
 

OKAYAMA l OKAYAMA  34  YEAR 2019 

   

         โรงเรียนอยู่ใจกลางเมือง  Okayama 

ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องเกาะฮอนชู
คา่ครองชพีถกูและปลอดภัย  

ทีต่ัง้ 2-10 Funabashi-cho, Kita-ku, Okayama-Shi,  

Okayama 700-0841 
โทร 08-6231-5211 
เวลาเรยีน ชัน้กลาง - ชัน้สงู ชว่งเชา้ 9.00 - 12.35 น. 

ชัน้ตน้ - ชัน้กลาง ช่วงบ่าย 13.15 - 16.50 น. 

ข ึน้อยู่กับความรูภ้าษาญีปุ่่ น 
  

 

        Okayama Institute of Language   

          岡山外語学院     
 
   

 
 

 
 
 

 
 “ม ีHomestay ราคาไม่แพง นกัเรยีนสามารถเรยีนรูภ้าษาวฒันธรรมและ 

ชวีติความเป็นอยู่ของชาวญีปุ่่ นไดอ้ย่างลกึซึง้” 

  
คา่เลา่เรยีน (หนว่ยเป็นเงนิเยน)  

 

ระยะเวลา คา่เล่าเรยีน ระยะเวลา คา่เล่าเรยีน 

2 สัปดาห ์ 52,500 7 สัปดาห ์ 127,500 

3 สัปดาห ์ 67,500 8 สัปดาห ์ 142,500 

4 สัปดาห ์ 82,500 9 สัปดาห ์ 157,500 

5 สัปดาห ์ 97,500 10 สัปดาห ์ 172,500 

6 สัปดาห ์ 112,500 

 คา่เลา่เรยีน รวมคา่แรกเขา้ 10,000 เยน และคา่หนังสอืเรยีนแลว้ 

 ส าหรับนักเรยีนที่ไมม่พีื้นฐานภาษาญี่ปุ่ น เขา้เรยีนไดเ้ฉพาะเดอืนเมษายน หรอื ตลุาคม 
 กอ่นสมัครเรยีน ตอ้งสอบสัมภาษณ์กอ่น เพื่อตรวจสอบวา่มชัีน้เรยีนที่สามารถเขา้เรยีนไดห้รอืไม่ 
 มคีอรส์ Summer 3 สัปดาห ์(1 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2019) ราคายังไมก่ าหนด 

 

 

 

หอพกั (หนว่ยเป็นเงนิเยน) 
 

ภาคเรยีน เมษายน 

วนัเปิดภาคเรยีน ยังไมก่ าหนด 

ปฐมนเิทศ 15 เมษายน 

สอบวดัระดบั 15 เมษายน 

วนัเปิดภาคเรยีน 15 เมษายน 

วนัปิดภาคเรยีน  ขึน้อยู่กับระยะเวลาที่เลอืกเรยีน 

หอพกั Leopalace 

รปูแบบ หอ้งเดีย่ว 

คา่แรกเขา้ รวมในคา่หอแลว้ 

คา่มัดจ า X 

คา่ใชจ้า่ย 

คา่เชา่ 92,000/ 30 วัน 

คา่น ้า  
รวมอยู่ในคา่เชา่ 

 

คา่ไฟ 

คา่เน็ต 

อปุกรณ์ใน
หอ้งนอน 

หอ้งน ้า O 

ครัว O 

เน็ต LAN 

การเดนิทาง จักรยาน 15 นาที  



 
ขัน้ตอนการสมัคร Okayama Institute of Languages 

(APPLICATION PROCESS) 
 

1. กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียน ได้แก่ 
- รูปถ่ายขนาด 1 นิว้คร่ึง จ านวน 1 ใบ ติดลงบนใบสมคัร 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทางหน้าแรกและทุกหน้าที่มีวีซ่า ตราประทบัเข้า-ออกประเทศญ่ีปุ่ นทัง้หมด (ถ้ามี) 
ช่องทางการส่งเอกสารการสมัคร 

 สง่ด้วยตนเองที่ เจเอ็ดดเูคชัน่ สาขาสลีม หรือสาขาอโศก 

 สง่ทางไปรษณีย์มาที่  
ศนูย์แนะแนวศกึษาต่อญ่ีปุ่ นเจเอ็ดดเูคชัน่  
สาขาสลีม:   287 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 23 ห้อง 2303 ถ.สลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 สง่เอกสารแสกนมาทางอีเมล์ ask@jeducation.com  
Fill in application form , prepare following document  and submit at Jeducation office 
-  1 Photographs  ( 3 x 4 cm) attach on application form 
-  Photo copy of passport  ( Page with your photograph and all Japanese visa records) 
 

2. ช าระเงินค่าเล่าเรียน / Payment 
เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้  ขอให้น าไปท าการโอนเงินระหว่างประเทศที่ธนาคารในประเทศไทย โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของโรงเรียนที่ญ่ีปุ่ นโดยตรง  หลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงินให้กบัเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดเูคชัน่ที่
ส านกังาน  หรือสง่รูปถ่ายหลกัฐานทาง  Email : ask@jeducation.com  
 

3. ขอวีซ่าระยะสัน้ / Applying for Visa ( Temporary Visitor) 
โรงเรียนส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน ( Admission Letter ) มาให้เพื่อน าไปใช้ในการขอวีซ่าระยะสัน้ 
เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดเูคชัน่จะให้ค าแนะน าเร่ืองเอกสารและการกรอกใบค าร้องเพื่อย่ืนขอวีซ่า  
* ขอวีซ่าเฉพาะโปรแกรมที่ระยะเวลาเกิน 15 วนั   
 

4. จองตั๋วเคร่ืองบิน / Booking Air Ticket 
เจเอ็ดดเูคชัน่จะด าเนินการจองตั๋วเคร่ืองบินให้นกัเรียนตามวนั เวลาที่สถาบนัก าหนด หรือนกัเรียนสามารถจองเองได้  โดยสอบถามวัน
เดินทางจากเจ้าหน้าที่ 
 

ตดิต่อสอบถาม / Contact 
ศูนย์แนะแนวศกึษาต่อประเทศญ่ีปุ่น เจเอ็ดดูเคช่ัน 

สาขาสีลม:   287 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
สาขาอโศก: 2 อาคารจสัมินซตีิ ้ ชัน้ 27 ซอยสขุุมวทิ 23 ถ.สขุุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

Jeducation 
Silom Branch :  287 Liberty Square Building 23th Fl. Unit 2303 Silom Rd. Bangrak Bangkok 10500 

Asoke Branch : 2 Jasmine City 27th Fl.  Sukhumvit Rd. Klongtoey-nua Wattana Bangkok 10110 
Silom : Tel  02-2677726  /   Asoke :  Tel 02-6652969  

mailto:ask@jeducation.com

