

     "เอกสารรับรองการอปุถมัภ์ค่าใช้จ่าย" ให้ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นผู้กรอก ส่วน "หนงัสือยินยอมให้ศกึษาต่อต่างประเทศ"

      ให้บดิามารดาเป็นผู้กรอก

ชําระคา่เลา่เรียน
・ใบสมคัรสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น

     (แบบย่ืนแทน) สําหรับผู้ ท่ีมีความประสงค์เท่านัน้

หลงัจากได้รับเอกสารแล้ว ทางโรงเรียนจะส่ง "เมล์ยืนยนัการรับเอกสาร" กลบัไป หาก

ภายใน 2 สปัดาห์หลงัจากส่งเอกสารแล้ว ท่านยงัไม่ได้รับ "เมล์ยืนยนัการรับเอกสาร" 

กรุณาติดต่อสอบถามมายงัโรงเรียน

※หากมีข้อสงสยัหรือคําถามเก่ียวกบัขัน้ตอนการสมคัรเรียน กรุณาติดต่อสอบถาม

เข้าเรียนเดือนต.ค. เข้าเรียนเดือนม.ค.

กนัยายน ธนัวาคม

สมคัร

ผา่น

ตวัแทน

④ส่งเอกสารที่จําเป็นทัง้หมดมาทางไปรษณีย์

สมคัร

โดยตรงท่ี

โรงเรียน

กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงที่หน่วยงานตวัแทนในแต่ละพืน้ที่
※รายช่ือหน่วยงานท่ีเป็นตวัแทนในแต่ละพืน้ที่
http://www.abk.ac.jp/english/application/agencies/

ทางโรงเรียนจะตรวจสอบรายละเอียด แล้วแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail

ทางโรงเรียนจะตรวจสอบรายละเอียด แล้วส่งใบสมคัรเข้าเรียน(excel)

ให้ทาง E-mail

①ย่ืนคําร้องออนไลน์ทางโฮมเพจของโรงเรียน
http://www.abk.ac.jp/english/application/apply-now/
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