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เก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มลูสว่นบุคคลเกีย่วกบัชื่อ ทีอ่ยูท่ีท่างสถาบนัไดร้บัในขัน้ตอนการรบัสมคัรนัน้ ทาง
สถาบนัจะน าไปใชด้งัต่อไปนี้ 

1. ประกาศผลการคดัเลอืก และจดหมายตอบรบั 
2. แจง้ขา่วสารใหผู้ท้ีผ่า่นการคดัเลอืก 
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 
เมษายน 2023)  

หลกัสตูร 
1 ปี 6 เดอืน 

นักเรยีน 
(Student Visa) 

 
 ก.ค. - 25 ต.ค. 2565 

ภาควชิาสาขาภาษาญีปุ่่ น 
(เขา้ศกึษาในเดอืน 
เมษายน 2023) 

หลกัสตูร 
2 ปี  

นักเรยีน 
(Student Visa) 

 ก.ค. – 25 ต.ค. 2565 

คอรส์เพื่อมุ่งสู่การผ่านJLPT โดยเน้นการเรยีนแบบองคร์วม 4 ทกัษะ ”การฟัง การพดู การอ่าน การเขยีน” 

คณุสมบติัผู้สมคัร 
(1) ผูท้ีม่คีุณสมบตัใินการเรยีนต่อสถาบนัการศกึษาเช่นมหาวทิยาลยัโดยผ่านหลกัสตูรการศกึษาชัน้กลาง

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

กฎระเบยีบของทางโรงเรยีนได ้
(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 าการแจง้ผลการคดัเลอืกแบบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไปยงัผูส้มคัร 

ระบบทุนการศึกษาเมืองฮิกาชิคาวะ 
 เมอืงฮกิาชคิาวะพรอ้มทีจ่ะสนับสนุนการใชช้วีติและส่งเสรมิกจิกรรมในการเรยีนรูต้่างๆ และเพื่อสรา้งบุคลากรทีจ่ะ
สามารถท าประโยชน์ใหก้บัประชาคมโลกได ้จงึไดจ้ดัตัง้ระบบทนุการศกึษาขึน้มา 2 ประเภท คอื“นักเรยีนทุนพเิศษประเภทที ่
1 ของเมอืงฮกิาชคิาวะ”และ“นักเรยีนทุนพเิศษประเภทที ่2 ของเมอืงฮกิาชคิาวะ”  
 ทุนการศึกษาดงักลา่วไม่ต้องใช้ทุนคืนในภายหลงั 
*แต่ในกรณีท่ีผู้สมคัรออกหลกัสูตรก่อนเวลา จะต้องคืนทุนเตม็จ านวนให้กบัทางเมือง* 
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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
อง

ฮิก
าชิ

คา
วะ

) 

รายละเอยีด 
จ่ายก่อนเริม่เรยีน 
(หลงัไดใ้บพ านัก

จากตม.) 
ทุนการศกึษา จ่ายหลงัประกาศเขา้ทุน 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร 1,200,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ  1,200,000 เยน  

เหลอืค่าเล่าเรยีนทีต่อ้งช าระเอง 100,000 เยน   

ค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัร   10,000 บาท 

 

ระยะเวลา 2 ปี 

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
อง

ฮิก
าชิ

คา
วะ

) 

รายละเอยีด 
จ่ายก่อนเริม่เรยีน 
(หลงัไดใ้บพ านัก

จากตม.) 
ทุนการศกึษา จ่ายหลงัประกาศเขา้ทุน 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร 1,400,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ  1,400,000 เยน  

เหลอืค่าเล่าเรยีนทีต่อ้งช าระเอง 100,000 เยน   

ค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัร   10,000 บาท 

 

*ในรอบเมษายน 2023 ไม่มทีุนประเภทที ่1 ส าหรบับุคคลทัว่ไป  

มหาวทิยาลยัทีท่ าMOUกบัเมอืงฮกิาชคิาวะคอื 1.สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น 2.มหาวทิยาลยัศลิปากร 3.
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ โดยทางสถานศกึษาจะเป็นผูป้ระกาศรบัและคดัเลอืกนกัศกึษา 
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ทุนประเภทท่ี2 

ระยะเวลา1ปี6เดือน 

นัก
เร
ียน

ทุน
พิเ
ศษ

 ป
ระ
เภ
ทที่

2 
ทุน

 75
 %

 

รายละเอยีด 
จ่ายก่อนเริม่เรยีน 

(หลงัไดใ้บพ านักจากตม.) 
ทุนการศกึษา  จ่ายหลงัประกาศเขา้ทุน 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร 1,200,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ  950,000 เยน  

เหลอืค่าเล่าเรยีนทีต่อ้งช าระเอง 350,000 เยน   

ค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัร   10,000 บาท 

 

ระยะเวลา 2 ปี 

นัก
เร
ียน

ทุน
พิเ
ศษ

 ป
ระ
เภ
ทที่

2 
ทุน

 75
 %

 

รายละเอยีด 
จ่ายก่อนเริม่เรยีน 

(หลงัไดใ้บพ านักจากตม.) 
ทุนการศกึษา  จ่ายหลงัประกาศเขา้ทุน 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรยีนตลอดหลกัสตูร 1,400,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ  1,100,000 เยน  

เหลอืค่าเล่าเรยีนทีต่อ้งช าระเอง 400,000 เยน   

ค่ายนืยนัสทิธิใ์นการสมคัร   10,000 บาท 

 
ทุนสนับสนุนการใชช้ีวติในเมอืงส าหรับทุกทนุและช่วงเวลา 

แตม้แทนเงินสดที่สามารถใชไ้ดใ้นเมืองฮิกาชิคาวะ 

(เติมใหใ้นบตัรแทนเงินสด HUC) 

8,000 เยน/เดือน 

 
  



⑤ 
 

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” และมอีตัราการเขา้เรยีนมากกว่า 
90% ขึน้ไป 
4.การเปิดรบัค ารอ้งในการเปลีย่นหลกัสตูรหรอืขยายระยะเวลา จะมกีารแจง้ใหน้ักเรยีนทราบล่วงหน้า 

*การขยายเวลาจาก 1 ปี 6 เดอืนเป็น 2 ปีจ ากดัเฉพาะนักเรยีนทีส่มคัรในรอบเมษายนเท่านัน้  
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• นักเรยีนจะตอ้งอาศยัในหอพกัของโรงเรยีน ถา้ไมม่เีหตุจ าเป็นทีโ่รงเรยีนเหน็ว่าสมควร จะไม่สามารถไปอยูท่ีอ่
พารท์เมน้ทห์รอืทีอ่ื่นๆได ้

• โรงเรยีนหรอืตวัแทนของหอพกัจะตดัสนิเลอืกหอหรอืหอ้งใหโ้ดยยดึตาม”แบบสอบถามเกีย่วกบัหอพกั” ทีน่ักเรยีน
กรอกมา  

• อาจมีกรณีท่ีไดห้้องไม่ตรงความต้องการ เน่ืองจากห้องแต่ละชนิดมจี านวนจ ากดั 

• ในกรณีหอพกันักเรยีนเตม็จะมกีารจดัใหไ้ปพกัในทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ตรยีมไวใ้ห้แทน (อยูใ่นเมอืงฮกิาชคิาวะ) 

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) 
(ส าหรบัทุน MOU) จ่ายเอง 7,000 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) 
(ส าหรบัทุน MOU) จ่ายเอง 0 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)  
(ส าหรบัทุน MOU) จ่ายเอง 16,000 เยน/เดือน (ไมม่หีอ้งน ้าส่วนตวั)  

ค่าหอ้ง 
(ตะวนัตก) 

หอ้ง1คน 79,000 เยน/เดอืน จ่ายเอง 39,000 เยน/เดือน (ไมม่หีอ้งน ้าในหอ้ง) (ไม่มใีห้บริการ) 
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) 
*หอพกัมีระบบรกัษาความปลอดภยั ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าหอพกั แยกชัน้ชาย-หญิงชดัเจน  

*ราคาด้านบนคือหกัทุน 40,000 เยน/เดือนแล้ว รปูภาพดไูด้ในอลับัม้ https://www.facebook.com/higashikawathoffice 
*ค่าหอจะมกีารเรยีกเกบ็เป็นเงนิสด จ่ายกบัผูด้แูลหอในแต่ละเดอืน ไม่สามารถใชบ้ตัรเดบติหรอืเครดติได้ 
 

แนะน าหอพกั 

https://www.facebook.com/higashikawathoffice
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ข้อควรระวงัในการกรอกเอกสารการสมคัร 
• กรุณากรอกเอกสารใหเ้รยีบรอ้ยอย่างระมดัระวงัและครบถว้น เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

• เอกสารรบัรองต่างๆจะตอ้งออกภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน ณ วนัปิดรบัการสมคัร (เอกสารทีไ่มม่วีนัทีส่ามารถ
ส่งมาก่อนได)้ เช่น ปิดเดอืนตุลาคม เอกสารไม่ควรออกก่อนเดอืนกรกฎาคม 

• ระมดัระวงัในการกรอกขอ้มลู ในกรณีทีเ่ขยีนผดิ ใหข้ดีฆา่2เสน้ทบับนขอ้ความทีเ่ขยีนผดิ 
*ถา้มจีุดผดิมากเกนิไปจะตอ้งเขยีนใหม่  

• ห้ามใชป้ากกาลบได ้หรอืดนิสอ กรอกเอกสารการสมคัร 

• สามารถใชค้อมพวิเตอรห์รอืแทบ็เลต็ในการกรอกได ้แต่เมื่อกรอกเสรจ็แลว้ตอ้งปริน้ทอ์อกมาเพื่อลงชื่อของตนดว้ย
ปากกาสนี ้าเงนิเท่านัน้ 

• ทีอ่ยู่ต่างๆ ควรเขยีนตามทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) ส านักงานจะสอบถามทีอ่ยู่อกีครัง้เพื่อการส่งเอกสาร 

• ระวงัการสะกดภาษาองักฤษต่างๆ เอกสารทุกฉบบัตอ้งสะกดเหมอืนกนัเท่านัน้  

• หากเอกสารใดทีร่ะบุไวว้่า “กรุณากรอกเอกสารดว้ยตนเอง” กรุณากรอกเอกสารดว้ยตนเองเท่านัน้  

• ถา้มเีอกสารทีไ่ม่สามารถส่งไดต้อ้งเขยีนเหตุผลอธบิายเป็นภาษาญีปุ่่ น 

• เอกสารทุกฉบบัต้องออกเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ ในกรณีทีเ่ป็นเอกสารแปลตอ้งระบุชื่อ สงักดั
และช่องทางการตดิต่อของผูแ้ปล ควรใหผู้แ้ปลตรวจสอบความถูกตอ้งใหเ้รยีบรอ้ยและลงชื่อรบัรองความถูกตอ้ง
ของการแปล(ถ้าผู้แปลอยู่ท่ีประเทศไทยควรเป็นการเซน็ด้วยปากกาแลว้ส่งฉบบัจริง)พรอ้มแนบเอกสาร
ตน้ฉบบัดว้ย *ขอใหเ้ลอืกใชบ้รกิารกบัส านักงานแปลภาษาทีน่่าเชื่อถอื ในกรณีทีแ่ปลแลว้มคีวามหมายผดิพลาดจะ
ส่งผลต่อผลการตดัสนิของส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงได ้ 

• เอกสารท่ีจดัท าด้วยตนเองเพือ่ช้ีแจงส่งประกอบการสมคัรต้องออกเป็นฉบบัภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

• เอกสารการสมคัรท่ีส่งมาแลว้ ถึงแม้ว่าผลการสมคัรจะผ่านหรือไม่ผ่านกต็าม จะไม่มีการคืนเอกสารไม่วา่
กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน ทัง้น้ีสามารถยื่นความประสงคข์อรบัเอกสารส าคญัท่ีออกได้ครัง้เดียวคนืได้ เช่น ใบ

ประกาศนียบตัรจบการศึกษา โดยเขียนลงในรายการขอเอกสารคืนและยื่นใบส าเนาสีของเอกสารท่ี
ต้องการขอคืนแนบมาด้วย 1 ฉบบั 

• ถ้าเคยยื่นเร่ืองขอท าเอกสารเพื่อไปเรียน ท างาน ฝึกงานท่ีญ่ีปุ่ น แมจ้ะยงัไม่เคยขอวซ่ีา ผลออกมาไม่ผ่าน
อนุมติั หรือเคยยกเลิกและคนืเอกสารไปแลว้ จ าเป็นต้องแจ้งกบัส านักงานด้วย ไมว่่าจะเป็นคนยื่นเร่ืองขอ
เองหรือผ่านเอเจนซ่ี สถาบนัการศึกษา หรือบริษทั (ไม่วา่จะระยะเวลาสัน้หรือยาว) 

• นอกจากเอกสารทีจ่ะใหส่้งตามในรายละเอยีดเล่มนี้แลว้ อาจมกีารเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิในภายหลงั แตกต่างกนั
ไปในผูส้มคัรแต่ละคน 

• เอกสารปลอมแปลง เอกสารทีม่ขีอ้มลูเป็นเทจ็ รวมถงึการใหข้อ้มลูเทจ็และการปกปิดขอ้มลูต่าง ๆ จะส่งผลให้
ผูส้มคัรไม่ไดร้บัพจิารณาใดๆ ทัง้สิน้ ผูส้มคัรจะถูกบนัทกึประวตัแิละอาจส่งผลใหไ้ม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าประเทศ
ญ่ีปุ่ นอีกตลอดไป 

เอกสารการสมคัร 
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ใบสมคัรเข้าเรียน (ตามแบบฟอรม์) 
• ผู้สมคัรตอ้งเป็นผูก้รอกเอกสารเองทัง้หมด ตรวจสอบชื่อใหต้รงกบัหนังสอืเดนิทาง 

• กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นดว้ยปากกา (ห้ามใชป้ากกาลบไดห้รอืดนิสอ) หรอืกรอกผ่านคอมพวิเตอรห์รอือื่นๆ 
แต่การลงชื่อผูส้มคัรตอ้งใชป้ากกาในการลงชื่อเท่านัน้ (จะมรีะบใุนตวัอยา่งการกรอก) 

• กรุณาชีแ้จงรายละเอยีดกรณีทีม่ชี่วงเวลาว่าง นอกเหนือจากชว่งเวลาเรยีนหรอืท างานตามตารางทีใ่หก้รอก  

• ขอ้มลูจ าพวก เดอืน ปี ทีเ่ขา้การศกึษาและจบการศกึษากรุณากรอกโดยตรวจเทยีบกบัหนังสอืรบัรองหรอืหลกัฐานที่
ม ี

• กรุณากรอกสถานทีต่ัง้ของโรงเรยีน, สถานทีท่ างานใหค้รบถว้นไปจนถงึเลขทีต่ัง้(ใหต้รงตามเอกสารของทีน่ัน้ๆ) 

เอกสารช้ีแจงเหตุผลท่ีต้องการเข้าศึกษา (ตามแบบฟอรม์) 
• กรุณากรอกเอกสารเป็นภาษาญีปุ่่ นเท่านัน้ 

• หวัขอ้ส าหรบัเอกสารคอื “จุดมุ่งหมายในการมาประเทศญีปุ่่ นกบัประวตักิารศกึษา” โดยชีแ้จงรายละเอยีดของ
วตัถุประสงคใ์นการเรยีนภาษาญีปุ่่ นและเสน้ทางชวีติในอนาคตหลงัจบการศกึษาพรอ้มเหตผุลอย่างเป็นรปูธรรม 
เน้ือหาในเรยีงความจะตอ้งตรงกบัแนวทางหลงัจบการศกึษาทีก่รอกในใบสมคัรดว้ย 

• รบกวนเขยีนใหก้ระชบัมใีจความส าคญัครบในหนึ่งหน้า 

รปูถ่ายขนาด กว้าง 3CM x ยาว 4CM 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.ใบรบัรองการจบการศกึษาระดบั
มธัยมปลายภาษาองักฤษและเอกสารแปลภาษาญีปุ่่ น 2.ใบรบัรองผลการเรยีนระดบัชัน้มธัยมปลายภาษาองักฤษ 3.ใบรบัรอง
การเป็นนักศกึษาในปัจจุบนัภาษาองักฤษและเอกสารแปลภาษาญีปุ่่ น 4.ใบรบัรองผลการเรยีนในปัจจุบนัภาษาองักฤษ 
**รวมถงึนักศกึษาทีก่ าลงัจะจบการศกึษาแต่ยงัไม่ไดร้บัใบรบัรองการจบการศกึษาดว้ย** 
 

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

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

• ส าหรบัผูท้ีใ่ชช้ ัว่โมงเรยีน 150 ชัว่โมง ในการยื่นตอ้งมเีอกสารรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในใบรบัรองควร
จะตอ้งมรีะยะเวลาการเรยีน, จ านวนชัว่โมงเรยีน, อตัราการเขา้เรยีน, หนังสอืประกอบการเรยีนเขยีนอยู่(ถา้มขีอ้มลู
ดงักล่าวไม่ครบตอ้งเขยีนชีแ้จงดว้ยตวัเอง) 

• ส าหรบัผูท้ีเ่คยเขา้สอบการทดสอบภาษาญีปุ่่ น กรุณาส่งใบรบัรองการสอบผ่านตวัจรงิ, ใบรบัรองคะแนนตวัจรงิโดย
ไม่เกีย่วกบัว่า ผ่านหรอืไม่เพื่อประกอบการพจิารณา 
*ไม่ไดม้กีารจ ากดัอายุของเอกสารว่าตอ้งภายในกีปี่ แตต่อ้งส่งเอกสารฉบบัจรงิเท่านัน้ 

 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีออกจากเขตฉบบัภาษาองักฤษ 
อ่ืนๆ 

• ส าเนาสีหนังสอืเดนิทาง (เล่มปัจจุบนัและเล่มเก่า) และส าเนาสีตราปัม๊เขา้ประเทศญีปุ่่ นทุกครัง้ (ถา้ท าหายหรอืจ า
ไม่ไดก้รุณาไปขอประวตักิารเดนิทางจากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงในไทย) 

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัหลงัจบหลกัสตูร  

• เอกสารรบัรองการท างานปัจจุบนั ส าหรบัผูท้ีม่ปีระวตักิารท างาน (เอกสารรบัรองการท างานตอ้งระบุชื่อองคก์ร, ที่
อยู่, เบอรต์ดิต่อ, วนัทีอ่อกเอกสารและชื่อเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ) 

• ในกรณีทีท่ิง้ครอบครวัทีอ่ยูป่ระเทศของตน (คู่สมรส ,ลูก) จะตอ้งชีแ้จงรายละเอยีดการใชช้วีติของครอบครวั 

• ในกรณีเคยเปลีย่นชื่อและมชีื่อเก่าอยู่ในเอกสารทีส่่งมาหรอืเคยยื่นเรื่องหรอืเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยชื่อเก่า 
จะตอ้งส่งใบรบัรองการเปลีย่นชือ่ พรอ้มทัง้เขยีนใบชีแ้จงเกีย่วกบัเหตุผลทีเ่ปลีย่นชื่อ 

• ในกรณีทีผู่ส้มคัรใชน้ามสกุลหรอืสะกดนามสกุลไม่เหมอืนกบับดิาหรอืมารดาผูท้ีร่บัผดิชอบค่าใชจ้่าย  จ าเป็นจะตอ้ง
เขยีนใบชีแ้จงเกีย่วกบัสาเหตุทีน่ามสกุลไม่เหมอืนกนั(ถา้ไม่ไดใ้หม้ารดาหรอืบดิาเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายไม่
จ าเป็นตอ้งส่งใบชีแ้จงนี้) 
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เอกสารแสดงความรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามแบบฟอรม์) 
• กรุณาใหผู้ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายกรอกเอกสารดว้ยตวัเองเท่านัน้ สามารถกรอกผ่านคอมพวิเตอรห์รอือื่นๆได ้

แต่ในส่วนชื่อตอ้งลงชื่อดว้ยปากกาน ้าเงนิเท่านัน้ 

• กรุณาอธบิายถงึเหตุผลทีจ่ะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายโดยละเอยีด เฉพาะกรณีทีผู่ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายไมใ่ช่ตวัเองหรอื
บดิามารดาของตน ขอใหเ้ขยีนเอกสารแยกกบัแบบฟอรม์และลงชื่อรบัรองดว้ย  
*เอกสารแยกควรเขยีนระบุถงึความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้มคัรและผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใหช้ดัเจน และบอกสาเหตุว่า
ท าไมถงึตอ้งการรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายให ้โดยเขยีนเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยกไ็ด ้แต่ตอ้งแนบฉบบัแปลญีปุ่่ น* 

• ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตอ้งสามารถระบุความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัรไดอ้ย่างชดัเจน 

หนังสือรบัรองยอดเงินคงเหลือในบญัชี(Bank Certificate) 
• ใชบ้ญัชเีงนิฝาก (Saving Account) ซึง่ไมม่กีารกูห้รอืตดิหนี้เท่านัน้  

• ควรออกพรอ้ม Statement เลขบญัช ีวนัทีอ่อกและยอดเงนิสุดทา้ยควรตรงกนั ตรวจสอบชื่อใหต้รงกบัทะเบยีนบา้น 

• หนังสอืรบัรองยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ี(Bank Certificate) ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัช ีเลขทีบ่ญัช ีและจ านวนยอดเงนิ
คงเหลอืในบญัช ี

• จะตอ้งมสีถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงเพยีงพอในการช าระค่าเล่าเรยีนและค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัได้ตลอดหลกัสตูร  

วิธีค านวนยอดเงินคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 

• ขัน้ตอนท่ี 1 ค่าเรยีนโครงการทีต่อ้งการสมคัร 

• ขัน้ตอนท่ี 2 ค่าหอขัน้ต ่า 29,000 เยนต่อเดอืน (หรอืค านวนด้วยค่าใชจ้่ายหอพกัที่เราต้องการพกั) X ระยะเวลา
โครงการทีต่อ้งการสมคัร 

• ขัน้ตอนท่ี 3 ประมาณการค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั X ระยะเวลาโครงการทีต่อ้งการสมคัร 

•  (โดยทัว่ไปค่ากนิ และค่าของใชส่้วนตวั ประมาณเดอืนละ 30,000 เยน) 

• ขัน้ตอนท่ี 4 น าผลลพัธจ์ากขัน้ตอนที ่1–3 บวกกนัเป็นผลรวมค่าใชจ้่าย และน าไปคณูกบั 0.3 จะไดป้ระมาณการ
เป็นเงนิบาท 
*ในกรณีทีไ่ม่สามารถค านวนเองได ้กรุณาตดิต่อส านักงาน* 

Statement ย้อนหลงั 6 เดือน 

• บญัชเีดยีวกบัหนังสอืรบัรองยอดเงนิคงเหลอืในบญัช(ีBank Certificate) 

• ควรออกพรอ้ม Bank Certificate เลขบญัช ีวนัทีอ่อกและยอดเงนิสุดทา้ยควรตรงกนั ตรวจสอบชื่อใหต้รงกบั
ทะเบยีนบา้น 

• ตอ้งมตีราประทบัรบัรองจากธนาคารทุกหน้า 
  

เอกสารส าหรบัผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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เอกสารช้ีแจงความสมัพนัธก์บัผู้สมคัร 
• ส าเนาทะเบยีนบา้นทีอ่อกจากเขตฉบบัภาษาองักฤษเพื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้มคัรและผูร้บัผดิชอบ

ค่าใชจ้่าย (กรณีรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง ใชแ้ค่ของตวัผูส้มคัรฉบบัเดยีว) 
ตวัอย่าง ในกรณีทีผู่ร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายไม่ใช่บดิามารดา 
นายA ผู้สมัครทุนการศึกษานี้ มีผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นคุณลุง (คุณลุงที่เป็นพี่ชายของบิดา) ต้องเตรยีมเอกสารของ
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย ดงันี้ 

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

เอกสารรบัรองสถานภาพการท างานของผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 
• ถ้าเป็นพนักงานบริษทัหรือลูกจ้าง ตอ้งยื่นใบรบัรองสถานภาพการท างาน(ฉบบัจรงิ)ทีอ่อกโดยบรษิทัหรอื

หน่วยงาน ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน และเงนิเดอืน(หรอืรายไดต้่อเดอืน)เป็นภาษาองักฤษหรอืญีปุ่่ น 

• ถ้าเป็นกรรมการบริหารบริษทั จะตอ้งยื่นส าเนาใบจดทะเบยีนบรษิทัภาษาองักฤษรว่มกบัใบรบัรองสถานภาพ
การท างาน(ฉบบัจรงิ)ทีอ่อกในชือ่บรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามดา้นบน 

• ถ้าประกอบกิจการส่วนตวั จะตอ้งยื่นส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนพาณิชย,์ บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้, 
ทะเบยีนการคา้ รวมถงึถ่ายรปูสถานทีท่ างานพรอ้มชีแ้จงรายละเอยีดประกอบแนบมาดว้ย 

 

➢ ผู้สมคัรต้องเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมในกรณีดงัต่อไปน้ี 
*เอกสารช้ีแจงท่ีเขียนด้วยตนเองต้องเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือแนบฉบบัแปลภาษาญ่ีปุ่ น 

1.ผูร้บัผดิชอบไมใ่ช่บดิาหรอืมารดาโดยก 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) 
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* ในกรณีญาตทิีม่ชีื่อปรากฏในเอกสารต่างๆ มกีารใชช้ื่อทีต่่างกนั จ าเป็นจะตอ้งชีแ้จงเพิม่เตมิดว้ย เช่น
ใบทรานสครปิตเ์ขยีนชื่อบดิา(แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายกต็าม)ไม่เหมอืนกบัในทะเบยีนบา้นของผูส้มคัร 
และไม่สามารถเปลีย่นใหเ้หมอืนกนัได ้จะตอ้งเขยีนชีแ้จงเพิม่เตมิดว้ย 
  
4. บดิามารดาเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย แต่นามสกุลไม่เหมอืนหรอืสะกดต่างกนั 
4.1 เอกสารชีแ้จงในกรณีทีน่ามสกุลไม่เหมอืนกนั (กรณีพ่อแม่เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย) 
 
5.ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายมรีายไดต้่อปีไม่ถงึ 1 ลา้นเยน 
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.ผูร้บัผดิชอบเป็นชาวญีปุ่่ นทีอ่าศยัในญีปุ่่ น (เอกสารอื่นๆ เหมอืนกบัผูร้บัผดิชอบชาวไทยแตใ่ชเ้ป็นภาษาญีปุ่่ น) 
7.1 เอกสารยนืยนัการเสยีภาษใีนปีก่อนหน้า（源泉徴収か納税証明書） 
7.2 ใบชีแ้จงความสมัพนัธภ์าษาญีปุ่่ นเท่านัน้ ชีแ้จงความสมัพนัธแ์ละยนืยนัว่ามทีรพัยส์นิเพยีงพอ 
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 ในบางกรณี อาจมนีักเรยีนต่างชาตทิีต่ัง้ใจเขา้มาศกึษาในประเทศญีปุ่่ น แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวใ้นตอน
แรกได ้เน่ืองจากเหตุผลต่างๆ เช่น เสน้ทางหรอืจุดมุ่งหมายในการศกึษาทีไ่ม่ชดัเจน หรอืขาดแรงจูงใจในการศกึษาเล่าเรยีน 
จนกระทัง่ประสบความยากล าบากในการศกึษาต่อ และเป็นอุปสรรคต่อการขอต่ออายุวซี่าและตอ้งกลบัประเทศไปในทีสุ่ด  

การทีจ่ะสมัฤทธิผ์ลในการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศนัน้ นักเรยีนจะตอ้งมคีวามพยายามและความตัง้ใจเป็นอย่างสงูที่
จะบรรลุจุดมุ่งหมายของตนในขณะทีท่ าการศกึษาเล่าเรยีนท่ามกลางวฒันธรรมทีไ่ม่คุน้เคย 

โดยเฉพาะโรงเรยีนของเรา หลกัสูตรการเรยีนการสอนของเรา ได้ถูกจดัสรรขึ้นโดยคาดหวงัให้นักเรยีนมกีารท า
การบ้าน เตรยีมบทเรยีนล่วงหน้า และทบทวนบทเรยีนดว้ย การจะเอาใจใส่และตัง้ใจท าสิง่เหล่านี้ใหส้ าเรจ็ไดน้ัน้ ต้องอาศยั
ความเข้มแข็งทางร่างกายและจติใจเป็นอย่างมาก อีกทัง้ต้องมีสถานะทางการเงนิที่มัน่คงเพียงพอที่จะรบัประกันได้ว่า 
นักเรยีนจะสามารถด าเนินชวีติอยู่ในประเทศญีปุ่่ นไดโ้ดยไม่ล าบาก 

ทางโรงเรยีนมคีวามจ าเป็นที่จะต้องปฏิเสธรบันักเรยีนที่มวีตัถุประสงค์หรอืแรงจูงใจในการเขา้ศกึษาที่ไม่ชดัเจน 
นักเรยีนที่ขาดการเตรียมตัวที่เพียงพอ หรือขาดความพร้อมในการรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ทัง้นี้เพื่อ รกัษา
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนใหเ้พยีบพรอ้มและมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอส าหรบันักเรยีนทีม่จีุดมุ่งหมายทีจ่ะศกึษาเล่าเรยีนอย่าง
จรงิจงั 

ทางโรงเรยีนกม็กีฎขอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวดกบันักเรยีนทีส่ามารถเขา้ศกึษาในโรงเรยีนได้ส าเรจ็ เช่นกนั หากอตัราการ
เขา้เรยีนไม่90%ตามเกณฑ ์นักเรยีนอาจถูกขอใหอ้อกได ้

ก่อนทีจ่ะท าการสมคัร ทางโรงเรยีนขอแนะน าใหผู้ส้มคัรพูดคุยปรกึษาเกี่ยวกบัจุดประสงค์ในการศกึษาภาษาญี่ปุ่ น 
เส้นทางหรอืแผนการในอนาคต ฯลฯ กบัผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้เรยีบร้อย และเตรยีมตัวให้พร้อมต่อการศึกษาใน
ต่างประเทศ 
 ≪กรณีออกจากสถานะการเป็นนักเรยีนของสถาบนัฮอกโกกลางคนั≫ 

 กรณีผู้สมคัรเขา้เรยีนด้วยทุนจากสถาบันฮอกโกหรอืทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ออกจากสถานะการเป็น
นักเรยีนของสถาบนักลางคนัดว้ยเหตุผลต่างๆ ผูส้มคัรผูน้ัน้ต้องช าระค่าเรยีนตามระเบยีบใหค้รบถ้วนเสยีก่อนจงึสามารถยื่น
ใบลาออกได ้

≪กรุณาท าบตัรเครดติการด์ประเภท VISA หรอื MASTER CARD ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น เพื่อ
ใชส้ าหรบัท าสญัญาขอใชห้มายเลขโทรศพัทม์อืถอืในประเทศญีปุ่่ น≫ 
 หลงัจากการสมคัรเขา้เรยีนแล้ว ผูส้มคัรต้องท าสญัญาขอหมายเลขโทรศพัท์มอืถอืทีส่ามารถใช้งานได้ในประเทศ
ญี่ปุ่ นเพื่อใชใ้นการตดิต่อสื่อสารธุระต่างๆ ระหว่างโรงเรยีนและตวัผูส้มคัร ในการนี้จ าเป็นตอ้งใชบ้ตัร VISA หรอื MASTER 
CARD จงึขอใหผู้ส้มคัรเตรยีมท าบตัรใหเ้รยีบรอ้ยและน าตดิตวัมาทีญ่ีปุ่่ นดว้ย 

 
 

 
  

ข้อควรระวงั 
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ประวติัผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 
• กรณีทีเ่ป็นบดิามารดาของผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายสถานะทางการเงนิและความสามารถในการช าระเงนิมาดว้ย 

• กรณีที่ผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเครือญาตินอกเหนือจากล าดับชัน้ที่ 2 ตามกฎหมาย จะต้องเขียนอธิบาย
รายละเอียดตัง้แต่ช่วงระยะเวลาที่รู้จกักับผู้สมคัร สถานภาพความสมัพันธ์ ณ เวลาปัจจุบันกับผู้สมคัร รวมถึง
เหตุผลทีย่นิยอมเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

วิธีการช าระเงิน 
• ตอ้งช าระเงนิค่าเล่าเรยีนก่อนเขา้รบัการศกึษาในบญัชทีีท่างโรงเรยีนไดร้ะบุไวก้่อนเขา้เรยีน ทางส านักงานจะแจง้ให้

ทราบหลงัผลใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยัออกมาแลว้ 

• (ข้อควรระวงั) ในกรณีทีส่ัง่จ่ายเงนิจากต่างประเทศ ผู้สมคัรต้องรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมในการส่งหรือโอน
จากธนาคารเอง หรือในกรณีท่ีโอนเงินภายในประเทศผู้สมคัรต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย 

• เงินส าหรบัแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนหรือเงินส าหรบัการใช้ชีวิตสามารถโอนเข้าบญัชีญ่ีปุ่ นของนักเรียน 
เน่ืองจากนักเรียนทุกคนจะต้องมีบญัชีญ่ีปุ่ นเป็นของตวัเอง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต 
• กรอกจ านวนเงนิค่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืนมาดว้ย (รวมค่าหอพกัและค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัต่อเดอืน) 

• ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินชวีติขณะอยู่ที่ญี่ปุ่ นนัน้ ไม่ไดม้เีพยีงค่าเรยีนและค่าหอพกัเท่านัน้ แต่ยงัมคี่าไฟ ค่า
กนิอยู่ ค่าของใชส่้วนตวั ค่าโทรศพัท์(ถ้าม)ี ค่าประกนัสุขภาพ อกีดว้ย เพราะฉะนัน้ไม่ควรก าหนดจ านวนเงนิทีจ่ะ
ท าใหก้ารด าเนินชวีติเป็นไปดว้ยความยากล าบากมากจนเกนิไป 

• นักเรยีนทีม่คีวามประสงคท์ างานพเิศษจะตอ้งท าการขออนุญาตจากทางโรงเรยีน โดยพจิารณาจากผลการเรยีนและ
พฤตกิรรมในช่วงเวลา 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. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางสถาบันแล้ว ต้องช าระค่ายืนยันสิทธิใ์นการสมัครกับทางส านักงานฯ ส าหรบัค่า

ด าเนินการจดัส่งเอกสารทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
2. ส านักงานฯจะส่งเอกสารทัง้หมดให้ทางสถาบนั ทางสถาบนัและทางส านักงานฯไม่มกีารคนืค่ายนืยนัสทิธิใ์นการ

สมคัรในทุกๆกรณี 
3. ใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยั (COE) จะใชเ้วลาในการด าเนินการนานถงึประมาณ 3 – 4 เดอืน โดยผลการออก

ใบรบัรองเป็นผลการตดัสนิอนัเดด็ขาดจากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงประเทศญีปุ่่ น 
- รอบเดนิทางเดอืนเมษายน จะไดร้บัใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยัประมาณช่วงเดอืนมนีาคม 
- รอบเดนิทางเดอืนตุลาคม จะไดร้บัใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยัประมาณช่วงเดอืนกนัยายน 

4. ระหว่างรอผลจากทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่ น ทางสถาบันต้องการให้ผู้สมัครทุกท่านศึกษา
เกี่ยวกบัประเทศญี่ปุ่ นในดา้นต่างๆ อาทเิช่น เกี่ยวกบัการซื้อยารกัษาโรคในประเทศญี่ปุ่ น การเขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลทีญ่ี่ปุ่ น วธิกีารเดนิทางไปหรอืภายในประเทศญี่ปุ่ น สิง่ของต้องหา้มในประเทศญี่ปุ่ น ประกนัอุบตัเิหตุ
และสุขภาพในประเทศญีปุ่่ น สภาพภูมปิระเทศ สภาพภูมอิากาศ และอื่นๆ เป็นตน้ 

5. เมื่อส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่ นประกาศผลใบรบัรองสถานภาพการอยู่อาศยั ผู้สมัครต้องน าไป
ด าเนินการขอวซี่าดว้ยตนเองต่อในล าดบัต่อไป 

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* 
 

ขอ้ควรระวงัพิเศษส าหรบัช่วงโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19)ก าลงัระบาด 
 

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

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรถูกเลื่อนการเดนิทางจากเหตุผลทีค่วบคุมไม่ได้ ผูส้มคัรจะไดร้บัทุนเช่นเดมิและสามารถเลอืกทีจ่ะ
เลื่อนการเดนิทางไปก่อนจนกว่าจะสามารถเดนิทางไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ค่าเรยีนและค่าธรรมเนียมการ
สมคัรจะไม่มกีารเรยีกเกบ็จนกว่าผูส้มคัรจะมกี าหนดการไดเ้ดนิทางไปเรยีนทีเ่มอืง 

11. หลงัไดร้บัการคดัเลอืกและไดร้บัอนุมตัใิบรบัรองสถานภาพการพ านัก ทางเมอืงจะไม่ยกเลกิทุนของผูส้มคัรโดยไม่ได้
รบัความยินยอมของผู้สมคัรโดยเด็ดขาด ในกรณีผู้สมคัรไม่ต้องการไปศึกษาต่อที่เมืองฮิกาชิคาวะแล้ว ผู้สมคัร
จะต้องแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกทุนกับส านักงานด้วยตัวเอง และท าการคืนใบสถานภาพการพ านักมาใ ห้
ส านักงานจดัส่งกลบัไปยงัส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจ าประเทศญีปุ่่ น เพื่อผลประโยชน์ในอนาคตของผูส้มคัร 

ส าหรบัผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจากทางสถาบนัแล้ว 
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ลำดับขั้นตอนการสมัครและการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น 

1.อ่านรายละเอียดโครงการที่ต้องการสมัครให้ดี และกรอกฟอร์มลงทะเบียนการสมัคร 

2. เมื่อได้รับเมล ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 5,350 บาท 

3.รอเอกสารการสมัครจากสำนักงาน เมื่อกรอกแล้วขอให้ส่งเอกสารการสมัครมาให้สำนักงาน *กรุณาสแกนมาให้

ตรวจก่อนส่งเอกสารฉบับจริงมา 

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

5.รอผล COE จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำญี่ปุ่น (ผลออกประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์)  

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 

• ตัวอย่าง เดินทางไปถึงวันที่ 25 มีนาคม 

ในกรณีเรียกเก็บเดือนมีนาคม จะต้องจ่าย 1.ค่าหอตามจำนวนวันที่อาศัยในเดือนมีนาคม(25-31 มีนาคม)  
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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 
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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 25 ตุลาคม 2565  
 
 ช่องทางติดต่อ 

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


