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เก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มลูสว่นบุคคลเกีย่วกบัชื่อ ทีอ่ยูท่ีท่างสถาบนัไดร้บัในขัน้ตอนการรบัสมคัรนัน้ ทาง
สถาบนัจะน าไปใชด้งัต่อไปนี้ 

1. ประกาศผลการคดัเลอืก และจดหมายตอบรบั 
2. แจง้ขา่วสารใหผู้ท้ีผ่่านการคดัเลอืก 
3. จดัท าเอกสารทางสถติติ่างๆ โดยไมร่ะบุตวับุคคล 
4. การยืน่เรื่องขอใบรบัรองสถานภาพการอยูอ่าศยั  

(ทางสถาบนัจะเป็นผูด้ าเนินการให)้ 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบว่า ทางเราจะใชข้อ้มลูของท่านเพือ่ด าเนินการในเรื่องทีไ่ดก้ล่าวมา
ขา้งตน้เท่านัน้ 
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การรบัสมคัรและระยะเวลาของหลกัสตูร 

สาขา ระยะเวลาของหลกัสตูร ลกัษณะการศกึษาต่อ
ต่างประเทศ 

ระยะเวลารบัสมคัร 

ภาควชิาสาขาภาษาญีปุ่่ น 
(เขา้ศกึษาในเดอืน 
ตุลาคม 2022)  

หลกัสตูร 
1 ปี 6 เดอืน 

นักเรยีน 
(Student Visa) 

รอบแรก 
วนัที ่13 ม.ค. - 31 ม.ีค. 2565 

รอบสอง* 
เปิดถงึ 31 พ.ค. 2565 

*ในกรณีผูส้มคัรครบจ านวนที่
ก าหนดแลว้ จะไม่เปิดรอบสอง 

ภาควชิาสาขาภาษาญีปุ่่ น 
(ไม่มใีนเดอืนตุลาคม) 

หลกัสตูร 
2 ปี  

นักเรยีน 
(Student Visa) 

- 

คอรส์เพื่อมุ่งสู่การผ่านJLPT โดยเน้นการเรยีนแบบองคร์วม 4 ทกัษะ ”การฟัง การพดู การอ่าน การเขยีน” 

คณุสมบติัผู้สมคัร 
(1) ผูท้ีม่คีุณสมบตัใินการเรยีนต่อสถาบนัการศกึษาเช่นมหาวทิยาลยัโดยผ่านหลกัสตูรการศกึษาชัน้กลาง

(มธัยมศกึษา)แลว้ 
(2) ผูท้ีส่ามารถรบัผดิชอบค่าเล่าเรยีนและค่าใชจ้่ายในการด ารงชวีติตลอดหลกัสตูรทีป่ระเทศญีปุ่่ นได้ 
(3) ผูท้ีม่สุีขภาพร่างกายและจติใจแขง็แรง สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

และกฎระเบยีบของทางโรงเรยีนได ้
(4) กรณีเป็นผูเ้ยาว ์ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครองเรยีบรอ้ยแลว้ 
(5) ผูท้ีม่คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไดร้บัอนุญาตและเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามขัน้ตอนทางกฎหมายอย่างถูกตอ้ง 
(6) ผูท้ีไ่ม่เคยเรยีนภาษาญีปุ่่ นทีโ่รงเรยีนสอนภาษาในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 6 เดอืน  

*ถา้เป็นการไปเรยีนในมหาวทิยาลยัทีญ่ีปุ่่ นจะไม่เกีย่วกนั ขอใหส้อบถามกบัส านักงานอกีครัง้ 
(7) ผูท้ีเ่คยผ่านการสอบวดัระดบัความสามารถภาษาญีปุ่่ นหรอืมคีวามสามารถทางภาษาญีปุ่่ นตามตาราง 

คอรส์ ระดบัทีจ่ าเป็น 

คอ
รส์
 1
 ปี
 6
เด
อืน

 

• JLPT N5 
• JPT มากกว่า 315 คะแนน 

• J-TEST F・G มากกว่า 250 คะแนน 

• NAT-TEST ระดบั 5 
• TOP-J ระดบัตน้ A5 
• ใบรบัรองทีย่นืยนัว่าเรยีนภาษาญีปุ่่ นมาแลว้150 ชัว่โมง 
• ความสามารถทางภาษาญีปุ่่ นทีเ่ทยีบเท่ากบัการสอบขา้งตน้ทีส่ านักงาน
ตรวจคนเขา้เมอืงประจ าประเทศญีปุ่่ นรบัรอง 
 

สาขาท่ีเปิดรบัสมคัร 
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วิธีการคดัเลือก 
พจิารณาจากเอกสารการสมคัรทัง้หมด 

การประกาศผลการคดัเลือก 
หลงัจากด าเนินการคดัเลอืก ส านักงานประจ าในแต่ละประเทศจะท าการแจง้ผลการคดัเลอืกแบบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไปยงัผูส้มคัร 

ระบบทุนการศึกษาเมืองฮิกาชิคาวะ 
 เมอืงฮกิาชคิาวะพรอ้มทีจ่ะสนับสนุนการใชช้วีติและส่งเสรมิกจิกรรมในการเรยีนรูต้่างๆ และเพื่อสรา้งบุคลากร
ทีจ่ะสามารถท าประโยชน์ใหก้บัประชาคมโลกได ้จงึไดจ้ดัตัง้ระบบทุนการศกึษาขึน้มา 2 ประเภท คอื“นักเรยีนทุนพเิศษ
ประเภทที ่1 ของเมอืงฮกิาชคิาวะ”และ“นักเรยีนทุนพเิศษประเภทที ่2 ของเมอืงฮกิาชคิาวะ”  
 ทุนการศึกษาดงักลา่วไม่ต้องใช้ทุนคืนในภายหลงั 
*แต่ในกรณีท่ีผู้สมคัรออกหลกัสูตรก่อนเวลา จะต้องคืนทุนเตม็จ านวนให้กบัทางเมือง* 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ทุนประเภทท่ี1 

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 

นัก
เร
ียน

ทุน
พิเ
ศษ

 ป
ระ
เภ
ทที่

1 
  (เฉ

พา
ะนั

กศึ
กษ

าที่
ได้

รบั
ทุน

จา
กม

หา
วิท

ยา
ลยั

ที่ท
 าM

OU
 

กบั
เมื
องฺ

กา
ชิค

าว
ะ)
 

รายละเอยีด 
จ่ายก่อนเริม่เรยีน 
(หลงัไดใ้บพ านัก

จากตม.) 
ทุนการศกึษา 

จ่ายหลงัประกาศทุน 
(หลงัยื่นเอกสารการสมคัร) 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร 1,200,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ  1,200,000 เยน  

เหลอืค่าเล่าเรยีนทีต่อ้งช าระเอง 100,000 เยน   

ค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัร   10,000 บาท 

 
ทุนสนับสนุนการใชช้ีวติในเมอืง 

 

แตม้แทนเงินสดที่สามารถใชไ้ดใ้นเมืองฮิกาชิคาวะ 

(เติมใหใ้นบตัรแทนเงินสด HUC) 

 

8,000 เยน/เดือน 
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ระยะเวลา 2 ปี(ไม่เปิดในรอบการศึกษาตลุาคม) 
นัก

เร
ียน

ทุน
พิเ
ศษ

 ป
ระ
เภ
ทที่

1 
(เฉ

พา
ะนั

กศึ
กษ

าที่
ได้

รบั
ทุน

จา
กม

หา
วิท

ยา
ลยั

ที่ท
 าM

OU
 

กบั
เมื
องฺ

กา
ชิค

าว
ะ)
 

รายละเอยีด 
จ่ายก่อนเริม่เรยีน 
(หลงัไดใ้บพ านัก

จากตม.) 
ทุนการศกึษา 

จ่ายหลงัประกาศทุน 
(หลงัยื่นเอกสารการสมคัร) 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร 1,400,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ  1,400,000 เยน  

เหลอืค่าเล่าเรยีนทีต่อ้งช าระเอง 100,000 เยน   

ค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัร   10,000 บาท 

 
ทุนสนับสนุนการใชช้ีวติในเมอืง 

 

แตม้แทนเงินสดที่สามารถใชไ้ดใ้นเมืองฮิกาชิคาวะ 

(เติมใหใ้นบตัรแทนเงินสด HUC) 

 

8,000 เยน/เดือน 

*ในรอบตุลาคม 2022 ไม่มทีุนประเภทที ่1 ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

ทุนประเภทท่ี2 

ระยะเวลา1ปี6เดือน 

นัก
เร
ียน

ทุน
พิเ
ศษ

 ป
ระ
เภ
ทที่

2 
ทุน

 75
 %

 

รายละเอยีด 
จ่ายก่อนเริม่เรยีน 

(หลงัไดใ้บพ านักจากตม.) 
ทุนการศกึษา  

จ่ายหลงัประกาศทุน 
(หลงัยื่นเอกสารการสมคัร) 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร 1,200,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ  950,000 เยน  

เหลอืค่าเล่าเรยีนทีต่อ้งช าระเอง 350,000 เยน   

ค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัร   10,000 บาท 

ทุนสนับสนุนการใชช้ีวติในเมอืง 

แตม้แทนเงินสดที่สามารถใชไ้ดใ้นเมืองฮิกาชิคาวะ 

(เติมใหใ้นบตัรแทนเงินสด HUC) 

8,000 เยน/เดือน 
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ระยะเวลา 2 ปี(ไม่เปิดในรอบการศึกษาตลุาคม) 
นัก

เร
ียน

ทุน
พิเ
ศษ

 ป
ระ
เภ
ทที่

2 
ทุน

 75
 %

 
รายละเอยีด 

จ่ายก่อนเริม่เรยีน 
(หลงัไดใ้บพ านักจากตม.) 

ทุนการศกึษา  
จ่ายหลงัประกาศทุน 

(หลงัยื่นเอกสารการสมคัร) 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร 1,400,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ  1,000,000 เยน  

เหลอืค่าเล่าเรยีนทีต่อ้งช าระเอง 400,000 เยน   

ค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัร   10,000 บาท 

 
ทุนสนับสนุนการใชช้ีวติในเมอืง 

แตม้แทนเงินสดที่สามารถใชไ้ดใ้นเมืองฮิกาชิคาวะ 

(เติมใหใ้นบตัรแทนเงินสด HUC) 

8,000 เยน/เดือน 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
- ค่าอุปกรณ์การเรยีนการสอน ประมาณ 30,000 เยน/6เดอืน (จ่ายตอนเริม่เทอมใหม่)   
- ประกนัสุขภาพประจ าประเทศญีปุ่่ น ปีละประมาณ 20,000 เยน (จ่ายตามจรงิ) 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั,ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ น (ผูส้มคัรสามารถเลอืกไดว้่าจะสมคัรหรอืไม่) 
- ประกนัอุบตัเิหตุ (ผูส้มคัรสามารถเลอืกไดว้่าจะสมคัรหรอืไม่) 

การเปล่ียนหลกัสูตร หรือ การขยายระยะเวลา 
1.ส าหรบัผูส้มคัรทีต่อ้งการเปลีย่นไปหลกัสตูร 2 ปี หลงัจากเขา้เรยีนแลว้ ตอ้งช าระเงนิเพิม่จ านวน 200,000 เยน 
2. ผลการเรยีน อตัราการเขา้เรยีนและความประพฤตจิะมผีลกบัการพจิารณาค ารอ้งขอเพิม่ระยะเวลาเรยีน 
3.เงือ่นไขในการขอเพิม่ระยะเวลา คอื ตอ้งมผีลการเรยีนโดยรวมมากกว่า“良” และมอีตัราการเขา้เรยีน

มากกว่า 90% ขึน้ไป 
4.การเปิดรบัค ารอ้งในการเปลีย่นหลกัสตูรหรอืขยายระยะเวลา จะมกีารแจง้ใหน้ักเรยีนทราบล่วงหน้า 
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• นักเรยีนจะตอ้งอาศยัในหอพกัของโรงเรยีน ถา้ไมม่เีหตุจ าเป็นทีโ่รงเรยีนเหน็ว่าสมควร จะไม่สามารถไปอยู่
ทีอ่พารท์เมน้ทห์รอืทีอ่ื่นๆได ้

• โรงเรยีนหรอืตวัแทนของหอพกัจะตดัสนิเลอืกหอหรอืหอ้งใหโ้ดยยดึตาม”แบบสอบถามเกีย่วกบัหอพกั” ที่
นักเรยีนกรอกมา 

• อาจมกีรณีทีห่อ้งไม่ตรงความตอ้งการ 

• ในกรณีหอพกันักเรยีนเตม็จะมกีารจดัใหไ้ปพกัในทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ตรยีมไวใ้ห้แทน 

Higashikawa International House (หอหญิง) 
สถานทีต่ัง้ Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashi-machi, 3 Chome 4-16 

ระยะเวลาเดนิทางจาก
หอพกัไปโรงเรยีน 

มรีถบสัของโรงเรยีนรบั-ส่งฟร ีโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี(ตอ่เทีย่ว) 

อุปกรณ์และสิง่อ านวย
ความสะดวกส่วนรวม 

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

อนิเทอรเ์น็ต Internet, Wi-fi (ไม่มคี่าใชจ้่าย) 

ค่า
ใช
จ้่า
ย 

ค่าหอพกั 
(ตะวนัออก) 

หอ้ง 2 คน : 76,000 เยน/เดอืน/คน จ่ายเอง 36,000 เยน/เดือน/คน (มีหอ้งน ้า/อาบน ้าในตวั)  

ค่าหอพกั 
(ตะวนัตก) 

 
หอ้ง 2 คน : 69,000 เยน/เดอืน/คน จ่ายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไม่มหีอ้งน ้าส่วนตวั) 
 

อื่นๆ ค่าไฟและเครื่องท าความรอ้น (ตามการใชง้านจรงิ/เดอืน) 

International House MA MAISON Higashikawa (หอรวม)  
สถานทีต่ัง้ Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashi-machi, 4 chome 3-10 

ระยะเวลาเดนิทางจาก
หอพกัไปโรงเรยีน 

มรีถบสัของโรงเรยีนรบัส่งฟร ีโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี(ต่อเทีย่ว) 

อุปกรณ์และสิง่อ านวย
ความสะดวกส่วนรวม 

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

อนิเทอรเ์น็ต Internet, Wi-fi (ไม่มคี่าใชจ้่าย) 

ค่า
ใช
จ้่า
ย 

ค่าหอ้ง 
(ตะวนัออก) 

 
หอ้ง1คน 85,000 เยน/เดอืน จ่ายเอง 45,000 เยน/เดือน (ไมม่หีอ้งน ้าในหอ้ง) 
  

ค่าหอ้ง 
(ตะวนัตก) 

 
หอ้ง1คน 79,000 เยน/เดอืน จ่ายเอง 39,000 เยน/เดือน (ไมม่หีอ้งน ้าในหอ้ง) 
หอ้ง2คน 69,000 เยน/เดอืน/คน จ่ายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไม่มหีอ้งน ้าในหอ้ง) 
  

อื่นๆ ค่าไฟและเครื่องท าความรอ้น (ตามการใชง้านจรงิ/เดอืน) 
*หอพกัมีระบบรกัษาความปลอดภยั ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าหอพกั แยกชัน้ชาย-หญิงชดัเจน  

เอกสารการสมคัร แนะน าหอพกั 
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ข้อควรระวงัในการกรอกเอกสารการสมคัร 
• กรุณากรอกเอกสารใหเ้รยีบรอ้ยอย่างระมดัระวงัและครบถว้น เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

• เอกสารรบัรองต่างๆจะตอ้งออกภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน ณ วนัปิดรบัการสมคัร (เอกสารทีไ่มม่วีนัที่
สามารถส่งมาก่อนได)้ เช่น ปิดเดอืนตุลาคม เอกสารไม่ควรออกก่อนเดอืนกรกฎาคม 

• ระมดัระวงัในการกรอกขอ้มลู ในกรณีทีเ่ขยีนผดิ ใหข้ดีฆา่2เสน้ทบับนขอ้ความทีเ่ขยีนผดิ 
*ถา้มจีุดผดิมากเกนิไปจะตอ้งเขยีนใหม่  

• ห้ามใชป้ากกาลบได ้หรอืดนิสอ กรอกเอกสารการสมคัร 

• สามารถใชค้อมพวิเตอรห์รอืแทบ็เลต็ในการกรอกได ้แต่เมื่อกรอกเสรจ็แลว้ตอ้งปริน้ทอ์อกมาเพื่อลงชื่อของตน
ดว้ยปากกาสนี ้าเงนิเท่านัน้ 

• ทีอ่ยู่ต่างๆ ควรเขยีนตามทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) ในการส่งเอกสารส านักงานจะสอบถามทีอ่ยู่อกีครัง้ 

• ระวงัการสะกดภาษาองักฤษต่างๆ เอกสารทุกฉบบัตอ้งสะกดเหมอืนกนัเท่านัน้  

• หากเอกสารใดทีร่ะบุไวว้่า “กรุณากรอกเอกสารดว้ยตนเอง” กรุณากรอกเอกสารดว้ยตนเองเท่านัน้  

• ถา้มเีอกสารทีไ่ม่สามารถส่งไดต้อ้งเขยีนเหตุผลอธบิายเป็นภาษาญีปุ่่ น 

• เอกสารทุกฉบบัต้องออกเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ ในกรณีทีเ่ป็นเอกสารแปลตอ้งระบุชื่อ 
สงักดัและช่องทางการตดิต่อของผูแ้ปล ควรใหผู้แ้ปลตรวจสอบความถูกตอ้งใหเ้รยีบรอ้ยและลงชื่อรบัรอง
ความถูกตอ้งของการแปล(ถ้าผูแ้ปลอยู่ท่ีประเทศไทยควรเป็นการเซน็ด้วยปากกาแล้วส่งฉบบัจริง)
พรอ้มแนบเอกสารตน้ฉบบัดว้ย *ขอใหเ้ลอืกใชบ้รกิารกบัส านักงานแปลภาษาทีน่่าเชื่อถอื ในกรณีทีแ่ปลแลว้มี
ความหมายผดิพลาดจะส่งผลต่อผลการตดัสนิของส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงได ้ 

• เอกสารท่ีจดัท าด้วยตนเองเพือ่ช้ีแจงส่งประกอบการสมคัรต้องออกเป็นฉบบัภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

• เอกสารการสมคัรท่ีส่งมาแลว้ ถึงแม้ว่าผลการสมคัรจะผ่านหรือไม่ผ่านกต็าม จะไม่มีการคืนเอกสาร
ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน ทัง้น้ีสามารถยื่นความประสงคข์อรบัเอกสารส าคญัท่ีออกได้ครัง้เดียวคืนได้ 

เช่น ใบประกาศนียบตัรจบการศึกษา โดยเขียนลงในรายการขอเอกสารคืนและยื่นใบส าเนาสีของ
เอกสารท่ีต้องการขอคืนแนบมาด้วย 1 ฉบบั 

• ถ้าเคยยื่นเร่ืองขอท าเอกสารเพื่อไปเรียน ท างาน ฝึกงานท่ีญ่ีปุ่ น แมจ้ะยงัไม่เคยขอวซ่ีา ผลออกมาไม่
ผ่านอนุมติั หรือเคยยกเลิกและคืนเอกสารไปแล้ว จ าเป็นต้องแจ้งกบัส านักงานด้วย ไมว่่าจะเป็นคน
ยื่นเร่ืองขอเองหรือผ่านเอเจนซ่ี สถาบนัการศึกษา หรือบริษทั (ไม่ว่าจะระยะเวลาสัน้หรือยาว) 

• นอกจากเอกสารทีจ่ะใหส่้งตามในรายละเอยีดเล่มนี้แลว้ อาจมกีารเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิในภายหลงั 
แตกต่างกนัไปในผูส้มคัรแต่ละคน 

• เอกสารปลอมแปลง เอกสารทีม่ขีอ้มลูเป็นเทจ็ รวมถงึการใหข้อ้มลูเทจ็และการปกปิดขอ้มลูต่าง ๆ จะส่งผลให้
ผูส้มคัรไม่ไดร้บัพจิารณาใดๆ ทัง้สิน้ ผูส้มคัรจะถูกบนัทกึประวตัแิละอาจส่งผลใหไ้ม่ได้รบัอนุญาตให้เข้า
ประเทศญ่ีปุ่ นอีกตลอดไป 
 

 
 



⑦ 
 

ใบสมคัรเข้าเรียน (ตามแบบฟอรม์) 
• ผู้สมคัรตอ้งเป็นผูก้รอกเอกสารเองทัง้หมด ตรวจสอบชื่อใหต้รงกบัหนังสอืเดนิทาง 

• กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นดว้ยปากกา (ห้ามใชป้ากกาลบไดห้รอืดนิสอ) หรอืกรอกผ่านคอมพวิเตอรห์รอื
อื่นๆ แต่การลงชื่อผูส้มคัรตอ้งใชป้ากกาในการลงชื่อเท่านัน้ (จะมรีะบุในตวัอย่างการกรอก) 

• กรุณาชีแ้จงรายละเอยีดกรณีทีม่ชี่วงเวลาว่าง นอกเหนือจากชว่งเวลาเรยีนหรอืท างานตามตารางทีใ่หก้รอก  

• ขอ้มลูจ าพวก เดอืน ปี ทีเ่ขา้การศกึษาและจบการศกึษากรุณากรอกโดยตรวจเทยีบกบัหนังสอืรบัรองหรอื
หลกัฐานทีม่ ี

• กรุณากรอกสถานทีต่ัง้ของโรงเรยีน, สถานทีท่ างานใหค้รบถว้นไปจนถงึเลขทีต่ัง้(ใหต้รงตามเอกสารของที่
นัน้ๆ) 

เอกสารช้ีแจงเหตุผลท่ีต้องการเข้าศึกษา (ตามแบบฟอรม์) 
• กรุณากรอกเอกสารเป็นภาษาญีปุ่่ นเท่านัน้ ถา้กรอกเป็นภาษาอืน่ตอ้งแนบค าแปลภาษาญีปุ่่ นมาดว้ย 

• หวัขอ้ส าหรบัเอกสารคอื “จุดมุ่งหมายในการมาประเทศญีปุ่่ นกบัประวตักิารศกึษา” โดยชีแ้จงรายละเอยีดของ
วตัถุประสงคใ์นการเรยีนภาษาญีปุ่่ นและเสน้ทางชวีติในอนาคตหลงัจบการศกึษาพรอ้มเหตผุลอย่างเป็น
รปูธรรม เน้ือหาในเรยีงความจะตอ้งตรงกบัแนวทางหลงัจบการศกึษาทีก่รอกในใบสมคัรดว้ย 

*หากพืน้ทีใ่นเอกสารไม่เพยีงพอ สามารถแนบเอกสารเพิม่เตมิได้ (ตามแบบฟอรม์) 

รปูถ่ายขนาด 4CM x 3CM จ านวน 6 ใบ (รวมท่ีติดท่ีใบสมคัร) 
• เขยีนชื่อและสญัชาตหิลงัรปูถ่ายทุกใบเป็นภาษาองักฤษ โดยระมดัระวงัไม่ใหร้ปูเลอะ 

• ตอ้งเป็นขนาด 3x4 cm เท่านัน้ ในกรณีขนาดเลก็หรอืใหญ่ไป จะตอ้งส่งใหม ่

แบบสอบถามเก่ียวกบัหอพกั (ตามแบบฟอรม์) 
• เลอืกตามล าดบัความตอ้งการโดยใส่ตวัอกัษรแสดงชนิดของหอ้งทีต่อ้งการ 

ใบรบัรองการส าเรจ็การศึกษาระดบัสูงสดุภาษาองักฤษ 
 (ตวัจริงและส าเนา) 
• ผู้ท่ีส าเรจ็การศึกษาแลว้ กรุณาส่ง 
1) ใบรบัรองการส าเรจ็การศกึษาสงูสุดฉบบัจรงิและส าเนา พรอ้มแนบฉบบัแปลภาษาญีปุ่่ น 
2) ใบรบัรองผลการเรยีน (transcript) ฉบบัจรงิและส าเนา  

• ผู้ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ กรุณาส่งกรุณาส่ง 
1) ใบรบัรองจบการส าเรจ็การศกึษาสงูสุด ฉบบัจริงและส าเนา พรอ้มแนบฉบบัแปลภาษาญีปุ่่ น 
2) ใบรบัรองผลการเรยีนการศกึษาสงูสุด (transcript) ฉบบัจริงและส าเนา  
3) ใบรบัรองสถานภาพการเป็นนักศกึษาปัจจุบนั ฉบบัจริงและส าเนา พรอ้มแนบฉบบัแปลภาษาญีปุ่่ น 
4) ใบรบัรองผลการเรยีนปัจจุบนั (transcript) ฉบบัจริงและส าเนา  
*ใบรบัรองผลการเรยีนไม่จ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาญีปุ่่ น แต่ถา้เอกสารเป็นภาษาไทยตอ้งแปลองักฤษ 

การเตรียมเอกสารส าหรบัผูส้มคัร 
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ตวัอย่าง นายA ผูส้มคัรทุนการศกึษานี้ ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ปรญิญาตร ีนายA ตอ้งส่ง 1.ใบรบัรองการจบการศกึษา
ระดบัมธัยมปลายภาษาองักฤษและเอกสารแปลภาษาญีปุ่่ น 2.ใบรบัรองผลการเรยีนระดบัชัน้มธัยมปลายภาษาองักฤษ 
3.ใบรบัรองการเป็นนักศกึษาในปัจจุบนัภาษาองักฤษและเอกสารแปลภาษาญี่ปุ่ น 4.ใบรบัรองผลการเรยีนในปัจจุบนั
ภาษาองักฤษ 
**รวมถงึนักศกึษาทีก่ าลงัจะจบการศกึษาแต่ยงัไม่ไดร้บัใบรบัรองการจบการศกึษาดว้ย** 
 

ใบรบัรองความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น (ตวัจริงและส าเนา) 
• ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งมผีลสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ น JLPT ตัง้แต่ระดบัN5 ขึน้ไปหรอืการสอบทีส่ านกังานตรวจ

คนเขา้เมอืง ประเทศญีปุ่่ นรบัรองว่ามรีะดบัเทยีบเท่า เช่น J-Test ตัง้แต่ระดบั F-G โดยม ี250 คะแนนขึน้ไป, 
JPT มากกว่า 315 คะแนน  

• ส าหรบัผูท้ีใ่ชช้ ัว่โมงเรยีน 150 ชัว่โมง ในการยื่นตอ้งมเีอกสารรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในใบรบัรอง
ควรจะตอ้งมรีะยะเวลาการเรยีน, จ านวนชัว่โมงเรยีน, อตัราการเขา้เรยีน, หนังสอืประกอบการเรยีนเขยีน
อยู่(ถา้มขีอ้มลูดงักล่าวไม่ครบตอ้งเขยีนชีแ้จงดว้ยตวัเอง) *สามารถใชเ้อกสารทีข่อจากสถาบนัได ้

• ส าหรบัผูท้ีเ่คยเขา้สอบการทดสอบภาษาญีปุ่่ น กรุณาส่งใบรบัรองการสอบผ่านตวัจรงิ, ใบรบัรองคะแนนตวั
จรงิโดยไม่เกีย่วกบัว่า ผ่านหรอืไม่เพื่อประกอบการพจิารณา 
*ไม่ไดม้กีารจ ากดัอายุของเอกสารว่าตอ้งภายในกีปี่ แตต่อ้งส่งเอกสารฉบบัจรงิเท่านัน้ 

 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีออกจากเขตฉบบัภาษาองักฤษ 
อ่ืนๆ 

• ส าเนาสีหนังสอืเดนิทาง (เล่มปัจจุบนัและเล่มเก่า) และส าเนาสีตราปัม๊เขา้ประเทศญีปุ่่ นทุกครัง้ (ถา้ท าหาย
หรอืจ าไม่ไดก้รุณาไปขอประวตักิารเดนิทางจากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงในไทย) 

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัหลงัจบหลกัสตูร  
*ส าหรบัภาคการศกึษาตุลาคม 2022 อนุโลมใหใ้ชห้นงัสอืเดนิทางทีย่งัไมห่มดอายุก่อนเดอืนกนัยายน 2565* 

• เอกสารรบัรองการท างาน ส าหรบัผูท้ีม่ปีระวตักิารท างาน (เอกสารรบัรองการท างานตอ้งระบุชื่อองคก์ร, ทีอ่ยู่, 
เบอรต์ดิต่อ, วนัทีอ่อกเอกสารและชื่อเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ) 

• ในกรณีทีท่ิง้ครอบครวัทีอ่ยูป่ระเทศของตน (คู่สมรส ,ลูก) จะตอ้งชีแ้จงรายละเอยีดการใชช้วีติของครอบครวั 

• ในกรณีเคยเปลีย่นชื่อและมชีื่อเก่าอยู่ในเอกสารทีส่่งมาหรอืเคยยื่นเรื่องหรอืเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยชื่อ
เก่า จะตอ้งส่งใบรบัรองการเปลีย่นชื่อ พรอ้มทัง้เขยีนใบชีแ้จงเกีย่วกบัเหตุผลทีเ่ปลีย่นชื่อ 

• ในกรณีทีผู่ส้มคัรใชน้ามสกุลหรอืสะกดนามสกุลไม่เหมอืนกบับดิาหรอืมารดาผูท้ีร่บัผดิชอบค่าใชจ้่าย  จ าเป็น
จะตอ้งเขยีนใบชีแ้จงเกีย่วกบัสาเหตุทีน่ามสกุลไม่เหมอืนกนั(ถา้ไม่ไดใ้หม้ารดาหรอืบดิาเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใบชีแ้จงนี้) 
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เอกสารแสดงความรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามแบบฟอรม์) 
• กรุณาใหผู้ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายกรอกเอกสารดว้ยตวัเองเท่านัน้ สามารถกรอกผ่านคอมพวิเตอรห์รอือื่นๆได ้

แต่ในส่วนชื่อตอ้งลงชื่อดว้ยปากกาน ้าเงนิเท่านัน้ 

• กรุณาอธบิายถงึเหตุผลทีจ่ะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายโดยละเอยีด เฉพาะกรณีทีผู่ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายไมใ่ช่ตวัเอง
หรอืบดิามารดาของตน ขอใหเ้ขยีนเอกสารแยกกบัแบบฟอรม์และลงชื่อรบัรองดว้ย  
*เอกสารแยกควรเขยีนระบุถงึความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้มคัรและผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใหช้ดัเจน และบอก
สาเหตุว่าท าไมถงึตอ้งการรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายให ้โดยเขยีนเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยกไ็ด ้แต่ตอ้งแนบ
ฉบบัแปลญีปุ่่ น* 

• ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตอ้งสามารถระบุความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัรไดอ้ย่างชดัเจน 

หนังสือรบัรองยอดเงินคงเหลือในบญัชีและStatement ย้อนหลงั 
6 เดือน ภาษาองักฤษ 

• ใชบ้ญัชเีงนิฝาก (Saving Account) ซึง่ไมม่กีารกูห้รอืตดิหนี้ 

• *เอกสารสองอย่างนี้ควรออกพรอ้มกนั วนัเดยีวกนั และยอดเงนิสุดทา้ยควรตรงกนั ตรวจสอบการสะกดชื่อ
และเลขบญัชดีว้ย* 

• หนังสอืรบัรองยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ี(Bank Certificate) ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัช ีเลขทีบ่ญัช ีและจ านวน
ยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ี

• Statement ยอ้นหลงัอย่างน้อย 6 เดอืน (ตอ้งมตีราประทบัรบัรองจากธนาคารทุกหน้า)  

• จะตอ้งมสีถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงเพยีงพอในการช าระค่าเล่าเรยีนและค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัได้ตลอด

หลกัสตูร  

วิธีค านวนยอดเงินคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 

• ขัน้ตอนท่ี 1 ค่าเรยีนโครงการทีต่อ้งการสมคัร 

• ขัน้ตอนท่ี 2 ค่าหอขัน้ต ่า 29,000 เยนต่อเดือน (หรือค านวนด้วยค่าใช้จ่ายหอพักที่เราต้องการพัก) X 
ระยะเวลาโครงการทีต่อ้งการสมคัร 

• ขัน้ตอนท่ี 3 ประมาณการค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั X ระยะเวลาโครงการทีต่อ้งการสมคัร 

•  (โดยทัว่ไปค่ากนิ และค่าของใชส่้วนตวั ประมาณเดอืนละ 30,000 เยน) 

• ขัน้ตอนท่ี 4 น าผลลพัธจ์ากขัน้ตอนที ่1–3 บวกกนัเป็นผลรวมค่าใชจ้่าย และน าไปคณูกบั 0.3 จะไดป้ระมาณ
การเป็นเงนิบาท 

ตวัอย่าง ระยะเวลา 1 ปี 6 เดอืน ค่าเรยีน ¥250,000 + ค่าหอ (¥29,000 x18 เดอืน = ¥522,000) + ค่าใช้จ่าย (ตาม
พฤตกิรรมผูส้มคัร)(¥30,000 x 18 เดอืน = ¥540,000) = ¥1,312,000 หรอืคดิเป็นเงนิไทยคร่าวๆ คอื 393,600 บาท 

 

เอกสารส าหรบัผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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เอกสารช้ีแจงความสมัพนัธก์บัผู้สมคัร 
• ส าเนาทะเบยีนบา้นทีอ่อกจากเขตฉบบัภาษาองักฤษเพื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้มคัรและผูร้บัผดิชอบ

ค่าใชจ้่าย 
ตวัอย่าง ในกรณีทีผู่ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายไม่ใช่บดิามารดา 
นายA ผูส้มคัรทุนการศกึษานี้ มผีูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายเป็นคุณลุง (คุณลุงทีเ่ป็นพีช่ายของพ่อ) ต้องเตรยีมเอกสารของ
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย ดงันี้ 

1. คดัส าเนาทะเบยีนบา้นทีอ่อกจากเขตของคุณลุงฉบบัภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 
2. คดัส าเนาทะเบยีนทีอ่อกจากเขตของคุณพ่อฉบบัภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 
ขอใหต้รวจสอบว่าชื่อบดิามารดาของทัง้สองตรงกนัหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงควรรบีแจง้กบัทางเขต 
 

เอกสารรบัรองสถานภาพการท างานของผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 
• ถ้าเป็นพนักงานบริษทัหรือลูกจ้าง ตอ้งยื่นใบรบัรองสถานภาพการท างาน(ฉบบัจรงิ)ทีอ่อกโดยบรษิทัหรอื

หน่วยงาน ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน และเงนิเดอืน(หรอืรายไดต้่อเดอืน)เป็นภาษาองักฤษหรอืญีปุ่่ น 

• ถ้าเป็นกรรมการบริหารบริษทั จะตอ้งยื่นส าเนาใบจดทะเบยีนบรษิทัภาษาองักฤษรว่มกบัเอกสารรบัรอง
สถานภาพการท างาน(ฉบบัจรงิ)ทีอ่อกในชื่อบรษิทัในขา้งบน 

• ถ้าประกอบกิจการส่วนตวั จะตอ้งยื่นส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนพาณิชย,์ บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้, 
ทะเบยีนการคา้ รวมถงึถ่ายรปูสถานทีท่ างานพรอ้มแจง้เกีย่วกบัรายละเอยีดประกอบแนบมาดว้ย 
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 ในบางกรณี อาจมนีักเรยีนต่างชาตทิีต่ัง้ใจเขา้มาศกึษาในประเทศญี่ปุ่ น แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
ในตอนแรกได้ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น เส้นทางหรอืจุดมุ่งหมายในการศกึษาที่ไม่ชดัเจน หรือขาดแรงจูงใจใน
การศกึษาเล่าเรยีน จนกระทัง่ประสบความยากล าบากในการศกึษาต่อ และเป็นอุปสรรคต่อการขอต่ออายุวซี่าและตอ้ง
กลบัประเทศไปในทีสุ่ด  

การที่จะสมัฤทธิผ์ลในการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศนัน้ นักเรยีนจะต้องมคีวามพยายามและความตัง้ใจเป็น
อย่างสงูทีจ่ะบรรลุจุดมุ่งหมายของตนในขณะทีท่ าการศกึษาเล่าเรยีนท่ามกลางวฒันธรรมทีไ่ม่คุน้เคย 

โดยเฉพาะโรงเรยีนของเรา หลกัสูตรการเรยีนการสอนของเรา ไดถู้กจดัสรรขึน้โดยคาดหวงัใหน้ักเรยีนมกีาร
ท าการบ้าน เตรยีมบทเรยีนล่วงหน้า และทบทวนบทเรยีนด้วย การจะเอาใจใส่และตัง้ใจท าสิง่เหล่านี้ใหส้ าเรจ็ไดน้ัน้ 
ต้องอาศยัความเข้มแขง็ทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก อีกทัง้ต้องมีสถานะทางการเงินที่มัน่คงเพียงพอที่จะ
รบัประกนัไดว้่า นักเรยีนจะสามารถด าเนินชวีติอยู่ในประเทศญีปุ่่ นไดโ้ดยไม่ล าบาก 

ทางโรงเรยีนมคีวามจ าเป็นที่จะต้องปฏิเสธรบันักเรยีนที่มวีตัถุประสงค์หรือแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาที่ไม่
ชดัเจน นักเรยีนทีข่าดการเตรยีมตวัทีเ่พยีงพอ หรอืขาดความพรอ้มในการรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้นี้เพื่อ
รกัษาสภาพแวดล้อมในการเรยีนใหเ้พยีบพรอ้มและมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอส าหรบันักเรยีนทีม่จีุดมุ่งหมายทีจ่ะศกึษา
เล่าเรยีนอย่างจรงิจงั 

ทางโรงเรยีนกม็กีฎขอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวดกบันักเรยีนทีส่ามารถเขา้ศกึษาในโรงเรยีนไดส้ าเรจ็ เช่นกนั หากอตัรา
การเขา้เรยีนไม่90%ตามเกณฑ ์นักเรยีนอาจถูกขอใหอ้อกได ้

ก่อนที่จะท าการสมคัร ทางโรงเรียนขอแนะน าให้ผู้สมคัรพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการศึกษา
ภาษาญีปุ่่ น เสน้ทางหรอืแผนการในอนาคต ฯลฯ กบัผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้รยีบรอ้ย และเตรยีมตวัใหพ้รอ้มต่อ
การศกึษาในต่างประเทศ 
 ≪กรณีออกจากสถานะการเป็นนักเรยีนของสถาบนัฮอกโกกลางคนั≫ 

 กรณีผูส้มคัรเขา้เรยีนดว้ยทุนจากสถาบนัฮอกโกหรอืทุนจากเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ ออกจากสถานะการเป็น
นักเรียนของสถาบนักลางคนัด้วยเหตุผลต่างๆ ผู้สมคัรผู้นัน้ต้องช าระค่าเรียนตามระเบยีบให้ครบถ้วนเสียก่อนจงึ
สามารถยื่นใบลาออกได ้

≪กรุณาท าบตัรเครดิตการ์ดประเภท VISA หรือ MASTER CARD ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น เพื่อใชส้ าหรบัท าสญัญาขอใชห้มายเลขโทรศพัทม์อืถอืในประเทศญีปุ่่ น≫ 
 หลงัจากการสมคัรเขา้เรียนแล้ว ผู้สมคัรต้องท าสญัญาขอหมายเลขโทรศพัท์มอืถือที่สามารถใช้งานได้ใน
ประเทศญี่ปุ่ นเพื่อใชใ้นการตดิต่อสื่อสารธุระต่างๆ ระหว่างโรงเรยีนและตวัผูส้มคัร ในการนี้จ าเป็นต้องใชบ้ตัร VISA 
หรอื MASTER CARD จงึขอใหผู้ส้มคัรเตรยีมท าบตัรใหเ้รยีบรอ้ยและน าตดิตวัมาทีญ่ีปุ่่ นดว้ย 
  

ข้อควรระวงั 
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ประวติัผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 
• กรณีทีเ่ป็นบดิามารดาของผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายสถานะทางการเงนิและความสามารถในการช าระเงนิมาดว้ย 

• กรณีที่ผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเป็นเครอืญาตินอกเหนือจากล าดบัชัน้ที่ 2 ตามกฎหมาย จะต้องเขยีนอธบิาย
รายละเอยีดตัง้แต่ช่วงระยะเวลาทีรู่จ้กักบัผูส้มคัร สถานภาพความสมัพนัธ ์ณ เวลาปัจจุบนักบัผูส้มคัร รวมถงึ
เหตุผลทีย่นิยอมเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

วิธีการช าระเงิน 
• ต้องช าระเงนิค่าเล่าเรยีนก่อนเขา้รบัการศกึษาในบญัชทีีท่างโรงเรยีนได้ระบุไวก้่อนเขา้เรยีน ทางส านักงาน

จะแจง้ใหท้ราบหลงัผลใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยัออกมาแลว้ 

• (ข้อควรระวงั) ในกรณีทีส่ัง่จ่ายเงนิจากต่างประเทศ ผู้สมคัรต้องรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมในการส่งหรือ
โอนจากธนาคารเอง หรือในกรณีท่ีโอนเงินภายในประเทศผู้สมคัรต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย 

• เงินส าหรบัแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนหรือเงินส าหรบัการใช้ชีวิตสามารถโอนเข้าบญัชีญ่ีปุ่ นของนักเรียน 
เน่ืองจากนักเรียนทุกคนจะต้องมีบญัชีญ่ีปุ่ นเป็นของตวัเอง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต 
• กรอกจ านวนเงนิค่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืนมาดว้ย (รวมค่าหอพกัและค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัต่อเดอืน) 

• ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินชวีติขณะอยู่ทีญ่ีปุ่่ นนัน้ ไม่ไดม้เีพยีงค่าเรยีนและค่าหอพกัเท่านัน้ แต่ยงัมคี่าไฟ 
ค่ากนิอยู่ ค่าของใชส่้วนตวั ค่าโทรศพัท์(ถ้าม)ี ค่าประกนัสุขภาพ อกีดว้ย เพราะฉะนัน้ไม่ควรก าหนดจ านวน
เงนิทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินชวีติเป็นไปดว้ยความยากล าบากมากจนเกนิไป 

• นักเรยีนที่มคีวามประสงค์ท างานพเิศษจะต้องท าการขออนุญาตจากทางโรงเรยีน โดยพจิารณาจากผลการ
เรยีนและพฤตกิรรมในช่วงเวลา 3 เดอืนแรกเป็นส าคญั 

• โรงเรยีนขอปฏเิสธนักเรยีนทีเ่ขา้เรยีนโดยใหค้วามส าคญักบัการท างานพเิศษมากกว่า ขอใหร้ะวงัดว้ย 

อ่ืนๆ 
• ส าหรบัผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตอ้งกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษหรอืญีปุ่่ นเท่านัน้ 

• ในการเซน็ชื่อขอใหเ้จา้ตวัเป็นคนเซน็โดยเขยีนชื่อเตม็ดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

• ในกรณีเขยีนดว้ยมอื เอกสารทีม่ลีายมอืเหมอืนกบัใบสมคัรจะไม่ไดร้บัการยอมรบั 

• ทีอ่ยู่หา้มย่อ เขยีนตามทีอ่ยู่ในเอกสารต่าง ๆ และระมดัระวงัเรื่องการสะกด 

การลงทะเบียนช่ือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
• ขอใหเ้ขยีนชื่อเตม็ของครอบครวัหรอืญาตผิูส้มคัรดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

• ถา้มญีาตเิป็นผูท้ีบ่รรลุนิตภิาวะ(เกนิ20ปี)อาศยัอยู่ในญีปุ่่ นเกนิ1ปีขอใหแ้จง้มาดว้ย 
 

ข้อควรระวงัในการกรอกเอกสารของผูร้บัผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 
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1. ผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกจากทางสถาบนัแลว้ ตอ้งช าระค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัรกบัทางส านักงานฯ 10,000 บาท 

ส าหรบัค่าด าเนินการจดัส่งเอกสารทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
2. ส านักงานฯจะส่งเอกสารทัง้หมดใหท้างสถาบนั ทางสถาบนัและทางส านักงานฯไม่มกีารคนืค่ายนืยนัสทิธิใ์น

การสมคัรในทุกๆกรณี 
3. ใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยั (COE) จะใชเ้วลาในการด าเนินการนานถงึประมาณ 3 – 4 เดอืน โดยผล

การออกใบรบัรองเป็นผลการตดัสนิอนัเดด็ขาดจากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงประเทศญีปุ่่ น 
- รอบเดนิทางเดอืนเมษายน จะไดร้บัใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยัประมาณช่วงเดอืนมนีาคม 
- รอบเดนิทางเดอืนตุลาคม จะไดร้บัใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยัประมาณช่วงเดอืนกนัยายน 

4. ระหว่างรอผลจากทางส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงประเทศญี่ปุ่ น ทางสถาบนัตอ้งการใหผู้ส้มคัรทุกท่านศกึษา
เกี่ยวกบัประเทศญี่ปุ่ นในด้านต่างๆ อาทเิช่น เกี่ยวกบัการซื้อยารกัษาโรคในประเทศญี่ปุ่ น การเขา้รบัการ
รกัษาในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่ น วธิกีารเดนิทางไปหรอืภายในประเทศญี่ปุ่ น สิง่ของต้องห้ามในประเทศญี่ปุ่ น 
ประกนัอุบตัเิหตุและสุขภาพในประเทศญีปุ่่ น สภาพภูมปิระเทศ สภาพภูมอิากาศ และอื่นๆ เป็นตน้ 

5. เมื่อส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงประเทศญีปุ่่ นประกาศผลใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยั ผูส้มคัรต้องน าไป
ด าเนินการขอวซี่าดว้ยตนเองต่อในล าดบัต่อไป 

6. วนัเดนิทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นทางสถาบนัจะไปรบัผู้สมคัรทุกท่านเพยีงครัง้เดยีวที่สนามบนิชนิจโิตเสะ(New-
Chitose; CTS) นอกเหนือจากรอบทีต่กลงกนัไวแ้ลว้ ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมายงัหอพกัดว้ยตนเอง 

*ทางส านักงานฯ จะแจ้งจดุนัดพบและเวลา ภายหลงั* 
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

7. (โปรดระวงั) ส าหรบัผูท้ีม่โีรคประจ าตวักรุณาน าใบรบัรองแพทยแ์ละยาส ารองฉุกเฉินไปดว้ย 
ข้อควรระวงัพิเศษส าหรบัช่วงโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19)ก าลงัระบาด 

8. ในการสมคัรช่วงที่โควดิ-19ยงัระบาดอยู่ มคีวามเสี่ยงที่ผู้สมคัรจะไม่ได้เดนิทางตามก าหนดการปกติ โดย
อาจจะตอ้งเลื่อนการเดนิทางไป 1 เดอืน – 1 ปี ตามแต่มาตรการของประเทศญีปุ่่ นในเวลานัน้ ๆ เมื่อเดนิทาง
ไดแ้ลว้ ส านักงานจะแจง้ใหท้ราบถงึสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ประเทศญีปุ่่ นในขณะนัน้อกีครัง้  

9. ในกรณีทีผู่ส้มคัรถูกเลื่อนการเดนิทาง ผูส้มคัรจะไดร้บัทุนเช่นเดมิและสามารถเลอืกทีจ่ะเลื่อนการเดนิทางไป
ก่อนจนกว่าจะสามารถเดนิทางไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

10. หลงัไดร้บัการคดัเลอืกและไดร้บัอนุมตัิใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยัทางเมอืงจะไม่ยกเลกิทุนของผูส้มคัร
โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมของผูส้มคัรโดยเดด็ขาด ในกรณีผูส้มคัรไม่ต้องการไปศึกษาต่อทีเ่มอืงฮกิาชคิาวะ
แลว้ ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูแ้จง้ความประสงคข์อยกเลกิทุนกบัส านักงานดว้ยตวัเอง 

 

 

 

 

ส าหรบัผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจากทางสถาบนัแล้ว 



⑭ 
 

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 

ปิดรบัเอกสารการสมคัรภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
 
 ช่องทางติดต่อ 

E-MAIL : higashikawa.th@gmail.com 
โทร 02 430 6150, 080 045 5658, 092 257 5658 
 



ตารางในหนึ่งปีของโรงเรียนฮอกโก 

 

夏休み＝วันหยุดฤดูร้อน冬休み＝วันหยดุฤดหูนาว春休み＝วันหยุดฤดูใบไม้ผล ิ

คาบเรียนในแต่ละวัน อาจจะมเีปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาและระดบัภาษาของผู้สมัคร 

 

*ช่วงบ่าย 13:15 ~ 14:15 จะเป็นช่วงทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง ถา้มีคำถามใหถ้ามครูได้ และจะมีการติวสอบเพือ่สอบวดัระดับภาษาญี่ปุ่น 2 ครั้ง/

สัปดาห ์




