ระเบียบการรับสมัคร

การสมัครเรียน
คุณสมบัต ิผ้ สู มัค ร
●เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาหรื อคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาภายในโรงเรี ยน 12 ปี จากโรงเรี ยนซึง่ อยูน่ อกประเทศญีปนุ่
●สําหรับผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรื อวิทยาลัยอาชีวศึกษา ต้ องเป็ นผู้มีอายุ 18 ปี บริ บรู ณ์ นับตั ้งแต่วนั เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรื อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานั ้น
●สําหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ต้ องเป็ นผู้มีอายุ 22 ปี บริ บรู ณ์ นับตั ้งแต่วนั เข้ าศึกษา
ุ่
บ N5 ชึ ้นไป
●สําหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรเดือนก.ค.และหลักสูตรเดือนม.ค. ผู้สมัครจะต้ องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปนในระดั

ระยะเวลาการรับ สมัค ร
ภายในต้ นเดือนกันยายน - ปลายเดือนตุลาคม ปี ก่อนที่เข้ า
ภายในต้ นเดือนธันวาคม ปี ก่อนที่เข้ า - ปลายเดือนมกราคม ปี ที่เข้ า
●เข้ าเรี ยนเดือน ก.ค. (หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน)
ภายในต้ นเดือนมีนาคม - ปลายเดือนเมษายน ปี ที่เข้ า
●เข้ าเรี ยนเดือน ต.ค. (หลักสูตร 1ปี 6 เดือน)
ภายในต้ นเดือนมิถนุ ายน - ปลายเดือนกรกฎาคมปี ก่อนที่เข้ า
●เข้ าเรี ยนเดือน ม.ค. (หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน)
※ กรณีที่มีผ้ สู มัครเป็ นจํานวนมาก ทางโรงเรี ยนอาจปิ ดรับสมัครก่อนกําหนด
※ หลักสูตรเดือนม.ค.ถ้ าจํานวนที่รับสมัครเต็มแล้ ว อาจมีการปิ ดรับสมัคร
●เข้ าเรี ยนเดือน เม.ย. (หลักสูตร 1 ปี / 2 ปี )

เอกสารในการสมัค ร
กรุณาส่ง "เอกสารที่เกี่ยวกับผู้สมัคร", "หลักฐานยืนยันความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการศึกษา, การดํารงชีวิตที่ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น" ตามที่ระบุในหน้ า 3 มาให้ ทางโรงเรี ยน
ภายในระยะเวลาการรับสมัคร ใบสมัครเข้ าเรี ยน สามารถขอรับได้ ที่ตวั แทนของโรงเรี ยนในแต่ละพื ้นที่ หรื อยื่นขอใบสมัครออนไลน์ผ่านทางโฮมเพจของโรงเรี ยน สําหรับผู้ยื่นขอออนไลน์
ทางโรงเรี ยนจะจัดส่ง “ใบสมัครเข้ าเรี ยน” ให้ ทางอีเมล์ ทั ้งนี ้ เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรื อภาษาญี่ปนุ่ ขอให้ แนบฉบับที่แปลเป็ นภาษาญี่ปนมาด้
ุ่
วย ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกในการใช้
Excel ขอให้ แจ้ งให้ ทางโรงเรี ยนทราบ

ขัน้ ตอนการสมัค ร
ดูที่หน้ า 4

ค่ าสมัค รเข้ าเรีย น
20,000 เยน
กรุณาชําระด้ วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารหรื อตัดบัตรเครดิตในตอนที่สมัคร วิธีจ่าย อ้ างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรี ยนในส่วนชอง "การชําระเงิน"
(http://www.abk.ac.jp/english/course-fees)ในกรณีที่ทางโรงเรี ยนไม่ได้ รับค่าสมัครภายในระยะเวลาการรับสมัคร อาจถือเป็ นการยกเลิกใบสมัครดังกล่าว ค่าธรรมเนียมในการโอน
เงินถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้โอน โรงเรี ยนขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าสมัครที่ชําระแล้ ว ไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลใดก็ตาม

ข้ อ ควรระวังในการสมัค รเรี ย น
เมื่อได้ รับเอกสารแล้ ว ผู้สมัครทุกคนจะได้ รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร การติดต่อใดๆ กับทางโรงเรี ยนหลังจากนี ้ ขอให้ แจ้ งชื่อสกุลและหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร

การพิจารณาคัดเลือกเข ้าเรียน
วิธ ีก ารคัด เลือ ก
การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารที่สมัครเข้ ามา และอาจมีการสัมภาษณ์ในกรณีที่จําเป็ น

การประกาศผลผู้ผ่ านการคัด เลือ ก
●เข้ าเรี ยนเดือ นเม.ย.
จะทําการแจ้ งผลให้ ทราบประมาณต้ นเดือนธ.ค. ทาง E-mail

●เข้าเรียนเดือน ก.ค.
จะทําการแจ้ งผลให้ ทราบประมาณกลางเดือนมี.ค. ทาง E-mail
●เข้าเรียนเดือน ม.ค.
จะทําการแจ้ งผลให้ ทราบประมาณสิ ้นเดือนก.ย. ทาง E-mail

●เข้ าเรี ยนเดือ น ต.ค.

จะทําการแจ้ งผลให้ ทราบประมาณกลางเดือนมิ.ย. ทาง E-mail

ค่ าแรกเข้ า
80,000 เยน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้ องชําระค่าแรกเข้ าภายในวันที่กําหนด โดยวิธีโอนเงินผ่านทางธนาคารหรื อตัดบัตรเครดิต วิธีจ่าย อ้ างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรี ยนในส่วนชอง"การชําระเงิน"
(http://www.abk.ac.jp/english/course-fees) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้โอน ในกรณีที่ทางโรงเรี ยนไม่ได้ รับค่าแรกเข้ าภายในวันที่กําหนด จะถือเป็ น
การยกเลิกโดยปริ ยาย และทางโรงเรี ยนอาจถอนคําร้ องที่ยื่นไปยังกองตรวจคนเข้ าเมือง โรงเรี ยนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าแรกเข้ าที่ชําระแล้ ว ยกเว้ นกรณีที่ทางกองตรวจคนเข้ าเมือง
ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ ออกใบรับรองสถานภาพการพํานักให้ เท่านัน้

การยื่น คําร้ อ งขอใบรั บ รองสถานภาพการพํานัก
โรงเรี ยนจะทําการยื่นคําร้ องขอ "ใบรับรองสภาพการพํานักในประเทศญี่ปน"
ุ่ ต่อสํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองประจํากรุ งโตเกียวให้ เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรี ยนเท่านัน้
ใบรับรองสถานภาพการพํานักในประเทศญี่ปนุ่ และใบรับรองการเข้ าศึกษาจากทางโรงเรี ยน เป็ นเอกสารที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการขอวีซา่ นักเรี ยน

ค่าเล่าเรียน
ค่ าเล่ าเรี ย นครั ง้ แรก
●เข้ าเรี ยนเดือน เม.ย.หรื อ เดือน ต.ค.… 310,000 เยน (สําหรับ 6 เดือน)

●เข้ าเรี ยนเดือน ก.ค.หรื อ เดือน ม.ค.…465,000 เยน (สําหรับ 9 เดือน)

ค่าเล่าเรี ยนในที่นี ้ รวมค่าเอกสารประกอบการเรี ยน, กิจกรรมนอกสถานที่, ค่าประกันอุบตั เิ หตุ หลังจากครัง้ ที่ 2 ค่าเล่าเรี ยนสามารถแบ่งชําระทุกๆ ครึ่ งปี ได้ (310,000 / 6เดือน) ผู้ที่ได้ รับ
แจ้ งผลการออกใบรับรองสถานภาพการพํานักแล้ วสามารถโอนเงินผ่านทางธนาคาร ภายในเวลาที่กําหนด วิธีจ่าย อ้ างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรี ยนในส่วนชอง"การชําระเงิน"
(http://www.abk.ac.jp/english/course-fees) ต้ องโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารที่ระบุภายในวันที่กําหนด ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้โอน ในกรณีที่ทาง
โรงเรี ยนไม่ได้ รับชําระค่าเล่าเรี ยนภายในวันที่กําหนด จะถือเป็ นการยกเลิกโดยปริ ยาย และทางโรงเรี ยนอาจระงับการให้ อนุญาตเข้ าเรี ยน สําหรับเงื่อนไขในการคืนค่าเล่าเรี ยน กรุ ณาดูที่
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เอกสารในการสมัคร
แบบฟอร์ มของเอกสารที่มีเครื่ องหมาย * สามารถขอรับได้ จากตัวแทนของโรงเรี ยนในแต่ละพื ้นที่ หรื อยื่นขอออนไลน์ผ่านโฮมเพจของโรงเรี ยน

เอกสารที่เ กี่ย วกับ ผู้ส มัค ร (เอกสาร 1 - 9 ต้ อ งส่ งทัง้ หมด )
1
2

3
4

ใบสมัค รเข้ าเรี ยน*
เอกสารแสดงเหตุผ ลในการสมัค รเข้ าเรี ยน*
กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เนื ้อหาหรื อปริ มาณที่เขียนเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือก
ในกรณีที่มีแผนจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ให้ เขียนแผนการวิจยั (รู ปแบบอิสระ
, หัวข้ อวิจยั และเนื ้อหาที่อยากวิจยั ) แนบมาด้ วย
แบบสอบถาม*
หนังสือ ยิน ยอมให้ ศ ึก ษาต่ อ ต่ างประเทศ*
ในช่องลายเซ็นผู้ปกครอง ต้ องเป็ นการลงชื่อด้ วยลายมือของผู้ปกครอง

7

สําเนาหนังสือ เดิน ทาง
ผู้ที่มีหนังสือเดินทางแล้ ว ขอให้ สง่ สําเนาหนังสือเดินทางด้ วย สําหรับผู้ที่มีประวัตเิ คยเข้ า
ประเทศญี่ปนมาก่
ุ่
อน ขอให้ สง่ สําเนาหน้ าที่มีตราประทับในการเข้ าออกประเทศญี่ปนทุ
ุ่ ก
หน้ ามาด้ วย

8

รู ป ถ่ าย 4 ใบ
ขนาด 4 ซ.ม. X 3 ซ.ม. หน้ าตรง ครึ่ งตัว ถ่ายมาไม่เกิน 3เดือน
พร้ อมเขียนชื่อสกุล และสัญชาติที่ด้านหลังรู ป

9

ใบตรวจสุข ภาพ*
ให้ แพทย์ผ้ ตู รวจกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพลงในใบตรวจสุขภาพที่
โรงเรี ยนกําหนด รวมทังให้
้ แพทย์ลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตรารับรองจาก
โรงพยาบาล

5

ใบรั บ รองการสําเร็จ การศึก ษาระดับ มัธ ยมปลายหรื อ มหาวิท ยาลัย
ไม่รับสําเนาจากการถ่ายเอกสาร สามารถใช้ สําเนาใบรับรองที่มีข้อความรับรองความ
ถูกต้ องอย่างเป็ นทางการจากสถาบันการศึกษาได้ สําหรับผู้ที่ยงั ศึกษาอยู่ ให้ สง่ ใบรับรอง
ว่าจะสําเร็ จการศึกษา ซึง่ มีการระบุถึงวันที่คาดว่าจะสําเร็ จอย่างชัดเจน และเมื่อสําเร็ จ 10
สําเนาผลการสอบวัด ระดับ ความสามารถทางภาษาญี่ป ุ่ น (JLPT) (ถ้ ามี)
การศึกษาแล้ ว ขอให้ สง่ ใบรับรองการสําเร็ จการศึกษาตามมาโดยทันที ในกรณีที่ออก
※เอกสารต่อไปนี ้ ให้ สง่ เฉพาะผู้ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขเท่านัน้
จากสถาบันการศึกษาที่สดุ ท้ ายในระหว่างที่ยงั ไม่สําเร็ จการศึกษา ขอให้ สง่ หนังสือ
11 ใบรั บ รองการเข้ าเรี ย นหรื อ ใบแสดงผลการเรี ย นที่อ อกโดยสถาบัน การศึก ษาที่เ ข้ า
รับรองสภาพการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา หรื อใบรับรองการลาออกมาด้ วย
เรี ยนที่ป ระเทศญี่ป ุ่ น
ุ่ านัน้
เฉพาะผู้ที่มีประวัตเิ คยเข้ าเรี ยนหรื อศึกษาต่อในประเทศญี่ปนเท่

6

ใบแสดงผลการเรี ยนในแต่ ล ะชัน้ ปี ของระดับ มัธ ยมปลายหรื อ มหาวิท ยาลัย
12 สําเนา (หน้ าหลัง) ของบัต รประจําตัวคนต่ างด้ าว (Residence Card) หรื อ สําเนา
ไม่รับสําเนาจากการถ่ายเอกสาร สามารถใช้ สําเนาที่มีข้อความรับรองความถูกต้ องอย่าง ทะเบียนบ้ านของญาติส นิท ที่อ าศัยอยู่ใ นประเทศญี่ป ุ่ น
เป็ นทางการจากสถาบันการศึกษาได้
เฉพาะผู้ที่มีญาติสนิทอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปนเท่
ุ่ านัน้
2

หลัก ฐานยืน ยัน ความสามารถในการรั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ ายในการศึก ษา, การดํารงชีวิต ที่ญ่ ปี นุ่ เป็ นต้ น (อย่ างใดอย่ างหนึ่งตาม A, B หรื อ C ข้ างล่ าง)

A:กรณีญาติห รื อ ครอบครั วที่อ ยู่น อกประเทศญี่ป ุ่ นเป็ นผู้รั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ ายในการศึก ษา, การดํารงชีวิต ที่ญ่ ีป ุ่ น เป็ นต้ น
3 เอกสารรั บ รองการทํางานของผู้ร ั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ าย (a หรื อ b ข้ างล่ าง)

1 เอกสารรั บ รองการอุป ถัม ภ์ ค่ าใช้ จ่ าย*

ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต้ องลงชื่อและวันที่กํากับด้ วยลายมือตัวเอง ในช่องค่าครองชีพ
กรอกจํานวนเงินเฉลี่ยต่อเดือน ที่คาดว่าจะส่งมาให้ นกั เรี ยนเป็ นค่าใช้ จ่ายในการใช้
ชีวิตที่ญี่ปนุ่

a.กรณีเป็ นพนักงานบริ ษัท ใช้ หนังสือรับรองการทํางานที่ออกโดยสถานที่ทํางาน
b.กรณีเป็ นเจ้ าของบริ ษัทหรื อผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ใช้ หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริ ษัท, ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็ นต้ น ที่มีชื่อสกุลของผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายและชื่อบริ ษัทแสดงอยู่อย่างชัดเจน (รับรองสําเนาถูกต้ องจากหน่วยงานที่
ออกเอกสาร)

2 เอกสารรั บ รองยอดเงิน ฝากของผู้ร ั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ ายจากธนาคาร

4 เอกสารแสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างผู้ร ั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ ายและผู้ส มัค ร

ระบุยอดจํานวนเงินและลงวันที่อย่างชัดเจน รวมทังต้
้ องมีลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบด้ านบัญชีของธนาคารหนังสือ
เอกสารรับรองที่ออกโดยบริ ษัทไม่สามารถใช้ ได้

เอกสารที่สามารถรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายกับผู้สมัครได้ เช่น
ทะเบียนบ้ าน สูติบตั ร เป็ นต้ น

B:กรณีญาติห รื อ ครอบครั วที่อ ยู่ใ นประเทศญี่ป ุ่ นเป็ นผู้รั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ ายในการศึก ษา, การดํารงชีวิต ที่ญ่ ีป ุ่ น เป็ นต้ น
1 เอกสารรั บ รองการอุป ถัม ภ์ ค่ าใช้ จ่ าย*

5 เอกสารรั บ รองการทํางานของผู้ร ั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ าย (a, b หรื อ c ข้ างล่ าง)

ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต้ องลงชื่อและวันที่กํากับด้ วยลายมือตัวเอง ในช่องค่าครองชีพ
กรอกจํานวนเงินเฉลี่ยต่อเดือน ที่คาดว่าจะส่งมาให้ นกั เรี ยนเป็ นค่าใช้ จ่ายในการใช้
ชีวิตที่ญี่ปนุ่

a.กรณีเป็ นพนักงานบริ ษัท ใช้ หนังสือรับรองการทํางานที่ออกโดยสถานที่ทํางาน
b.กรณีเป็ นเจ้ าของบริ ษัท ใช้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัทและหนังสือรับรอง
การทํางาน
c.กรณีของผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ใช้ ค่ฉู บับแบบแสดงภาษีเงินได้ ที่มีตราประทับ
ยืนยันการรับจากกรมสรรพากร (โรงเรี ยนจะส่งคืนให้ ในภายหลัง) และหนังสือรับรอง
การทํางานที่เขียนขึ ้นเอง

2 หนังสือ รั บ รองเงิน ฝากของผู้ร ั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ ายจากธนาคาร
3 ทะเบีย นบ้ าน (Juminhyo)

มีข้อมูลของสมาชิกทุกคนในบ้ านแสดงอยู่
4 เอกสารแสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างผู้ร ั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ ายและผู้ส มัค ร

เอกสารที่สามารถรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายกับผู้สมัครได้ เช่น
ทะเบียนบ้ าน สูติบตั ร เป็ นต้ น

C:กรณีท่ ผี ้ ูส มัค รเป็ นผู้รั บ ผิด ชอบค่ าใช้ จ่ ายเอง
1 เอกสารรั บ รองการอุป ถัม ภ์ ค่ าใช้ จ่ าย*

2 หนังสือ รั บ รองเงิน ฝากของผู้ส มัค ร

ผู้สมัครต้ องลงชื่อและวันที่กํากับด้ วยลายมือตัวเอง ในช่องค่าครองชีพกรอกจํานวน
เงินเฉลี่ยต่อเดือนของยอดเงินที่ตวั ผู้สมัครเองเตรี ยมไว้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการใช้ ชีวิตที่
ญี่ปนุ่

ระบุยอดจํานวนเงินและลงวันที่อย่างชัดเจน รวมทังต้
้ องมีลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบด้ านบัญชีของธนาคาร
3 เอกสารรั บ รองการทํางานของผู้ส มัค ร

ข้ อ ควรระวังอื่น ๆ
เอกสารที่เป็ นโมฆะ : เอกสารต่างๆ เช่น ใบสมัครเข้ าเรียน เป็ นเอกสารที่ต้องยื่นต่อกองตรวจคนเข้ าเมืองประจํากรุงโตเกียวด้ วย ดังนัน้ เอกสารดังต่อไปนี ้เป็ นเอกสารที่ไม่สามารถใช้ ยื่นได้ เอกสารที่ออก (หรือเอกสารที่กรอก)
ก่อนหน้ าวันที่จะยื่นต่อกองตรวจคนเข้ าเมืองเกิน 6 เดือน (เอกสารที่ออกในประเทศญี่ปนต้
ุ่ องออกล่วงหน้ าไม่เกิน 3 เดือน) ดังนัน้ ในกรณีของนักเรียนที่เข้ าเรียนเดือนเม.ย. ทางโรงเรียนจะยื่นเอกสารต่อกองตรวจคนเข้ าเมืองใน
เดือนพ.ย.ดังนันเอกสารที
้
่สามารถใช้ ได้ คือเอกสารที่ออกหลังเดือนมิ.ย. (หรือนักเรียนที่เข้ าเรียนเดือนก.ค.เอกสารจึงต้ องออกหลังเดือน ต.ค. หรือนักเรียนที่เข้ าเรียนเดือนต.ค.เอกสารจึงต้ องออกหลังเดือนม.ค. หรือนักเรียนที่เข้ า
เรียนเดือน ม.ค.เอกสารจึงต้ องออกหลังเดือน เม.ย.) , เอกสารที่ไม่ลงวันที่ออกเอกสารและไม่มีลายมือชื่อของผู้ออกเอกสาร, เอกสารที่มีการแก้ ไขข้ อความโดยใช้ นํ ้ายาลบคําผิด
กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่ออกใบรับรองสถานภาพการพํานักให้ : มีบางกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองประจํากรุงโตเกียวไม่ออกใบรับรองสถานภาพการพํานักให้ ในกรณีนี ้ ผู้สมัครจะไม่สามารถเดินทางมาประเทศญี่ปนใน
ุ่
ระยะเวลาที่ตนประสงค์ได้ หากผู้สมัครได้ รับการ "แจ้ งปฏิเสธการออกใบรับรองสภาพการพํานัก" ขอให้ ผ้ สุ มัครติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อแจ้ งการตัดสินใจของตนให้ ทางโรงเรียนทราบว่า ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเข้ าศึกษาใหม่
อีกครัง้ ในภาคการศึกษาหน้ า (ในกรณีนี ้ผู้สมัครไม่ต้องชําระค่าสมัครเรียนและค่าแรกเข้ าอีก) หรือผู้สมัครประสงค์จะยกเลิกการสมัครเข้ าศึกษา ในกรณียกเลิกการสมัครเข้ าศึกษา ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าแรกเข้ าให้ กบั ผุ้สมัคร
ดังนัน้ ขอให้ ผ้ สู มัครกรอกเลขบัญชีธนาคารของธนาคารปลายทางที่จะโอนเงินไป ลงในแบบฟอร์ มที่โรงเรียนกําหนด แล้ วส่งกลับมาให้ ทางโรงเรียนด้ วย

การคืน เงิน ค่ าเล่ าเรี ย น
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเล่าเรียนที่ชําระแล้ ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้ โรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนให้ หากผู้สมัครมีการร้ องขอ และดําเนินขันตอนที
้
่ระบุจนครบถ้ วนสมบูรณ์
(1)เป็ นผู้ที่ถกู ปฏิเสธการออกวีซ่า และได้ ทําการยื่นเอกสารทังหมดที
้
่จําเป็ นต่อขันตอนการขอคื
้
นเงิน นัน่ คือ "ใบรับรองการเข้ าศึกษา", "คําร้ องขอคืนเงิน", "สําเนาหนังสือเดินทาง" ต่อโรงเรียนเรียบร้ อยแล้ ว
(2) เป็ นผู้ที่ขอถอนตัวจากการเข้ าเรียนก่อนพิธีเปิ ดการศึกษา และได้ ยื่นเอกสารทังหมดที
้
่จําเป็ นต่อขันตอนการขอคื
้
นเงิน นัน่ คือ "ใบรับรองสถานภาพการพํานัก" หรือ "สําเนาหนังสือเดินทางที่ดําเนินการขอยกเลิกวีซ่าแล้ ว",
"ใบรับรองการเข้ าศึกษา", "เอกสารชี ้แจงสาเหตุที่ถอนตัวจากการเข้ าเรียน", "คําร้ องขอคืนเงิน" ต่อโรงเรียนเรียบร้ อยแล้ ว โดยที่ยงั ไม่ได้ เดินทางเข้ าประเทศญี่ปนุ่

3

ขัน
้ ตอนการสมัคร

สมัคร
ผ่าน
ตัวแทน

กรุ ณาติดต่อสอบถามโดยตรงที่หน่วยงานตัวแทนในแต่ละพื ้นที่
※รายชื่อหน่วยงานที่เป็ นตัวแทนในแต่ละพื ้นที่
http://www.abk.ac.jp/english/application/agencies/

①ยื่นคําร้ องออนไลน์ทางโฮมเพจของโรงเรี ยน
http://www.abk.ac.jp/english/application/apply-now/
ทางโรงเรี ยนจะตรวจสอบรายละเอียด แล้ วส่งใบสมัครเข้ าเรี ยน(excel)
ให้ ทาง E-mail
้
ครเข้ าเรี ยน แล้ วตอบกลับมาทาง E-mail
②กรอกข้ อมูลในหัวข้ อที่จําเป็ นทังหมดในใบสมั

สมัคร
โดยตรงที่
โรงเรี ยน

ทางโรงเรี ยนจะตรวจสอบรายละเอียด แล้ วแจ้ งผลให้ ทราบทาง E-mail
③พิมพ์ใบสมัคร และลงลายมือชื่อในช่องลายเซ็น
"เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้ จ่าย" ให้ ผ้ รู ับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเป็ นผู้กรอก ส่วน "หนังสือยินยอมให้ ศกึ ษาต่อต่างประเทศ"
ให้ บดิ ามารดาเป็ นผู้กรอก
④ส่งเอกสารที่จําเป็ นทังหมดมาทางไปรษณี
้
ย์
※กรุ ณาดําเนินการตามขันตอนการสมั
้
คร โดยให้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์มาถึงโรงเรี ยนภายในช่วงเวลาที่กําหนด
หลังจากได้ รับเอกสารแล้ ว ทางโรงเรี ยนจะส่ง "เมล์ยืนยันการรับเอกสาร" กลับไป หาก
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งเอกสารแล้ ว ท่านยังไม่ได้ รับ "เมล์ยืนยันการรับเอกสาร"
กรุ ณาติดต่อสอบถามมายังโรงเรี ยน

้
ครเรี ยน กรุ ณาติดต่อสอบถาม
※หากมีข้อสงสัยหรื อคําถามเกี่ยวกับขันตอนการสมั

ขัน
้ ตอนการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาประเทศญีป
่ น
ุ่
เข้ าเรี ยนเดือนเม.ย.

เข้ าเรี ยนเดือนก.ค.

เข้ าเรี ยนเดือนต.ค.

เข้ าเรี ยนเดือนม.ค.

โรงเรี ยน

ก.ย.-ต.ค.

ธ.ค.-ก.พ.

มี.ค.-เม.ย.

มิ.ย.-ส.ค.

รับสมัคร / ส่งเมล์ยืนยันการรับเอกสาร

ต.ค.-พ.ย.

กุมภาพันธ์

เม.ย.-พ.ค.

ส.ค.-ก.ย.

คัดเลือกเข้ าเรี ยน

ปลายเดือนพ.ย.

ต้ นเดือนมี.ค.

ต้ นเดือนมิ.ย.

กลางเดือนก.ย.

ธันวาคม

มีนาคม

มิถนุ ายน

กันยายน

ปลายเดือนก.พ.

ปลายเดือนพ.ค.

ปลายเดือนส.ค.

กลางเดือนพ.ย.

ยื่นคําร้ องขอใบรับรองสถานภาพการพํานัก
แจ้ งผลการคัดเลือกเข้ าเรี ยน

ผู้สมัคร
สมัคร / ชําระค่าสมัครเข้ าเรี ยน

ชําระค่าแรกเข้ า
เอกสารต่อไปนี ้ สําหรับผู้ที่มีความประสงค์เท่านั ้น
・ใบสมัครหอพัก

(กองตรวจคนเข้ าเมืองประจํากรุงโตเกียว) ออกใบรับรองสถานภาพการพํานักในประเทศญี่ปนุ่
แจ้ งผลการออกใบรับรองสถานภาพการพํานัก
ชําระค่าเล่าเรี ยน

มีนาคม

มิถนุ ายน

กันยายน

ธันวาคม
จัดส่งใบรับรองสถานภาพการพํานัก,
ใบรับรองการเข้ าศึกษา

ต้ นเดือนเม.ย.

ปลายเดือนมิ.ย.

ปลายเดือนก.ย.

・ใบสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่
(แบบยื่นแทน) สําหรับผู้ที่มีความประสงค์เท่านัน้

ทําหนังสือเดินทาง/ขอวีซา่
เข้ าประเทศญี่ปนุ่

ต้ นเดือนม.ค.

ปฐมนิเทศ, สอบวัดระดับเพื่อจัดห้ องเรี ยน, พิธีเข้ ารับการศึกษา

学校法人ABK学館

ABK学館日本語学校

A B K
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

C O L L E G E

School bank name : Mizuho bank (Hongo Branch)
Account Name : ABK COLLEGE
Saviing Account
No. : 075-2908788
Swift Code : MHCBJPJT
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Bank address : 3-43-4, Hongo,
Bunkyo-ku, Tokyo, Japan
Bank TEL : (813)3812-3261

