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เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยูที่ทางสถาบันไดรับในขั้นตอนการรับสมัครนั้น ทางสถาบันจะ
นําไปใชดังตอไปนี้
1.
2.
3.

ประกาศผลการคัดเลือก และจดหมายตอบรับ
จัดทําเอกสารทางสถิติตางๆ โดยไมระบุตัวบุคคล
การยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัย
(ทางสถาบันจะเปนผูดําเนินการให)

จึงเรียนมาเพื่อทราบวา ทางเราจะใชขอมูลของทานเพื่อดําเนินการในเรื่องที่ไดกลาวมาขางตน

สาขาที่เปดรับสมัคร
การรับสมัครและระยะเวลาของหลักสูตร
สาขา

ระยะเวลาของหลักสูตร

ภาควิชาสาขาภาษาญี่ปุน
(เขาศึกษาในเดือนเมษายน
2020)
ภาควิชาสาขาภาษาญี่ปุน
(เขาศึกษาในเดือนเมษายน
2020)
ภาควิชาสาขาภาษาญี่ปุน
(เขาศึกษาในเดือนตุลาคม
2020)

หลักสูตร 2 ป

ลักษณะการศึกษาตอ
ตางประเทศ
นักเรียนแลกเปลีย่ น
(Student Visa)

หลักสูตร
1 ป 6 เดือน

นักเรียนแลกเปลีย่ น
(Student Visa)

หลักสูตร
1 ป 6 เดือน

นักเรียนแลกเปลีย่ น
(Student Visa)

ระยะเวลารับสมัคร
วันที่ 17 มิ.ย. - วันที่ 31
ต.ค. 2019
วันที่ 17 มิ.ย. - วันที่ 31
ต.ค. 2019
แจงอีกทีภายหลัง

คุณสมบัติผูสมัคร
(1)
(2)
(3)
(4)

ผูที่สามารถรับผิดชอบคาเลาเรียนและคาใชจายในการดํารงชีวิตตลอดหลักสูตรที่ประเทศญี่ปุนได
ผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ณ วันเปดการศึกษา
ผูที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุนตั้งแตระดับ N5 (Jlpt) หรือระดับ F (J-test) ขึ้นไป
ผูที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจแข็งแรง สามารถปฏิบัตติ ามขอกําหนดตามกฏหมายของประเทศญี่ปุน และ
กฎระเบียบของทางโรงเรียนได
(5) ผูที่มีความเปนไปไดที่จะไดรับอนุญาต และเขาประเทศญี่ปุนตามขั้นตอนทางกฏหมายอยางถูกตอง
(6) ผูที่ผานเกณฑขอใดขอหนึ่งทางดานการศึกษา ประวัติการศึกษาตามที่ระบุในขอ 1).-3). ดังนี้
1) ผานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป จากระบบการศึกษาภายนอกประเทศญี่ปุน
2) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมีคณ
ุ สมบัติที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
อื่นๆ
3) ไดรับการรับรองวามีวุฒิการศึกษาเทียบเทาหรือสูงกวาวุฒิการศึกษาที่กลาวมาขางตน

วิธีการคัดเลือก
(1) พิจารณาจากเอกสารการสมัครทั้งหมด
(2) การสอบสัมภาษณ

การประกาศผลการคัดเลือก
หลังจากดําเนินการคัดเลือก จะทําการแจงผลการคัดเลือกแบบเปนลายลักษณอักษรไปยังผูสมัครภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน
ทั้งนี้จะไมมีการแจงผลผานทางโทรศัพทใดๆ
①

รายละเอียดคาใชจายในการศึกษา
คาใชจายในการดําเนินการสมัคร
คาเรียนตลอดหลักสูตร
ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ
เหลือคาเลาเรียนที่ตองชําระเองเอง
คายืนยันสิทธิ์ในการสมัคร
รายละเอียด

หลักสูตร 1 ป 6 เดือน

หลักสูตร 2 ป

รายละเอียด

จายกอนเดินทางไปเรียน

ทุนการศึกษา

จายตอนหลังประกาศทุน

100,000 เยน
1,400,000 เยน
800,000 เยน
700,000 เยน
10,000 บาท
จายกอนเดินทางไปเรียน

ทุนการศึกษา

จายตอนหลังประกาศทุน

คาใชจายในการดําเนินการสมัคร
100,000 เยน
คาเรียนตลอดหลักสูตร
1,200,000 เยน
ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ
700,00 เยน
เหลือคาเลาเรียนที่ตองชําระเอง
600,000 เยน
คายืนยันสิทธิ์ในการสมัคร
10,000 บาท
คาใชจายจําเปนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน มีคาอุปกรณการเรียนการสอน ประมาณ 30,000 – 60,000 เยน (ราคา
ตามจริง)
*จะไมมีการคืนเงินคาเลาเรียนในกรณีใดๆทั้งสิ้น

คาใชจายอื่นๆ
คาธรรมเนียมสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ (ผูส มัครรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด)

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาจากเมืองฮิกาชิคาวะ
ชื่อทุน
กลุมเปาหมาย
ทุนสนับสนุน

:
:
:

ทุนการศึกษาจากเมืองฮิกาชิคาวะ
นักเรียนตางชาติ
สําหรับหลักสูตร 2 ป ทุนสนับสนุน 800,000 เยน
สําหรับหลักสูตร 1 ป 6 เดือน ทุนสนับสนุน 700,000 เยน
ระยะเวลาการใหทุน:
เมื่อเขารับการศึกษาถึงตลอดจบหลักสูตร
*ในกรณีที่ผูสมัครออกหลักสูตรกอนเวลา ผูสมัครตองชําระคาเรียนที่เหลือทั้งหมด โดยทางโรงเรียนจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
*หมายเหตุ : หลักสูตร2ป เปดรับรอบเดือนเมษายนเทานั้น

②

แนะนํ
ก ก
แนะนําหอพั
าหอพั

Higashikawa International House
สถานที่ตั้ง
ระยะเวลาเดินทาง
จากหอพักไป
โรงเรียน
อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
สวนรวม
อินเทอรเน็ต

Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashi-machi, 3 Chome 4-16
มีรถบัสของโรงเรียนรับสงฟรี โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที (ตอเที่ยว)

หองซักผา-ปนแหงแบบหยอดเหรียญ, กาซหุงตม (มีคาใชจาย), หองอาบน้ําฝกบัว, ไมโครเวฟ

คาใชจาย

Wi-fi (ไมมีคาใชจาย)
หอง2คน 69,000-76,000เยน/เดือน/คน ทุนสนับสนุนจากเมืองฮิกาชิคาวะ 40,000 เยน/เดือน/คน
รับผิดชอบคาใชจายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไมมีหองน้ําในหอง, หองฝงตะวันตก)
คาหอพัก
รับผิดชอบคาใชจายเอง 36,000 เยน/เดือน/คน (มีหองน้ําในหอง, หองฝงตะวันออก)
*มีอาหารหอพัก เชาและเย็น (ไมรวมวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)
อื่นๆ
คาไฟและเครื่องทําความรอน
*หมายเหตุ : ไมสามารถเลือกหองพักเองได ทางสถาบันจะเปนผูจัดการหองพักให

International House MA MAISON Higashikawa
สถานที่ตั้ง
ระยะเวลาเดินทาง
จากหอพักไป
โรงเรียน
อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
สวนรวม
อินเทอรเน็ต

Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashi-machi, 4 chome 3-10
มีรถบัสของโรงเรียนรับสงฟรี โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที (ตอเที่ยว)

หองซักผา-ปนแหงแบบหยอดเหรียญ, กาซหุงตม (มีคาใชจาย), หองอาบน้ําฝกบัว, ไมโครเวฟ

คาใชจาย

Wi-fi (ไมมีคาใชจาย)
หอง1คน 85,000 เยน/เดือน/คน ทุนสนับสนุนจากเมืองฮิกาชิคาวะ 40,000 เยน/เดือน/คน
รับผิดชอบคาใชจายเอง 45,000 เยน/เดือน/คน (ไมมีหองน้ําในหอง, หองฝงตะวันออก)
หอง2คน 69,000 เยน/เดือน/คน ทุนสนับสนุนจากเมืองฮิกาชิคาวะ 40,000 เยน/เดือน/คน
คาหอพัก รับผิดชอบคาใชจายเอง 29,000 เยน/เดือน/คน (ไมมีหองน้ําในหอง, หองฝงตะวันตก)
หอง1คน 79,000 เยน/เดือน/คน ทุนสนับสนุนจากเมืองฮิกาชิคาวะ 40,000 เยน/เดือน/คน
รับผิดชอบคาใชจายเอง 39,000 เยน/เดือน/คน (ไมมีหองน้ําในหอง, หองฝงตะวันตก)
*มีอาหารหอพัก เชาและเย็น (ไมรวมวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)
อื่นๆ
คาไฟและเครื่องทําความรอน
*หมายเหตุ : ไมสามารถเลือกหองพักเองได ทางสถาบันจะเปนผูจัดการหองพักให
③

เอกสารการสมัคร
ขอควรระวังในการกรอกเอกสารการสมัคร
• กรุณากรอกเอกสารใหเรียบรอยอยางระมัดระวังใหครบถวน เปนภาษาอังกฤษเทานั้น
• เอกสารรับรองตางๆจะตองออกภายในระยะเวลาไมเกิน3เดือน (นับตั้งแตวันที่เปดรับสมัครเปนวันแรก)
• หากมีการใชน้ํายาลบคําผิด จะตองแกไขใหถูกตองดวยลายมือของผูสมัครเอง
• หามใชปากกาลบได หรือดินสอ กรอกเอกสารการสมัคร
• กรุณากรอกเอกสารดวยตนเอง หากเอกสารใดทีร่ ะบุไววา “กรุณากรอกเอกสารดวยตนเอง”
• กรณีที่มีการใหตัวแทนเขียนเอกสารแทนผูส มัคร เอกสารนั้นไมสามารถใชได
• เอกสารทุกฉบับตองออกเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุนเทานัน้ ในกรณีที่เอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาญี่ปุน ตองระบุชื่อ สังกัด และชองทางติดตอของผูแปลดวย พรอมแนบเอกสารตนฉบับดวย
• เอกสารที่จัดทําดวยตนเองเพื่อชี้แจงเหตุผลประกอบการสมัครตองออกเปนฉบับภาษาญี่ปุนเทานัน้
• เอกสารปลอมแปลง เอกสารทีม่ ีขอมูลเปนเท็จ จะไมรับพิจารณาใดๆทั้งสิ้น ผูสมัครจะถูกบันทึกประวัติ และอาจจะ
สงผลใหไมไดรบั อนุญาตใหเขาประเทศญี่ปุนอีกตอไป
*เอกสารการสมัครที่สงมาแลว ถึงแมวาผลการสมัครจะผานหรือไมผานก็ตามแต จะไมมีการคืนเอกสารไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถยื่นความประสงคขอรับเอกสารสําคัญที่ออกไดครั้งเดียวคืนได เชน ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา

การเตรียมเอกสารสําหรับผูส มัคร
ใบสมัครเขาเรียน (ตามแบบฟอรม)
• ผูสมัครตองเปนผูกรอกเอกสารเองทั้งหมด
• กรุณากรอกเอกสารใหครบถวนดวยปากกา (หามใชปากกาลบได หรือดินสอ กรอกเอกสารการสมัคร)
• กรุณาชี้แจงรายละเอียดกรณีที่มีชว งเวลาวางมากกวา 6 เดือน นอกเหนือจากชวงเวลาเรียนหรือทํางาน
• ขอมูลจําพวก เดือน ป ที่เขาการศึกษาและจบการศึกษากรุณากรอกโดยตรวจเทียบกับหนังสือรับรอง
• กรุณากรอกสถานที่ตั้งของโรงเรียน, สถานที่ทํางานใหครบถวนไปจนถึงเลขที่ตั้ง

เอกสารชี้แจงเหตุผลที่ตองการเขาศึกษา (ตามแบบฟอรม)
• กรุณากรอกเอกสารเปนภาษาญี่ปนุ เทานั้น
• เนื้อหาในเอกสารคือ “จุดมุงหมายในการมาประเทศญี่ปุนกับประวัตกิ ารศึกษา”
*หากพื้นที่ในเอกสารไมเพียงพอ สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได (ตามแบบฟอรม)
• ในกรณีที่จบการศึกษามาตั้งแต 5 ป ขึ้นไปแลว กรุณาชี้แจงรายละเอียดของวัตถุประสงคในการเรียนภาษาญี่ปุน
และเสนทางชีวิตในอนาคตหลังจบการศึกษาอยางเปนรูปธรรม

④

รูปถายขนาด 4CM x 3CM จํานวน 6 ใบ
• เขียนชื่อ และสัญชาติหลังรูปถายทุกใบเปนภาษาอังกฤษ

ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับสูงสุด (ตัวจริง)
• ผูที่สําเร็จการศึกษาแลว กรุณาสงใบรับรองการสําเร็จการศึกษาสูงสุดตัวจริงและใบรับรองผลการเรียน
(transcripts) ตัวจริง
• ผูที่กําลังศึกษาอยู กรุณาสงหนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษาตัวจริง และใบรับรองผลการเรียน
(transcripts) ตัวจริง

ใบรับรองประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน (ตัวจริง)
• ผูสมัครจําเปนตองมีผลสอบวัดระดับภาษาญีป่ ุน JLPT ตั้งแตระดับN5 ขึ้นไป หรือ J-Test ตั้งแตระดับF (250
คะแนนขึ้นไป) ขึ้นไปกอนทําการสมัคร
• กรุณากรอกระยะเวลาการเรียน, จํานวนชั่วโมงเรียน, อัตราการเขาเรียน, หนังสือประกอบการเรียน
• สําหรับผูที่เขาทําการทดสอบภาษาญี่ปุนนั้น กรุณาสงใบรับรองการสอบผานตัวจริง, ใบรับรองคะแนนตัวจริงโดยไม
เกี่ยวกับวา ผานหรือไม

สําเนาใบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
• สําเนาสีหนังสือเดินทาง (เลมปจจุบันและเลมเกา) และสําเนาสีตราปมเขาประเทศญี่ปุนทุกครั้ง
• กรณีที่ประวัติการศึกษาไมตรงกับระบบการศึกษา ใหขอเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม กรุณาชี้แจงเหตุผล
ในกรณีที่ชวงอายุการเขาศึกษาตางจากปกติทั่วไป
• เอกสารรับรองการทํางาน สําหรับผูที่มีประวัติการทํางาน (เอกสารรับรองการทํางานตองระบุชื่อองคกร, ที่อยู, เบอร
ติดตอ, วันที่ออกเอกสารและชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ)
• เอกสารแสดงเหตุผลสําหรับผูที่มีประวัติเดินทางเขาประเทศญี่ปุนบอยครั้ง
• ในกรณีที่เคยพํานักอยูในประเทศญี่ปุนระยะสั้นตั้งแต1เดือนขึ้นไป จะตองอธิบายเหตุผลในการพํานักอยูในประเทศ
ญี่ปุนโดยละเอียด
• ในกรณีที่ครอบครัวที่พํานักอยูที่ญปี่ ุน (บิดา มารดา พี่นอง คูสมรส หรือลูก) จะตองใชทะเบียนบานของครอบครัว
นั้นๆ
• ในกรณีที่ทิ้งครอบครัวที่อยูประเทศของตน (คูสมรส ,ลูก) จะตองชี้แจงรายละเอียดการใชชีวิตของครอบครัว

⑤

เอกสารรับรองผูรับผิดชอบคาใชจาย (Letter of Financial Support)
เอกสารรับรองของผูรับผิดชอบคาใชจาย (ตามแบบฟอรม)
• กรุณากรอกเอกสารโดยผูร ับผิดชอบคาใชจายเทานั้น
• กรุณาอธิบายความเปนมาในการรับผิดชอบคาใชจาย โดยเฉพาะกรณีที่ผูรบั ผิดชอบคาใชจายไมใชบิดามารดาของตน
โดยละเอียด
• ผูรับผิดชอบคาใชจายตองสามารถระบุความสัมพันธไดอยางชัดเจน

หนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชี และStatementยอนหลัง6เดือน
• ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพย (Saving Account) ไดเทานั้น
• หนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Bank Guarantee) ตองระบุชื่อเจาของบัญชี เลขที่บัญชี และจํานวน
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
• Statement ยอนหลังอยางนอย 6 เดือน (ตองมีตราประทับรับรองจากธนาคารทุกหนา)
• จะตองมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอในการชําระคาเลาเรียนและคาใชจายในชีวิตประจําวันได
(หลักสูตร 1ป6เดือน ควรมีไมต่ํากวา 700,000 บาท ,หลักสูตร 2ป ควรมีไมต่ํากวา 800,000 บาท)
• สามารถมีผรู ับผิดชอบคาใชจายไดมากกวา 1 คน

เอกสารชี้แจงความสัมพันธกับผูสมัคร
• สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบตั ร

เอกสารรับรองสถานะภาพการทํางานของผูรับผิดชอบคาใชจาย
• ถาเปนกรรมการบริหารบริษัท จะตองยื่นใบจดทะเบียนบริษัท
• ถาเปนพนักงาน จะตองยื่นใบรับรองสถานะภาพการทํางานที่ออกโดยบริษัทหรือหนวยงาน ระบุตําแหนง ระยะเวลา
การทํางาน และเงินเดือน
• ถาประกอบกิจการสวนตัว จะตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย, บัญชีรายชื่อผูถือหุน , ทะเบียน
การคา

⑥

บุคคลที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน (Emergency contact number and domestic contact number)
กรุณากรอกเอกสารตามดังตอไปนี้

ใบลงทะเบียนบุคคลที่ติดตอในเวลาฉุกเฉิน (ตามแบบฟอรม)
บุคคลที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉินใหกรอกขอมูลของบุคคลในครอบครัวหรือญาติของผูส มัคร 2 ทาน โดยไมคํานึงถึงที่อยูปจจุบัน

ใบลงทะเบียนบุคคลที่ติดตอไดในประเทศญี่ปุน (ตามแบบฟอรม)
หากบุคคลทีส่ ามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉินนั้นพํานักอยูในประเทศญี่ปุน ตามคุณสมบัติที่กลาวไวดังตอไปนี้
1. เปนครอบครัว, พอ-แม หรือคนรูจกั โดยตรงของผูสมัคร
2. สําหรับผูที่กําลังพํานักอยูในประเทศญี่ปุนตั้งแต 1 ปเปนตนไป นอกเหนือจากประเภทที่พํานักระยะสั้น โดยบุคคลที่
สามารถติดตอไดนั้นจะตองมีกําหนดการที่จะอยูใ นประเทศญี่ปุนนานกวาผูสมัคร (ยกเวนผูที่ถือสัญชาติญี่ปุน)
3. ผูสมัครหรือครอบครัวของผูสมัครนั้นสามารถรับการติดตอจากทางสถาบันไดโดยตรงและรวดเร็ว
4. เปนผูที่มีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณขึ้นไป

กรณีที่ไมมีผูติดตอในประเทศญี่ปุน
1. กรุณากรอก “NOT HAVE EMERGENCY CONTACT NUMBER IN JAPAN”
2. ผูสมัครตองบันทึกเบอรติดตอของโรงเรียนไว ขณะกําลังศึกษาอยูทสี่ ถาบัน
3. ผูสมัครตองมีความสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุน, ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได (ภาษาใดภาษาหนึ่ง)
เอกสารทีผ่ ูสมัครยื่นเปนเอกสารสําคัญและจําเปน ทางสถาบันอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมแลวแตกรณีไป

⑦

ขอควรระวัง
ในบางกรณี อาจมีนักเรียนตางชาติที่ตั้งใจเขามาศึกษาในประเทศญี่ปุน แตไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในตอน
แรกได เนื่องจากเหตุผลตางๆ เชน เสนทางหรือจุดมุงหมายในการศึกษาที่ไมชัดเจน หรือขาดแรงจูงใจในการศึกษาเลาเรียน
จนกระทั่งประสบความยากลําบากในการศึกษาตอ และเปนอุปสรรคตอการขอตออายุวีซาและตองกลับประเทศไปในที่สุด
การที่จะสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูภาษาตางประเทศนั้น นักเรียนจะตองมีความพยายามและความตั้งใจเปนอยางสูงที่จะบรรลุ
จุดมุงหมายของตนในขณะที่ทําการศึกษาเลาเรียนทามกลางวัฒนธรรมที่ไมคุนเคย
โดยเฉพาะโรงเรียนของเรา หลักสูตรการเรียนการสอนของเรา ไดถูกจัดสรรขึ้นโดยคาดหวังใหนักเรียนมีการทํา
การบาน เตรียมบทเรียนลวงหนา และทบทวนบทเรียนดวย การจะเอาใจใสและตั้งใจทําสิ่งเหลานี้ใหสําเร็จไดน้ัน ตองอาศัย
ความเขมแข็งทางรางกายและจิตใจเปนอยางมาก อีกทั้งตองมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอที่จะรับประกันไดวา นักเรียน
จะสามารถดําเนินชีวิตอยูในประเทศญี่ปุนไดโดยไมลําบาก
ทางโรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองปฏิเสธรับนักเรียนที่มีวัตถุประสงคหรือแรงจูงใจในการเขาศึกษาที่ไมชัดเจน
นั ก เรี ย นที่ ข าดการเตรี ย มตั ว ที่ เ พี ย งพอ หรื อ ขาดความพร อ มในการรั บ ผิ ด ชอบต อ ค า ใช จ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ดํ า รง
สภาพแวดลอมในการเรียนใหเพียบพรอมและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ สําหรับนักเรียนที่มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาเลาเรียนอยาง
จริงจัง
แมกระทั่งนักเรียนที่สามารถเขาศึกษาในโรงเรียนไดสําเร็จ ทางโรงเรียนก็มีกฎขอบังคับที่เขมงวดเชนกัน (หากอัตรา
การเขาเรียนไมถึงเกณฑ นักเรียนอาจถูกขอใหออกได)
กอนที่จะทําการสมัคร ทางโรงเรียนขอแนะนําใหผูสมัครพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคในการศึกษาภาษาญี่ปุน
เสนทางหรือแผนการในอนาคต ฯลฯ กับผูปกครองและผูที่เกี่ยวของใหเรียบรอย และเตรียมตัวใหพรอมตอการศึกษาใน
ตางประเทศ
≪กฏขอหามทํางานพิเศษ≫
ทางสถาบันฮอกโกไมอนุญาตใหผูสมัครทํางานพิเศษ ยกเวนกรณีที่มีความจําเปน ทางสถาบันจะพิจารณาเปน
รายบุคคล
≪กรณีออกจากสถานะการเปนนักเรียนของสถาบันฮอกโกกลางคัน≫
กรณีผูสมัครเขาเรียนดวยทุนจากสถาบะนฮอกโกหรือทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ออกจากสถานะการเปน
นักเรียนของสถาบันกลางคันดวยเหตุผลตางๆ ผูสมัครผูนั้นตองชําระคาเรียนตามระเบียบใหครบถวนเสียกอนจึงสามารถยื่น
ใบลาออกได
≪กรุณาทําบัตรเครดิตการดประเภท VISA หรือ MASTER CARD ใหเรียบรอยกอนเดินทางเขาประเทศญีป
่ ุน เพื่อใช
สําหรับทําสัญญาขอใชหมายเลขโทรศัพทมือถือในประเทศญี่ปุน≫
หลังจากการสมัครเขาเรียนแลว ผูสมัครตองทําสัญญาขอหมายเลขโทรศัพทมือถือที่สามารถใชงานไดในประเทศ
ญี่ปุนเพื่อใชในการติดตอสื่อสารธุระตางๆ ระหวางโรงเรียนและตัวผูสมัคร ในการนี้จําเปนตองใชบัตร VISA หรือ MASTER
CARD จึงขอใหผูสมัครเตรียมทําบัตรใหเรียบรอยและนําติดตัวมาที่ญี่ปุนดวย

⑧

ขอควรระวังในการกรอกเอกสารของผูรับผิดชอบคาใชจาย
ประวัติผูรับผิดชอบคาใชจาย
• กรณีที่เปนบิดามารดาของผูสมัคร จะตองอธิบายสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระเงินมาดวย
• กรณีที่ผูรับผิดชอบคาใชจายเปนเครือญาติภายในลําดับชั้นที่3 ตามกฎหมาย จะตองเขียนอธิบายรายละเอียดตั้งแต
ชวงระยะเวลาที่รูจักกับผูสมัคร สถานภาพความสัมพันธ ณ เวลาปจจุบันกับผูสมัคร รวมถึงเหตุผลที่ยินยอมเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย

วิธีการชําระเงิน
• ตองโอนเงินชําระเงินคาเลาเรียนกอนเขารับการศึกษาในบัญชีที่ทางโรงเรียนไดระบุไวกอนมาเรียนที่ญี่ปุน ทาง
สํานักงานฯในประเทศของทานจะเปนผูแจง
• (ขอควรระวัง) ในกรณีที่สั่งจายเงินจากตางประเทศ ผูสมัครตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการสงหรือโอนจาก
ธนาคารเอง

คาใชจายในการดําเนินชีวิต
• กรอกจํานวนเงินคาใชจายในแตละเดือนมาดวย (รวมคาหอพักและคาใชจายในชีวิตประจําวันตอเดือน)
• สําหรับคาใชจายในการดําเนินชีวิตขณะอยูที่ญี่ปุนนั้น ไมไดมีเพียงคาเรียนและคาหอพักเทานั้น แตยังมีคาไฟ คากิน
อยู คาของใชสวนตัว คาโทรศัพท(ถามี) คาประกันสุขภาพ อีกดวย เพราะฉะนั้นไมควรกําหนดจํานวนเงินที่จะทําให
การดําเนินชีวิตเปนไปดวยความยากลําบากมากจนเกินไป
• นักเรียนที่มีความประสงคทํางานพิเศษจะตองทําการขออนุญาตจากทางโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปน
สําคัญ

อื่นๆ
• สําหรับผูรับผิดชอบคาใชจายตองกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษหรือญี่ปุนเทานั้น
• ในกรณีที่ไมมีตราประทับ ใหเซ็นชื่อและนามสกุลดวย

⑨

โดยปกติแลวจะเปนการชําระเงินทั้งหมดในคราวเดียว แตในกรณีที่มีการยื่นขอความประสงคก็สามารถทําการแบงจายได
กรุณาเลือกรูปแบบในการชําระเงิน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
หลักสูตร 2 ป (รับผิดชอบจายเอง 700,000 เยน)
จํานวนครั้งในการ
ชําระเงิน

ครั้งที่1

ครั้งที่2

ครั้งที่3

ครั้งที่4

ครั้งที่5

ครั้งที่6

ชําระครั้งเดียว

700,000 เยน

-

-

-

-

-

-

-

-

ผอนชําระ 3 ครั้ง 300,000 เยน 200,000 เยน 200,000 เยน

ผอนชําระ 6 ครั้ง 200,000 เยน 100,000 เยน 100,000 เยน 100,000 เยน 100,000 เยน 100,000 เยน
หลักสูตร 1ป6เดือน (รับผิดชอบเอง 600,000 เยน)
จํานวนครั้งในการ
ชําระเงิน

ครั้งที่1

ครั้งที่2

ครั้งที่3

ครั้งที่4

ครั้งที่5

ครั้งที่6

ชําระครั้งเดียว

600,000 เยน

-

-

-

-

-

-

-

-

80,000 เยน

80,000 เยน

80,000 เยน

ผอนชําระ 3 ครั้ง 300,000 เยน 150,000 เยน 150,000 เยน
ผอนชําระ 6 ครั้ง 200,000 เยน

80,000 เยน

80,000 เยน

สถานทีจ่ ัดสงใบสมัคร
เอกสารการสมัครสงที่
บริษัท ฮิกาชิคาวะ (ประเทศไทย) จํากัด
598 ชั้น6 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 เพื่อผลประโยชนของตัวผูสมัครเอง
ชองทางติดตอ
E-MAIL : higashikawa.th@gmail.com
โทร 02 663 7844, 080 045 5658, 092 257 5658

⑩

สําหรับผูท ี่ผานการคัดเลือกจากทางสถาบันแลว
1. ผูที่ผานการคัดเลือกจากทางสถาบันแลว ตองชําระคายืนยันสิทธิ์ในการสมัครกับทางสํานักงานฯ 10,000 บาท
สําหรับคาดําเนินการจัดสงเอกสารทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. สํานักงานฯจะสงเอกสารทั้งหมดใหทางสถาบัน ทางสถาบันและทางสํานักงานฯไมมีการคืนคายืนยันสิทธิ์ในการ
สมัครในทุกๆกรณี
3. ใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัย (COE) จะใชเวลาในการดําเนินการนานถึงประมาณ 3 – 4 เดือน กับทางกรมตรวจ
คนเขาเมืองประเทศญี่ปุน
- รอบเดินทางเดือนเมษายน จะไดรับใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัยประมาณชวงเดือนมีนาคม
- รอบเดินทางเดือนตุลาคม จะไดรับใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัยประมาณชวงเดือนกันยายน
4. ระหวางรอผลจากทางกรมตรวจคนเขาเมืองประเทศญี่ปุน ทางสถาบันตองการใหผูสมัครทุกทานศึกษาเกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุนในดานตางๆ อาทิเชน เกี่ยวกับการซื้อยารักษาโรคในประเทศญี่ปุน การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ที่ญี่ปุน วิธีการเดินทางไป-ภายในประเทศญี่ปุน สิ่งของตองหามในประเทศญี่ปุน ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพใน
ประเทศญี่ปุน สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ เปนตน
5. เมื่อกรมตรวจคนเขาเมืองประเทศญี่ปุนประกาศผลใบรับรองสถานภาพการอยูอาศัย ผูสมัครตองนําไปดําเนินการขอ
วีซาดวยตนเองตอในลําดับตอไป
6. วันเดินทาเขาประเทศญี่ปุนทางสถาบันจะไปรับผูสมัครทุกทานเพียงครั้งเดียวเทานั้น นอกเหนือจากรอบที่ตกลงกัน
ไวแลว ผูสมัครตองเดินทางมายังหอพักดวยตนเอง
*ทางสํานักงานฯ จะแจงจุดนัดพบและเวลา ภายหลัง*
- สนามบินชิชิโตเสะ (New-Chitose; CTS)
7. (โปรดระวัง) สําหรับผูที่มีโรคประจําตัวกรุณานําใบรับรองแพทยและยาสํารองฉุกเฉินไปดวย

⑪

