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    NAMBA, OSAKA 
  

 06-6647-0018 
 3-9-1 Namba-naka, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka  

556-0011 
 จากสถาน ีNamba เดนิ 5 นาท ี 
 ระดบัตน้ จันทร ์– พฤหสั 9:00 – 14:35 น.  

            ศกุร ์9.00 – 12.20 น.  
ระดบักลาง – สงู จันทร,์ พธุ, ศกุร ์9:00 – 15:00 น.  
            องัคาร, พฤหสั 9:00 – 12:20 น. 
 

EHLE Institute Japanese Language School มชีั่วโมงเรียนเยอะ 
เนน้ทกัษะการสนทนา และพฒันาทัง้ 4 ทกัษะ การฟัง พดู อา่นและ
เขยีน เพือ่สอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ น JLPT 
 

ภาคเรยีน 
2020 2021 

เมษายน กรกฎาคม ตลุาคม มกราคม 

เดนิทางถงึญีปุ่่ น 3 เม.ย. 3 ก.ค. 2 ต.ค. 11 ม.ค. 

สอบวดัระดบั 6 เม.ย. 6 ก.ค. 5 ต.ค. 12 ม.ค. 

วนัเปิดภาคเรยีน 6 เม.ย. 6 ก.ค. 5 ต.ค. 12 ม.ค. 

วนัปิดภาคเรยีน 10 สปัดาห ์ 25 ม.ิย. 18 ก.ย. 18 ธ.ค. 19 ม.ีค 

 
 คา่เลา่เรยีน (หนว่ยเป็นเงนิเยน) 

หลกัสตูร ระยะส ัน้ 

ภาคเรยีน เมษายน, กรกฎาคม, ตลุาคม, มกราคม 

ระยะเวลา 10 สปัดาห ์

คา่เลา่เรยีน 180,000 

รวม 180,000 

หมายเหต ุ*คา่เลา่เรยีน รวมคา่หนังสอืเรยีนแลว้ 
 
 คา่หอพกั (หนว่ยเป็นเงนิเยน) 

หอพกั Dormitory A Dormitory B Dormitory C 

รปูแบบ หอ้งคู ่(หญงิ) หอ้งคู ่(หญงิ) หอ้งคู ่(ชาย) 

คา่มดัจ า - - - 

คา่แรกเขา้ - - - 

คา่เชา่ 3 เดอืน 
170,000 

รวมคา่น ้า, ไฟ, เน็ต 
160,000 

รวมคา่น ้า, ไฟ, เน็ต 
155,000 

รวมคา่น ้า, ไฟ, เน็ต 

อปุกรณ์ในหอ้ง LAN LAN LAN 

การเดนิทางไปโรงเรยีน จากสถาน ีNamba เดนิ 5 นาท ี

หมายเหต ุ*หอพกั Dormitory A, Dormitory B และ Dormitory C มคีา่เชา่ฟกู 6,500 เยน 
 
 ระยะเวลาการอยูห่อพกั 

ระยะเวลา / ภาคเรยีน เมษายน กรกฎาคม ตลุาคม มกราคม 

3 เดอืน 3 เม.ย. – 26 ม.ิย.  3 ก.ค. – 21 ก.ย. 2 ต.ค. – 21 ธ.ค. 11 ม.ค. – 22 ม.ีค. 

 

 
 
 
 
 
 

EHLE Institute Japanese Language School

専門学校 エール学園 本語教育学科 
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ข ัน้ตอนการสมคัร EHLE Institute Japanese Language School 

(APPLICATION PROCESS) 

 

1. กรอกใบสมคัรและยืน่เอกสารประกอบการสมคัรเรยีน ไดแ้ก ่ 

 รปูถา่ยขนาด 1 นิว้ครึง่ จ านวน 1 ใบ ตดิลงบนใบสมคัร 

 ส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้แรกและทกุหนา้ทีม่วีซีา่ ตราประทบัเขา้-ออกประเทศญีปุ่่ นทัง้หมด (ถา้ม)ี 

    ชอ่งทางการสง่เอกสารการสมคัร 

 สง่ดว้ยตนเองทีศ่นูยแ์นะแนวศกึษาตอ่ประเทศญปีุ่ นเจเอ็ดดเูคชัน่ สาขาอโศก 

 สง่ทางไปรษณียม์าที ่

ศนูยแ์นะแนวศกึษาตอ่ญีปุ่่ นเจเอ็ดดเูคชัน่ 

เลขที ่2 อาคารจัสมนิตี ้ชัน้ 27 ซอยสขุมุวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

 สง่เอกสารแสกนมาทางอเีมล 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 าระเงนิคา่เลา่เรยีน / Payment  

เจา้หนา้ทีจ่ะสง่ใบแจง้รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยให ้ใหน้ าไปท าการโอนเงนิระหวา่งประเทศทีธ่นาคารในประเทศ

ไทย โดยโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารของสถาบนัทีญ่ีปุ่่ นโดยตรง หลงัจากโอนเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กรณุาสง่หลักฐาน

การโอนเงนิใหก้บัเจา้หนา้ทีเ่จเอ็ดดเูคชัน่ทีส่ านักงาน หรอืสง่รปูถา่ยหลกัฐานทาง Email : ask@jeducation.com 

 

3. ขอวซี่าระยะส ัน้ / Applying for Visa (Temporary Visitor) 

สถาบนัสง่เอกสารตอบรับเขา้เรยีน (Admission Letter) มาใหเ้พือ่น าไปใชใ้นการขอวซีา่ระยะสัน้ เจา้หนา้ที่

เจเอ็ดดูเคชั่นจะใหค้ าแนะน าเรื่องเอกสารและการกรอกใบค ารอ้งเพือ่ยื่นขอวีซา่ *ขอวีซา่เฉพาะโปรแกรมที่

ระยะเวลาเกนิ 15 วนั 

 

4. จองต ัว๋เครือ่งบนิ / Booking Air Ticket 

เจเอ็ดดเูคชัน่จะด าเนนิการจองตั๋วเครือ่งบนิใหนั้กเรยีนตามวัน เวลาทีส่ถาบันก าหนด หรอืนักเรยีนสามารถ

จองเองได ้โดยสอบถามวนัเดนิทางจากเจา้หนา้ที ่

 

ตดิตอ่สอบถาม / Contact 

ศนูยแ์นะแนวศกึษาตอ่ประเทศญีปุ่่ นเจเอ็ดดเูคช ัน่ 

เลขที ่2 อาคารจัสมนิซติี ้ชัน้ 27 ซอยสขุมุวทิ 23 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

เดนิทาง : BTS อโศก ทางออก 6 / MRT สขุมุวทิ ทางออก 2 

เวลาท าการ : จันทร ์– เสาร ์9:00 – 18:00 น. 

Tel : 02-665-2969 ตอ่ 106 – 110   E-mail : ask@jeducation.com   Line : @jeducation 

Facebook : Jeducation เรยีนภาษาญีปุ่่ น เรยีนตอ่ญีปุ่่ น 

 


