
โรงเรียนที่สอนภาษาญี่ปุ่นในเมืองฮิกาชิคาวะ ระยะยาว  
มีโรงเรียน 2 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ : ระยะเวลา 1 ปี 

2. โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีกาวะ ฟุคุชิ โดยสถาบันฮอกโก ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และ ระยะเวลา 2 ปี 
และวิชาชีพบริบาล ระยะเวลา 2 ปี (สำหรับ ตุลาคม จะเปิดแค่ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน)  
 

ปัจจุบันท่านกำลังเปิดเอกสารของ 
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ถา้ท่านตอ้งการสมคัรระยะเวลา 1 ปี 6 เดอืนของ 

โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีกาวะ ฟุคุชิ โดยสถาบันฮอกโก 

ขอใหเ้ปิดเอกสารอกีฉบบัหนึ่ง  
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◊ หลกัสตูรทีเ่ปิดรบัสมคัรและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา 

โครงการ ระยะเวลาท่ีเรียน สถานะการพ านัก ระยะเวลาท่ีเปิดรบัสมคัร 

1ปี 
(เริม่เรยีน เมษายน 2023) 

1 ปี STUDENT วนัที ่7 ม.ีค. - วนัที ่17 เม.ย. 2023 

เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นทกัษะการ ฟัง พดู อ่าน เขยีน ครบทัง้ 4 ดา้น 

6เดอืน 
(ปิดรบัสมคัรชัว่คราว) 

6 เดอืน STUDENT - 

เป็นหลกัสูตรส าหรบัคนทีต่้องการพฒันาความสามารถภาษาญี่ปุ่ นเพื่อเรยีนต่อหรอืใช้
ในการท างาน ภายในระยะเวลาสัน้ๆ 

◊ คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 
(1) เป็นผูท้ีจ่ดัเตรยีมเอกสารตามทีก่ าหนดไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด 
(2) เป็นผูท้ีส่ามารถรบัผดิชอบค่าเล่าเรยีนและค่าใชจ้่ายในการด ารงชวีติทีญ่ีปุ่่ นได้ 
(3) มสุีขภาพร่างกายและจติใจทีแ่ขง็แรง พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามกฎของโรงเรยีน และกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นได้ 
(4) เป็นผูท้ีไ่ดร้บั หรอืก าลงัจะไดร้บัอนุญาตใหผ้่านเขา้ประเทศญีปุ่่ นอย่างถูกกฎหมาย 
(5) เป็นผูท้ีผ่่านเกณฑด์า้นการศกึษาตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1) – 3) ดา้นล่าง ดงั 

(6) มีผลการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่ นระดับ 5 หรือสูงกว่า (JLPT N5 หรือ J-Test ระดับF-Gมากกว่า250คะแนน)

หรือเทียบเท่า 

(7) ไม่เคยไปเรียนภาษาญ่ีปุ่ น ณ ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 1 ปี (ไม่นบัการแลกเปล่ียนระหว่างมหาวิทยาลยั)หรือไม่เคยได้ 

วีซ่า技能実習生 ที่ติดเงื่อนไข (หรือกรุณาปรกึษากบัส านกังานก่อน) 

◊  การคดัเลือก 
      การคดัเลอืกจากเอกสารการสมคัร 

◊  การประกาศผลการคดัเลือก 
      ประกาศผลการคดัเลอืกอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูส้มคัรโดยตรง ทัง้นี้ ไม่มกีารแจง้ผลทางโทรศพัท์ 

◊  ทุนการศึกษา 
      ทางเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะไดจ้ดัตัง้ระบบทุนการศกึษาทีม่ลีกัษณะเฉพาะขึน้มา โดยมวีตัถุประสงค์ในการสรา้ง
บุคลากรให้มีความสามารถในการท าประโยชน์ต่อประชาคมโลกได้ ซึ่งทุนที่ทางเทศบาลจัดตัง้ขึ้นมานี้จะให้การ
ช่วยเหลอืและสนับสนุนดา้นการด าเนินชวีติของนักเรยีนต่างชาต ิโดยทุนการศกึษาทีใ่หน้ี้เป็นทุนใหเ้ปล่าไม่จ าเป็นตอ้ง
ช าระคนื

1) ผ่านการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี จากระบบการศกึษาภายนอกประเทศญีปุ่่ น 
2) ส าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาและมคีุณสมบตัทิีจ่ะศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษา อื่นๆ 
3) ไดร้บัการรบัรองว่ามวีุฒกิารศกึษาเทยีบเท่าหรอืสงูกว่าวุฒกิารศกึษาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

หลกัสตูรท่ีเปิดรบัสมคัร/คณุสมบติัของผู้สมคัร/การคดัเลือก/การประกาศผลการคดัเลือก/
ทุนการศึกษา 
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ส าหรบัการช าระเงนิค่าเรยีน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
ส าหรบัค่าเล่าเรียนท่ีจ่ายมาแล้วนัน้ ไม่ว่าในกรณีใดจะไม่มีการคืนให้ทัง้ส้ิน 

◊  หลกัสูตร 1ปี 

รายละเอยีด จ่ายเพื่อยนืยนัการสมคัร ทุน จ่ายก่อนเดนิทางไปเรยีน 

ค่าธรรมเนียมการสมคัร  
 100,000 เยน 

ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร  
 800,000 เยน 

ทุนจากเทศบาลเมอืงชว่ยเหลอื  400,000 เยน  

รวมค่าเลา่เรียนท่ีต้องจ่ายเอง  
 500,000 เยน 

ค่ายนืยนัสทิธิ ์ 10,350 บาท*   

*รวมVATแลว้ 
ทุนสนับสนุนการใช้ชีวิตในเมอืง 

แตม้แทนเงนิสดทีส่ามารถใชไ้ดใ้นเมอืงฮกิาชคิาวะ 
(เตมิใหใ้นบตัรแทนเงนิสด HUC) 

8,000 เยน/เดอืน 

◊  หลกัสูตร 6เดือน (ปิดชัว่คราว) 

รายละเอยีด จ่ายเพื่อยนืยนัการสมคัร ทุน จ่ายก่อนเดนิทางไปเรยีน 
ค่าธรรมเนียมการสมคัร  

 100,000 เยน 
ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร  

 400,000 เยน 
ทุนจากเทศบาลเมอืงชว่ยเหลอื  200,000 เยน  

รวมค่าเลา่เรียนท่ีต้องจ่ายเอง  
 300,000 เยน 

ค่ายนืยนัสทิธิ ์ 10,350 บาท*   

*รวมVATแลว้ 
ทุนสนับสนุนการใช้ชีวิตในเมอืง 

แตม้แทนเงนิสดทีส่ามารถใชไ้ดใ้นเมอืงฮกิาชคิาวะ 
(เตมิใหใ้นบตัรแทนเงนิสด HUC) 

8,000 เยน/เดอืน 

◊  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

• ค่าเอกสารประกอบการเรยีน หลกัสตูร 1ปี 60,000 เยน, หลกัสตูร 6 เดอืน 30,000 เยน 

• ประกนัสุขภาพประจ าประเทศญีปุ่่ น ปีละประมาณ 20,000 เยน (จ่ายตามจรงิ) แบ่งจ่ายตามเดอืนได ้

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั,ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ น(ผูส้มคัรสามารถเลอืกไดว้่าจะสมคัรหรอืไม่) 

• ประกนัอุบตัเิหตุ (ผูส้มคัรสามารถเลอืกไดว้่าจะสมคัรหรอืไม่) 
*ทุนMOUเป็นทุนทีเ่มอืงฮกิาชคิาวะมอบใหก้บันักศกึษาในสงักดัสถานศกึษาทีล่งชื่อในสญัญาความร่วมมอืกบัเมอืงฮกิา
ชคิาวะ ผูส้มคัรMOUไม่ตอ้งช าระค่าเรยีนและค่าหอแบบ 29,000 บาท/เดอืน โดยสถาบนัการศกึษาจะเป็นผูเ้ปิดรบั
สมคัรและคดัเลอืก 
รายชื่อสถานศกึษาทีท่ าMOUกบัเมอืงฮกิาชคิาวะ1.สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 2.มหาวทิยาลยัศลิปากร 3.
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 

ค่าเล่าเรียน / ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 



 

③ 
 

 
 

・ ส าหรบัผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกจะไดเ้ขา้อยู่อาศยัทีห่อพกัส าหรบันักเรยีน  
โรงเรยีนหรอืตวัแทนของหอพกัจะตดัสนิเลอืกหอหรอืห้องให้โดยยดึตาม “แบบสอบถามเกี่ยวกบัหอพกั” ที่นักเรยีน
กรอกมา แต่กม็โีอกาสไม่ไดห้อ้งตามตอ้งการ ในกรณีทีห่อพกัส าหรบันักเรยีนเตม็ทางโรงเรยีนจะเตรยีมทีพ่กัทีอ่ื่นไวใ้ห้
แทน 

• Higashikawa Kokusaikouryukaikan (Higashikawa International House) หอหญิง 

ทีอ่ยู ่ 3-4-16 Higashimachi, Hikashikawa-cho, Kamikawa-gun 

การเดนิทางไปโรงเรยีน เดนิไปประมาณ 15 นาท ี

อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความ
สะดวกทีใ่ชร้ว่มกนั 

หอ้งซกัผา้(ซกั-ปัน่แหง้แบบหยอดเหรยีญ),หอ้งครวั, หอ้งอาบน ้าฝักบวั, พืน้ทีส่าธารณะ,
ไมโครเวฟ,หอ้งอาบน ้ารวม 
*มอีาหารหอพกั เชา้และเยน็ (ไม่รวมวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์)* 

Internet Internet,Wi-fi (ไม่มคี่าใชจ้่าย) 

ค่าใชจ้่าย 

ค่าหอ้ง 
(ตะวนัออก) 

หอ้ง 2 คน : 76,000 เยน/เดอืน/คน จ่ายเอง 36,000 เยน/เดือน/คน (มีหอ้งน ้า/อาบน ้า
ในตวั) (ส าหรบัทุน MOU) จ่ายเอง 7,000 เยน/เดือน/คน (มีหอ้งน ้า/อาบน ้าในตวั) 

ค่าหอ้ง 
(ตะวนัตก) 

หอ้ง 2 คน : 69,000 เยน/เดอืน/คน จ่ายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไม่มหีอ้งน ้า
ส่วนตวั) (ส าหรบัทุน MOU) จา่ยเอง 0 เยน/เดือน/คน (ไม่มหีอ้งน ้าส่วนตวั) 

อื่นๆ ค่าไฟและค่าเครื่องท าความรอ้น (จ่ายตามการใชง้านจรงิ/เดอืน) 

• Higashikawa Ma MaiSon หอรวม 

ทีอ่ยู ่ 4-3-10 Higashimachi, Higashikawa-cho, Kamikawa-gun 

การเดนิทางไปโรงเรยีน เดนิไปประมาณ 20นาท ี

อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความ
สะดวกทีใ่ชร้ว่มกนั 

หอ้งซกัผา้(ซกั-ปัน่แหง้แบบหยอดเหรยีญ),หอ้งครวั, หอ้งอาบน ้าฝักบวั,พืน้ทีส่าธารณะ, 
ไมโครเวฟ,หอ้งอาบน ้ารวม(ส าหรบัผูช้ายเท่านัน้) 
*มอีาหารหอพกั เชา้และเยน็ (ไม่รวมวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์)* 

Internet Internet , Wi-fi (ไม่มคี่าใชจ้่าย) 

ค่าใชจ้่าย 

ค่าหอ้ง 
(ตะวนัออก) 

หอ้ง1คน 85,000 เยน/เดอืน จ่ายเอง 45,000 เยน/เดือน (ไมม่หีอ้งน ้าในหอ้ง)  
(ส าหรบัทุน MOU) จ่ายเอง 16,000 เยน/เดือน (ไมม่หีอ้งน ้าส่วนตวั) 

ค่าหอ้ง 
(ตะวนัตก) 

หอ้ง1คน 79,000 เยน/เดอืน จ่ายเอง 39,000 เยน/เดือน (ไมม่หีอ้งน ้าในหอ้ง) (ไม่มี
ให้บริการ) 
หอ้ง2คน 69,000 เยน/เดอืน/คน จ่ายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไม่มหีอ้งน ้าในหอ้ง) 
หอ้ง2คน  (ส าหรบัทุน MOU) จ่ายเอง 0 เยน/เดือน/คน (ไม่มหีอ้งน ้าส่วนตวั) 

อื่นๆ ค่าไฟและเครื่องท าความรอ้น (ตามการใชง้านจรงิ/เดอืน) 
*หอรวมจะมกีารแบ่งชัน้ชายหญงิชดัเจน การเขา้ไปในชัน้ของเพศตรงขา้มเป็นการฝ่าฝืนกฎอย่างรา้ยแรง 
*ราคาดา้นบนคอืหกัทุน 40,000 เยน/เดอืนแลว้ รปูภาพดไูดใ้นอลับัม้ https://www.facebook.com/higashikawathoffice 
*ค่าหอจะมกีารเรยีกเกบ็เป็นเงนิสด จ่ายกบัผูด้แูลหอในแต่ละเดอืน ไม่สามารถใชบ้ตัรเดบติหรอืเครดติได ้

แนะน าหอพกัส าหรบันักเรียน 



東川町立東川日本語学校 
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◊  ข้อควรระวงัในการกรอกเอกสาร 

・กรุณากรอกใบสมคัรใหส้ะอาด ถูกตอ้ง และครบถ้วน ดว้ยวธิทีีส่ านักงานก าหนด 

・เอกสารรบัรองทัง้หมด จะตอ้งออกภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน ณ วนัปิดรบัการสมคัร (เอกสารทีไ่ม่มวีนัทีส่ามารถส่ง

มาก่อนได)้ เช่น ปิดเดอืนตุลาคม เอกสารไม่ควรออกก่อนเดอืนกรกฎาคม 

・ระมดัระวงัในการกรอกขอ้มลู ในกรณีทีเ่ขยีนผดิ ใหข้ดีฆา่2เสน้ทบับนขอ้ความทีเ่ขยีนผดิ 

*ถา้มจีุดผดิมากเกนิไปจะตอ้งเขยีนใหม่  

・ในเอกสารทุกใบหา้มใหค้นอื่นเขยีนให ้ตรงไหนที่ระบุว่า “เจ้าตวัต้องเป็นคนกรอก” เจ้าตวัต้องเป็นคนเขยีนดว้ยตนเอง

เท่านัน้ 

・สามารถใชค้อมพวิเตอรห์รอืแทบ็เลต็ในการกรอกได ้แต่เมื่อกรอกเสรจ็แลว้ตอ้งปริน้ทอ์อกมาเพื่อลงชื่อของตนดว้ยปากกา

สนี ้าเงนิเท่านัน้ 

・ส าหรบัเอกสาร Statement of Financial Support  จ าเป็นตอ้ง stamp ตราประทบัชื่อทีเ่ป็นทางการมาดว้ย ในกรณีทีไ่ม่มี

ตรายางใหเ้จา้ตวัเซน็ชื่อเตม็เป็นภาษาองักฤษแทนได ้

・เอกสารทุกฉบบัต้องออกเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ และช่ือสะกดตรงกนัทุกฉบบั ในกรณีทีเ่ป็น

เอกสารแปลตอ้งระบุชื่อ สงักดัและช่องทางการตดิต่อของผูแ้ปล ควรใหผู้แ้ปลตรวจสอบความถูกตอ้งใหเ้รยีบรอ้ยและลงชื่อ
รบัรองความถูกตอ้งของการแปล(ถ้าผู้แปลอยูท่ี่ประเทศไทยควรเป็นการเซน็ด้วยปากกาแลว้ส่งฉบบัจริง)พรอ้มแนบ
เอกสารตน้ฉบบัดว้ย *ขอใหเ้ลอืกใชบ้รกิารกบัส านักงานแปลภาษาทีน่่าเชื่อถอื ในกรณีทีแ่ปลแลว้มคีวามหมายผดิพลาดจะ
ส่งผลต่อผลการตดัสนิของส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงได ้ 

・ส าหรบัเอกสารทีไ่ม่สามารถยื่นส่งได ้ใหเ้ขยีนจดหมายชีแ้จงเหตุผลเป็นภาษาญีปุ่่ นแนบมาดว้ย 

・เอกสารท่ีจดัท าดว้ยตนเองเพื่อช้ีแจงส่งประกอบการสมคัรต้องออกเป็นฉบบัภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

・เอกสารการสมคัรทัง้หมดจะไม่มกีารส่งคนืใหแ้ก่ผูส้มคัรไม่ว่าในกรณีใด ๆ ยกเวน้ เอกสารส าคญัทีอ่อกไดเ้พยีงครัง้เดยีว  

เช่น ใบประกาศนียบตัร โดยเขยีนลงในรายการขอเอกสารคนืและยื่นใบส าเนาสเีอกสารทีต่อ้งการขอคนืแนบมาดว้ย 1 ฉบบั 

・ทางโรงเรยีนอาจมกีารรอ้งขอเอกสารอื่นเพิม่เตมินอกเหนือจากเอกสารทีไ่ดย้ื่นใหม้าแลว้ 

・เอกสารปลอมแปลง เอกสารทีม่ขีอ้มลูเป็นเทจ็ รวมถงึการใหข้อ้มลูเทจ็และการปกปิดขอ้มลูตา่ง ๆ จะส่งผลใหผู้ส้มคัร

ไม่ไดร้บัพจิารณาใดๆ ทัง้สิน้ ผูส้มคัรจะถูกบนัทกึประวตัแิละอาจส่งผลให้ไม่ได้รบัอนุญาตให้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นอีก
ตลอดไป 

・ในกรณีเคยยื่นเร่ืองเพื่อขอไปเรียนหรือท างานท่ีประเทศญ่ีปุ่ นขอให้แจ้งกบัส านักงานล่วงหน้าด้วย ไม่วา่ผลจะ

ผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้ด าเนินการขอวีซ่าต่อกต็าม มิเช่นนัน้อาจจะส่งผลต่อการตดัสินอนุมติัใบสถานภาพ
การพ านักได้ (ถ้าไม่แน่ใจกรณุาสอบถามส านักงานก่อน) 
  

เอกสารท่ีใช้ในการสมคัร 



 

⑥ 
 

 
 
 
1. ใบสมคัร (Application Form) (ฟอรม์ของทางโรงเรียนพร้อมติดรปูถ่าย) 

・ ผูส้มคัรตอ้งเป็นคนกรอกเองทัง้หมด  กรอกเป็นภาษาองักฤษ ชื่อทีก่รอกตอ้งตรงกบัชื่อทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเดนิทาง 

・ ช่องประวตักิารศกึษา ประวตัิการท างาน ประวตัิการเรยีนภาษาญี่ปุ่ น ประวตัิการเดนิทางเขา้ญี่ปุ่ น กรุณากรอกมาให้
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

・ ส าหรบัวนัเดือนปีที่เข้าเรียน วนัเดือนปีที่จบการศึกษานัน้ ให้ตรวจเทียบความถูกต้องจากใบประกาศนียบตัร หรือ
ใบรบัรองก่อนแลว้ค่อยกรอก 

・ กรุณากรอกทีอ่ยู่ของโรงเรยีน และของสถานทีท่ างานแบบละเอยีดมาดว้ย (ใหต้รงตามเอกสารของทีน่ัน้ๆ) 
*ทางโรงเรยีนใหใ้ชแ้อพพลเิคชัน่บนัทกึขอ้มลู เมื่อผูส้มคัรไดอ้ยู่ในโควตาแลว้ส านักงานจะจดัส่งวธิกีารสมคัรใหอ้กีครัง้ 

2. เอกสารช้ีแจงเหตุผลในการศึกษาและแผนการในอนาคต (ฟอรม์ของทางโรงเรียน) 

・ ผูส้มคัรตอ้งเขยีนดว้ยภาษาญีปุ่่ น  (ขอใหเ้ขยีนดว้ยตนเอง ถา้ถามอะไรจะตอ้งตอบได)้ 

・ ใหเ้ขยีนแสดงเหตุผลทีอ่ยากไปญีปุ่่ นและแผนการหลงัจากเรยีนจบอย่างชดัเจน  
3. รปูถ่ายขนาด 4cm X 3cm 6ใบ (กรณุาวดัความยาวก่อนส่ง) 

・ พรอ้มเขยีนชื่อและสญัชาตเิป็นภาษาองักฤษดา้นหลงัรปูดว้ย รวมรปูทีต่ดิบนหน้าใบสมคัร 1ใบ 
4. ใบรบัรองการส าเรจ็การศึกษาขัน้สูงสุด ฉบบัภาษาองักฤษ (ฉบบัจริงและส าเนาสี) 

・ กรณีผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาแลว้ กรุณาส่ง 
(4.1) ใบรบัรองการส าเรจ็การศกึษาสงูสุด ฉบบัจริงและส าเนาสี พรอ้มแนบฉบบัแปลภาษาญีปุ่่ น 
(4.2) ใบรบัรองผลการเรยีน (transcripts) ฉบบัจริงและส าเนาส ี 

・ กรณีผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยู่ กรุณาส่ง 
(4.1) ใบรบัรองจบการส าเรจ็การศกึษาสงูสุด ฉบบัจริงและส าเนาสี พรอ้มแนบฉบบัแปลภาษาญีปุ่่ น 
(4.2) ใบรบัรองผลการเรยีนการศกึษาสงูสุด (transcripts) ฉบบัจริงและส าเนาสี  
(4.3) ใบรบัรองสถานภาพการเป็นนักศกึษาปัจจุบนั ฉบบัจริงและส าเนาสี พรอ้มแนบฉบบัแปลภาษาญีปุ่่ น 
(4.4) ใบรบัรองผลการเรยีนปัจจุบนั (transcripts) ฉบบัจริงและส าเนาส ี 

*ใบรบัรองผลการเรยีนไม่จ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาญีปุ่่ น แต่ถา้เอกสารเป็นภาษาไทยตอ้งแปลองักฤษดว้ย* 
ตวัอย่าง นายA ผูส้มคัรทุนการศกึษานี้ ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ปรญิญาตร ีนายA ตอ้งส่ง 1.ใบรบัรองการจบการศกึษาระดบั
มธัยมปลายภาษาองักฤษและเอกสารแปลภาษาญีปุ่่ น 2.ใบรบัรองผลการเรยีนระดบัชัน้มธัยมปลายภาษาองักฤษ 3.ใบรบัรอง
การเป็นนักศกึษาในปัจจุบนัภาษาองักฤษและเอกสารแปลภาษาญีปุ่่ น 4.ใบรบัรองผลการเรยีนในปัจจุบนัภาษาองักฤษ 
**ผูท้ีก่ าหลงัศกึษาอยู่ รวมถงึ นักศกึษาทีก่ าลงัจะจบการศกึษาแต่ยงัไม่ไดร้บัใบรบัรองการจบการศกึษาดว้ย** 
** ใบจบมธัยม สามารถใชใ้บปพ.2 ได ้หรอืจะใชเ้อกสารทีท่างโรงเรยีนออกใหก้ไ็ดเ้ช่นกนั  
 
 
 

เอกสารท่ีผู้สมคัรต้องจดัเตรียม 



 

⑦ 
 

 
5. ใบรบัรองการศึกษาภาษาญ่ีปุ่ น (ฉบบัจริงและส าเนาสี) 

   ・ผู้สมคัรจ าเป็นต้องมผีลสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ น JLPT ตัง้แต่ระดบั N5 ขึ้นไปหรอืการสอบที่ส านักงานตรวจคนเขา้

เมอืงของญีปุ่่ นรบัรองว่ามรีะดบัเทยีบเท่า เช่น J-Test ตัง้แต่ระดบั F-G โดยม ี250 คะแนนขึน้ไป, JPT มากกว่า 315 คะแนน 
NAT-TEST ระดบั5級 ก่อนปิดรบัใบสมคัร 

   ・ส าหรบัผูท้ีส่อบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ น JLPT ผ่านใหย้ื่นใบ Certificate of Japanese-Language Proficiency พรอ้มใบแจง้

ผลคะแนนฉบบัจรงิ  
*ไม่ไดม้กีารจ ากดัอายุของเอกสารว่าตอ้งภายในกีปี่ แตต่อ้งส่งเอกสารฉบบัจรงิเท่านัน้ 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีออกจากเขต ฉบบัภาษาองักฤษ 

◊  เอกสารอ่ืนๆ (กรณุายื่นเฉพาะเอกสารท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้) 

・ส าเนาสหีนังสอืเดนิทาง(เล่มปัจจุบนัและเล่มเก่าทุกเล่ม) และส าเนาสีตราปัม๊เขา้ประเทศญีปุ่่ นทุกครัง้ (ถ้าท าหายหรอืจ า

ไม่ไดก้รุณาไปขอประวตักิารเดนิทางจากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงในไทย) โดยหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน
นับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบั 

     ・ส าหรบัใครทีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นมาก่อนใหถ้่ายส าเนาสหีน้าวซี่า และการตรวจลงตราวนัทีเ่ดนิทางเขา้และ

ออกจากประเทศญีปุ่่ นมาดว้ยทุกหน้า วนัทีเ่ดนิทางเขา้ออกจรงิไม่ใช่วนัทีใ่นแสตมป์เขา้เมอืง 

    ・เอกสารรบัรองการท างาน ส าหรบัผูท้ีม่ปีระวตักิารท างาน (เอกสารรบัรองการท างานต้องระบุชื่อองค์กร, ทีอ่ยู่, เบอร์

ตดิต่อ, วนัทีอ่อกเอกสารและชื่อเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ) 
 
 
 

◊  กรณีท่ีผู้สมคัรรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายอยู่นอกประเทศญ่ีปุ่ น 
1. Statement of Financial Support (ฟอรม์ของทางโรงเรียน) 

・กรุณาให้ผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายกรอกเอกสารด้วยตัวเองเท่านัน้ ตอนเซ็นชื่อให้ลงชื่อเป็นลายเซ็นก ากับด้วยชื่อเต็ม

ภาษาองักฤษขา้งใต ้

    ・ในกรณีทีผู่ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายไม่ใช่ตวัผูส้มคัรเอง และไม่ใช่บดิาหรอืมารดา ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายจะตอ้งเขยีนอธบิาย

เหตุผลของการเป็น supporter โดยละเอยีด รวมถงึอธบิายความสมัพนัธก์บัผูส้มคัรมาดว้ย (ตรงขอ้ 1 ในเอกสาร Statement 
of Financial Support และจดัท าหนังสือช้ีแจงภาษาองักฤษ พร้อมแนบฉบบัแปลภาษาญ่ีปุ่ นมาด้วย) 
*เอกสารชีแ้จงควรเขยีนระบุถงึความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้มคัรและผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใหช้ดัเจน และบอกสาเหตุว่าท าไมถงึ
ตอ้งการรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายให ้โดยเขยีนเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยกไ็ด ้แต่ตอ้งแนบฉบบัแปลญีปุ่่ น* 
 
2. เอกสารรบัรองยอดเงินฝากในธนาคาร Bank Certificate (ฉบบัจริง) ฉบบัภาษาองักฤษ 

・ใชบ้ญัชเีงนิฝาก (Saving Account) ซึง่ไมม่กีารกูห้รอืตดิหนี้เท่านัน้  

เอกสารส าหรบับุคคลท่ีเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย (ค่าเรียน ค่ากินอยู่) 



 

⑧ 
 

・หนังสือรบัรองยอดเงินคงเหลือในบญัช ี(Bank Certificate) ต้องระบุชื่อเจ้าของบญัช ีเลขที่บญัช ีและจ านวนยอดเงนิ

คงเหลอืในบญัช ี

・จ านวนยอดเงนิฝากจะตอ้งพอเพยีงตลอดโครงการ โดยค านวนจากค่าเรยีน ค่าหอพกั ค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั เป็นตน้ 

*เอกสารน้ีควรออกพรอ้มกบั Statement วนัเดยีวกนั และยอดเงนิสุดทา้ยควรตรงกนั ตรวจสอบชื่อและเลขบญัชดีว้ย* 
วิธีค านวนยอดเงินคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ค่าเรยีนโครงการทีต่อ้งการสมคัรไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมคัรและค่ายนืยนัการสมคัร 
ขัน้ตอนท่ี 2 ค่าหอขัน้ต ่า 29,000 เยนต่อเดอืน (หรอืค านวนดว้ยค่าใชจ้่ายหอพกัทีเ่ราต้องการพกั) X ระยะเวลาโครงการที่
ตอ้งการสมคัร 
ขัน้ตอนท่ี 3 ประมาณการค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั X ระยะเวลาโครงการทีต่อ้งการสมคัร 
 (โดยทัว่ไปค่ากนิ และค่าของใชส่้วนตวั ประมาณเดอืนละ 30,000 เยน) 
ขัน้ตอนท่ี 4 น าผลลพัธ์จากขัน้ตอนที ่1–3 บวกกนัเป็นผลรวมค่าใชจ้่าย และน าไปคูณกบั 0.3 จะไดป้ระมาณการเป็นเงนิ
บาท 
*ในกรณีทีไ่ม่สามารถค านวนเองได ้กรุณาตดิต่อส านักงาน* 
  
จากการค านวนขา้งต้นเป็นการค านวนทีแ่นะน าเท่านัน้ ในกรณีมน้ีอยกว่าสามารถสมคัรได้ แต่มคีวามเสีย่งในการถูกปฏเิสธ
การขอใบสถานภาพการพ านัก(COE) สูงมากกว่าผู้ที่เตรียมเงนิพร้อม เนื่องจากอาจจะถูกมองว่าไม่สามารถรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในประเทศญีปุ่่ นได ้หากในกรณีทีถู่กปฏเิสธจะส่งผลต่อการขอใบรบัรองการพ านักในอนาคตดว้ย 
3. Statement ย้อนหลงั 6 เดือน (ฉบบัจริง) ฉบบัภาษาองักฤษ 

・ ตอ้งมตีราประทบัรบัรองจากธนาคารทุกหน้า หรอื หน้าสุดทา้ย ช่ือและนามสกลุต้องสะกดเหมือนเอกสารฉบบัอ่ืน 

・ เป็นเอกสารทีใ่ชย้นืยนัความเคลื่อนไหวของยอดเงนิคงเหลอืในบญัชวี่าไม่ใช่ยอดเงนิชัว่คราว แต่เป็นเงนิทีม่กีารเกบ็ออม
มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร เอกสารต้องมีตราประทบัและลายเซน็รบัรองจากทางธนาคาร 

*เอกสารน้ีควรออกพรอ้มกบั Bank Certificate วนัเดยีวกนั และยอดเงนิสุดทา้ยควรตรงกนั ตรวจสอบชื่อและเลขบญัชดีว้ย* 
4. เอกสารรบัรองสถานภาพการท างานผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย (ฉบบัจริง) ฉบบัภาษาองักฤษ 

・ ตอ้งยื่นใบรบัรองสถานภาพการท างานทีอ่อกโดยบรษิทัหรอืหน่วยงาน ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน และเงนิเดอืน
(หรอืรายไดต้่อเดอืน)เป็นภาษาองักฤษหรอืญีปุ่่ น 

・ ถา้เป็นกรรมการบรหิารบรษิทั จะตอ้งยื่นใบจดทะเบยีนบรษิทัภาษาองักฤษร่วมดว้ย 

・ ถ้าประกอบกจิการส่วนตวั จะต้องยื่นส าเนาสหีนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณิชย์, บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้, 
ทะเบยีนการคา้ รวมถงึถ่ายรปูสถานทีท่ างานพรอ้มแจง้เกีย่วกบัรายละเอยีดประกอบแนบมาดว้ย 

5. ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีออกจากเขตฉบบัภาษาองักฤษ 

・ เพื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้มคัรและผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 
ตวัอย่าง ในกรณีทีผู่ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายไม่ใช่บดิามารดา 
นายA ผูส้มคัรทุนการศกึษานี้ มผีูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายเป็นคุณลุง (คุณลุงเป็นพีช่ายของพ่อ) ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้  

1. ส าเนาทะเบยีนบา้นทีอ่อกจากเขตของคุณลุงฉบบัภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้นทีอ่อกจากเขตของคุณพ่อฉบบัภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 
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3. ส าเนาทะเบยีนบา้นทีอ่อกจากเขตของตนเองฉบบัภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 
 

➢ ผู้สมคัรต้องเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมในกรณีดงัต่อไปน้ี 
*เอกสารช้ีแจงท่ีเขียนด้วยตนเองต้องเป็นภาษาญ่ีปุ่นหรือแนบฉบบัแปลภาษาญ่ีปุ่น 

1.ผูร้บัผดิชอบไมใ่ชบ่ดิาหรอืมารดาโดยก าเนิด 
1.1เอกสารชีแ้จงความสมัพนัธแ์ละยนืยนัทีจ่ะรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย 
1.2เอกสารทีจ่ะบ่งชีค้วามสมัพนัธไ์ด ้เช่น ทะเบยีนบา้นทีโ่ยงมาถงึตวัผูส้มคัรได ้หรอืใบรบัรองการเป็นบุตรบุญธรรม 
 
2.ผูร้บัผดิชอบเปิดกจิการของตวัเองหรอืรา้นคา้ โดยไมใ่ช่บรษิทัและไมม่กีารออกใบรบัรองเงนิเดอืนจากกจิการ 
2.1 เอกสารชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน รายไดแ้ละภาพสถานทีท่ างาน  
2.2 ใบทะเบยีนพาณิชย ์(ภาษาองักฤษ *ถา้ทางการออกไม่ไดต้อ้งส่งฉบบัแปลดว้ย) 
 
3.ผูส้มคัรหรอืผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายมกีารเปลีย่นชื่อหรอืนามสกลุ 
3.1 เอกสารชีแ้จงเหตุผลการเปลีย่นชื่อ(ชีแ้จงเหตุผล) 
3.2 ใบรบัรองการเปลีย่นชื่อจากเขต (ภาษาองักฤษ) 
* ในกรณีญาตทิีม่ชีื่อปรากฏในเอกสารต่างๆ มกีารใชช้ื่อทีต่่างกนั จ าเป็นจะตอ้งชีแ้จงเพิม่เตมิดว้ย เช่น
ใบทรานสครปิตเ์ขยีนชื่อบดิา(แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายกต็าม)ไม่เหมอืนกบัในทะเบยีนบา้นของผูส้มคัร 
และไม่สามารถเปลีย่นใหเ้หมอืนกนัได ้จะตอ้งเขยีนชีแ้จงเพิม่เตมิดว้ย 
  
4. บดิามารดาเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย แต่นามสกุลไม่เหมอืนหรอืสะกดต่างกนั 
4.1 เอกสารชีแ้จงในกรณีทีน่ามสกุลไม่เหมอืนกนั (กรณีพ่อแม่เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย) 
 
5.ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายมรีายไดต้่อปีไม่ถงึ 1 ลา้นเยน (ประมาณ 3 แสนบาท) 
5.1 ฉบบัแปลBank Certificate ภาษาญีปุ่่ น 
 
6.ผูส้มคัรเคยไปเรยีน ฝึกงาน หรอืท างานทีญ่ีปุ่่ น 
6.1 (กรณีไม่เคยขอวซี่า)ส าเนาCOEทีค่นืไปแลว้(ถา้ยงัไม่คนืขอใหถ้่ายส าเนาก่อนน าฉบบัจรงิไปคนืสถานทตูญีปุ่่ น) 
6.1 ส่งหลกัฐานว่าเคยไปอยูท่ีญ่ีปุ่่ น เช่น在留カード ใบรบัรองผลการศกึษา ใบรบัรองการฝึกงาน/ท างาน 
 
7.ผูร้บัผดิชอบเป็นผูท้ีอ่าศยัในญีปุ่่ น (เอกสารอื่นๆ เหมอืนกบัผูร้บัผดิชอบในไทยแตใ่ชเ้ป็นภาษาญีปุ่่ น) 
7.1 เอกสารยนืยนัการเสยีภาษใีนปีก่อนหน้า（源泉徴収か納税証明書） 
7.2 ส าเนาทะเบยีนบา้นของญีปุ่่ นและส าเนาบตัรไซรวิการด์ 
7.3 ใบชีแ้จงความสมัพนัธภ์าษาญีปุ่่ นเท่านัน้ ชีแ้จงความสมัพนัธแ์ละยนืยนัว่ามทีรพัยส์นิเพยีงพอ 

*อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละคนขอให้ปรึกษาส านักงานอีกครัง้
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◊  รายละเอียดผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

・ ในกรณีทีผู่ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายเป็นพ่อแม่ของผูส้มคัร ใหเ้ขยีนอธบิายสถานะทางการเงนิหรอืความสามารถในการ
ช าระค่าเล่าเรยีนและค่ากนิอยู่ในแบบฟอรม์ พรอ้มแนบเอกสารทีส่ามารถยนืยนัความสมัพนัธไ์ด ้

・ ในกรณีทีผู่ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายเป็นญาตภิายในชัน้ที ่3 ล าดบัตามกฎหมาย ใหเ้ขยีนอธบิายเหตุผลมาดว้ยว่าท าไม
ตนถงึยอมเป็นผูร้บัผดิชอบ ค่าใชจ้่าย และตอ้งแปลหนังสอืชีแ้จงเป็นฉบบัภาษาญีปุ่่ นมาดว้ย 

・ ในกรณีที่ผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ใช่พ่อแม่ และญาติภายในชัน้ที่ 3 ล าดบัตามกฎหมาย จะต้องเขยีนอธิบาย
รายละเอียดตัง้แต่ช่วงระยะเวลาที่รู้จกักบัผู้สมคัร สถานภาพความสมัพนัธ์ ณ เวลาปัจจุบนักับผู้สมคัร รวมถึง
เหตุผลทีย่นิยอมเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

◊  วิธีการช าระเงิน *ส าหรบัช่วงเวลาต่างอาจเปล่ียนแปลง จะมีการแจ้งให้ทราบทางอีเมลอีกครัง้ 

・ โอนเงนิค่าเรยีนมายงับญัชทีีท่างส านักงานระบุก่อนมาเรยีนทีญ่ีปุ่่ น 

・ (ขอ้ควรระวงั) ในกรณีทีจ่่ายเงนิจากต่างประเทศ ผู้สมคัรต้องรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมในการส่งหรือโอนจาก
ธนาคารเอง หรือในกรณีท่ีโอนเงินภายในประเทศผู้สมคัรต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย 

◊  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต (Living Expenses) 

・ กรอกจ านวนเงนิค่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืนมาดว้ย 

・ ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินชวีติขณะอยู่ทีญ่ีปุ่่ นนัน้ ไม่ไดม้แีค่ค่าเรยีนและค่าหอพกัเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่
ยงัมคี่าไฟ ค่ากนิอยู่ ค่าของใชส่้วนตวั ค่าโทรศพัท์(ถ้าใช)้ ค่าประกนัสุขภาพ อกีดว้ย เพราะฉะนัน้ไม่ควรก าหนด
จ านวนเงนิทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินชวีติเป็นไปดว้ยความยากล าบากมากจนเกนิไป 

・ นักเรยีนทีม่คีวามประสงคอ์ยากท างานพเิศษจะตอ้งท าการขออนุญาตจากทางโรงเรยีนก่อนโดยจะพจิารณาจากผล
การเรยีนเป็นส าคญั และทางโรงเรยีนไม่อนุญาตใหผู้ท้ีใ่หค้วามส าคญักบัการท างานมากกว่าการเรยีน 

◊  อ่ืนๆ 

・ ส าหรบัผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีก่รอกขอ้มลูมาเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาองักฤษหรอืภาษาญีปุ่่ น จะต้องท า
การแนบฉบบัแปลภาษาญีปุ่่ นมาดว้ย 

・ ในกรณีทีไ่ม่มตีราประทบั ใหเ้ซน็ชื่อและนามสกุลมาดว้ย

ข้อควรระวงัในการกรอกเอกสาร Statement of Financial Support 
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ส าหรบัเอกสาร Emergency contact person and contact person in Japan 
ให้กรอกรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

◊  Emergency contact person (ทัง้หมายเลข 1 และ 2) 

・ ส าหรบัรายชื่อบุคคลที่เอาไว้ใช้ติดต่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอให้เขยีนเป็นคนในครอบครวัหรอืญาติที่สามารถ
ตดิต่อไดข้องผูส้มคัร 2 คน 

◊  รายช่ือผู้ท่ีสามารถติดต่อได้ในประเทศญ่ีปุ่ น 

・ ถา้มคีนทีส่ามารถตดิต่อไดใ้นประเทศญีปุ่่ นใหก้รอกขอ้มลูมาดว้ย 

・ ส าหรบัรายชื่อผูท้ีส่ามารถตดิต่อไดใ้นประเทศญีปุ่่ นเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินนัน้ จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

 ◎ คณุสมบติัของผู้ท่ีสามารถเป็นบุคคลท่ีจะติดต่อได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในประเทศญ่ีปุ่ น 

 ①   จะตอ้งเป็นพ่อแม่ของผูส้มคัร หรอืเป็นคนรูจ้กัโดยตรง 

 ②   คนทีอ่ยู่อาศยัทีญ่ี่ปุ่ นเกนิหนึ่งปีโดยไม่ไดม้สีถานะวซี่าเป็นผูพ้ านักระยะสัน้ และจะต้องมกี าหนดอยู่ที่
ญีปุ่่ น 
         นานกว่าระยะเวลาทีผู่ส้มคัรจะไปอยู่เรยีนทีญ่ีปุ่่ น (ไม่รวมกรณีทีม่สีญัชาตญิีปุ่่ น) 

 ③   ตอ้งเป็นบุคคลทีท่างโรงเรยีน หรอืผูส้มคัรสามารถตดิต่อไดท้นัทเีมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 ④   ต้องเป็นบุคคลที่เขา้ใจหนึ่งในภาษาต่อไปนี้ ภาษาญี่ปุ่ น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษา
เกาหล ีภาษารสัเซยี ภาษาเวยีดนาม  ภาษาอนิโดนีเซยี  ไดพ้อสมควร 

 ⑤   อายุตอ้งมากกว่า 20ปีขึน้ไป 

◊  อ่ืนๆ 

・ เมื่อทางผู้สมคัรผ่านการคดัเลือกและได้ใบพ านักที่ประเทศญี่ปุ่ นแล้ว ทางโรงเรียนจะมหีนังสือสญัญาว่าจะว่า
ผูส้มคัรจะปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายของญีปุ่่ นและกฎระเบยีบของทางโรงเรยีนมาใหเ้ซน็ ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
จะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใหท้างผูส้มคัรอย่างไม่บดิพลิว้

เก่ียวกบัรายละเอียด Emergency contact person and contact person in Japan 
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ในบางกรณี อาจมนีักเรยีนต่างชาตทิีต่ัง้ใจเขา้มาศกึษาในประเทศญีปุ่่ น แต่ไม่สามารถบรรลุเหมายทีต่ัง้ ไวใ้นตอนแรกได ้
เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น เส้นทางหรือจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่ไม่ชดัเจน หรือขาดแรงจูงใจใน การศึกษาเล่าเรียน 
จนกระทัง่ประสบความยากล าบากในการศกึษาต่อและเป็นอุปสรรคต่อการขอต่ออายุวซี่าและ ต้องกลบัประเทศไปในทีสุ่ด  
การทีจ่ะสมัฤทธิผ์ลในการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศนัน้นักเรยีนจะต้องมคีวามพยายามและความตัง้ใจเป็นอย่างสูงทีจ่ะบรรลุ
จุดมุ่งหมายของตนในขณะทีท่ าการศกึษาเล่าเรยีนท่ามกลางวฒันธรรมทีไ่ม่คุน้เคย โดยเฉพาะโรงเรยีนของเรา หลกัสตูรการ
เรียนการสอนของเรา ได้ถูกจดัสรรขึ้นโดยคาดหวงัให้นักเรียนม ีการท าการบ้าน เตรียมบทเรียนล่วงหน้า และทบทวน
บทเรยีนดว้ย การจะเอาใจใส่และตัง้ใจท าสิง่เหล่านี้ใหส้ าเรจ็ ไดน้ัน้ ต้องอาศยัความเขม้แขง็ทางร่างกายและจติใจเป็นอย่าง
มาก อกีทัง้ตอ้งมสีถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงเพยีง พอทีจ่ะรบัประกนัไดว้่า นักเรยีนจะสามารถด าเนินชวีติอยู่ในประเทศญี่ปุ่ น
ไดโ้ดยไม่ล าบาก ทางโรงเรยีนมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องปฏเิสธรบันักเรยีนทีม่วีตัถุประสงค์หรอืแรงจูงใจในการเขา้ศกึษาที่ไม่ 
ชดัเจน นักเรยีนทีข่าดการเตรยีมตวัทีเ่พยีงพอ หรอืขาดความพรอ้มในการรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้นี้ เพื่อด ารง
สภาพแวดล้อมในการเรยีนให้เพยีบพร้อมและมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ ส าหรบันักเรยีนที่มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะศกึษาเล่าเรยีน
อย่างจรงิจงั แมก้ระทัง่นักเรยีนทีส่ามารถเขา้ศกึษาในโรงเรยีนไดส้ าเรจ็ ทางโรงเรยีนกม็กีฎขอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวดเช่นกนั (หาก
อตัราการเขา้เรยีนไม่ถงึเกณฑ ์นักเรยีนอาจถูกขอใหอ้อกได)้ ก่อนทีจ่ะท าการสมคัร ทางโรงเรยีนขอแนะน าใหผู้ส้มคัรพดูคุย
ปรกึษาเกี่ยวกบัจุดประสงค์ในการศกึษา ภาษาญี่ปุ่ น เสน็ทางหรอืแผนการในอนาคต ฯลฯ กบัผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งให้
เรยีบรอ้ย และเตรยีมตวัให ้พรอ้มต่อการศกึษาในต่างประเทศ 

≪กรุณาท าบตัร VISA JCBหรอื MASTER CARD ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น เพื่อใชส้ าหรบัท าสญัญาขอใช้

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืในประเทศญีปุ่่ น≫ 
หลงัจากการสมคัรเขา้เรยีนแล้ว ผู้สมคัรต้องท าสญัญาขอหมายเลขโทรศพัท์มอืถือทีส่ามารถใชง้านไดใ้นประเทศ

ญี่ปุ่ นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารธุระต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและตัวผู้สมคัร ในการนี้จ าเป็นต้องใช้บตัร VISA JCB หรือ 
MASTER CARD จงึขอใหผู้ส้มคัรเตรยีมท าบตัรใหเ้รยีบรอ้ยและน าตดิตวัมาทีญ่ีปุ่่ นดว้ย 
*ส าหรบัประเทศญีปุ่่ น แนะน าเป็นบตัรประเภทJCB  

ข้อควรระมดัระวงัอ่ืนๆ 
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1. ผูส้มคัรตอ้งช าระค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัรกบัทางส านักงานฯ ส าหรบัค่าด าเนินการจดัส่งเอกสารทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

2. ส านักงานฯจะส่งเอกสารทัง้หมดใหท้างสถาบนั เอกสารทีค่นืไดจ้ะส่งคนืใหห้ลงัจากไดร้บัคนืจากทางส านักงานตรวจ
คนเขา้เมอืงประเทศญีปุ่่ น ทางสถาบนัและทางส านักงานฯไม่มกีารคนืค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัรในทุกกรณี 

3. ใบสถานภาพการพ านัก (COE) จะใชเ้วลาในการด าเนินการนานถงึประมาณ 3 – 4 เดอืน โดยผลการอนุมตัเิป็นผล
การตดัสนิอนัเดด็ขาดจากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงประเทศญีปุ่่ น 
- รอบเดนิทางเดอืนเมษายน จะไดร้บัใบสถานภาพการพ านักประมาณช่วงเดอืนมนีาคม 
- รอบเดนิทางเดอืนตุลาคม จะไดร้บัใบสถานภาพการพ านักประมาณช่วงเดอืนกนัยายน 

4. ระหว่างรอผลจากทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่ น ทางสถาบนัต้องการให้ผู้สมคัรทุกท่านศึกษา
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่ นในด้านต่างๆ อาทิเช่น การซื้อยารักษาโรคในประเทศญี่ปุ่ น ก ารเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทีญ่ี่ปุ่ น วธิกีารเดนิทางไปหรอืภายในประเทศญี่ปุ่ น สิง่ของต้องหา้มในประเทศญี่ปุ่ น ประกนัอุบตัเิหตุ
และสุขภาพในประเทศญี่ปุ่ น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ เป็นต้น  *สามารถศึกษาได้ในเว็บ
ส านักงาน 

5. เมื่อส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงประเทศญี่ปุ่ นประกาศผลใบสถานภาพการพ านัก ผูส้มคัรต้องน าไปด าเนินการขอวี
ซ่าและจองตัว๋เครื่องบนิดว้ยตนเองในล าดบัต่อไป *รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายเอง* 

6. วนัเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นทางสถาบนัจะไปรบัผูส้มคัรทุกท่านเพยีงครัง้เดยีวทีส่นามบนิชนิจโิตเสะ(New-Chitose; 
CTS) นอกเหนือจากรอบทีต่กลงกนัไวแ้ลว้ ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมายงัหอพกัดว้ยตนเอง 

*ทางส านักงานฯ จะแจ้งจดุนัดพบและเวลา ภายหลงั* 

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 
7. (โปรดระวงั) ส าหรบัผูท้ีม่โีรคประจ าตวักรุณาน าใบรบัรองแพทยแ์ละยาส ารองฉุกเฉินไปดว้ย 
8. ค่าเรยีนและค่าธรรมเนียมการสมคัรจะมกีารแจง้ช่วงเวลาการช าระอกีครัง้หลงัมกี าหนดการเดนิทางแน่นอน  

ค่าหอจะมกีารเรยีกเกบ็หลงัเขา้พกัทีห่อแลว้ประมาณ 1 – 2 สปัดาห ์*ไม่รบับตัรเครดติหรอืเดบติ* 
ข้อควรระวงัพิเศษส าหรบัช่วงโรคติดเชื้อไวรสโัคโรนา (COVID-19) ก าลงัระบาด 

9. ในการสมคัรช่วงทีโ่ควดิ-19ยงัระบาดอยู่ มคีวามเสีย่งทีผู่ส้มคัรจะไม่ไดเ้ดนิทางตามก าหนดการปกต ิโดย 
อาจจะตอ้งเลื่อนการเดนิทางไป 1 เดอืน – 1 ปี ตามแต่มาตรการของประเทศญีปุ่่ นในเวลานัน้ ๆ เมื่อเดนิทาง 
ไดแ้ลว้ ส านักงานจะแจง้ใหท้ราบถงึสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ประเทศญีปุ่่ นในขณะนัน้อกีครัง้ 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรถูกเลื่อนการเดนิทางจากเหตุผลทีค่วบคุมไม่ได้ เช่น ญี่ปุ่ นปิดประเทศ ผูส้มคัรจะไดร้บัทุนเช่นเดมิ
และสามารถเลอืกทีจ่ะเลื่อนการเดนิทางไปก่อนจนกว่าจะสามารถเดนิทางไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ  ค่าเรยีน
และค่าธรรมเนียมการสมคัรจะไม่มกีารเรยีกเกบ็จนกว่าผูส้มคัรจะมกี าหนดการไดเ้ดนิทางไปเรยีนทีเ่มอืง  

11. หลงัไดร้บัการคดัเลอืกและไดร้บัอนุมตัใิบรบัรองสถานภาพการพ านัก ทางเมอืงจะไม่ยกเลกิทุนของผูส้มคัรโดยไมไ่ด้
รบัความยนิยอมของผู้สมคัรโดยเด็ดขาด ในกรณีผู้สมคัรไม่ต้องการไปศกึษาต่อที่เมืองฮกิาชิคาวะแล้ว ผู้สมคัร
จะต้องแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกทุนกับส านักงานด้วยตัวเอง และท าการคืนใบสถานภาพการพ านักมาให้
ส านักงานจดัส่งกลบัไปยงัส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจ าประเทศญีปุ่่ น เพื่อผลประโยชน์ในอนาคตของผูส้มคัร 

  

ส าหรบัผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจากทางสถาบนัแล้ว 
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ลำดับขัน้ตอนการสมคัรและการชำระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ จนเดนิทางถงึประเทศญีปุ่น่ 

1.อ่านรายละเอียดโครงการที่ต้องการสมัครให้ดี และกรอกฟอร์มลงทะเบียนการสมัคร 

2. เมื่อได้รับเมล ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 5,350 บาท 

3.รอเอกสารการสมัครจากสำนักงาน เมื่อกรอกแล้วขอให้ส่งเอกสารการสมัครมาให้สำนักงาน *กรุณาสแกนมาให้

ตรวจก่อนส่งเอกสารฉบับจริงมา 

4.ทางโรงเรียนประกาศผลการรับสมัคร *หลังได้รับใบสมัคร 2-4 อาทิตย ์*ชำระเงินยืนยันสิทธิ์อีก 5,000 บาท 

5.รอผล COE จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำญี่ปุ่น (ผลออกประมาณปลายเดอืนสงิหาคม 2566)  

6.สำนักงานแจ้งผลการขอใบCOEและจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นในการขอวีซ่าและการเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเชิญ

เข้ากลุ่มไลน์เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ 

7. สำนักงานสอบถามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหรือนัดวันเวลาเข้ามารับเอกสารขอคืนและใบCOEฉบับจริง รวมถึง

สอบถามวันที่สะดวกในการเดินทางไปญี่ปุ่น 

8.กำหนดวันเดินทาง วันที่สามารถเดินทางไปได้ วันที่โรงเรียนจะส่งรถมารับที่สนามบิน *ผู้สมัครจองตั๋วเครื่องบิน

ด้วยตนเอง หรือจะจองหลังได้รับวีซ่าก็ได้* 

9.ผู้สมัครไปทำวีซ่าด้วยตนเอง (เอกสารในการทำวีซ่า> https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa9.html) 

*ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100,000 เยน จะมีการแจ้งอีกครั้งว่าให้โอนเข้าบัญชีไทยหรือโอนไปยังบัญชีที่ญี่ปุ่น 

10.ผู้สมัครเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยตนเอง *ถ้าไม่ได้เดินทางตามวันที่ที่โรงเรียนส่งรถมารับ จะต้องเดินทางจากสนามบิน

ไปหอเอง   

11.เข้าพิธีปฐมนิเทศน์และเข้าสอบวัดระดับเพ่ือแยกห้องก่อนเรียน 

*ชำระค่าเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดชำระเงินให้ทราบอีกครั้งหลังเข้าเรียน* 

12.เริ่มเรียน 

*ชำระค่าหอ* 

• ค่าหอ(และค่าไฟ)จะเรียกเก็บเป็นรายเดือนโดยเป็นแบบชำระล่วงหน้า 1 เดือน เดือนแรกที่ไปถึงจะทำการ

เรียกเก็บตามวันที่ไปอยู่ พร้อมกับเรียกเก็บของเดือนถัดมา 
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• ตัวอย่าง เดนิทางไปถงึวนัที ่25 มนีาคม 

ในกรณีเรียกเก็บเดือนมีนาคม จะต้องจ่าย 1.ค่าหอตามจำนวนวันที่อาศัยในเดือนมีนาคม(25-31 มีนาคม) 

2.ค่าหอเดือนเมษายน  

ในกรณีเรียกเก็บเดือนเมษายน จะต้องจ่าย 1.ค่าตามตามจำนวนวันที่อาศัยในเดือนมีนาคม(25-31 มีนาคม) 

2.ค่าหอเดือนเมษายน  3. ค่าหอเดือนพฤษภาคม  

- เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม จะมีการเรียกเก็บค่าหอของเดือนมิถุนายนต่อไป  

*ช่วงเวลาต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ทางสำนักงานจะแจ้งผ่านทางอีเมลอีกครั้ง 

o ส าหรบัผู้ท่ีต้องการทราบว่าไปเรียนญ่ีปุ่ นต้องเตรียมตวัอย่างไร 
ตรวจสอบไดใ้นลงิคน์ี้ : https://citly.me/iQdt2 

 

เอกสารการสมคัรส่งมาได้ท่ี  
Higashikawa (Thailand) Co.,Ltd 
อาคารซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์3(อาคารA) ชัน้ 4 เลขที ่34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 THAILAND 
เวลาท าการ จนัทร ์- ศุกร ์เวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 
Tel: 02-430-6150, 080-045-5658, 092-257-5658 
หมายเหตุ ตดิต่อสอบถามหรอืส่งเอกสารการสมคัร ก่อน 16.00 น. 
หมายเหตุ1 กรุณาส่งเอกสารก่อนการปิดรบัสมคัร 2 อาทติย ์เพื่อผลประโยชน์ของตวัผูส้มคัรเอง 
หมายเหตุ2 กรุณาส่งมาใหต้รวจทางอเีมลก่อน 

ปิดรบัเอกสารการสมคัรภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2566  
* เน่ืองจากต้องมีการตรวจเชค็ความถกูต้องของเอกสารการสมคัรก่อนส่งให้ทางญ่ีปุ่ น 
   จึงอยากให้ทางผูส้มคัรรีบส่งใบสมคัรให้ทางส านักงานก่อนแต่เน่ิน ๆ ไม่ควรรอส่งวนัสดุท้ายในการปิดรบัสมคัร
เลย 
   เพราะมีบางกรณีท่ีเอกสารไม่ครบจะได้รีบด าเนินการจดัหามาส่งให้ทางส านักงานได้ทนั 
  
ช่องทางติดต่อ 
E-MAIL : higashikawa.th@gmail.com 
โทร 02 430 6150, 080 045 5658, 092 257 5658 
 



 

⑯ 
 

※日本留学に対し必要な在留証明書の申請について。 

 

日本留学に対しての、在留証明書申請の必要書類等は、申請者各自に   より

異なった追加書類が必要となる場合が多々あります。  

 

東川町タイ事務所は日本国入国管理局の指示に従い、その都度留学生に対

し追加書類の提出をお願いする事が有ります。  

その際には、申請者の為にもなると思いますので、東川町タイ事務所職員

の指示に従い、速やかに追加書類の提出をお願い致します。  

 

東川町タイ事務所  

所長  小田  哲  

 

※ประกาศเกีย่วกบัการยื่นค ารอ้งขอใบสถานภาพการพ านักทีจ่ าเป็นส าหรบัการไปศกึษาต่อยงัประเทศญีปุ่่ น 

 

โดยส่วนใหญ่จะมกีารเรียกขอเอกสารจ าเป็นสาหรบัการยื่นขอใบสถานภาพการพ านักเพื่อการไปศกึษาต่อประเทศญี่ปุ่ น
เพิม่เตมิแตกต่างไปตามผูส้มคัรแต่ละคน 

ในบางครัง้ส านักงานเมอืงฮกิาชคิาวะประจ าประเทศไทยจะมกีารร้องขอให้ผูส้มคัรส่งเอกสารเพิม่เตมิอีกครัง้ตามค าสัง่ของ
ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจ าประเทศญีปุ่่ น 

เมื่อเกิดกรณีเช่นนัน้ขึ้นกรุณาท าตามคาสัง่ของพนักงานประจาสานักงานและขอให้รบีส่งเอกสารเพิม่เติมโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อ
ผลประโยชน์ของตวัผูส้มคัรเอง 

 

ส านักงานเมอืงฮกิาชคิาวะ ประจ าประเทศไทย 

ผูอ้ านวยการ   โอดะ ซาโตช ิ
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ตารางคะแนนท่ีเทียบJLPT 

 



 

⑱ 
 

 
  



 

⑲ 
 

 


