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เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับชื่อ ท่ีอยูท่ีทางสถาบันไดรับในขั้นตอนการรับสมัครนั้น ทางสถาบันจะ

นําไปใชดังตอไปนี้ 

1. ประกาศผลการคัดเลือก และจดหมายตอบรับ 

2. จัดทําเอกสารทางสถิติตางๆ โดยไมระบุตัวบุคคล 

3. การย่ืนเร่ืองขอใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัย  

(ทางสถาบันจะเปนผูดําเนินการให) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบวา ทางเราจะใชขอมูลของทานเพื่อดําเนินการในเร่ืองท่ีไดกลาวมาขางตน 
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การรับสมัครและระยะเวลาของหลักสูตร 

สาขา ระยะเวลาของหลักสูตร ลักษณะการศึกษาตอ

ตางประเทศ 

ระยะเวลารับสมัคร 

ภาควิชาสาขาภาษาญี่ปุน 

(เขาศึกษาในเดือนเมษายน 

2020) 

หลักสตูร 2 ป นักเรียนแลกเปลีย่น 

(Student Visa) 
วันท่ี 17 มิ.ย. - วันท่ี 31 

ต.ค. 2019 

ภาควิชาสาขาภาษาญี่ปุน 

(เขาศึกษาในเดือนเมษายน 

2020) 

หลักสตูร 

1 ป 6 เดือน 

นักเรียนแลกเปลีย่น 

(Student Visa) 
วันท่ี 17 มิ.ย. - วันท่ี 31 

ต.ค. 2019 

ภาควิชาสาขาภาษาญี่ปุน 

(เขาศึกษาในเดือนตลุาคม 

2020) 

หลักสตูร 

1 ป 6 เดือน 

นักเรียนแลกเปลีย่น 

(Student Visa) 
แจงอีกทีภายหลัง 

คุณสมบัติผูสมัคร 
(1) ผูท่ีสามารถรับผิดชอบคาเลาเรียนและคาใชจายในการดํารงชีวิตตลอดหลักสตูรท่ีประเทศญี่ปุนได 

(2) ผูท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ณ วันเปดการศึกษา 

(3) ผูท่ีมีความสามารถทางภาษาญี่ปุนตั้งแตระดับ N5 (Jlpt) หรือระดับ F (J-test) ข้ึนไป 

(4) ผูท่ีมีสุขภาพรางกายและจติใจแข็งแรง สามารถปฏิบัตติามขอกําหนดตามกฏหมายของประเทศญี่ปุน และ

กฎระเบียบของทางโรงเรียนได 

(5) ผูท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะไดรับอนุญาต และเขาประเทศญี่ปุนตามข้ันตอนทางกฏหมายอยางถูกตอง 

(6) ผูท่ีผานเกณฑขอใดขอหน่ึงทางดานการศึกษา ประวัติการศึกษาตามท่ีระบุในขอ 1).-3). ดังน้ี 

1) ผานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป จากระบบการศึกษาภายนอกประเทศญี่ปุน 

2) สําเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและมีคณุสมบัติท่ีจะศึกษาตอในมหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษา

อ่ืนๆ 

3) ไดรับการรับรองวามีวุฒิการศึกษาเทียบเทาหรือสูงกวาวุฒิการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน 

 

วิธีการคัดเลือก 
(1) พิจารณาจากเอกสารการสมัครท้ังหมด 

(2) การสอบสัมภาษณ 

การประกาศผลการคัดเลือก 
หลังจากดําเนินการคดัเลือก จะทําการแจงผลการคดัเลือกแบบเปนลายลักษณอักษรไปยังผูสมัครภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 

ท้ังน้ีจะไมมีการแจงผลผานทางโทรศัพทใดๆ 

สาขาที่เปดรับสมัคร 
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รายละเอียดคาใชจายในการศึกษา 
หล

ักส
ูตร

 2
 ป

 

รายละเอียด จายกอนเดินทางไปเรียน ทุนการศึกษา จายตอนหลังประกาศทุน 

คาใชจายในการดําเนินการสมัคร 100,000 เยน    

คาเรียนตลอดหลักสูตร 1,400,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ   800,000 เยน   

เหลือคาเลาเรียนท่ีตองชําระเองเอง 700,000 เยน   

คายืนยันสิทธ์ิในการสมัคร   10,000 บาท 

 

หล
ักส

ูตร
 1

 ป
 6

 เด
อืน

 

รายละเอียด จายกอนเดินทางไปเรียน ทุนการศึกษา  จายตอนหลังประกาศทุน  

คาใชจายในการดําเนินการสมัคร 100,000 เยน     

คาเรียนตลอดหลักสูตร 1,200,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ  700,00 เยน    

เหลือคาเลาเรียนท่ีตองชําระเอง 600,000 เยน     

คายืนยันสิทธ์ิในการสมัคร   10,000 บาท 

คาใชจายจําเปนอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน มีคาอุปกรณการเรยีนการสอน ประมาณ 30,000 – 60,000 เยน (ราคา

ตามจริง) 

*จะไมมีการคืนเงินคาเลาเรียนในกรณีใดๆท้ังสิ้น 

คาใชจายอ่ืนๆ 
คาธรรมเนียมสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ (ผูสมัครรับผิดชอบคาใชจายเองท้ังหมด) 

ทุนการศึกษาจากเมืองฮิกาชิคาวะ 
ช่ือทุน  : ทุนการศึกษาจากเมืองฮิกาชิคาวะ 

กลุมเปาหมาย : นักเรียนตางชาต ิ

ทุนสนับสนุน : สําหรับหลักสูตร 2 ป ทุนสนับสนุน 800,000 เยน 

   สําหรับหลักสูตร 1 ป 6 เดือน ทุนสนับสนุน 700,000 เยน 

ระยะเวลาการใหทุน: เมื่อเขารับการศึกษาถึงตลอดจบหลักสูตร 

*ในกรณีท่ีผูสมัครออกหลักสูตรกอนเวลา ผูสมัครตองชําระคาเรียนท่ีเหลือท้ังหมด โดยทางโรงเรียนจะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น 

*หมายเหตุ : หลักสูตร2ป เปดรับรอบเดือนเมษายนเทาน้ัน 

ทุนการศึกษา 
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Higashikawa International House  
สถานท่ีตั้ง Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashi-machi, 3 Chome 4-16 

ระยะเวลาเดินทาง

จากหอพักไป

โรงเรียน 

มีรถบัสของโรงเรียนรับสงฟรี โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที (ตอเท่ียว) 

อุปกรณและสิ่ง

อํานวยความสะดวก

สวนรวม 

หองซักผา-ปนแหงแบบหยอดเหรยีญ, กาซหุงตม (มคีาใชจาย), หองอาบนํ้าฝกบัว, ไมโครเวฟ 

อินเทอรเน็ต Wi-fi (ไมมีคาใชจาย) 

คา
ใช

จา
ย คาหอพัก 

หอง2คน 69,000-76,000เยน/เดอืน/คน   ทุนสนับสนุนจากเมืองฮกิาชิคาวะ 40,000 เยน/เดือน/คน 

รับผิดชอบคาใชจายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไมมีหองนํ้าในหอง, หองฝงตะวันตก) 

รับผิดชอบคาใชจายเอง 36,000 เยน/เดือน/คน (มีหองนํ้าในหอง, หองฝงตะวันออก) 

*มีอาหารหอพัก เชาและเย็น (ไมรวมวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) 

อ่ืนๆ คาไฟและเครื่องทําความรอน 

*หมายเหตุ : ไมสามารถเลือกหองพักเองได ทางสถาบันจะเปนผูจัดการหองพักให 

International House MA MAISON Higashikawa  
สถานท่ีตั้ง Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashi-machi, 4 chome 3-10 

ระยะเวลาเดินทาง

จากหอพักไป

โรงเรียน 

มีรถบัสของโรงเรียนรับสงฟรี โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที (ตอเท่ียว) 

อุปกรณและสิ่ง

อํานวยความสะดวก

สวนรวม 

หองซักผา-ปนแหงแบบหยอดเหรยีญ, กาซหุงตม (มคีาใชจาย), หองอาบนํ้าฝกบัว, ไมโครเวฟ 

อินเทอรเน็ต Wi-fi (ไมมีคาใชจาย) 

คา
ใช

จา
ย คาหอพัก 

หอง1คน 85,000 เยน/เดือน/คน   ทุนสนับสนุนจากเมืองฮิกาชิคาวะ 40,000 เยน/เดือน/คน 

รับผิดชอบคาใชจายเอง 45,000 เยน/เดือน/คน (ไมมีหองนํ้าในหอง, หองฝงตะวันออก) 

หอง2คน 69,000 เยน/เดือน/คน   ทุนสนับสนุนจากเมืองฮิกาชิคาวะ 40,000 เยน/เดือน/คน 

รับผิดชอบคาใชจายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไมมีหองนํ้าในหอง, หองฝงตะวันตก) 

หอง1คน 79,000 เยน/เดือน/คน   ทุนสนับสนุนจากเมืองฮิกาชิคาวะ 40,000 เยน/เดือน/คน 

รับผิดชอบคาใชจายเอง 39,000 เยน/เดือน/คน (ไมมีหองนํ้าในหอง, หองฝงตะวันตก) 

*มีอาหารหอพัก เชาและเย็น (ไมรวมวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) 

อ่ืนๆ คาไฟและเครื่องทําความรอน 

*หมายเหตุ : ไมสามารถเลือกหองพักเองได ทางสถาบันจะเปนผูจัดการหองพักให 

แนะนําหอพกั แนะนําหอพัก 
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ขอควรระวังในการกรอกเอกสารการสมัคร 

• กรุณากรอกเอกสารใหเรยีบรอยอยางระมดัระวังใหครบถวน เปนภาษาอังกฤษเทานั้น 

• เอกสารรับรองตางๆจะตองออกภายในระยะเวลาไมเกิน3เดือน (นับตั้งแตวันท่ีเปดรับสมัครเปนวันแรก) 

• หากมีการใชนํ้ายาลบคําผิด จะตองแกไขใหถูกตองดวยลายมือของผูสมัครเอง 

• หามใชปากกาลบได หรือดินสอ กรอกเอกสารการสมัคร 

• กรุณากรอกเอกสารดวยตนเอง หากเอกสารใดท่ีระบุไววา “กรุณากรอกเอกสารดวยตนเอง” 

• กรณีท่ีมีการใหตัวแทนเขียนเอกสารแทนผูสมัคร เอกสารน้ันไมสามารถใชได 

• เอกสารทุกฉบับตองออกเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาญ่ีปุนเทานัน้ ในกรณีท่ีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาญี่ปุน ตองระบุช่ือ สังกัด และชองทางติดตอของผูแปลดวย พรอมแนบเอกสารตนฉบับดวย 

• เอกสารท่ีจัดทําดวยตนเองเพ่ือชี้แจงเหตุผลประกอบการสมัครตองออกเปนฉบับภาษาญ่ีปุนเทานัน้ 

• เอกสารปลอมแปลง เอกสารท่ีมีขอมูลเปนเท็จ จะไมรับพิจารณาใดๆท้ังสิ้น ผูสมัครจะถูกบันทึกประวัติ และอาจจะ

สงผลใหไมไดรบัอนุญาตใหเขาประเทศญี่ปุนอีกตอไป 

*เอกสารการสมัครท่ีสงมาแลว ถงึแมวาผลการสมัครจะผานหรือไมผานก็ตามแต จะไมมีการคืนเอกสารไมวากรณีใดๆ

ท้ังสิ้น ท้ังนี้สามารถย่ืนความประสงคขอรับเอกสารสําคัญท่ีออกไดคร้ังเดียวคืนได เชน ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา 

ใบสมัครเขาเรียน (ตามแบบฟอรม) 

• ผูสมคัรตองเปนผูกรอกเอกสารเองท้ังหมด 

• กรุณากรอกเอกสารใหครบถวนดวยปากกา (หามใชปากกาลบได หรอืดินสอ กรอกเอกสารการสมัคร) 

• กรุณาช้ีแจงรายละเอียดกรณีท่ีมีชวงเวลาวางมากกวา 6 เดือน นอกเหนือจากชวงเวลาเรียนหรือทํางาน 

• ขอมูลจําพวก เดือน ป ท่ีเขาการศกึษาและจบการศึกษากรณุากรอกโดยตรวจเทียบกับหนังสือรับรอง 

• กรุณากรอกสถานท่ีตั้งของโรงเรียน, สถานท่ีทํางานใหครบถวนไปจนถึงเลขท่ีตั้ง 

เอกสารชี้แจงเหตุผลท่ีตองการเขาศึกษา (ตามแบบฟอรม) 

• กรุณากรอกเอกสารเปนภาษาญี่ปุนเทาน้ัน 

• เน้ือหาในเอกสารคือ “จุดมุงหมายในการมาประเทศญี่ปุนกับประวัตกิารศึกษา” 

*หากพ้ืนท่ีในเอกสารไมเพียงพอ สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเตมิได (ตามแบบฟอรม) 

• ในกรณีท่ีจบการศึกษามาตั้งแต 5 ป ข้ึนไปแลว กรณุาช้ีแจงรายละเอียดของวัตถุประสงคในการเรียนภาษาญี่ปุน 

และเสนทางชีวิตในอนาคตหลังจบการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 

การเตรียมเอกสารสําหรับผูสมัคร 

เอกสารการสมัคร 
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รูปถายขนาด 4CM x 3CM จํานวน 6 ใบ 

• เขียนช่ือ และสญัชาติหลังรูปถายทุกใบเปนภาษาอังกฤษ 

ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับสูงสุด (ตัวจริง) 

• ผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลว กรณุาสงใบรับรองการสําเรจ็การศึกษาสูงสดุตัวจริงและใบรับรองผลการเรยีน 

(transcripts) ตัวจริง 

• ผูท่ีกําลังศึกษาอยู กรณุาสงหนังสอืรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษาตัวจริง และใบรับรองผลการเรยีน 

(transcripts) ตัวจริง 

ใบรับรองประวัติการเรียนภาษาญ่ีปุน (ตัวจริง) 

• ผูสมคัรจําเปนตองมีผลสอบวัดระดับภาษาญีปุ่น JLPT ตั้งแตระดบัN5 ข้ึนไป หรือ J-Test ตั้งแตระดบัF (250 

คะแนนข้ึนไป) ข้ึนไปกอนทําการสมัคร 

• กรุณากรอกระยะเวลาการเรียน, จํานวนช่ัวโมงเรียน, อัตราการเขาเรียน, หนังสือประกอบการเรียน 

• สําหรับผูท่ีเขาทําการทดสอบภาษาญี่ปุนน้ัน กรุณาสงใบรับรองการสอบผานตัวจริง, ใบรับรองคะแนนตัวจริงโดยไม

เก่ียวกับวา ผานหรือไม 

 สําเนาใบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

อ่ืนๆ 

• สําเนาสีหนังสือเดินทาง (เลมปจจบัุนและเลมเกา) และสําเนาสีตราปมเขาประเทศญี่ปุนทุกครั้ง 

• กรณีท่ีประวัติการศึกษาไมตรงกับระบบการศึกษา ใหขอเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาเดมิ กรณุาช้ีแจงเหตผุล

ในกรณีท่ีชวงอายุการเขาศึกษาตางจากปกติท่ัวไป 

• เอกสารรับรองการทํางาน สาํหรับผูท่ีมีประวัติการทํางาน (เอกสารรบัรองการทํางานตองระบุช่ือองคกร, ท่ีอยู, เบอร

ติดตอ, วันท่ีออกเอกสารและช่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ) 

• เอกสารแสดงเหตุผลสาํหรับผูท่ีมีประวัติเดินทางเขาประเทศญี่ปุนบอยครั้ง 

• ในกรณีท่ีเคยพํานักอยูในประเทศญี่ปุนระยะสั้นตั้งแต1เดือนข้ึนไป จะตองอธิบายเหตุผลในการพํานักอยูในประเทศ

ญี่ปุนโดยละเอียด 

• ในกรณีท่ีครอบครัวท่ีพํานักอยูท่ีญีปุ่น (บิดา มารดา พ่ีนอง คูสมรส หรือลูก) จะตองใชทะเบียนบานของครอบครัว

น้ันๆ 

• ในกรณีท่ีท้ิงครอบครัวท่ีอยูประเทศของตน (คูสมรส ,ลูก) จะตองช้ีแจงรายละเอียดการใชชีวิตของครอบครัว 
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เอกสารรับรองของผูรับผิดชอบคาใชจาย (ตามแบบฟอรม) 

• กรุณากรอกเอกสารโดยผูรับผดิชอบคาใชจายเทาน้ัน 

• กรุณาอธิบายความเปนมาในการรบัผิดชอบคาใชจาย โดยเฉพาะกรณีท่ีผูรบัผิดชอบคาใชจายไมใชบิดามารดาของตน

โดยละเอียด 

• ผูรับผิดชอบคาใชจายตองสามารถระบุความสัมพันธไดอยางชัดเจน 

หนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชี และStatementยอนหลัง6เดือน 

• ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพย (Saving Account) ไดเทาน้ัน  

• หนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Bank Guarantee) ตองระบุช่ือเจาของบัญชี เลขท่ีบัญชี และจํานวน

ยอดเงินคงเหลือในบัญชี 

• Statement ยอนหลังอยางนอย 6 เดือน (ตองมีตราประทับรับรองจากธนาคารทุกหนา) 

• จะตองมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงเพียงพอในการชําระคาเลาเรยีนและคาใชจายในชีวิตประจําวันได 

(หลักสูตร 1ป6เดือน ควรมไีมต่ํากวา 700,000 บาท ,หลักสูตร 2ป ควรมีไมต่ํากวา 800,000 บาท) 

• สามารถมีผูรับผดิชอบคาใชจายไดมากกวา 1 คน 

เอกสารชี้แจงความสัมพันธกับผูสมัคร 

• สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร 

เอกสารรับรองสถานะภาพการทํางานของผูรับผิดชอบคาใชจาย 

• ถาเปนกรรมการบริหารบริษัท จะตองยื่นใบจดทะเบียนบริษัท 

• ถาเปนพนักงาน จะตองยื่นใบรับรองสถานะภาพการทํางานท่ีออกโดยบริษัทหรือหนวยงาน ระบุตําแหนง ระยะเวลา

การทํางาน และเงินเดือน 

• ถาประกอบกิจการสวนตัว จะตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย, บัญชีรายช่ือผูถือหุน, ทะเบียน

การคา 

 

 

 

 
 

 

เอกสารรับรองผูรับผิดชอบคาใชจาย (Letter of Financial Support) 
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กรุณากรอกเอกสารตามดังตอไปน้ี 

ใบลงทะเบียนบุคคลท่ีติดตอในเวลาฉุกเฉิน (ตามแบบฟอรม) 
บุคคลท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉินใหกรอกขอมูลของบุคคลในครอบครวัหรือญาติของผูสมัคร 2 ทาน โดยไมคํานึงถึงท่ีอยูปจจุบัน 

ใบลงทะเบียนบุคคลท่ีติดตอไดในประเทศญ่ีปุน (ตามแบบฟอรม) 
หากบุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉินน้ันพํานักอยูในประเทศญี่ปุน ตามคณุสมบัติท่ีกลาวไวดังตอไปน้ี 

1. เปนครอบครัว, พอ-แม หรือคนรูจกัโดยตรงของผูสมัคร 

2. สําหรับผูท่ีกําลังพํานักอยูในประเทศญี่ปุนตั้งแต 1 ปเปนตนไป นอกเหนือจากประเภทท่ีพํานักระยะสั้น โดยบุคคลท่ี

สามารถติดตอไดน้ันจะตองมีกําหนดการท่ีจะอยูในประเทศญี่ปุนนานกวาผูสมคัร (ยกเวนผูท่ีถือสัญชาติญี่ปุน) 

3. ผูสมคัรหรือครอบครัวของผูสมัครน้ันสามารถรับการติดตอจากทางสถาบันไดโดยตรงและรวดเร็ว 

4. เปนผูท่ีมีอายตุั้งแต 20 ปบริบูรณข้ึนไป 

กรณีท่ีไมมีผูติดตอในประเทศญ่ีปุน 
1. กรุณากรอก “NOT HAVE EMERGENCY CONTACT NUMBER IN JAPAN” 

2. ผูสมคัรตองบันทึกเบอรติดตอของโรงเรียนไว ขณะกําลังศึกษาอยูท่ีสถาบัน 

3. ผูสมคัรตองมีความสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุน, ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได (ภาษาใดภาษาหน่ึง) 

เอกสารท่ีผูสมคัรยื่นเปนเอกสารสาํคัญและจําเปน ทางสถาบันอาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเตมิแลวแตกรณไีป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน (Emergency contact number and domestic contact number) 
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 ในบางกรณี อาจมีนักเรียนตางชาติท่ีตั้งใจเขามาศึกษาในประเทศญี่ปุน แตไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวในตอน

แรกได เน่ืองจากเหตุผลตางๆ เชน เสนทางหรือจุดมุงหมายในการศึกษาท่ีไมชัดเจน หรือขาดแรงจูงใจในการศึกษาเลาเรียน 

จนกระท่ังประสบความยากลําบากในการศึกษาตอ และเปนอุปสรรคตอการขอตออายุวีซาและตองกลับประเทศไปในท่ีสุด  

การท่ีจะสัมฤทธ์ิผลในการเรียนรูภาษาตางประเทศน้ัน นักเรียนจะตองมีความพยายามและความตั้งใจเปนอยางสูงท่ีจะบรรลุ

จุดมุงหมายของตนในขณะท่ีทําการศึกษาเลาเรียนทามกลางวัฒนธรรมท่ีไมคุนเคย 

โดยเฉพาะโรงเรียนของเรา หลักสูตรการเรียนการสอนของเรา ไดถูกจัดสรรข้ึนโดยคาดหวังใหนักเรียนมีการทํา

การบาน เตรียมบทเรียนลวงหนา และทบทวนบทเรียนดวย การจะเอาใจใสและตั้งใจทําสิ่งเหลาน้ีใหสําเร็จไดน้ัน ตองอาศัย

ความเขมแข็งทางรางกายและจิตใจเปนอยางมาก อีกท้ังตองมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงเพียงพอท่ีจะรับประกันไดวา นักเรียน

จะสามารถดําเนินชีวิตอยูในประเทศญี่ปุนไดโดยไมลําบาก 

ทางโรงเรียนมีความจําเปนท่ีจะตองปฏิเสธรับนักเรียนท่ีมีวัตถุประสงคหรือแรงจูงใจในการเขาศึกษาท่ีไมชัดเจน 

นักเรียนท่ีขาดการเตรียมตัวท่ีเพียงพอ หรือขาดความพรอมในการรับผิดชอบตอคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือดํารง

สภาพแวดลอมในการเรียนใหเพียบพรอมและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ สําหรับนักเรียนท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาเลาเรียนอยาง

จริงจัง 

แมกระท่ังนักเรียนท่ีสามารถเขาศึกษาในโรงเรียนไดสําเร็จ ทางโรงเรียนก็มีกฎขอบังคับท่ีเขมงวดเชนกัน (หากอัตรา

การเขาเรียนไมถึงเกณฑ นักเรียนอาจถูกขอใหออกได) 

กอนท่ีจะทําการสมัคร ทางโรงเรียนขอแนะนําใหผูสมัครพูดคุยปรึกษาเก่ียวกับจุดประสงคในการศึกษาภาษาญี่ปุน 

เสนทางหรือแผนการในอนาคต ฯลฯ กับผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของใหเรียบรอย และเตรียมตัวใหพรอมตอการศึกษาใน

ตางประเทศ 

 ≪กฏขอหามทํางานพิเศษ≫ 

 ทางสถาบันฮอกโกไมอนุญาตใหผูสมัครทํางานพิเศษ ยกเวนกรณีท่ีมีความจําเปน ทางสถาบันจะพิจารณาเปน

รายบุคคล 

 ≪กรณีออกจากสถานะการเปนนักเรียนของสถาบันฮอกโกกลางคัน≫ 

 กรณีผูสมัครเขาเรียนดวยทุนจากสถาบะนฮอกโกหรือทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ออกจากสถานะการเปน

นักเรียนของสถาบันกลางคันดวยเหตุผลตางๆ ผูสมัครผูน้ันตองชําระคาเรียนตามระเบียบใหครบถวนเสียกอนจึงสามารถยื่น

ใบลาออกได 

≪กรุณาทําบัตรเครดิตการดประเภท VISA หรือ MASTER CARD ใหเรียบรอยกอนเดินทางเขาประเทศญีปุ่น เพ่ือใช

สําหรับทําสัญญาขอใชหมายเลขโทรศัพทมือถือในประเทศญี่ปุน≫ 

 หลังจากการสมัครเขาเรียนแลว ผูสมัครตองทําสัญญาขอหมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีสามารถใชงานไดในประเทศ

ญี่ปุนเพ่ือใชในการติดตอสื่อสารธุระตางๆ ระหวางโรงเรียนและตัวผูสมัคร ในการน้ีจําเปนตองใชบัตร VISA หรือ MASTER 

CARD จึงขอใหผูสมัครเตรียมทําบัตรใหเรียบรอยและนําติดตัวมาท่ีญี่ปุนดวย 

 

ขอควรระวัง 
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ประวัติผูรับผิดชอบคาใชจาย 

• กรณีท่ีเปนบิดามารดาของผูสมัคร จะตองอธิบายสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระเงินมาดวย 

• กรณีท่ีผูรับผิดชอบคาใชจายเปนเครือญาตภิายในลําดับช้ันท่ี3 ตามกฎหมาย จะตองเขียนอธิบายรายละเอียดตั้งแต

ชวงระยะเวลาท่ีรูจักกับผูสมัคร สถานภาพความสัมพันธ ณ เวลาปจจุบันกับผูสมัคร รวมถึงเหตุผลท่ียินยอมเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

วิธีการชําระเงิน 

• ตองโอนเงินชําระเงินคาเลาเรียนกอนเขารับการศึกษาในบัญชีท่ีทางโรงเรียนไดระบุไวกอนมาเรียนท่ีญี่ปุน ทาง

สํานักงานฯในประเทศของทานจะเปนผูแจง 

• (ขอควรระวัง) ในกรณีท่ีสั่งจายเงินจากตางประเทศ ผูสมัครตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการสงหรือโอนจาก

ธนาคารเอง 

คาใชจายในการดําเนินชีวิต 

• กรอกจํานวนเงินคาใชจายในแตละเดือนมาดวย (รวมคาหอพักและคาใชจายในชีวิตประจําวันตอเดือน) 

• สําหรับคาใชจายในการดําเนินชีวิตขณะอยูท่ีญี่ปุนน้ัน ไมไดมีเพียงคาเรียนและคาหอพักเทาน้ัน แตยังมีคาไฟ คากิน

อยู คาของใชสวนตัว คาโทรศัพท(ถามี) คาประกันสุขภาพ อีกดวย เพราะฉะน้ันไมควรกําหนดจํานวนเงินท่ีจะทําให

การดําเนินชีวิตเปนไปดวยความยากลําบากมากจนเกินไป 

• นักเรียนท่ีมีความประสงคทํางานพิเศษจะตองทําการขออนุญาตจากทางโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปน

สําคัญ 

อ่ืนๆ 

• สําหรับผูรับผิดชอบคาใชจายตองกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษหรือญี่ปุนเทาน้ัน 

• ในกรณีท่ีไมมีตราประทับ ใหเซ็นช่ือและนามสกุลดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอควรระวังในการกรอกเอกสารของผูรับผิดชอบคาใชจาย 



⑩ 
 

โดยปกติแลวจะเปนการชําระเงินท้ังหมดในคราวเดียว แตในกรณีท่ีมีการยื่นขอความประสงคก็สามารถทําการแบงจายได 

กรุณาเลือกรูปแบบในการชําระเงิน ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

หลักสูตร 2 ป (รับผิดชอบจายเอง 700,000 เยน) 

จํานวนคร้ังในการ

ชําระเงิน 
คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 คร้ังท่ี5 คร้ังท่ี6 

ชําระคร้ังเดียว 700,000 เยน - - - - - 

ผอนชําระ 3 คร้ัง 300,000 เยน 200,000 เยน 200,000 เยน - - - 

ผอนชําระ 6 คร้ัง 200,000 เยน 100,000 เยน 100,000 เยน 100,000 เยน 100,000 เยน 100,000 เยน 

 

หลักสูตร 1ป6เดือน (รับผิดชอบเอง 600,000 เยน) 

จํานวนคร้ังในการ

ชําระเงิน 
คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 คร้ังท่ี5 คร้ังท่ี6 

ชําระคร้ังเดียว 600,000 เยน - - - - - 

ผอนชําระ 3 คร้ัง 300,000 เยน 150,000 เยน 150,000 เยน - - - 

ผอนชําระ 6 คร้ัง 200,000 เยน 80,000 เยน 80,000 เยน 80,000 เยน 80,000 เยน 80,000 เยน 

 

 

 

เอกสารการสมัครสงท่ี 

บริษัท ฮิกาชิคาวะ (ประเทศไทย) จํากัด 

598 ช้ัน6 อาคารคิวเฮาส ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

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

เวลาทําการ วันจันทร – วันศุกร เวลา 09.00 – 17.00 น.  หยุดวันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

หมายเหตุ ติดตอสอบถามหรือสงเอกสารการสมัคร กอน 16.00 น. 

หมายเหตุ1 กรุณาสงเอกสารกอนการปดรับสมัคร 2 อาทิตย เพ่ือผลประโยชนของตัวผูสมัครเอง 

ชองทางติดตอ 

E-MAIL : higashikawa.th@gmail.com 

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

 

 

สถานทีจ่ัดสงใบสมัคร 



⑪ 
 

1. ผูท่ีผานการคัดเลือกจากทางสถาบันแลว ตองชําระคายืนยันสิทธ์ิในการสมัครกับทางสํานักงานฯ 10,000 บาท 

สําหรับคาดําเนินการจัดสงเอกสารท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2. สํานักงานฯจะสงเอกสารท้ังหมดใหทางสถาบัน ทางสถาบันและทางสํานักงานฯไมมีการคืนคายืนยันสิทธ์ิในการ

สมัครในทุกๆกรณ ี

3. ใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัย (COE) จะใชเวลาในการดําเนินการนานถึงประมาณ 3 – 4 เดือน กับทางกรมตรวจ

คนเขาเมืองประเทศญี่ปุน 

- รอบเดินทางเดือนเมษายน จะไดรับใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัยประมาณชวงเดือนมีนาคม 

- รอบเดินทางเดือนตุลาคม จะไดรับใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัยประมาณชวงเดือนกันยายน 

4. ระหวางรอผลจากทางกรมตรวจคนเขาเมืองประเทศญี่ปุน ทางสถาบันตองการใหผูสมัครทุกทานศึกษาเก่ียวกับ

ประเทศญี่ปุนในดานตางๆ อาทิเชน เก่ียวกับการซื้อยารักษาโรคในประเทศญี่ปุน การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

ท่ีญี่ปุน วิธีการเดินทางไป-ภายในประเทศญี่ปุน สิ่งของตองหามในประเทศญี่ปุน ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพใน

ประเทศญี่ปุน สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และอ่ืนๆ เปนตน 

5. เมื่อกรมตรวจคนเขาเมืองประเทศญี่ปุนประกาศผลใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัย ผูสมัครตองนําไปดําเนินการขอ

วีซาดวยตนเองตอในลําดับตอไป 

6. วันเดินทาเขาประเทศญี่ปุนทางสถาบันจะไปรับผูสมัครทุกทานเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน นอกเหนือจากรอบท่ีตกลงกัน

ไวแลว ผูสมัครตองเดินทางมายังหอพักดวยตนเอง 

*ทางสํานักงานฯ จะแจงจุดนัดพบและเวลา ภายหลัง* 

- สนามบินชิชิโตเสะ (New-Chitose; CTS) 

7.  (โปรดระวัง) สําหรับผูท่ีมีโรคประจําตัวกรุณานําใบรับรองแพทยและยาสํารองฉุกเฉินไปดวย 

 

 

สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกจากทางสถาบันแลว 


