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◊ หลักสูตรท่ีเปดรับสมัครและระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

โครงการ ระยะเวลาท่ีเรียน สถานะการพํานัก ระยะเวลาท่ีเปดรับสมัคร 

1 ป 

(เริ่มเรียน เมษายน 2020) 

1 ป STUDENT วันท่ี 17 มิ.ย. - วันท่ี 31 ต.ค. 2019 

เปนหลักสูตรท่ีเนนทักษะการ ฟง พูด อาน เขียน ครบท้ัง 4 ดาน 

6 เดือน 

(เริ่มเรียน เมษายน 2020) 

6 เดือน STUDENT วันท่ี 17 มิ.ย - วันท่ี 31 ต.ค. 2019 

เปนหลักสูตรสําหรับคนท่ีตองการพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุนเพ่ือเรียนตอหรือใชในการ

ทํางาน ภายในระยะเวลาสั้นๆ 

◊ คุณสมบัติของผูสมัคร 

(1) อายุตั้งแต 18 ปบริบูรณในวันเปดภาคการศึกษา 

(2) เปนผูท่ีสามารถรับผดิชอบคาเลาเรียนและคาใชจายในการดํารงชีวิตท่ีญี่ปุนได 

(3) มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีแข็งแรง พรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และกฎหมายของประเทศญี่ปุนได 

(4) เปนผูท่ีไดรับ หรือกําลังจะไดรับอนุญาตใหผานเขาประเทศญี่ปุนอยางถูกกฎหมาย 

(5) เปนผูท่ีผานเกณฑดานการศึกษาตามท่ีระบุไวในขอ 1) – 3) ดานลาง ดัง 

  1) ผานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป จากระบบการศึกษาภายนอกประเทศญี่ปุน   

  2) สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาและมีคณุสมบัติท่ีจะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา อ่ืนๆ   

  3) ไดรับการรับรองวามีวุฒิการศึกษาเทียบเทาหรือสูงกวาวุฒิการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน   
 

 

 

 

(6) มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ 5 (JLPT N5) หรือสูงกวา หรือ J-Test ระดับFหรือG โดยตองไดคะแนน

มากกวา 250 คะแนนข้ึนไป) 

◊  การคัดเลือก 

      คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร 

◊  การประกาศผลการคัดเลือก 

      ประกาศผลการคัดเลือกอยางเปนลายลักษณอักษรตอผูสมัครโดยตรงหลังจากตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการ

สมัครประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2019 ท้ังน้ี ไมมีการแจงผลทางโทรศัพท

หลักสูตรที่เปดรับสมัคร/คุณสมบัติของผูสมัคร/การคัดเลือก/การประกาศผลการคัดเลือก/ทุนการศึกษา 
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② 

◊  ทุนการศึกษา 

      ทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะไดจัดตั้งระบบทุนการศึกษาท่ีมลีักษณะเฉพาะข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงคในการสรางบุคลากร 

      ใหมีความสามารถในการทําประโยชนตอประชาคมโลกได ซึ่งทุนท่ีทางเทศบาลจัดตั้งข้ึนมาน้ีจะใหการชวยเหลือและ 

      สนับสนุนดานการดําเนินชีวิตของนักเรียนตางชาติ โดยทุนการศกึษาท่ีใหน้ีเปนทุนใหเปลาไมจําเปนตองชําระคืน 

 

สําหรับการชําระเงินคาเรยีน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

สําหรับคาเลาเรียนท่ีจายมาแลวนั้น ไมวาในกรณีใดจะไมมีการคืนใหท้ังสิ้น 

◊  หลักสูตร 1ป 

รายละเอียด คาใชจาย ทุนจากเทศบาลเมือง เหลือจาย 

1.คาใชจายในการดําเนินการสมัคร 100,000 เยน -  100,000 เยน 

2.คาเรียนตลอดหลักสูตร 800,000 เยน  400,000 เยน 400,000 เยน 

รวม1+2 - - 500,000 เยน 

คายืนยันสิทธ์ิในการสมัคร 10,000 บาท   

 

◊  หลักสูตร 6เดือน 

รายละเอียด คาใชจาย ทุนจากเทศบาลเมือง เหลือจาย 

1.คาใชจายในการดําเนินการสมัคร 100,000 เยน -  100,000 เยน 

2.คาเรียนตลอดหลักสูตร 400,000 เยน  200,000 เยน 200,000 เยน 

รวม1+2 - - 300,000 เยน 

    คายืนยันสิทธ์ิในการสมคัร 10,000 บาท   

*คา่ยืนยนัสทิธ์ิในการสมคัรจะเรียกเก็บหลงัจากท่ีทําการประกาศผลทนุแล้ว 

 

◊  คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน 

     คาเอกสารประกอบการเรียน หลักสตูร 1ป 60,000 เยน, หลักสตูร 6เดือน 30,000 เยน 

     คาสมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่น JLPT (แลวแตความสมคัรใจ), คาประกันสุขภาพแหงชาติ (National health insurance) 

     คาประกันอุบัติเหตุ (Accident insurance)  จายตามจริง

คาเลาเรียน / คาใชจายอ่ืนๆ 
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◊  การเปลี่ยนหลักสูตร/ การขอขยายระยะเวลาเรียน 

(1) การเปลีย่นหลักสูตรจาก 6เดือนเปน 1ป อนุญาตใหเปลี่ยนไดถาจํานวนโควตานักเรียนในชวงท่ีกําลังเปดรับสมัครยังวางอยู 

(2) การเปลีย่นหลักสูตรจาก 1ปเปน 6เดือน อนุญาตใหเปลี่ยนโดยตองพิจารณาจากเอกสารช้ีแจงเหตผุลท่ีขอเปลี่ยนกอน 

(3) การขอขยายระยะเวลาเรียน จะพิจารณาจากผลการเรียน, จํานวนช่ัวโมงท่ีเขาเรียน, ความประพฤติของนักเรียน 

(4) สําหรับเง่ือนไขในการขอขยายระยะเวลาเรียน จะตองมีผลการเรียนมากวาระดับ 「良」 

และตองเขาเรียนมากกวา 80% ข้ึนไป ในกรณีท่ีมจีํานวนคนยื่นความประสงคขอขยายระยะเวลาเรียนมาเยอะ  

จะใหสิทธิคนท่ียื่นเรื่องกอนตามลาํดับ สําหรับระยะเวลาท่ีขอเพ่ิมน้ันจะใหแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ class เดิมของผูเรียน 

(5) สําหรับชวงเวลาในการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนหลักสตูรและการขอขยายระยะเวลาเรียนน้ัน  

จะเปดรับชวงเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม ประมาณ2อาทิตย โดยจะแจงใหนักเรียนทราบกอนลวงหนา 

 

 

สําหรับผูท่ีผานการคัดเลือกจะไดเขาอยูอาศัยท่ีหอพักสําหรบันักเรียน โดยทางหอพักมีกฎวาจะตองอยูดวยกัน 2คนตอ1หอง 

โดยทางโรงเรียนจะเปนคนคดัเลือกใหวา ผูสมัครจะไดอยูท่ีหอพักไหน ไมสามารถเลือกเองได ในกรณท่ีีหอพักสําหรับนักเรียนเต็ม 

ทางโรงเรียนจะเตรียมท่ีพักท่ีอ่ืนไวใหแทน 

Higashikawa Kokusaikouryukaikan(Zone West and Zone East) 

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

การเดินทางไปโรงเรียน เดินไปประมาณ 15นาที 

อุปกรณและเครื่องอํานวยความ

สะดวกท่ีใชรวมกัน 
เครื่องซักผาหยอดเหรียญและเครือ่งอบผา (มีคาบริการ), หองครัว,ไมโครเวฟ,หองนํ้าหอง

อาบนํ้า 

Internet Lan and Wi-Fi (ไมมีคาใชจาย) 

 คาใชจาย 

คาหองZone 

East 

2 คนตอ 1หอง: 76,000 เยนตอเดือน (ราคาตอ 1 คน) 

(แตละหองจะมีหองอาบนํ้าและหองนํ้าในตัว, มีอาหารเชากับเย็นใหในวันจันทร - เสาร ไม

รวมวันอาทิตยและวันหยดุนักขัตฤกษ) 

คาหองZone 

West 

2 คนตอ 1หอง: 69,000 เยนตอเดือน (ราคาตอ 1 คน) 

(หองอาบนํ้าและหองนํ้ารวม, มีอาหารเชากับเย็นใหในวันจันทร - เสาร ไมรวมวันอาทิตย

และวันหยดุนักขัตฤกษ) 

อ่ืนๆ มีคาไฟและคาฮีทเตอร (ทุกเดือน จายตามการใชงานจริง) 

การเปลี่ยนหลักสูตร/ การขอขยายระยะเวลาเรียน 

แนะนําหอพักสําหรับนักเรียน 
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Higashikawa Ma Me Son(Zone Higashikawa West and Zone East) 
 

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

การเดินทางไปโรงเรียน เดินไปประมาณ 20นาที 

อุปกรณและเครื่องอํานวยความ

สะดวกท่ีใชรวมกัน 
เครื่องซักผาหยอดเหรียญและเครือ่งอบผา (มีคาบริการ), ไมโครเวฟ,หองนํ้า,หองอาบนํ้า 

Internet Lan and Wi-Fi (ไมมีคาใชจาย) 

 คาใชจาย 

คาหองZone 

East 

1 คนตอ 1หอง: 85,000 เยนตอเดือน 

(หองอาบนํ้าและหองนํ้ารวม, มีอาหารเชากับเย็นใหในวันจันทร - เสาร ไมรวมวันอาทิตย

และวันหยดุนักขัตฤกษ) 

คาหองZone 

West 

2 คนตอ 1หอง: 69,000 เยนตอเดือน (ราคาตอ 1 คน) 

1 คนตอ 1หอง: 79,000 เยนตอเดือน 

(หองอาบนํ้าและหองนํ้ารวม, มีอาหารเชากับเย็นใหในวันจันทร - เสาร ไมรวมวันอาทิตย

และวันหยดุนักขัตฤกษ) 

อ่ืนๆ มีคาไฟและคาฮีทเตอร (ทุกเดือน จายตามการใชงานจริง) 
 

* สําหรับหอพักท้ัง 2 ท่ี ทางเทศบาลเมืองมีทุนชวยเหลือคาหอพักใหคนละ 40,000 เยน/เดือน 

  ทําใหเหลือจายคาหอเองอยูท่ี 29,000 – 45,000 เยนตอเดือน 

◊  ขอควรระวังในการกรอกเอกสาร 

・กรุณากรอกใบสมคัรใหสะอาด ถูกตอง และครบถวน ดวยปากกาเทาน้ัน (หามใชปากกาท่ีสามารถลบได กรุณาตรวจสอบใหถ่ีถวน) 

・เอกสารรบัรองท้ังหมด จะตองออกภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดอืน ณ วันยื่นเอกสารการสมัคร 

・ในกรณีท่ีเขียนผิด ใหขีดฆา2เสนทับบนขอความท่ีเขียนผิดและเซ็นตช่ือกํากับ 

・ในเอกสารทุกใบหามใหคนอ่ืนเขียนให ตรงไหนท่ีระบุวา “เจาตัวตองเปนคนกรอก” เจาตัวตองเปนคนเขียนดวยตนเองเทาน้ัน 

・สําหรับเอกสาร Statement of Financial Support  จําเปนตอง stamp ตราประทับช่ือท่ีเปนทางการมาดวย ในกรณีท่ีไมมีตรายาง 

     ใหเจาตัวเซ็นช่ือเต็มแทนได 

・เอกสารทุกฉบับตองออกเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาญ่ีปุนเทานั้น ในกรณีท่ีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุนตองระบุช่ือผูแปล 

     สังกัด และชองทางติดตอของผูแปลดวย พรอมแนบเอกสารตนฉบับดวย 

・สําหรับเอกสารท่ีไมสามารถยืน่สงได ใหเขียนจดหมายช้ีแจงเหตผุลและตองแปลฉบับภาษาญี่ปุนแนบมาดวย 

・เอกสารการสมัครท้ังหมดจะไมมีการสงคืนใหแกผูสมัครไมวาในกรณีใด ๆ ยกเวน เอกสารสําคัญท่ีออกไดเพียงครั้งเดียว  

          เชน ใบประกาศนียบัตร ขอใหผูสมัครทํา list รายช่ือเอกสารท่ีตองการขอคืนพรอมสําเนาแนบมาดวย

เอกสารที่ใชในการสมัคร 
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・ทางโรงเรียนอาจมีการรองขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเอกสารท่ีไดยื่นใหมาแลว 

・เอกสารปลอมแปลง เอกสารท่ีมีขอมูลเปนเท็จ จะไมไดรับการพิจารณาใดๆท้ังสิ้น ผูสมคัรจะถูกบันทึกประวัติและอาจจะสงผลให 

  ไมไดรับอนุญาตใหเขาประเทศญีปุ่นอีกตอไป 
 
 

1. ใบสมัคร (Application Form) (ฟอรมของทางโรงเรียนพรอมติดรูปถาย) 

   ・ผูสมัครตองเปนคนกรอกเองท้ังหมด  กรอกเปนภาษาอังกฤษดวยปากกา (ระบุอีเมลของผูสมัครเพ่ิมมาดวย)  

       ช่ือท่ีกรอกตองตรงกับช่ือท่ีระบุไวในหนังสือเดินทาง 

   ・ตรงชองประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน ประวัติการเดินทางเขาญี่ปุน กรุณากรอกมาใหครบถวนและถูกตอง 

   ・สําหรับวันเดือนปท่ีเขาเรียน วันเดือนปท่ีจบการศึกษาน้ัน ใหตรวจเทียบความถูกตองจากใบประกาศนียบัตรกอนแลวคอยกรอก 

   ・กรุณากรอกท่ีอยูของโรงเรียน และของสถานท่ีทํางานแบบละเอียดมาดวย 

2. เอกสารช้ีแจงเหตุผลในการศึกษาและแผนการในอนาคต (ฟอรมของทางโรงเรียน) 

   ・ผูสมัครตองเขียนดวยภาษาญี่ปุน ถาเขียนดวยภาษาอังกฤษจะตองแปลเปนภาษาญี่ปุนแนบมาดวย พรอมช่ือท่ีอยูเบอรโทรของผูแปล 

   ・ใหเขียนแสดงเหตุผลท่ีอยากไปญี่ปุนและแผนการหลังจากเรยีนจบอยางชัดเจน 

3. รูปถายขนาด 4cm X 3cm 5ใบ 

   ・พรอมเขียนช่ือและสัญชาตเิปนภาษาอังกฤษดานหลังรูปดวย ไมรวมรปูท่ีติดบนหนาใบสมัคร 1ใบ 

4. ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) 

   ・ยื่นใบรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดพรอมใบ Transcript  (ตัวจริง) 

   ・กรณีท่ีกําลังศึกษาอยู ใหยื่นหนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน , นักศึกษา และหนังสือรบัรองวาจะจบการศึกษาจากสถาบัน 

       พรอมใบTranscript  (ตัวจรงิ) 

5. ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุน (ตัวจริง) 

   ・สําหรับผูท่ีสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน JLPT ผานใหยื่นใบ Certificate of Japanese-Language Proficiency พรอมใบแจงผลคะแนนตัวจริง 

   ・สําหรับเอกสารประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวของกับการเรียนภาษาญี่ปุนน้ัน จะตองเปนเอกสารท่ีมีรายละเอียด ชวงระยะเวลาท่ีเรียน,  

      จํานวนช่ัวโมงท้ังหมดท่ีเรียน, อัตราการเขาเรียน, ตําราท่ีใชเรยีน แสดงอยูดวย 

6. สําเนาใบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

◊  เอกสารอ่ืนๆ (กรุณายื่นเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวของเทานั้น) 

     ・ผูท่ีมีหนังสือเดินทางแลว จะตองสงสําเนาสหีนังสือเดินทางมาดวย (หนังสือเดินทางตองมีอายไุมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันท่ีเดินทางกลับ) 

     ・สําหรับใครท่ีเคยเดินทางเขาประเทศญี่ปุนมากอนใหถายสําเนาสีหนาวีซา และการตรวจลงตราวันท่ีเดินทางเขาและออกจากประเทศญี่ปุน   

         มาดวยทุกหนา

เอกสารที่ผูสมัครตองจัดเตรียม 
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     ・สําหรับผูท่ีมหีนังสือเดินทางเลมเกา ตองถายสําเนาสี และการตรวจลงตราวันท่ีเดินทางเขาออกจากประเทศญี่ปุนมาดวย 

      

 

◊  กรณีที่ผูสมัครรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง หรือผูออกคาใชจายอยูนอกประเทศญี่ปุน 

1. Statement of Financial Support (ฟอรมของทางโรงเรียน) 

    ・ผูรับผิดชอบคาใชจายตองเปนคนกรอกขอมูลลงใน Statement of Financial Support (ฟอรมของทางโรงเรียน) ดวยตนเอง 

    ・ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบคาใชจายไมใชตัวผูสมัครเอง ผูรับผดิชอบคาใชจายจะตองเขียนอธิบายเหตุผลของการเปน supporter  

และอธิบายความสมัพันธกับผูสมัครมาดวย (ตรงขอ 1 ในเอกสาร Statement of Financial Support) 

 โดยเฉพาะถาผูรบัผิดชอบคาใชจายไมใชพอแมของผูสมคัรใหเขียนอธิบายความสมัพันธมาโดยละเอียด 

2. เอกสารรับรองยอดเงินฝากในธนาคาร bank guarantee (ตัวจริง) ฉบับภาษาอังกฤษ 

    ・จํานวนยอดเงินฝากจะตองพอเพียงตอคาเรียน คากินอยูตลอดระยะเวลาท่ีเรียนอยูท่ีญี่ปุน 

         จํานวนยอดเงินท่ีควรจะมี ใหคํานวณจากคาใชจายในการศึกษาท่ีตองชําระใหทางโรงเรียนตลอดระยะเวลา 6เดือน หรือ 1ป 

 รวมกับ คาใชจายในการดํารงชีวิตในญี่ปุนตลอดระยะเวลาท่ีเรียน ตกเดือนละประมาณ 80,000 – 90,000 เยน  

 (ในกรณีสมัครเรียน 6เดือนควรมไีมต่ํากวา 3แสนบาท, สมัครเรียน 1ปควรมีไมต่ํากวา 6แสนบาท) 

3. Statement ยอนหลัง 6 เดือน (ตัวจริง) ฉบับภาษาอังกฤษ 

    ・เปนเอกสารท่ีใชยืนยันความเคลื่อนไหวของยอดเงินคงเหลือในบัญชีวาไมใชยอดเงินช่ัวคราว 

        แตเปนเงินท่ีมีการเก็บออมมาเปนระยะเวลานานพอสมควร เอกสารทุกหนาตองมตีราประทับและลายเซ็นรับรองจากทางธนาคาร 

4. เอกสารรับรองสถานภาพการทํางานของผูคํ้าประกัน (ตัวจริง) ฉบับภาษาอังกฤษ 

    ・ถาเปนกรรมการบริหารบรษัิท จะตองยื่นใบจดทะเบียนบริษัท 

    ・ถาเปนพนักงานบริษัท จะตองยื่นใบรับรองสถานภาพการทํางานท่ีออกโดยบริษัทหรือหนวยงาน ระบุตําแหนง ระยะเวลาการทํางาน  

         เงินเดือน 

    ・ถาประกอบกิจการสวนตัว จะตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย, บัญชีรายช่ือผูถือหุน, ทะเบียนการคา 

5. สําเนาใบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ     

    ・เพ่ือแสดงความสมัพันธระหวางผูสมัคร และผูค้ําประกัน 

เอกสารสําหรับบุคคลที่เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย (คาเรียน คากินอยู) 



東川町立東川日本語学校 

 

⑦ 

◊  กรณีที่ผูออกคาใชจายอยูในประเทศญี่ปุน 

1. Statement of Financial Support (ฟอรมของทางโรงเรียน) 

    ・ผูรับผิดชอบคาใชจายตองเปนคนกรอกขอมูลลงใน Statement of Financial Support (ฟอรมของทางโรงเรียน) ดวยตนเอง 

    ・ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบคาใชจายไมใชตัวผูสมัครเอง ผูรับผดิชอบคาใชจายจะตองเขียนอธิบายเหตุผลของการเปน supporter 

 และอธิบายความสัมพันธกับผูสมคัรมาดวย (ตรงขอ 1 ในเอกสาร Statement of Financial Support) 

 โดยเฉพาะถาผูรบัผิดชอบคาใชจายไมใชพอแมของผูสมคัรใหเขียนอธิบายความสมัพันธมาโดยละเอียด 

2. เอกสารรับรองยอดเงินฝากในธนาคาร bank guarantee (ตัวจริง ฉบบัภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน) 

    ・จํานวนยอดเงินฝากจะตองพอเพียงตอคาเรียน คากินอยูตลอดระยะเวลาท่ีเรียนอยูท่ีญี่ปุน 

 จํานวนยอดเงินท่ีควรจะมี ใหคํานวณจากคาใชจายในการศึกษาท่ีตองชําระใหทางโรงเรียนตลอดระยะเวลา 6เดือน หรือ 1ป รวมกับ 

 คาใชจายในการดํารงชีวิตในญี่ปุนตลอดระยะเวลาท่ีเรียน ตกเดือนละประมาณ 80,000 – 90,000 เยน  

  (ในกรณีสมัครเรยีน 6เดือนควรมีไมต่ํากวา 3แสนบาท, สมัครเรียน 1ปควรมีไมต่ํากวา 6แสนบาท) 

3. Statement ยอนหลัง 3 เดือน (ตัวจริง ฉบบัภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน) 

    ・เปนเอกสารท่ีใชยืนยันความเคลื่อนไหวของยอดเงินคงเหลือในบัญชีวาไมใชยอดเงินช่ัวคราว แตเปนเงินท่ีมีการเก็บออมมาเปน 

 ระยะเวลานานพอสมควร 

4. เอกสารรับรองสถานภาพการทํางาน (ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน) 

    ・ถาเปนกรรมการบริหารบรษัิท จะตองยื่นใบจดทะเบียนบริษัท 

 ถาเปนพนักงานบริษัท จะตองยื่นใบรับรองสถานภาพการทํางานท่ีออกโดยบริษัทหรือหนวยงาน ระบุตําแหนง ระยะเวลาการทํางาน  

 เงินเดือน  ถาประกอบกิจการสวนตัว จะตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย , บัญชีรายช่ือผูถือหุน , 

 ทะเบียนการคา 

5. สําเนาใบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

    ・เพ่ือแสดงความสมัพันธระหวางผูสมัคร และผูค้ําประกัน 

6. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรไซริวการด 

    ・ยื่นสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรไซริวการดของผูรับผดิชอบคาใชจายมาดวย 
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◊  รายละเอียดผูคํ้าประกัน 

    ・ในกรณีท่ีผูค้ําประกันเปนพอแมของผูสมัคร ใหเขียนอธิบายสถานะทางการเงินหรือความสามารถในการชําระคาเลาเรียนและคากิน

อยู พรอมแนบเอกสารท่ีสามารถยนืยนัความสมัพันธไดเชน สูติบัตรของผูสมัคร 

    ・ในกรณีท่ีผูค้ําประกันเปนญาติภายในช้ันท่ี 3 ลําดับตามกฎหมาย ใหเขียนอธิบายเหตผุลมาดวยวาทําไมถึงยอมเปนผูรับผิดชอบ 

      คาใชจาย และตองแปลหนังสือช้ีแจงเปนฉบับภาษาญีปุ่นมาดวย 

    ・ในกรณีท่ีผูค้ําประกันไมใชพอแม และญาติภายในช้ันท่ี 3 ลําดับตามกฎหมาย จะตองเขียนอธิบายรายละเอียดตั้งแตชวงระยะเวลาท่ี 

      รูจักกับผูสมัคร สถานภาพความสัมพันธ ณ เวลาปจจุบันกับผูสมัคร รวมถึงเหตุผลท่ียินยอมเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

◊  วิธีการชําระเงิน 

    ・ขอใหโอนเงินคาเรียนมายังบัญชีท่ีทางสํานักงานระบุกอนมาเรียนท่ีญี่ปุน 

    ・(ขอควรระวัง) ในกรณีท่ีสั่งจายเงินจากตางประเทศ ผูสมคัรจะตองชําระคาธรรมเนียมการสงหรอืโอนจากธนาคารเอง 

◊  คาใชจายในการดําเนินชีวิต (Living Expenses) 

    ・กรอกจํานวนเงินคาใชจายในแตละเดือนมาดวย 

    ・สําหรับคาใชจายในการดําเนินชีวิตขณะอยูท่ีญี่ปุนน้ัน ไมไดมแีคคาเรียนและคาหอพักเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังมีคาไฟ คากินอยู                          

      คาของใชสวนตัว คาโทรศัพท(ถาใช) คาประกันสุขภาพ อีกดวย เพราะฉะน้ันไมควรกําหนดจาํนวนเงินท่ีจะทําใหการดําเนินชีวิตเปนไป 

      ดวยความยากลําบากมากจนเกินไป 

    ・นักเรียนท่ีมีความประสงคอยากทํางานพิเศษจะตองทําการขออนุญาตจากทางโรงเรียนกอนโดยจะพิจารณาจากผลการเรียนเปน

สําคัญ และจะไมอนุญาตใหคนท่ีใหความสนใจในการทํางานพิเศษมากกวามาเรยีน 

◊  อ่ืนๆ 

    ・สําหรับผูรับผดิชอบคาใชจายท่ีกรอกขอมูลมาเปนภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน จะตองทําการแนบฉบับ 

      แปลภาษาญี่ปุนมาดวย 

    ・ในกรณีท่ีไมมตีราประทับ ใหเซ็นช่ือและนามสกุลมาดวย

ขอควรระวังในการกรอกเอกสาร Statement of Financial Support 
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สําหรับเอกสารEmergency contact person and contact person in Japan 

ใหกรอกรายละเอียดดังตอไปนี ้

◊  Emergency contact person (ทัง้หมายเลข 1 และ 2) 

    ・สําหรับรายช่ือบุคคลท่ีเอาไวใชติดตอเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอใหเขียนเปนคนในครอบครัวหรือญาติท่ีสามารถตดิตอไดของผูสมัคร 2 

คน 

◊  รายช่ือผูที่สามารถติดตอไดในประเทศญี่ปุน 

・ถามีคนท่ีสามารถติดตอไดในประเทศญี่ปุนใหกรอรกขอมลูมาดวย 

・สําหรับรายช่ือผูท่ีสามารถตดิตอไดในประเทศญี่ปุนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินน้ัน จะตองมีคณุสมบัติดังตอไปน้ี 

 ◎ คุณสมบัติของผูที่สามารถเปนบุคคลที่จะติดตอไดเมื่อเกิดเหตุฉกุเฉินในประเทศญี่ปุน 

 ①   จะตองเปนพอแมของผูสมคัร หรือเปนคนรูจักโดยตรง 

 ②   คนท่ีอยูอาศัยท่ีญี่ปุนเกินหน่ึงปโดยไมไดมีสถานะวีซาเปนผูพํานักระยะสั้น และจะตองมีกําหนดอยูท่ีญี่ปุน 

         นานกวาระยะเวลาท่ีผูสมัครจะไปอยูเรยีนท่ีญี่ปุน (ไมรวมกรณีท่ีมีสญัชาติญี่ปุน) 

 ③   ตองเปนบุคคลท่ีทางโรงเรยีน หรือผูสมัครสามารถตดิตอไดทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ④   ตองเปนบุคคลท่ีเขาใจหน่ึงในภาษาตอไปน้ี ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษารสัเซีย 

                    ภาษาเวียดนาม  ภาษาอินโดนีเซีย  ไดพอสมควร 

 ⑤   อายุตองมากกวา 20ปข้ึนไป 

 

◊  อ่ืนๆ 

    ・เมื่อทางผูสมัครผานการคัดเลือกและไดใบพํานักท่ีประเทศญีปุ่นแลว ทางโรงเรียนจะมหีนังสือสัญญาวาจะวาผูสมัครจะปฏิบัติตาม 

      ระเบียบกฎหมายของญี่ปุน  และกฎระเบียบของทางโรงเรียนมาใหเซ็น ผูค้ําประกันจะรับผิดชอบคาใชจายใหทางผูสมัคร 

      อยางไมบิดพลิ้ว

เกี่ยวกับรายละเอียด Emergency contact person and contact person in Japan 



東川町立東川日本語学校 

 

⑩ 

 

ในบางกรณี อาจมีนักเรียนตางชาติท่ีตั้งใจเขามาศึกษาในประเทศญีปุ่น แตไมสามารถบรรลุเหมายท่ีตัง้ ไวในตอนแรกได เน่ืองจากเหตผุล 

ตางๆ เชน เสนทางหรือจดุมุงหมายในการศึกษาท่ีไมชัดเจน หรือขาดแรงจูงใจใน การศึกษาเลาเรยีน จนกระท่ังประสบความยากลําบาก 

ในการศึกษาตอ และเปนอุปสรรคตอการขอตออายุวีซาและ ตองกลบัประเทศไปในท่ีสุด  การท่ีจะสัมฤทธ์ิผลในการเรียนรูภาษาตางประเทศ

น้ัน นักเรียนจะตองมีความพยายามและความตั้งใจเปน อยางสงูท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายของตนในขณะท่ีทําการศึกษาเลาเรียนทามกลาง

วัฒนธรรมท่ีไม คุนเคย โดยเฉพาะโรงเรียนของเรา หลักสูตรการเรียนการสอนของเรา ไดถูกจดัสรรข้ึนโดยคาดหวังใหนักเรยีนมี การทํา

การบาน เตรยีมบทเรียนลวงหนา และทบทวนบทเรียนดวย การจะเอาใจใสและตั้งใจทําสิ่งเหลาน้ีใหสําเรจ็ ไดน้ัน ตองอาศัยความเขมแข็ง

ทางรางกายและจติใจเปนอยางมาก อีกท้ังตองมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงเพียง พอท่ีจะรับประกันไดวา นักเรียนจะสามารถดําเนินชีวิตอยู

ในประเทศญี่ปุนไดโดยไมลําบาก ทางโรงเรียนมคีวามจําเปนท่ีจะตองปฏิเสธรับนักเรยีนท่ีมีวัตถุประสงคหรือแรงจูงใจในการเขาศึกษาท่ีไม 

ชัดเจน นักเรียนท่ีขาดการเตรียมตวัท่ีเพียงพอ หรือขาดความพรอมในการรับผิดชอบตอคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือดํารงสภาพแวดลอม

ในการเรยีนใหเพียบพรอมและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ สําหรับนักเรยีนท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาเลาเรยีนอยางจริงจัง แมกระท่ังนักเรียนท่ี

สามารถเขาศึกษาในโรงเรียนไดสําเร็จ ทางโรงเรียนก็มีกฎขอบังคับท่ีเขมงวดเชนกัน (หากอัตราการเขาเรียนไมถึงเกณฑ นักเรียนอาจถูก

ขอใหออกได) กอนท่ีจะทําการสมคัร ทางโรงเรียนขอแนะนําใหผูสมคัรพูดคุยปรึกษาเก่ียวกับจดุประสงคในการศึกษา ภาษาญี่ปุน เส็นทาง

หรือแผนการในอนาคต ฯลฯ กับผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของใหเรียบรอย และเตรยีมตัวให พรอมตอการศึกษาในตางประเทศ 

≪กรุณาทําบัตร VISA หรือ MASTER CARD ใหเรียบรอยกอนเดินทางเขาประเทศญี่ปุน เพ่ือใชสําหรับทําสัญญาขอใชหมายเลข

โทรศัพทมือถือในประเทศญี่ปุน≫ 

 หลังจากการสมัครเขาเรียนแลว ผูสมัครตองทําสัญญาขอหมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีสามารถใชงานไดในประเทศญี่ปุนเพ่ือใชใน

การติดตอสื่อสารธุระตางๆ ระหวางโรงเรียนและตัวผูสมัคร ในการน้ีจําเปนตองใชบัตร VISA หรือ MASTER CARD จึงขอใหผูสมัครเตรียม

ทําบัตรใหเรียบรอยและนําติดตัวมาท่ีญี่ปุนดวย 
 

 

เอกสารการสมัครสงมาไดที่  

Higashikawa (Thailand) Co.,Ltd 

6th Floor, Q House Phloen Chit, 598 Phloen Chit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND 

เวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดเสาร-อาทิตย และวันหยดุนักขัตฤกษ) 

Tel: 02-663-7844, 080-045-5658, 092-257-5658 

ปดรับเอกสารการสมัครภายในวันที่  

* เนื่องจากตองมีการตรวจเช็คความถูกตองของเอกสารการสมัครกอนสงใหทางญ่ีปุน 

   จึงอยากใหทางผูสมัครรีบสงใบสมัครใหทางสํานักงานกอนแตเนิ่นๆ ไมควรรอสงวันสุดทายในการปดรับสมัครเลย 

   เพราะมีบางกรณีท่ีเอกสารไมครบจะไดรีบดําเนินการจัดหามาสงใหทางสํานักงานไดทัน 

ขอควรระมัดระวังอ่ืนๆ 

สถานที่จัดสงใบสมัคร 

ชองทางติดตอ 

E-MAIL : higashikawa.th@gmail.com 

โทร 02 663 7844, 080 045 5658, 092 257 5658 

 


