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หลักสูตรที่เปดรับสมัคร/คุณสมบัติของผูสมัคร/การคัดเลือก/การประกาศผลการคัดเลือก/ทุนการศึกษา

◊ หลักสูตรที่เปดรับสมัครและระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
โครงการ

ระยะเวลาที่เรียน

สถานะการพํานัก

ระยะเวลาที่เปดรับสมัคร

1 ป
(เริ่มเรียน เมษายน 2020)

1 ป

STUDENT

วันที่ 17 มิ.ย. - วันที่ 31 ต.ค. 2019

6 เดือน
(เริ่มเรียน เมษายน 2020)

เปนหลักสูตรทีเ่ นนทักษะการ ฟง พูด อาน เขียน ครบทั้ง 4 ดาน
6 เดือน

STUDENT

วันที่ 17 มิ.ย - วันที่ 31 ต.ค. 2019

เปนหลักสูตรสําหรับคนที่ตองการพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุนเพื่อเรียนตอหรือใชในการ
ทํางาน ภายในระยะเวลาสั้นๆ

◊ คุณสมบัติของผูสมัคร
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

อายุตั้งแต 18 ปบริบูรณในวันเปดภาคการศึกษา
เปนผูที่สามารถรับผิดชอบคาเลาเรียนและคาใชจายในการดํารงชีวิตที่ญี่ปุนได
มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง พรอมที่จะปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรียน และกฎหมายของประเทศญี่ปุนได
เปนผูที่ไดรับ หรือกําลังจะไดรับอนุญาตใหผา นเขาประเทศญี่ปุนอยางถูกกฎหมาย
เปนผูที่ผานเกณฑดานการศึกษาตามที่ระบุไวในขอ 1) – 3) ดานลาง ดัง

1) ผานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป จากระบบการศึกษาภายนอกประเทศญี่ปุน
2) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและมีคณ
ุ สมบัติที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา อื่นๆ
3) ไดรับการรับรองวามีวุฒิการศึกษาเทียบเทาหรือสูงกวาวุฒิการศึกษาที่กลาวมาขางตน
(6) มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ 5 (JLPT N5) หรือสูงกวา หรือ J-Test ระดับFหรือG โดยตองไดคะแนน
มากกวา 250 คะแนนขึ้นไป)

◊

การคัดเลือก
คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร

◊

การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกอยางเปนลายลักษณอักษรตอผูส มัครโดยตรงหลังจากตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการ
สมัครประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2019 ทั้งนี้ ไมมีการแจงผลทางโทรศัพท
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◊ ทุนการศึกษา
ทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะไดจัดตั้งระบบทุนการศึกษาที่มลี ักษณะเฉพาะขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคในการสรางบุคลากร
ใหมีความสามารถในการทําประโยชนตอประชาคมโลกได ซึ่งทุนที่ทางเทศบาลจัดตั้งขึ้นมานีจ้ ะใหการชวยเหลือและ
สนับสนุนดานการดําเนินชีวิตของนักเรียนตางชาติ โดยทุนการศึกษาที่ใหนี้เปนทุนใหเปลาไมจําเปนตองชําระคืน

คาเลาเรียน / คาใชจายอื่นๆ
สําหรับการชําระเงินคาเรียน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สําหรับคาเลาเรียนที่จายมาแลวนั้น ไมวาในกรณีใดจะไมมีการคืนใหทั้งสิ้น

◊ หลักสูตร 1ป
รายละเอียด
1.คาใชจายในการดําเนินการสมัคร
2.คาเรียนตลอดหลักสูตร
รวม1+2
คายืนยันสิทธิ์ในการสมัคร

คาใชจาย
100,000 เยน
800,000 เยน
10,000 บาท

ทุนจากเทศบาลเมือง
-

400,000 เยน
-

เหลือจาย
100,000 เยน
400,000 เยน
500,000 เยน

◊ หลักสูตร 6เดือน
รายละเอียด
คาใชจาย
ทุนจากเทศบาลเมือง
1.คาใชจายในการดําเนินการสมัคร
100,000 เยน
2.คาเรียนตลอดหลักสูตร
200,000 เยน
400,000 เยน
รวม1+2
คายืนยันสิทธิ์ในการสมัคร
10,000 บาท
*ค่ายืนยันสิทธิ์ในการสมัครจะเรียกเก็บหลังจากที่ทําการประกาศผลทุนแล้ ว

เหลือจาย
100,000 เยน
200,000 เยน
300,000 เยน

◊ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
คาเอกสารประกอบการเรียน หลักสูตร 1ป 60,000 เยน, หลักสูตร 6เดือน 30,000 เยน
คาสมัครสอบวัดระดับภาษาญีป่ ุน JLPT (แลวแตความสมัครใจ), คาประกันสุขภาพแหงชาติ (National health insurance)
คาประกันอุบัติเหตุ (Accident insurance) จายตามจริง
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การเปลี่ยนหลักสูตร/ การขอขยายระยะเวลาเรียน

◊

การเปลี่ยนหลักสูตร/ การขอขยายระยะเวลาเรียน

(1) การเปลีย่ นหลักสูตรจาก 6เดือนเปน 1ป อนุญาตใหเปลี่ยนไดถาจํานวนโควตานักเรียนในชวงที่กําลังเปดรับสมัครยังวางอยู
(2) การเปลีย่ นหลักสูตรจาก 1ปเปน 6เดือน อนุญาตใหเปลี่ยนโดยตองพิจารณาจากเอกสารชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนกอน
(3) การขอขยายระยะเวลาเรียน จะพิจารณาจากผลการเรียน, จํานวนชั่วโมงที่เขาเรียน, ความประพฤติของนักเรียน
(4) สําหรับเงื่อนไขในการขอขยายระยะเวลาเรียน จะตองมีผลการเรียนมากวาระดับ 「良」
และตองเขาเรียนมากกวา 80% ขึ้นไป ในกรณีที่มจี ํานวนคนยื่นความประสงคขอขยายระยะเวลาเรียนมาเยอะ
จะใหสิทธิคนที่ยื่นเรื่องกอนตามลําดับ สําหรับระยะเวลาที่ขอเพิ่มนัน้ จะใหแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ class เดิมของผูเรียน
(5) สําหรับชวงเวลาในการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนหลักสูตรและการขอขยายระยะเวลาเรียนนั้น
จะเปดรับชวงเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม ประมาณ2อาทิตย โดยจะแจงใหนักเรียนทราบกอนลวงหนา

แนะนําหอพักสําหรับนักเรียน
สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกจะไดเขาอยูอาศัยที่หอพักสําหรับนักเรียน โดยทางหอพักมีกฎวาจะตองอยูด วยกัน 2คนตอ1หอง
โดยทางโรงเรียนจะเปนคนคัดเลือกใหวา ผูสมัครจะไดอยูที่หอพักไหน ไมสามารถเลือกเองได ในกรณีที่หอพักสําหรับนักเรียนเต็ม
ทางโรงเรียนจะเตรียมทีพ่ ักที่อื่นไวใหแทน

Higashikawa Kokusaikouryukaikan(Zone West and Zone East)
ที่อยู

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

การเดินทางไปโรงเรียน
อุปกรณและเครื่องอํานวยความ
สะดวกที่ใชรวมกัน
Internet

คาใชจาย

เดินไปประมาณ 15นาที
เครื่องซักผาหยอดเหรียญและเครือ่ งอบผา (มีคาบริการ), หองครัว,ไมโครเวฟ,หองน้ําหอง
อาบน้ํา
Lan and Wi-Fi (ไมมีคาใชจาย)

คาหองZone
East

2 คนตอ 1หอง: 76,000 เยนตอเดือน (ราคาตอ 1 คน)
(แตละหองจะมีหองอาบน้ําและหองน้ําในตัว, มีอาหารเชากับเย็นใหในวันจันทร - เสาร ไม
รวมวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)

คาหองZone
West

2 คนตอ 1หอง: 69,000 เยนตอเดือน (ราคาตอ 1 คน)
(หองอาบน้ําและหองน้ํารวม, มีอาหารเชากับเย็นใหในวันจันทร - เสาร ไมรวมวันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ)

อื่นๆ

มีคาไฟและคาฮีทเตอร (ทุกเดือน จายตามการใชงานจริง)
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Higashikawa Ma Me Son(Zone Higashikawa West and Zone East)
ที่อยู

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

การเดินทางไปโรงเรียน
อุปกรณและเครื่องอํานวยความ
สะดวกที่ใชรวมกัน
Internet

เครื่องซักผาหยอดเหรียญและเครือ่ งอบผา (มีคาบริการ), ไมโครเวฟ,หองน้ํา,หองอาบน้ํา
Lan and Wi-Fi (ไมมีคาใชจาย)

คาหองZone
East
คาใชจาย

เดินไปประมาณ 20นาที

คาหองZone
West
อื่นๆ

1 คนตอ 1หอง: 85,000 เยนตอเดือน
(หองอาบน้ําและหองน้ํารวม, มีอาหารเชากับเย็นใหในวันจันทร - เสาร ไมรวมวันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ)
2 คนตอ 1หอง: 69,000 เยนตอเดือน (ราคาตอ 1 คน)
1 คนตอ 1หอง: 79,000 เยนตอเดือน
(หองอาบน้ําและหองน้ํารวม, มีอาหารเชากับเย็นใหในวันจันทร - เสาร ไมรวมวันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ)
มีคาไฟและคาฮีทเตอร (ทุกเดือน จายตามการใชงานจริง)

* สําหรับหอพักทั้ง 2 ที่ ทางเทศบาลเมืองมีทุนชวยเหลือคาหอพักใหคนละ 40,000 เยน/เดือน
ทําใหเหลือจายคาหอเองอยูที่ 29,000 – 45,000 เยนตอเดือน

เอกสารที่ใชในการสมัคร

◊ ขอควรระวังในการกรอกเอกสาร
・กรุณากรอกใบสมัครใหสะอาด ถูกตอง และครบถวน ดวยปากกาเทานั้น (หามใชปากกาที่สามารถลบได กรุณาตรวจสอบใหถี่ถวน)
・เอกสารรับรองทั้งหมด จะตองออกภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นเอกสารการสมัคร
・ในกรณีที่เขียนผิด ใหขีดฆา2เสนทับบนขอความที่เขียนผิดและเซ็นตชื่อกํากับ
・ในเอกสารทุกใบหามใหคนอื่นเขียนให ตรงไหนทีร่ ะบุวา “เจาตัวตองเปนคนกรอก” เจาตัวตองเปนคนเขียนดวยตนเองเทานั้น
・สําหรับเอกสาร Statement of Financial Support จําเปนตอง stamp ตราประทับชื่อที่เปนทางการมาดวย ในกรณีที่ไมมีตรายาง
ใหเจาตัวเซ็นชื่อเต็มแทนได
・เอกสารทุกฉบับตองออกเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปนุ เทานั้น ในกรณีที่เอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุนตองระบุชื่อผูแปล
สังกัด และชองทางติดตอของผูแปลดวย พรอมแนบเอกสารตนฉบับดวย
・สําหรับเอกสารที่ไมสามารถยืน่ สงได ใหเขียนจดหมายชี้แจงเหตุผลและตองแปลฉบับภาษาญี่ปุนแนบมาดวย
・เอกสารการสมัครทั้งหมดจะไมมีการสงคืนใหแกผสู มัครไมวาในกรณีใด ๆ ยกเวน เอกสารสําคัญทีอ่ อกไดเพียงครั้งเดียว
เชน ใบประกาศนียบัตร ขอใหผูสมัครทํา list รายชื่อเอกสารที่ตองการขอคืนพรอมสําเนาแนบมาดวย
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・ทางโรงเรียนอาจมีการรองขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารที่ไดยื่นใหมาแลว
・เอกสารปลอมแปลง เอกสารทีม่ ีขอมูลเปนเท็จ จะไมไดรับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น ผูสมัครจะถูกบันทึกประวัติและอาจจะสงผลให
ไมไดรับอนุญาตใหเขาประเทศญีป่ ุนอีกตอไป

เอกสารที่ผูสมัครตองจัดเตรียม
1. ใบสมัคร (Application Form) (ฟอรมของทางโรงเรียนพรอมติดรูปถาย)
・ผูสมัครตองเปนคนกรอกเองทั้งหมด กรอกเปนภาษาอังกฤษดวยปากกา (ระบุอีเมลของผูส มัครเพิ่มมาดวย)
ชื่อที่กรอกตองตรงกับชื่อที่ระบุไวในหนังสือเดินทาง
・ตรงชองประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน ประวัติการเดินทางเขาญี่ปุน กรุณากรอกมาใหครบถวนและถูกตอง
・สําหรับวันเดือนปที่เขาเรียน วันเดือนปที่จบการศึกษานั้น ใหตรวจเทียบความถูกตองจากใบประกาศนียบัตรกอนแลวคอยกรอก
・กรุณากรอกที่อยูของโรงเรียน และของสถานที่ทํางานแบบละเอียดมาดวย

2. เอกสารชี้แจงเหตุผลในการศึกษาและแผนการในอนาคต (ฟอรมของทางโรงเรียน)
・ผูสมัครตองเขียนดวยภาษาญี่ปุน ถาเขียนดวยภาษาอังกฤษจะตองแปลเปนภาษาญี่ปุนแนบมาดวย พรอมชื่อที่อยูเบอรโทรของผูแปล
・ใหเขียนแสดงเหตุผลที่อยากไปญี่ปุนและแผนการหลังจากเรียนจบอยางชัดเจน

3. รูปถายขนาด 4cm X 3cm 5ใบ
・พรอมเขียนชื่อและสัญชาติเปนภาษาอังกฤษดานหลังรูปดวย ไมรวมรูปที่ติดบนหนาใบสมัคร 1ใบ

4. ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
・ยื่นใบรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดพรอมใบ Transcript (ตัวจริง)
・กรณีที่กําลังศึกษาอยู ใหยื่นหนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน , นักศึกษา และหนังสือรับรองวาจะจบการศึกษาจากสถาบัน
พรอมใบTranscript (ตัวจริง)

5. ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุน (ตัวจริง)
・สําหรับผูที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุน JLPT ผานใหยื่นใบ Certificate of Japanese-Language Proficiency พรอมใบแจงผลคะแนนตัวจริง
・สําหรับเอกสารประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับการเรียนภาษาญี่ปุนนั้น จะตองเปนเอกสารทีม่ ีรายละเอียด ชวงระยะเวลาที่เรียน,
จํานวนชั่วโมงทั้งหมดที่เรียน, อัตราการเขาเรียน, ตําราที่ใชเรียน แสดงอยูดวย

6. สําเนาใบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

◊ เอกสารอื่นๆ (กรุณายื่นเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวของเทานั้น)
・ผูที่มีหนังสือเดินทางแลว จะตองสงสําเนาสีหนังสือเดินทางมาดวย (หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับ)
・สําหรับใครที่เคยเดินทางเขาประเทศญี่ปุนมากอนใหถายสําเนาสีหนาวีซา และการตรวจลงตราวันที่เดินทางเขาและออกจากประเทศญี่ปุน
มาดวยทุกหนา

⑤

東川町立東川日本語学校

・สําหรับผูที่มหี นังสือเดินทางเลมเกา ตองถายสําเนาสี และการตรวจลงตราวันที่เดินทางเขาออกจากประเทศญี่ปุนมาดวย

เอกสารสําหรับบุคคลที่เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย (คาเรียน คากินอยู)

◊

กรณีที่ผูสมัครรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง หรือผูออกคาใชจายอยูนอกประเทศญี่ปุน

1. Statement of Financial Support (ฟอรมของทางโรงเรียน)
・ผูรับผิดชอบคาใชจายตองเปนคนกรอกขอมูลลงใน Statement of Financial Support (ฟอรมของทางโรงเรียน) ดวยตนเอง
・ในกรณีที่ผูรับผิดชอบคาใชจายไมใชตัวผูสมัครเอง ผูร ับผิดชอบคาใชจายจะตองเขียนอธิบายเหตุผลของการเปน supporter
และอธิบายความสัมพันธกับผูสมัครมาดวย (ตรงขอ 1 ในเอกสาร Statement of Financial Support)
โดยเฉพาะถาผูรบั ผิดชอบคาใชจายไมใชพอแมของผูสมัครใหเขียนอธิบายความสัมพันธมาโดยละเอียด

2. เอกสารรับรองยอดเงินฝากในธนาคาร bank guarantee (ตัวจริง) ฉบับภาษาอังกฤษ
・จํานวนยอดเงินฝากจะตองพอเพียงตอคาเรียน คากินอยูต ลอดระยะเวลาที่เรียนอยูที่ญี่ปุน
จํานวนยอดเงินที่ควรจะมี ใหคํานวณจากคาใชจายในการศึกษาที่ตองชําระใหทางโรงเรียนตลอดระยะเวลา 6เดือน หรือ 1ป
รวมกับ คาใชจายในการดํารงชีวิตในญี่ปุนตลอดระยะเวลาที่เรียน ตกเดือนละประมาณ 80,000 – 90,000 เยน
(ในกรณีสมัครเรียน 6เดือนควรมีไมต่ํากวา 3แสนบาท, สมัครเรียน 1ปควรมีไมต่ํากวา 6แสนบาท)

3. Statement ยอนหลัง 6 เดือน (ตัวจริง) ฉบับภาษาอังกฤษ
・เปนเอกสารที่ใชยืนยันความเคลื่อนไหวของยอดเงินคงเหลือในบัญชีวาไมใชยอดเงินชั่วคราว
แตเปนเงินที่มีการเก็บออมมาเปนระยะเวลานานพอสมควร เอกสารทุกหนาตองมีตราประทับและลายเซ็นรับรองจากทางธนาคาร

4. เอกสารรับรองสถานภาพการทํางานของผูค้ําประกัน (ตัวจริง) ฉบับภาษาอังกฤษ
・ถาเปนกรรมการบริหารบริษัท จะตองยื่นใบจดทะเบียนบริษทั
・ถาเปนพนักงานบริษัท จะตองยื่นใบรับรองสถานภาพการทํางานที่ออกโดยบริษัทหรือหนวยงาน ระบุตําแหนง ระยะเวลาการทํางาน
เงินเดือน
・ถาประกอบกิจการสวนตัว จะตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย, บัญชีรายชื่อผูถือหุน, ทะเบียนการคา

5. สําเนาใบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
・เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางผูสมัคร และผูค้ําประกัน
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◊

กรณีที่ผูออกคาใชจายอยูในประเทศญี่ปุน

1. Statement of Financial Support (ฟอรมของทางโรงเรียน)
・ผูรับผิดชอบคาใชจายตองเปนคนกรอกขอมูลลงใน Statement of Financial Support (ฟอรมของทางโรงเรียน) ดวยตนเอง
・ในกรณีที่ผูรับผิดชอบคาใชจายไมใชตัวผูสมัครเอง ผูร ับผิดชอบคาใชจายจะตองเขียนอธิบายเหตุผลของการเปน supporter
และอธิบายความสัมพันธกับผูสมัครมาดวย (ตรงขอ 1 ในเอกสาร Statement of Financial Support)
โดยเฉพาะถาผูรบั ผิดชอบคาใชจายไมใชพอแมของผูสมัครใหเขียนอธิบายความสัมพันธมาโดยละเอียด

2. เอกสารรับรองยอดเงินฝากในธนาคาร bank guarantee (ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน)
・จํานวนยอดเงินฝากจะตองพอเพียงตอคาเรียน คากินอยูต ลอดระยะเวลาที่เรียนอยูที่ญี่ปุน
จํานวนยอดเงินที่ควรจะมี ใหคํานวณจากคาใชจายในการศึกษาที่ตองชําระใหทางโรงเรียนตลอดระยะเวลา 6เดือน หรือ 1ป รวมกับ
คาใชจายในการดํารงชีวิตในญี่ปุนตลอดระยะเวลาทีเ่ รียน ตกเดือนละประมาณ 80,000 – 90,000 เยน
(ในกรณีสมัครเรียน 6เดือนควรมีไมต่ํากวา 3แสนบาท, สมัครเรียน 1ปควรมีไมต่ํากวา 6แสนบาท)

3. Statement ยอนหลัง 3 เดือน (ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน)
・เปนเอกสารที่ใชยืนยันความเคลื่อนไหวของยอดเงินคงเหลือในบัญชีวาไมใชยอดเงินชั่วคราว แตเปนเงินที่มีการเก็บออมมาเปน
ระยะเวลานานพอสมควร

4. เอกสารรับรองสถานภาพการทํางาน (ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน)
・ถาเปนกรรมการบริหารบริษัท จะตองยื่นใบจดทะเบียนบริษทั
ถาเปนพนักงานบริษัท จะตองยื่นใบรับรองสถานภาพการทํางานที่ออกโดยบริษัทหรือหนวยงาน ระบุตําแหนง ระยะเวลาการทํางาน
เงินเดือน ถาประกอบกิจการสวนตัว จะตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย , บัญชีรายชื่อผูถือหุน ,
ทะเบียนการคา

5. สําเนาใบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
・เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางผูสมัคร และผูค้ําประกัน

6. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรไซริวการด
・ยื่นสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรไซริวการดของผูร ับผิดชอบคาใชจายมาดวย
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ขอควรระวังในการกรอกเอกสาร Statement of Financial Support

◊ รายละเอียดผูค้ําประกัน
・ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนพอแมของผูสมัคร ใหเขียนอธิบายสถานะทางการเงินหรือความสามารถในการชําระคาเลาเรียนและคากิน
อยู พรอมแนบเอกสารที่สามารถยืนยันความสัมพันธไดเชน สูติบัตรของผูสมัคร
・ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนญาติภายในชั้นที่ 3 ลําดับตามกฎหมาย ใหเขียนอธิบายเหตุผลมาดวยวาทําไมถึงยอมเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย และตองแปลหนังสือชี้แจงเปนฉบับภาษาญีป่ ุนมาดวย
・ในกรณีที่ผูค้ําประกันไมใชพอแม และญาติภายในชั้นที่ 3 ลําดับตามกฎหมาย จะตองเขียนอธิบายรายละเอียดตั้งแตชวงระยะเวลาที่
รูจักกับผูสมัคร สถานภาพความสัมพันธ ณ เวลาปจจุบันกับผูส มัคร รวมถึงเหตุผลที่ยินยอมเปนผูร ับผิดชอบคาใชจาย

◊ วิธีการชําระเงิน
・ขอใหโอนเงินคาเรียนมายังบัญชีที่ทางสํานักงานระบุกอนมาเรียนที่ญี่ปุน
・(ขอควรระวัง) ในกรณีที่สั่งจายเงินจากตางประเทศ ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสงหรือโอนจากธนาคารเอง

◊

คาใชจายในการดําเนินชีวิต (Living Expenses)
・กรอกจํานวนเงินคาใชจายในแตละเดือนมาดวย
・สําหรับคาใชจายในการดําเนินชีวิตขณะอยูที่ญี่ปุนนั้น ไมไดมแี คคาเรียนและคาหอพักเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมีคา ไฟ คากินอยู
คาของใชสวนตัว คาโทรศัพท(ถาใช) คาประกันสุขภาพ อีกดวย เพราะฉะนั้นไมควรกําหนดจํานวนเงินที่จะทําใหการดําเนินชีวิตเปนไป
ดวยความยากลําบากมากจนเกินไป

・นักเรียนที่มีความประสงคอยากทํางานพิเศษจะตองทําการขออนุญาตจากทางโรงเรียนกอนโดยจะพิจารณาจากผลการเรียนเปน
สําคัญ และจะไมอนุญาตใหคนที่ใหความสนใจในการทํางานพิเศษมากกวามาเรียน

◊

อื่นๆ
・สําหรับผูร ับผิดชอบคาใชจายที่กรอกขอมูลมาเปนภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน จะตองทําการแนบฉบับ
แปลภาษาญี่ปุนมาดวย
・ในกรณีที่ไมมตี ราประทับ ใหเซ็นชื่อและนามสกุลมาดวย
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เกี่ยวกับรายละเอียด Emergency contact person and contact person in Japan
สําหรับเอกสารEmergency contact person and contact person in Japan
ใหกรอกรายละเอียดดังตอไปนี้

◊ Emergency contact person (ทัง้ หมายเลข 1 และ 2)
・สําหรับรายชื่อบุคคลที่เอาไวใชติดตอเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอใหเขียนเปนคนในครอบครัวหรือญาติที่สามารถติดตอไดของผูสมัคร 2
คน

◊ รายชื่อผูที่สามารถติดตอไดในประเทศญี่ปุน
・ถามีคนที่สามารถติดตอไดในประเทศญี่ปุนใหกรอรกขอมูลมาดวย
・สําหรับรายชื่อผูที่สามารถติดตอไดในประเทศญี่ปุนเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินนั้น จะตองมีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้

◎ คุณสมบัติของผูที่สามารถเปนบุคคลที่จะติดตอไดเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินในประเทศญี่ปุน
① จะตองเปนพอแมของผูสมัคร หรือเปนคนรูจักโดยตรง

② คนที่อยูอาศัยที่ญี่ปุนเกินหนึ่งปโดยไมไดมีสถานะวีซาเปนผูพาํ นักระยะสั้น และจะตองมีกําหนดอยูที่ญี่ปุน
นานกวาระยะเวลาที่ผสู มัครจะไปอยูเรียนที่ญี่ปุน (ไมรวมกรณีที่มีสญ
ั ชาติญี่ปุน)
③ ตองเปนบุคคลที่ทางโรงเรียน หรือผูส มัครสามารถติดตอไดทนั ทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

④ ตองเปนบุคคลที่เขาใจหนึ่งในภาษาตอไปนี้ ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย
ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ไดพอสมควร
⑤ อายุตองมากกวา 20ปขึ้นไป

◊ อื่นๆ

・เมื่อทางผูสมัครผานการคัดเลือกและไดใบพํานักที่ประเทศญีป่ ุนแลว ทางโรงเรียนจะมีหนังสือสัญญาวาจะวาผูสมัครจะปฏิบตั ิตาม
ระเบียบกฎหมายของญี่ปุน และกฎระเบียบของทางโรงเรียนมาใหเซ็น ผูค้ําประกันจะรับผิดชอบคาใชจายใหทางผูสมัคร
อยางไมบิดพลิ้ว
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ขอควรระมัดระวังอื่นๆ
ในบางกรณี อาจมีนักเรียนตางชาติที่ตั้งใจเขามาศึกษาในประเทศญีป่ ุน แตไมสามารถบรรลุเหมายที่ตงั้ ไวในตอนแรกได เนื่องจากเหตุผล
ตางๆ เชน เสนทางหรือจุดมุงหมายในการศึกษาที่ไมชัดเจน หรือขาดแรงจูงใจใน การศึกษาเลาเรียน จนกระทั่งประสบความยากลําบาก
ในการศึกษาตอ และเปนอุปสรรคตอการขอตออายุวีซาและ ตองกลับประเทศไปในที่สุด การที่จะสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
นั้น นักเรียนจะตองมีความพยายามและความตั้งใจเปน อยางสูงที่จะบรรลุจุดมุงหมายของตนในขณะที่ทําการศึกษาเลาเรียนทามกลาง
วัฒนธรรมที่ไม คุนเคย โดยเฉพาะโรงเรียนของเรา หลักสูตรการเรียนการสอนของเรา ไดถูกจัดสรรขึ้นโดยคาดหวังใหนักเรียนมี การทํา
การบาน เตรียมบทเรียนลวงหนา และทบทวนบทเรียนดวย การจะเอาใจใสและตั้งใจทําสิ่งเหลานี้ใหสําเร็จ ไดนั้น ตองอาศัยความเขมแข็ง
ทางรางกายและจิตใจเปนอยางมาก อีกทั้งตองมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียง พอที่จะรับประกันไดวา นักเรียนจะสามารถดําเนินชีวิตอยู
ในประเทศญี่ปุนไดโดยไมลําบาก ทางโรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองปฏิเสธรับนักเรียนที่มีวัตถุประสงคหรือแรงจูงใจในการเขาศึกษาที่ไม
ชัดเจน นักเรียนที่ขาดการเตรียมตัวที่เพียงพอ หรือขาดความพรอมในการรับผิดชอบตอคาใชจายที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อดํารงสภาพแวดลอม
ในการเรียนใหเพียบพรอมและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ สําหรับนักเรียนที่มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาเลาเรียนอยางจริงจัง แมกระทั่งนักเรียนที่
สามารถเขาศึกษาในโรงเรียนไดสําเร็จ ทางโรงเรียนก็มีกฎขอบังคับที่เขมงวดเชนกัน (หากอัตราการเขาเรียนไมถึงเกณฑ นักเรียนอาจถูก
ขอใหออกได) กอนที่จะทําการสมัคร ทางโรงเรียนขอแนะนําใหผูสมัครพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคในการศึกษา ภาษาญี่ปุน เส็นทาง
หรือแผนการในอนาคต ฯลฯ กับผูป กครองและผูที่เกี่ยวของใหเรียบรอย และเตรียมตัวให พรอมตอการศึกษาในตางประเทศ
≪กรุณาทําบัตร VISA หรือ MASTER CARD ใหเรียบรอยกอนเดินทางเขาประเทศญี่ปุน เพื่อใชสําหรับทําสัญญาขอใชหมายเลข
โทรศัพทมือถือในประเทศญี่ปุน≫
หลังจากการสมัครเขาเรียนแลว ผูสมัครตองทําสัญญาขอหมายเลขโทรศัพทมือถือที่สามารถใชงานไดในประเทศญี่ปุนเพื่อใชใน
การติดตอสื่อสารธุระตางๆ ระหวางโรงเรียนและตัวผูส มัคร ในการนี้จําเปนตองใชบัตร VISA หรือ MASTER CARD จึงขอใหผูสมัครเตรียม
ทําบัตรใหเรียบรอยและนําติดตัวมาที่ญี่ปุนดวย

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

ปดรับเอกสารการสมัครภายในวันที่
* เนื่องจากตองมีการตรวจเช็คความถูกตองของเอกสารการสมัครกอนสงใหทางญี่ปุน
จึงอยากใหทางผูสมัครรีบสงใบสมัครใหทางสํานักงานกอนแตเนิ่นๆ ไมควรรอสงวันสุดทายในการปดรับสมัครเลย
เพราะมีบางกรณีที่เอกสารไมครบจะไดรีบดําเนินการจัดหามาสงใหทางสํานักงานไดทัน

ชองทางติดตอ
E-MAIL : higashikawa.th@gmail.com
โทร 02 663 7844, 080 045 5658, 092 257 5658
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