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เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับชื่อ ทีอ่ ยูท่ ท่ี างสถาบันได้รบั ในขัน้ ตอนการรับสมัครนัน้ ทาง
สถาบันจะนาไปใช้ดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ประกาศผลการคัดเลือก และจดหมายตอบรับ
แจ้งข่าวสารให้ผทู้ ผ่ี ่านการคัดเลือก
จัดทาเอกสารทางสถิตติ ่างๆ โดยไม่ระบุตวั บุคคล
การยืน่ เรื่องขอใบรับรองสถานภาพการอยูอ่ าศัย
(ทางสถาบันจะเป็ นผูด้ าเนินการให้)

จึงเรียนมาเพือ่ ทราบว่า ทางเราจะใช้ขอ้ มูลของท่านเพือ่ ดาเนินการในเรื่องทีไ่ ด้กล่าวมา
ข้างต้นเท่านัน้
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สาขาที่เปิดรับสมัคร
การรับสมัครและระยะเวลาของหลักสูตร
สาขา

ระยะเวลาของหลักสูตร

ภาควิชาสาขาภาษาญีป่ ่ นุ
(เข้าศึกษาในเดือน
ตุลาคม 2022)

หลักสูตร
1 ปี 6 เดือน

ลักษณะการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
นักเรียน
(Student Visa)

ภาควิชาสาขาภาษาญีป่ ่ นุ
(ไม่มใี นเดือนตุลาคม)

หลักสูตร
2 ปี

นักเรียน
(Student Visa)

ระยะเวลารับสมัคร
รอบแรก
วันที่ 13 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565
รอบสอง*
เปิ ดถึง 31 พ.ค. 2565
*ในกรณีผสู้ มัครครบจานวนที่
กาหนดแล้ว จะไม่เปิ ดรอบสอง
-

คอร์สเพื่อมุ่งสู่การผ่านJLPT โดยเน้นการเรียนแบบองค์รวม 4 ทักษะ ”การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน”

คุณสมบัติผ้สู มัคร
(1) ผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตใิ นการเรียนต่อสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยโดยผ่านหลักสูตรการศึกษาชัน้ กลาง
(มัธยมศึกษา)แล้ว
(2) ผูท้ ส่ี ามารถรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการดารงชีวติ ตลอดหลักสูตรทีป่ ระเทศญีป่ ่ นุ ได้
(3) ผูท้ ม่ี สี ุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดตามกฎหมายของประเทศญีป่ ่ นุ
และกฎระเบียบของทางโรงเรียนได้
(4) กรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครองเรียบร้อยแล้ว
(5) ผูท้ ม่ี คี วามเป็ นไปได้ทจ่ี ะได้รบั อนุญาตและเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ตามขัน้ ตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง
(6) ผูท้ ไ่ี ม่เคยเรียนภาษาญีป่ ่ นุ ทีโ่ รงเรียนสอนภาษาในประเทศญีป่ ่ นุ เกิน 6 เดือน
*ถ้าเป็ นการไปเรียนในมหาวิทยาลัยทีญ
่ ป่ี ่ นุ จะไม่เกีย่ วกัน ขอให้สอบถามกับสานักงานอีกครัง้
(7) ผูท้ เ่ี คยผ่านการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญีป่ ่ นุ หรือมีความสามารถทางภาษาญีป่ ่ นุ ตามตาราง
คอร์ส
ระดับทีจ่ าเป็ น

คอร์ส 1 ปี 6เดือน

•
•

JLPT N5
JPT มากกว่า 315 คะแนน

•
J-TEST F・G มากกว่า 250 คะแนน
•
NAT-TEST ระดับ 5
•
TOP-J ระดับต้น A5
•
ใบรับรองทีย่ นื ยันว่าเรียนภาษาญีป่ ่ นุ มาแล้ว150 ชัวโมง
่
•
ความสามารถทางภาษาญีป่ ่ นุ ทีเ่ ทียบเท่ากับการสอบข้างต้นทีส่ านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองประจาประเทศญีป่ ่ นุ รับรอง

①

วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากเอกสารการสมัครทัง้ หมด

การประกาศผลการคัดเลือก
หลังจากดาเนินการคัดเลือก สานักงานประจาในแต่ละประเทศจะทาการแจ้งผลการคัดเลือกแบบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไปยังผูส้ มัคร

ระบบทุนการศึกษาเมืองฮิกาชิคาวะ
เมืองฮิกาชิคาวะพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนการใช้ชวี ติ และส่งเสริมกิจกรรมในการเรียนรูต้ ่างๆ และเพื่อสร้างบุคลากร
ทีจ่ ะสามารถทาประโยชน์ให้กบั ประชาคมโลกได้ จึงได้จดั ตัง้ ระบบทุนการศึกษาขึน้ มา 2 ประเภท คือ“นักเรียนทุนพิเศษ
ประเภทที่ 1 ของเมืองฮิกาชิคาวะ”และ“นักเรียนทุนพิเศษประเภทที่ 2 ของเมืองฮิกาชิคาวะ”
ทุนการศึกษาดังกล่าวไม่ต้องใช้ทุนคืนในภายหลัง
*แต่ในกรณี ที่ผ้สู มัครออกหลักสูตรก่อนเวลา จะต้องคืนทุนเต็มจานวนให้กบั ทางเมือง*

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ทุนประเภทที่1
(เฉพาะนักศึกษาที่ได้รบั ทุนจากมหาวิ ทยาลัยที่ทาMOU
กับเมืองฺกาชิ คาวะ)

นักเรียนทุนพิ เศษ ประเภทที่1

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
รายละเอียด

จ่ายก่อนเริม่ เรียน
(หลังได้ใบพานัก
จากตม.)

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

100,000 เยน

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร

1,200,000 เยน

ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ
เหลือค่าเล่าเรียนทีต่ อ้ งชาระเอง

ทุนการศึกษา

จ่ายหลังประกาศทุน
(หลังยื่นเอกสารการสมัคร)

1,200,000 เยน
100,000 เยน

ค่ายืนยันสิทธิในการสมั
์
คร

10,000 บาท

ทุนสนับสนุนการใช้ชีวติ ในเมือง
แต้มแทนเงินสดที่สามารถใช้ได้ในเมืองฮิกาชิคาวะ
(เติมให้ในบัตรแทนเงินสด HUC)

8,000 เยน/เดือน

②

(เฉพาะนักศึกษาที่ได้รบั ทุนจากมหาวิ ทยาลัยที่ทาMOU
กับเมืองฺกาชิ คาวะ)

นักเรียนทุนพิ เศษ ประเภทที่1

ระยะเวลา 2 ปี (ไม่เปิ ดในรอบการศึกษาตุลาคม)
จ่ายก่อนเริม่ เรียน
(หลังได้ใบพานัก
จากตม.)

รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

100,000 เยน

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร

1,400,000 เยน

ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ

ทุนการศึกษา

จ่ายหลังประกาศทุน
(หลังยื่นเอกสารการสมัคร)

1,400,000 เยน

เหลือค่าเล่าเรียนทีต่ อ้ งชาระเอง

100,000 เยน

ค่ายืนยันสิทธิในการสมั
์
คร

10,000 บาท

ทุนสนับสนุนการใช้ชีวติ ในเมือง
แต้มแทนเงินสดที่สามารถใช้ได้ในเมืองฮิกาชิคาวะ
(เติมให้ในบัตรแทนเงินสด HUC)

8,000 เยน/เดือน

*ในรอบตุลาคม 2022 ไม่มที ุนประเภทที่ 1 สาหรับบุคคลทัวไป
่

ทุนประเภทที่2

นักเรียนทุนพิ เศษ ประเภทที่2
ทุน 75 %

ระยะเวลา1ปี 6เดือน
รายละเอียด

จ่ายก่อนเริม่ เรียน
(หลังได้ใบพานักจากตม.)

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

100,000 เยน

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร

1,200,000 เยน

ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ
เหลือค่าเล่าเรียนทีต่ อ้ งชาระเอง

ทุนการศึกษา

จ่ายหลังประกาศทุน
(หลังยื่นเอกสารการสมัคร)

950,000 เยน
350,000 เยน

ค่ายืนยันสิทธิในการสมั
์
คร

10,000 บาท

ทุนสนับสนุนการใช้ชีวติ ในเมือง
แต้มแทนเงินสดที่สามารถใช้ได้ในเมืองฮิกาชิคาวะ
(เติมให้ในบัตรแทนเงินสด HUC)

③

8,000 เยน/เดือน

นักเรียนทุนพิ เศษ ประเภทที่2
ทุน 75 %

ระยะเวลา 2 ปี (ไม่เปิ ดในรอบการศึกษาตุลาคม)
รายละเอียด

จ่ายก่อนเริม่ เรียน
(หลังได้ใบพานักจากตม.)

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

100,000 เยน

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร

1,400,000 เยน

ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ
เหลือค่าเล่าเรียนทีต่ อ้ งชาระเอง

ทุนการศึกษา

จ่ายหลังประกาศทุน
(หลังยื่นเอกสารการสมัคร)

1,000,000 เยน
400,000 เยน

ค่ายืนยันสิทธิในการสมั
์
คร

10,000 บาท

ทุนสนับสนุนการใช้ชีวติ ในเมือง
แต้มแทนเงินสดที่สามารถใช้ได้ในเมืองฮิกาชิคาวะ
(เติมให้ในบัตรแทนเงินสด HUC)

8,000 เยน/เดือน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ประมาณ 30,000 เยน/6เดือน (จ่ายตอนเริม่ เทอมใหม่)
- ประกันสุขภาพประจาประเทศญีป่ ่ นุ ปี ละประมาณ 20,000 เยน (จ่ายตามจริง)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าธรรมเนียมสมัครสอบวัดระดับภาษาญีป่ ่ นุ (ผูส้ มัครสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครหรือไม่)
- ประกันอุบตั เิ หตุ (ผูส้ มัครสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครหรือไม่)

การเปลี่ยนหลักสูตร หรือ การขยายระยะเวลา
1.สาหรับผูส้ มัครทีต่ อ้ งการเปลีย่ นไปหลักสูตร 2 ปี หลังจากเข้าเรียนแล้ว ต้องชาระเงินเพิม่ จานวน 200,000 เยน
2. ผลการเรียน อัตราการเข้าเรียนและความประพฤติจะมีผลกับการพิจารณาคาร้องขอเพิม่ ระยะเวลาเรียน
3.เงือ่ นไขในการขอเพิม่ ระยะเวลา คือ ต้องมีผลการเรียนโดยรวมมากกว่า“良” และมีอตั ราการเข้าเรียน
มากกว่า 90% ขึน้ ไป
4.การเปิ ดรับคาร้องในการเปลีย่ นหลักสูตรหรือขยายระยะเวลา จะมีการแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า

④

แนะน
าหอพัก คร
เอกสารการสมั
• นักเรียนจะต้องอาศัยในหอพักของโรงเรียน ถ้าไม่มเี หตุจาเป็ นทีโ่ รงเรียนเห็นว่าสมควร จะไม่สามารถไปอยู่
ทีอ่ พาร์ทเม้นท์หรือทีอ่ ่นื ๆได้
• โรงเรียนหรือตัวแทนของหอพักจะตัดสินเลือกหอหรือห้องให้โดยยึดตาม”แบบสอบถามเกีย่ วกับหอพัก” ที่
นักเรียนกรอกมา
• อาจมีกรณีทห่ี อ้ งไม่ตรงความต้องการ
• ในกรณีหอพักนักเรียนเต็มจะมีการจัดให้ไปพักในทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ ตรียมไว้ให้แทน

Higashikawa International House (หอหญิง)

ค่าใช้จ่าย

สถานทีต่ งั ้
ระยะเวลาเดินทางจาก
หอพักไปโรงเรียน
อุปกรณ์และสิง่ อานวย
ความสะดวกส่วนรวม
อินเทอร์เน็ต
ค่าหอพัก
(ตะวันออก)

Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashi-machi, 3 Chome 4-16
มีรถบัสของโรงเรียนรับ-ส่งฟรี โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที (ต่อเทีย่ ว)
ห้องซักผ้า(ซัก-ปั น่ แห้งแบบหยอดเหรียญ),ห้องครัว, ห้องอาบน้าฝั กบัว, ไมโครเวฟ,ห้องอาบน้ารวม
*มีอาหารหอพัก เช้าและเย็น (ไม่รวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)*
Internet, Wi-fi (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
ห้อง 2 คน : 76,000 เยน/เดือน/คน จ่ายเอง 36,000 เยน/เดือน/คน (มีหอ้ งน้า/อาบน้าในตัว)

ค่าหอพัก
ห้อง 2 คน : 69,000 เยน/เดือน/คน จ่ายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไม่มหี อ้ งน้าส่วนตัว)
(ตะวันตก)
อื่นๆ

ค่าไฟและเครื่องทาความร้อน (ตามการใช้งานจริง/เดือน)

International House MA MAISON Higashikawa (หอรวม)
สถานทีต่ งั ้
ระยะเวลาเดินทางจาก
หอพักไปโรงเรียน
อุปกรณ์และสิง่ อานวย
ความสะดวกส่วนรวม
อินเทอร์เน็ต

Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashi-machi, 4 chome 3-10
มีรถบัสของโรงเรียนรับส่งฟรี โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที (ต่อเทีย่ ว)
ห้องซักผ้า(ซัก-ปั น่ แห้งแบบหยอดเหรียญ),ห้องครัว, ห้องอาบน้าฝั กบัว, ไมโครเวฟ,ห้องอาบน้ารวม
*มีอาหารหอพัก เช้าและเย็น (ไม่รวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)*
Internet, Wi-fi (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่าย

ค่าห้อง
ห้อง1คน 85,000 เยน/เดือน จ่ายเอง 45,000 เยน/เดือน (ไม่มหี อ้ งน้าในห้อง)
(ตะวันออก)
ค่าห้อง ห้อง1คน 79,000 เยน/เดือน จ่ายเอง 39,000 เยน/เดือน (ไม่มหี อ้ งน้าในห้อง)
(ตะวันตก) ห้อง2คน 69,000 เยน/เดือน/คน จ่ายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไม่มหี อ้ งน้าในห้อง)

อื่นๆ
ค่าไฟและเครื่องทาความร้อน (ตามการใช้งานจริง/เดือน)
*หอพักมีระบบรักษาความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าหอพัก แยกชัน้ ชาย-หญิ งชัดเจน

⑤

ข้อควรระวังในการกรอกเอกสารการสมัคร
• กรุณากรอกเอกสารให้เรียบร้อยอย่างระมัดระวังและครบถ้วน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
• เอกสารรับรองต่างๆจะต้องออกภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ณ วันปิ ดรับการสมัคร (เอกสารทีไ่ ม่มวี นั ที่
สามารถส่งมาก่อนได้) เช่น ปิ ดเดือนตุลาคม เอกสารไม่ควรออกก่อนเดือนกรกฎาคม
• ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล ในกรณีทเ่ี ขียนผิด ให้ขดี ฆ่า2เส้นทับบนข้อความทีเ่ ขียนผิด
*ถ้ามีจุดผิดมากเกินไปจะต้องเขียนใหม่
• ห้ามใช้ปากกาลบได้ หรือดินสอ กรอกเอกสารการสมัคร
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตในการกรอกได้ แต่เมื่อกรอกเสร็จแล้วต้องปริน้ ท์ออกมาเพื่อลงชื่อของตน
ด้วยปากกาสีน้าเงินเท่านัน้
• ทีอ่ ยู่ต่างๆ ควรเขียนตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ) ในการส่งเอกสารสานักงานจะสอบถามทีอ่ ยู่อกี ครัง้
• ระวังการสะกดภาษาอังกฤษต่างๆ เอกสารทุกฉบับต้องสะกดเหมือนกันเท่านัน้
• หากเอกสารใดทีร่ ะบุไว้ว่า “กรุณากรอกเอกสารด้วยตนเอง” กรุณากรอกเอกสารด้วยตนเองเท่านัน้
• ถ้ามีเอกสารทีไ่ ม่สามารถส่งได้ตอ้ งเขียนเหตุผลอธิบายเป็ นภาษาญีป่ ่ นุ
• เอกสารทุกฉบับต้องออกเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปนเท่
ุ่ านัน้ ในกรณีทเ่ี ป็ นเอกสารแปลต้องระบุช่อื
สังกัดและช่องทางการติดต่อของผูแ้ ปล ควรให้ผแู้ ปลตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยและลงชื่อรับรอง
ความถูกต้องของการแปล(ถ้าผูแ้ ปลอยู่ที่ประเทศไทยควรเป็ นการเซ็นด้วยปากกาแล้วส่งฉบับจริง)
พร้อมแนบเอกสารต้นฉบับด้วย *ขอให้เลือกใช้บริการกับสานักงานแปลภาษาทีน่ ่าเชื่อถือ ในกรณีทแ่ี ปลแล้วมี
ความหมายผิดพลาดจะส่งผลต่อผลการตัดสินของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้
• เอกสารที่จดั ทาด้วยตนเองเพือ่ ชี้แจงส่งประกอบการสมัครต้องออกเป็ นฉบับภาษาญี่ปนเท่
ุ่ านัน้
• เอกสารการสมัครที่ส่งมาแล้ว ถึงแม้ว่าผลการสมัครจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตาม จะไม่มีการคืนเอกสาร
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น ทัง้ นี้ สามารถยื่นความประสงค์ขอรับเอกสารสาคัญที่ออกได้ครัง้ เดียวคืนได้
เช่น ใบประกาศนี ยบัตรจบการศึกษา โดยเขียนลงในรายการขอเอกสารคืนและยื่นใบสาเนาสีของ
เอกสารที่ต้องการขอคืนแนบมาด้วย 1 ฉบับ
• ถ้าเคยยื่นเรื่องขอทาเอกสารเพื่อไปเรียน ทางาน ฝึ กงานที่ญี่ปนุ่ แม้จะยังไม่เคยขอวีซ่า ผลออกมาไม่
ผ่านอนุมตั ิ หรือเคยยกเลิ กและคืนเอกสารไปแล้ว จาเป็ นต้องแจ้งกับสานักงานด้วย ไม่ว่าจะเป็ นคน
ยื่นเรื่องขอเองหรือผ่านเอเจนซี่ สถาบันการศึกษา หรือบริษทั (ไม่ว่าจะระยะเวลาสัน้ หรือยาว)
• นอกจากเอกสารทีจ่ ะให้ส่งตามในรายละเอียดเล่มนี้แล้ว อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมในภายหลัง
แตกต่างกันไปในผูส้ มัครแต่ละคน
• เอกสารปลอมแปลง เอกสารทีม่ ขี อ้ มูลเป็ นเท็จ รวมถึงการให้ขอ้ มูลเท็จและการปกปิ ดข้อมูลต่าง ๆ จะส่งผลให้
ผูส้ มัครไม่ได้รบั พิจารณาใดๆ ทัง้ สิน้ ผูส้ มัครจะถูกบันทึกประวัตแิ ละอาจส่งผลให้ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้า
ประเทศญี่ปนอี
ุ่ กตลอดไป

⑥

การเตรียมเอกสารสาหรับผูส้ มัคร
ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบฟอร์ม)
• ผู้สมัครต้องเป็ นผูก้ รอกเอกสารเองทัง้ หมด ตรวจสอบชื่อให้ตรงกับหนังสือเดินทาง
• กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนด้วยปากกา (ห้ามใช้ปากกาลบได้หรือดินสอ) หรือกรอกผ่านคอมพิวเตอร์หรือ
อื่นๆ แต่การลงชื่อผูส้ มัครต้องใช้ปากกาในการลงชื่อเท่านัน้ (จะมีระบุในตัวอย่างการกรอก)
• กรุณาชีแ้ จงรายละเอียดกรณีทม่ี ชี ่วงเวลาว่าง นอกเหนือจากช่วงเวลาเรียนหรือทางานตามตารางทีใ่ ห้กรอก
• ข้อมูลจาพวก เดือน ปี ทีเ่ ข้าการศึกษาและจบการศึกษากรุณากรอกโดยตรวจเทียบกับหนังสือรับรองหรือ
หลักฐานทีม่ ี
• กรุณากรอกสถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียน, สถานทีท่ างานให้ครบถ้วนไปจนถึงเลขทีต่ งั ้ (ให้ตรงตามเอกสารของที่
นัน้ ๆ)

เอกสารชี้แจงเหตุผลที่ต้องการเข้าศึกษา (ตามแบบฟอร์ม)
• กรุณากรอกเอกสารเป็ นภาษาญีป่ ่ นุ เท่านัน้ ถ้ากรอกเป็ นภาษาอืน่ ต้องแนบคาแปลภาษาญีป่ ่ นุ มาด้วย
• หัวข้อสาหรับเอกสารคือ “จุดมุ่งหมายในการมาประเทศญีป่ ่ นุ กับประวัตกิ ารศึกษา” โดยชีแ้ จงรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาญีป่ ่ นุ และเส้นทางชีวติ ในอนาคตหลังจบการศึกษาพร้อมเหตุผลอย่างเป็ น
รูปธรรม เนื้อหาในเรียงความจะต้องตรงกับแนวทางหลังจบการศึกษาทีก่ รอกในใบสมัครด้วย
*หากพืน้ ทีใ่ นเอกสารไม่เพียงพอ สามารถแนบเอกสารเพิม่ เติมได้ (ตามแบบฟอร์ม)

รูปถ่ายขนาด 4CM x 3CM จานวน 6 ใบ (รวมที่ติดที่ใบสมัคร)
• เขียนชื่อและสัญชาติหลังรูปถ่ายทุกใบเป็ นภาษาอังกฤษ โดยระมัดระวังไม่ให้รปู เลอะ
• ต้องเป็ นขนาด 3x4 cm เท่านัน้ ในกรณีขนาดเล็กหรือใหญ่ไป จะต้องส่งใหม่

แบบสอบถามเกี่ยวกับหอพัก (ตามแบบฟอร์ม)
• เลือกตามลาดับความต้องการโดยใส่ตวั อักษรแสดงชนิดของห้องทีต่ อ้ งการ

ใบรับรองการสาเร็จการศึกษาระดับสูงสุดภาษาอังกฤษ
(ตัวจริงและสาเนา)
• ผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว กรุณาส่ง
1) ใบรับรองการสาเร็จการศึกษาสูงสุดฉบับจริงและสาเนา พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญีป่ ่ นุ
2) ใบรับรองผลการเรียน (transcript) ฉบับจริงและสาเนา
• ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ กรุณาส่งกรุณาส่ง
1) ใบรับรองจบการสาเร็จการศึกษาสูงสุด ฉบับจริงและสาเนา พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญีป่ ่ นุ
2) ใบรับรองผลการเรียนการศึกษาสูงสุด (transcript) ฉบับจริงและสาเนา
3) ใบรับรองสถานภาพการเป็ นนักศึกษาปั จจุบนั ฉบับจริงและสาเนา พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญีป่ ่ นุ
4) ใบรับรองผลการเรียนปั จจุบนั (transcript) ฉบับจริงและสาเนา
*ใบรับรองผลการเรียนไม่จาเป็ นต้องแปลเป็ นภาษาญีป่ ่ ุน แต่ถา้ เอกสารเป็ นภาษาไทยต้องแปลอังกฤษ
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ตัวอย่าง นายA ผูส้ มัครทุนการศึกษานี้ กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ ปริญญาตรี นายA ต้องส่ง 1.ใบรับรองการจบการศึกษา
ระดับมัธยมปลายภาษาอังกฤษและเอกสารแปลภาษาญีป่ ่ ุน 2.ใบรับรองผลการเรียนระดับชัน้ มัธยมปลายภาษาอังกฤษ
3.ใบรับรองการเป็ นนักศึกษาในปั จจุบนั ภาษาอังกฤษและเอกสารแปลภาษาญี่ป่ ุน 4.ใบรับรองผลการเรียนในปั จจุบนั
ภาษาอังกฤษ
**รวมถึงนักศึกษาทีก่ าลังจะจบการศึกษาแต่ยงั ไม่ได้รบั ใบรับรองการจบการศึกษาด้วย**

ใบรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่ (ตัวจริงและสาเนา)
• ผูส้ มัครจาเป็ นต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาญีป่ ่ นุ JLPT ตัง้ แต่ระดับN5 ขึน้ ไปหรือการสอบทีส่ านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ประเทศญีป่ ่ นุ รับรองว่ามีระดับเทียบเท่า เช่น J-Test ตัง้ แต่ระดับ F-G โดยมี 250 คะแนนขึน้ ไป,
JPT มากกว่า 315 คะแนน
• สาหรับผูท้ ใ่ี ช้ชวโมงเรี
ั่
ยน 150 ชัวโมง
่ ในการยื่นต้องมีเอกสารรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภายในใบรับรอง
ควรจะต้องมีระยะเวลาการเรียน, จานวนชัวโมงเรี
่
ยน, อัตราการเข้าเรียน, หนังสือประกอบการเรียนเขียน
อยู่(ถ้ามีขอ้ มูลดังกล่าวไม่ครบต้องเขียนชีแ้ จงด้วยตัวเอง) *สามารถใช้เอกสารทีข่ อจากสถาบันได้
• สาหรับผูท้ เ่ี คยเข้าสอบการทดสอบภาษาญีป่ ่ นุ กรุณาส่งใบรับรองการสอบผ่านตัวจริง, ใบรับรองคะแนนตัว
จริงโดยไม่เกีย่ วกับว่า ผ่านหรือไม่เพื่อประกอบการพิจารณา
*ไม่ได้มกี ารจากัดอายุของเอกสารว่าต้องภายในกีป่ ี แต่ตอ้ งส่งเอกสารฉบับจริงเท่านัน้

สาเนาทะเบียนบ้านที่ออกจากเขตฉบับภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
• สาเนาสีหนังสือเดินทาง (เล่มปัจจุบนั และเล่มเก่า) และสาเนาสีตราปั ม๊ เข้าประเทศญีป่ ่ นุ ทุกครัง้ (ถ้าทาหาย
หรือจาไม่ได้กรุณาไปขอประวัตกิ ารเดินทางจากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองในไทย)
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันทีเ่ ดินทางกลับหลังจบหลักสูตร
*สาหรับภาคการศึกษาตุลาคม 2022 อนุโลมให้ใช้หนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุก่อนเดือนกันยายน 2565*
• เอกสารรับรองการทางาน สาหรับผูท้ ม่ี ปี ระวัตกิ ารทางาน (เอกสารรับรองการทางานต้องระบุช่อื องค์กร, ทีอ่ ยู่,
เบอร์ตดิ ต่อ, วันทีอ่ อกเอกสารและชื่อเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ)
• ในกรณีทท่ี ง้ิ ครอบครัวทีอ่ ยูป่ ระเทศของตน (คู่สมรส ,ลูก) จะต้องชีแ้ จงรายละเอียดการใช้ชวี ติ ของครอบครัว
• ในกรณีเคยเปลีย่ นชื่อและมีช่อื เก่าอยู่ในเอกสารทีส่ ่งมาหรือเคยยื่นเรื่องหรือเดินทางเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ด้วยชื่อ
เก่า จะต้องส่งใบรับรองการเปลีย่ นชื่อ พร้อมทัง้ เขียนใบชีแ้ จงเกีย่ วกับเหตุผลทีเ่ ปลีย่ นชื่อ
• ในกรณีทผ่ี สู้ มัครใช้นามสกุลหรือสะกดนามสกุลไม่เหมือนกับบิดาหรือมารดาผูท้ ร่ี บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย จาเป็ น
จะต้องเขียนใบชีแ้ จงเกีย่ วกับสาเหตุทน่ี ามสกุลไม่เหมือนกัน(ถ้าไม่ได้ให้มารดาหรือบิดาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายไม่จาเป็ นต้องส่งใบชีแ้ จงนี้)

⑧

เอกสารสาหรับผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
เอกสารแสดงความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามแบบฟอร์ม)
• กรุณาให้ผรู้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายกรอกเอกสารด้วยตัวเองเท่านัน้ สามารถกรอกผ่านคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆได้
แต่ในส่วนชื่อต้องลงชื่อด้วยปากกาน้าเงินเท่านัน้
• กรุณาอธิบายถึงเหตุผลทีจ่ ะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยละเอียด เฉพาะกรณีทผ่ี รู้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ใช่ตวั เอง
หรือบิดามารดาของตน ขอให้เขียนเอกสารแยกกับแบบฟอร์มและลงชื่อรับรองด้วย
*เอกสารแยกควรเขียนระบุถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มัครและผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ชดั เจน และบอก
สาเหตุว่าทาไมถึงต้องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ โดยเขียนเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ แต่ตอ้ งแนบ
ฉบับแปลญีป่ ่ นุ *
• ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต้องสามารถระบุความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัครได้อย่างชัดเจน

หนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชีและStatement ย้อนหลัง
6 เดือน ภาษาอังกฤษ
• ใช้บญ
ั ชีเงินฝาก (Saving Account) ซึง่ ไม่มกี ารกูห้ รือติดหนี้
• *เอกสารสองอย่างนี้ควรออกพร้อมกัน วันเดียวกัน และยอดเงินสุดท้ายควรตรงกัน ตรวจสอบการสะกดชื่อ
และเลขบัญชีดว้ ย*
• หนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Bank Certificate) ต้องระบุช่อื เจ้าของบัญชี เลขทีบ่ ญ
ั ชี และจานวน
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
• Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับรับรองจากธนาคารทุกหน้า)
• จะต้องมีสถานะทางการเงินทีม่ ั ่นคงเพียงพอในการชาระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวันได้ตลอด
หลักสูตร
วิ ธีคานวนยอดเงิ นคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตา่
• ขัน้ ตอนที่ 1 ค่าเรียนโครงการทีต่ อ้ งการสมัคร
• ขัน้ ตอนที่ 2 ค่ า หอขัน้ ต่ า 29,000 เยนต่ อ เดือ น (หรือ ค านวนด้ว ยค่ า ใช้จ่า ยหอพัก ที่เ ราต้อ งการพัก ) X
ระยะเวลาโครงการทีต่ อ้ งการสมัคร
• ขัน้ ตอนที่ 3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน X ระยะเวลาโครงการทีต่ อ้ งการสมัคร
• (โดยทัวไปค่
่ ากิน และค่าของใช้ส่วนตัว ประมาณเดือนละ 30,000 เยน)
• ขัน้ ตอนที่ 4 นาผลลัพธ์จากขัน้ ตอนที่ 1–3 บวกกันเป็ นผลรวมค่าใช้จ่าย และนาไปคูณกับ 0.3 จะได้ประมาณ
การเป็ นเงินบาท
ตัวอย่าง ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ค่าเรียน ¥250,000 + ค่าหอ (¥29,000 x18 เดือน = ¥522,000) + ค่าใช้จ่าย (ตาม
พฤติกรรมผูส้ มัคร)(¥30,000 x 18 เดือน = ¥540,000) = ¥1,312,000 หรือคิดเป็ นเงินไทยคร่าวๆ คือ 393,600 บาท

⑨

เอกสารชี้แจงความสัมพันธ์กบั ผู้สมัคร
• สาเนาทะเบียนบ้านทีอ่ อกจากเขตฉบับภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มัครและผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ตัวอย่าง ในกรณีทผ่ี รู้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ใช่บดิ ามารดา
นายA ผูส้ มัครทุนการศึกษานี้ มีผรู้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็ นคุณลุ ง (คุณลุงทีเ่ ป็ นพีช่ ายของพ่อ) ต้องเตรียมเอกสารของ
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. คัดสาเนาทะเบียนบ้านทีอ่ อกจากเขตของคุณลุงฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
2. คัดสาเนาทะเบียนทีอ่ อกจากเขตของคุณพ่อฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
ขอให้ตรวจสอบว่าชื่อบิดามารดาของทัง้ สองตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงควรรีบแจ้งกับทางเขต

เอกสารรับรองสถานภาพการทางานของผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
• ถ้าเป็ นพนักงานบริษทั หรือลูกจ้าง ต้องยื่นใบรับรองสถานภาพการทางาน(ฉบับจริง)ทีอ่ อกโดยบริษทั หรือ
หน่วยงาน ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการทางาน และเงินเดือน(หรือรายได้ต่อเดือน)เป็ นภาษาอังกฤษหรือญีป่ ่ นุ
• ถ้าเป็ นกรรมการบริหารบริษทั จะต้องยื่นสาเนาใบจดทะเบียนบริษทั ภาษาอังกฤษร่วมกับเอกสารรับรอง
สถานภาพการทางาน(ฉบับจริง)ทีอ่ อกในชื่อบริษทั ในข้างบน
• ถ้าประกอบกิ จการส่วนตัว จะต้องยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์, บัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ,
ทะเบียนการค้า รวมถึงถ่ายรูปสถานทีท่ างานพร้อมแจ้งเกีย่ วกับรายละเอียดประกอบแนบมาด้วย

⑩

ข้อควรระวัง
ในบางกรณี อาจมีนักเรียนต่างชาติทต่ี งั ้ ใจเข้ามาศึกษาในประเทศญี่ป่ นุ แต่ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ในตอนแรกได้ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น เส้นทางหรือจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่ไม่ชดั เจน หรือขาดแรงจูงใจใน
การศึกษาเล่าเรียน จนกระทังประสบความยากล
่
าบากในการศึกษาต่อ และเป็ นอุปสรรคต่อการขอต่ออายุวซี ่าและต้อง
กลับประเทศไปในทีส่ ุด
การที่จะสัมฤทธิผลในการเรี
์
ยนรูภ้ าษาต่างประเทศนัน้ นักเรียนจะต้องมีความพยายามและความตัง้ ใจเป็ น
อย่างสูงทีจ่ ะบรรลุจุดมุ่งหมายของตนในขณะทีท่ าการศึกษาเล่าเรียนท่ามกลางวัฒนธรรมทีไ่ ม่คนุ้ เคย
โดยเฉพาะโรงเรียนของเรา หลักสูตรการเรียนการสอนของเรา ได้ถูกจัดสรรขึน้ โดยคาดหวังให้นักเรียนมีการ
ทาการบ้าน เตรียมบทเรียนล่วงหน้า และทบทวนบทเรียนด้วย การจะเอาใจใส่และตัง้ ใจทาสิง่ เหล่านี้ให้สาเร็จได้นัน้
ต้องอาศัยความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจเป็ นอย่างมาก อีกทัง้ ต้องมีสถานะทางการเงินที่ม ั ่นคงเพียงพอที่จะ
รับประกันได้ว่า นักเรียนจะสามารถดาเนินชีวติ อยู่ในประเทศญีป่ ่ นุ ได้โดยไม่ลาบาก
ทางโรงเรียนมีความจาเป็ นที่จะต้องปฏิเสธรับนักเรียนที่มวี ตั ถุประสงค์หรือแรงจูงใจในการเข้าศึกษาที่ไม่
ชัดเจน นักเรียนทีข่ าดการเตรียมตัวทีเ่ พียงพอ หรือขาดความพร้อมในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ นี้เพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เพียบพร้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอสาหรับนักเรียนทีม่ จี ุดมุ่งหมายทีจ่ ะศึกษา
เล่าเรียนอย่างจริงจัง
ทางโรงเรียนก็มกี ฎข้อบังคับทีเ่ ข้มงวดกับนักเรียนทีส่ ามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนได้สาเร็จ เช่นกัน หากอัตรา
การเข้าเรียนไม่90%ตามเกณฑ์ นักเรียนอาจถูกขอให้ออกได้
ก่อนที่จะทาการสมัคร ทางโรงเรียนขอแนะนาให้ผู้สมัครพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับจุ ดประสงค์ใ นการศึก ษา
ภาษาญีป่ ่ นุ เส้นทางหรือแผนการในอนาคต ฯลฯ กับผูป้ กครองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้เรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมต่อ
การศึกษาในต่างประเทศ
≪กรณีออกจากสถานะการเป็ นนักเรียนของสถาบันฮอกโกกลางคัน≫
กรณีผสู้ มัครเข้าเรียนด้วยทุนจากสถาบันฮอกโกหรือทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ออกจากสถานะการเป็ น
นักเรียนของสถาบันกลางคัน ด้วยเหตุผลต่างๆ ผู้สมัครผู้นัน้ ต้องชาระค่าเรียนตามระเบียบให้ครบถ้วนเสียก่อนจึง
สามารถยื่นใบลาออกได้
≪กรุณาท าบัต รเครดิต การ์ดประเภท VISA หรือ MASTER CARD ให้เรีย บร้อยก่อนเดินทางเข้า ประเทศ
ญีป่ ่ นุ เพื่อใช้สาหรับทาสัญญาขอใช้หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือในประเทศญีป่ ่ นุ ≫
หลังจากการสมัครเข้าเรียนแล้ว ผู้สมัครต้องทาสัญญาขอหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือที่สามารถใช้งานได้ใน
ประเทศญี่ป่ ุนเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารธุระต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและตัวผูส้ มัคร ในการนี้จาเป็ นต้องใช้บตั ร VISA
หรือ MASTER CARD จึงขอให้ผสู้ มัครเตรียมทาบัตรให้เรียบร้อยและนาติดตัวมาทีญ
่ ป่ี ่ นุ ด้วย

⑪

ข้อควรระวังในการกรอกเอกสารของผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

ประวัติผ้รู บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย

• กรณีทเ่ี ป็ นบิดามารดาของผูส้ มัครจะต้องอธิบายสถานะทางการเงินและความสามารถในการชาระเงินมาด้วย
• กรณีท่ผี ู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็ นเครือญาติ นอกเหนือจากลาดับชัน้ ที่ 2 ตามกฎหมาย จะต้องเขียนอธิบาย
รายละเอียดตัง้ แต่ช่วงระยะเวลาทีร่ จู้ กั กับผูส้ มัคร สถานภาพความสัมพันธ์ ณ เวลาปั จจุบนั กับผูส้ มัคร รวมถึง
เหตุผลทีย่ นิ ยอมเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย

วิธีการชาระเงิน
• ต้องชาระเงินค่าเล่าเรียนก่อนเข้ารับการศึกษาในบัญชีทท่ี างโรงเรียนได้ระบุไว้ก่อนเข้าเรียน ทางสานักงาน
จะแจ้งให้ทราบหลังผลใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยออกมาแล้ว
• (ข้อควรระวัง) ในกรณีทส่ี ั ่งจ่ายเงินจากต่างประเทศ ผู้สมัครต้องรับผิ ดชอบค่าธรรมเนี ยมในการส่งหรือ
โอนจากธนาคารเอง หรือในกรณี ที่โอนเงิ นภายในประเทศผู้สมัครต้องชาระภาษีมูลค่าเพิ่ มด้วย
• เงิ นสาหรับแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนหรือเงิ นสาหรับการใช้ชีวิตสามารถโอนเข้าบัญชีญี่ปุ่นของนักเรียน
เนื่ องจากนักเรียนทุกคนจะต้องมีบญ
ั ชีญี่ปนเป็
ุ่ นของตัวเอง

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวิต
• กรอกจานวนเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมาด้วย (รวมค่าหอพักและค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวันต่อเดือน)
• สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวติ ขณะอยู่ทญ
่ี ป่ี ่ ุนนัน้ ไม่ได้มเี พียงค่าเรียนและค่าหอพักเท่านัน้ แต่ยงั มีค่าไฟ
ค่ากินอยู่ ค่าของใช้ส่วนตัว ค่าโทรศัพท์(ถ้ามี) ค่าประกันสุขภาพ อีกด้วย เพราะฉะนัน้ ไม่ควรกาหนดจานวน
เงินทีจ่ ะทาให้การดาเนินชีวติ เป็ นไปด้วยความยากลาบากมากจนเกินไป
• นักเรียนที่มคี วามประสงค์ทางานพิเศษจะต้องทาการขออนุ ญาตจากทางโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการ
เรียนและพฤติกรรมในช่วงเวลา 3 เดือนแรกเป็ นสาคัญ
• โรงเรียนขอปฏิเสธนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนโดยให้ความสาคัญกับการทางานพิเศษมากกว่า ขอให้ระวังด้วย

อื่นๆ
•
•
•
•

สาหรับผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต้องกรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษหรือญีป่ ่ นุ เท่านัน้
ในการเซ็นชื่อขอให้เจ้าตัวเป็ นคนเซ็นโดยเขียนชื่อเต็มด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ในกรณีเขียนด้วยมือ เอกสารทีม่ ลี ายมือเหมือนกับใบสมัครจะไม่ได้รบั การยอมรับ
ทีอ่ ยู่หา้ มย่อ เขียนตามทีอ่ ยู่ในเอกสารต่าง ๆ และระมัดระวังเรื่องการสะกด

การลงทะเบียนชื่อผู้ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน
• ขอให้เขียนชื่อเต็มของครอบครัวหรือญาติผสู้ มัครด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
• ถ้ามีญาติเป็ นผูท้ บ่ี รรลุนิตภิ าวะ(เกิน20ปี )อาศัยอยู่ในญีป่ ่ นุ เกิน1ปี ขอให้แจ้งมาด้วย

⑫

สาหรับผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกจากทางสถาบันแล้ว
1. ผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกจากทางสถาบันแล้ว ต้องชาระค่ายืนยันสิทธิในการสมั
์
ครกับทางสานักงานฯ 10,000 บาท
สาหรับค่าดาเนินการจัดส่งเอกสารทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. สานักงานฯจะส่งเอกสารทัง้ หมดให้ทางสถาบัน ทางสถาบันและทางสานักงานฯไม่มกี ารคืนค่ายืนยันสิทธิใน
์
การสมัครในทุกๆกรณี
3. ใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย (COE) จะใช้เวลาในการดาเนินการนานถึงประมาณ 3 – 4 เดือน โดยผล
การออกใบรับรองเป็ นผลการตัดสินอันเด็ดขาดจากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญีป่ ่ นุ
- รอบเดินทางเดือนเมษายน จะได้รบั ใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยประมาณช่วงเดือนมีนาคม
- รอบเดินทางเดือนตุลาคม จะได้รบั ใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยประมาณช่วงเดือนกันยายน
4. ระหว่างรอผลจากทางสานักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ป่ นุ ทางสถาบันต้องการให้ผสู้ มัครทุกท่านศึกษา
เกี่ยวกับประเทศญี่ป่ ุนในด้านต่างๆ อาทิเช่น เกี่ยวกับการซื้อยารักษาโรคในประเทศญี่ป่ ุน การเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลที่ญ่ปี ่ ุน วิธกี ารเดินทางไปหรือภายในประเทศญี่ป่ ุน สิง่ ของต้องห้ามในประเทศญี่ป่ ุน
ประกันอุบตั เิ หตุและสุขภาพในประเทศญีป่ ่ นุ สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพภูมอิ ากาศ และอื่นๆ เป็ นต้น
5. เมื่อสานักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญีป่ ่ ุนประกาศผลใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย ผูส้ มัครต้องนาไป
ดาเนินการขอวีซ่าด้วยตนเองต่อในลาดับต่อไป
6. วันเดินทางเข้าประเทศญี่ป่ ุนทางสถาบันจะไปรับผู้สมัครทุกท่านเพียงครัง้ เดียวที่สนามบินชินจิโตเสะ(NewChitose; CTS) นอกเหนือจากรอบทีต่ กลงกันไว้แล้ว ผูส้ มัครต้องเดินทางมายังหอพักด้วยตนเอง
*ทางสานักงานฯ จะแจ้งจุดนัดพบและเวลา ภายหลัง*
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
7. (โปรดระวัง) สาหรับผูท้ ม่ี โี รคประจาตัวกรุณานาใบรับรองแพทย์และยาสารองฉุกเฉินไปด้วย
ข้อควรระวังพิ เศษสาหรับช่วงโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)กาลังระบาด
8. ในการสมัครช่วงที่โควิด -19ยังระบาดอยู่ มีความเสี่ยงที่ผู้สมัครจะไม่ได้เดินทางตามกาหนดการปกติ โดย
อาจจะต้องเลื่อนการเดินทางไป 1 เดือน – 1 ปี ตามแต่มาตรการของประเทศญีป่ ่ นุ ในเวลานัน้ ๆ เมื่อเดินทาง
ได้แล้ว สานักงานจะแจ้งให้ทราบถึงสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั สิ าหรับการเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ในขณะนัน้ อีกครัง้
9. ในกรณีทผ่ี สู้ มัครถูกเลื่อนการเดินทาง ผูส้ มัครจะได้รบั ทุนเช่นเดิมและสามารถเลือกทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางไป
ก่อนจนกว่าจะสามารถเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
10. หลังได้รบั การคัดเลือกและได้รบั อนุ มตั ิใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยทางเมืองจะไม่ยกเลิกทุนของผูส้ มัคร
โดยไม่ได้รบั ความยินยอมของผูส้ มัครโดยเด็ดขาด ในกรณีผสู้ มัครไม่ต้องการไปศึกษาต่อทีเ่ มืองฮิกาชิคาวะ
แล้ว ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูแ้ จ้งความประสงค์ขอยกเลิกทุนกับสานักงานด้วยตัวเอง

⑬

เอกสารการสมัครส่งมาได้ที่
Higashikawa (Thailand) Co.,Ltd
อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 3(อาคารA) ชัน้ 4 เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 THAILAND
เวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Tel: 02-430-6150, 080-045-5658, 092-257-5658
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามหรือส่งเอกสารการสมัคร ก่อน 16.00 น.
หมายเหตุ1 กรุณาส่งเอกสารก่อนการปิ ดรับสมัคร 2 อาทิตย์ เพื่อผลประโยชน์ของตัวผูส้ มัครเอง

ปิ ดรับเอกสารการสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
ช่องทางติ ดต่อ
E-MAIL : higashikawa.th@gmail.com
โทร 02 430 6150, 080 045 5658, 092 257 5658

⑭

ตารางในหนึ่งปีของโรงเรียนฮอกโก

夏休み＝วันหยุดฤดูร้อน 冬休み＝วันหยุดฤดูหนาว 春休み＝วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ

คาบเรียนในแต่ละวัน อาจจะมีเปลีย่ นแปลงตามช่วงเวลาและระดับภาษาของผู้สมัคร

*ช่วงบ่าย 13:15 ~ 14:15 จะเป็นช่วงทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง ถ้ามีคำถามให้ถามครูได้ และจะมีการติวสอบเพือ่ สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 2 ครั้ง/
สัปดาห์

