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เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ที่ทางสถาบันได้รับในขั้นตอนการรับสมัครนั้น ทางสถาบันจะ

นำไปใช้ดังต่อไปนี้ 

1. ประกาศผลการคัดเลือก และจดหมายตอบรับ 

2. แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 

3. จัดทำเอกสารทางสถิติต่างๆ โดยไม่ระบุตัวบุคคล 

4. การยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย  

(ทางสถาบันจะเป็นผู้ดำเนินการให้) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบว่า ทางเราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการในเร่ืองที่ได้กล่าวมาข้างต้น

เท่านั้น 
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การรบัสมคัรและระยะเวลาของหลกัสตูร 

สาขา ระยะเวลาของหลักสูตร ลักษณะการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

ระยะเวลารับสมัคร 

ภาควิชาสาขาภาษาญี่ปุ่น 
(เข้าศึกษาในเดือนตลุาคม 
2021)  

หลักสตูร 
1 ปี 6 เดือน 

นักเรียนแลกเปลีย่น 
(Student Visa) 

วันท่ี 25 ม.ค. - วันท่ี 31 พ.ค. 2021 

 

คอร์สเพื่อมุ่งสู่การผ่านJLPT โดยเน้นการเรยีนแบบองค์รวม 4 ทักษะ”การฟัง การพูด การอ่าน การเขยีน” 

คุณสมบัตผิูส้มคัร 
(1) ผู้ที่มีคณุสมบตัิในการเรียนต่อสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยโดยผ่านหลักสูตรการศึกษาช้ันกลาง

(มัธยมศึกษา)แล้ว 

(2) ผู้ที่สามารถรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตตลอดหลักสตูรที่ประเทศญี่ปุ่นได้ 

(3) ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจติใจแข็งแรง สามารถปฏิบัตติามข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และ

กฎระเบียบของทางโรงเรียนได ้

(4) ผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะไดร้ับอนญุาตและเข้าประเทศญี่ปุ่นตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง 

(5) ผู้ทีเ่คยผ่านการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามตารางดา้นล่าง 

คอร์ส ระดับที่จำเป็น 

คอ
รส์

 1
 ปี

 6
เด

ือน
 

• JLPT N5 

• J-TEST F・G มากกว่า 250 คะแนน 

• NAT-TEST ระดับ 5 

• TOP-J ระดับต้น A5 

• ใบรับรองที่ยืนยันว่าเรยีนภาษาญีปุ่่นมาแล้ว150 ช่ัวโมง 

• ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่เทยีบเท่ากับการสอบข้างต้นที่สำนักงานตรวจ
คนเข้าเมืองรับรอง 
 

 
 

วิธกีารคดัเลอืก 
(1) การสอบสัมภาษณ ์

(2) พิจารณาจากเอกสารการสมัครทั้งหมด 

 

สาขาทีเ่ปดิรบัสมคัร 
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การประกาศผลการคดัเลอืก 
หลังจากดำเนินการคดัเลือก สำนกังานประจำในแตล่ะประเทศจะทำการแจ้งผลการคดัเลือกแบบเป็นลายลักษณ์

อักษรไปยังผูส้มัคร 

ระบบทนุการศกึษาเมอืงฮกิาชคิาวะ 
 เมืองฮิกาชิคาวะพร้อมที่จะสนบัสนุนการใช้ชีวิตและส่งเสรมิกิจกรรมในการเรยีนรู้ตา่งๆ และเพื่อสรา้งบุคลากรทีจ่ะ

สามารถทำประโยชนใ์ห้กับประชาคมโลกได้ จึงได้จัดตั้งระบบทุนการศึกษาขึ้นมา 2 ประเภท คือ“นักเรียนทุนพิเศษประเภทที ่

1 ของเมืองฮิกาชิคาวะ”และ“นักเรียนทุนพิเศษประเภทที ่2 ของเมืองฮิกาชิคาวะ”  

 ทนุการศกึษาดงักลา่วไมต่อ้งใช้ทนุคนืในภายหลงั 

*แตใ่นกรณทีีผู่ส้มคัรออกหลกัสตูรกอ่นเวลา จะตอ้งคนืทนุเตม็จำนวนให้กบัทางเมอืง* 

 

รายละเอยีดคา่ใช้จา่ยในการศกึษา 

ระยะเวลา1ป6ีเดอืน 

นกั
เรยี

นท
นุพิ

เศ
ษ 

ปร
ะเภ

ทท
ี1่ 

 (พิ
เศ

ษส
ำห

รบั
รอ

บตุ
ลา

คม
 2

02
1) รายละเอียด จ่ายก่อนเริ่มเรียน ทุนการศึกษา 
จ่ายหลังประกาศทุน 

(หลังยื่นเอกสารการสมัคร) 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,200,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ  1,200,000 เยน  

เหลือค่าเล่าเรียนท่ีต้องชำระเอง 100,000 เยน   

ค่ายืนยันสิทธ์ิในการสมัคร   10,000 บาท 

 

ทุนสนับสนุนการใชช้ีวติในเมอืง 

 

แตม้แทนเงินสดที่สามารถใชไ้ดใ้นเมืองฮิกาชิคาวะ 

(เติมใหใ้นบตัรแทนเงินสด HUC) 

 

8,000 เยน/เดือน 
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ระยะเวลา1ป6ีเดอืน 
นกั

เรยี
นท

นุพิ
เศ

ษ 
ปร

ะเภ
ทท

ี2่ 

รายละเอียด จ่ายก่อนเริ่มเรียน ทุนการศึกษา  
จ่ายหลังประกาศทุน 

(หลังยื่นเอกสารการสมัคร) 

ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 100,000 เยน   

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,200,000 เยน   

ทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ  700,000 เยน  

เหลือค่าเล่าเรียนท่ีต้องชำระเอง 600,000 เยน   

ค่ายืนยันสิทธ์ิในการสมัคร   10,000 บาท 

 

ทุนสนับสนุนการใชช้ีวติในเมอืง 

 

แตม้แทนเงินสดที่สามารถใชไ้ดใ้นเมืองฮิกาชิคาวะ 

(เติมใหใ้นบตัรแทนเงินสด HUC) 

 

8,000 เยน/เดือน 

*ในรอบตุลาคม 2021 ไม่มีทุนประเภทที่ 2 

คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ 
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ประมาณ 30,000 เยน/6เดือน (จ่ายตอนเริ่มเทอมใหม่)   

- ประกันสุขภาพประจำประเทศญีปุ่่น ปีละประมาณ 20,000 เยน (จ่ายตามจริง) 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าธรรมเนยีมสมัครสอบวดัระดับภาษาญี่ปุ่น(ผูส้มคัรสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครหรอืไม่) 

- ประกันอุบัติเหตุ (ผู้สมัครสามารถเลือกได้วา่จะสมัครหรือไม่) 

การเปลีย่นหลกัสตูร หรอื การขยายระยะเวลา 
1.สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเปลีย่นไปหลักสูตร 2 ปี หลังจากเข้าเรียนแล้ว ต้องชำระเงินเพิ่มจำนวน 200,000 เยน 

2. ผลการเรียน อัตราการเข้าเรยีนและความประพฤตจิะมผีลกับการพิจรณาคำร้องขอเพิ่มระยะเวลาเรยีน 

3.เงื่อนไขในการขอเพ่ิมระยะเวลา คือ ต้องมีผลการเรียนโดยรวมมากกว่า“良” และมีอัตราการเข้าเรยีนมากกวา่

90% ขึ้นไป 

4.การเปิดรับคำร้องในการเปลี่ยนหลักสตูรหรือขยายระยะเวลา จะมีการแจ้งให้นักเรยีนทราบล่วงหน้า 
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• นักเรียนจะต้องอาศัยในหอพักของโรงเรียน ถ้าไม่มเีหตจุำเป็นที่โรงเรยีนเห็นว่าสมควร จะไมส่ามารถไปอยู่ท่ีอพาร์ท

เม้นท์หรือท่ีอื่นๆได ้

• โรงเรียนหรือตัวแทนของหอพักจะตัดสินเลือกหอหรือห้องให้โดยยดึตาม”แบบสอบถามเกี่ยวกับหอพัก” ที่นักเรียน

กรอกมา 

• อาจมีกรณีที่ห้องไม่ตรงความต้องการ 

• ในกรณีหอพักนักเรยีนเตม็จะมีการจัดให้ไปพักในท่ีอยู่อาศัยที่เตรยีมไว้ให้แทน 

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

ระยะเวลาเดินทางจาก
หอพักไปโรงเรียน 

มีรถบัสของโรงเรียนรับ-ส่งฟรี โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที (ต่อเที่ยว) 

อุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกส่วนรวม 

ห้องซักผ้า(ซัก-ปั่นแห้งแบบหยอดเหรียญ),ห้องครัว, ห้องอาบน้ำฝักบวั, ไมโครเวฟ,ห้องอาบน้ำรวม 
*มีอาหารหอพัก เช้าและเย็น (ไม่รวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)* 

อินเทอร์เน็ต Internet, Wi-fi (ไม่มีคา่ใช้จ่าย) 

ค่า
ใช้

จ่า
ย 

ค่าหอพัก 
(ตะวันออก) 

ห้อง 2 คน : 76,000 เยน/เดือน/คน จา่ยเอง 36,000 เยน/เดอืน/คน (มีห้องน้ำ/อาบน้ำในตัว)  

ค่าหอพัก 
(ตะวันตก) 

 
ห้อง 2 คน : 69,000 เยน/เดือน/คน จา่ยเอง 29,000 เยน/เดอืน/คน (ไมม่ีห้องน้ำส่วนตัว) 
 

อื่นๆ ค่าไฟและเครื่องทำความร้อน (ตามการใช้งานจริง/เดือน) 

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

ระยะเวลาเดินทางจาก
หอพักไปโรงเรียน 

มีรถบัสของโรงเรียนรับส่งฟรี โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที (ต่อเที่ยว) 

อุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกส่วนรวม 

ห้องซักผ้า(ซัก-ปั่นแห้งแบบหยอดเหรียญ),ห้องครัว, ห้องอาบน้ำฝักบวั, ไมโครเวฟ,ห้องอาบน้ำรวม 
*มีอาหารหอพัก เช้าและเย็น (ไม่รวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)* 

อินเทอร์เน็ต Internet, Wi-fi (ไม่มีคา่ใช้จ่าย) 

ค่า
ใช้

จ่า
ย 

ค่าห้อง 
(ตะวันออก) 

 
ห้อง1คน 85,000 เยน/เดือน จา่ยเอง 45,000 เยน/เดอืน (ไมม่ีห้องน้ำในห้อง) 
  

ค่าห้อง 
(ตะวันตก) 

 
ห้อง1คน 79,000 เยน/เดือน จา่ยเอง 39,000 เยน/เดอืน (ไมม่ีห้องน้ำในห้อง) 
ห้อง2คน 69,000 เยน/เดือน/คน จา่ยเอง 29,000 เยน/เดอืน/คน (ไม่มีห้องน้ำในห้อง) 
  

อื่นๆ ค่าไฟและเครื่องทำความร้อน (ตามการใช้งานจริง/เดือน) 

แนะนำหอพกั 
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ข้อควรระวงัในการกรอกเอกสารการสมคัร 
• กรุณากรอกเอกสารให้เรยีบร้อยอย่างระมดัระวังและครบถ้วน เปน็ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

• เอกสารรับรองต่างๆจะต้องออกภายในระยะเวลาไมเ่กิน3เดือน ณ วันปิดรับการสมัคร (เอกสารที่ไมม่ีวนัท่ีสามารถ

ส่งมาก่อนได้) เช่น ปิดเดือนพฤษภาคม เอกสารไม่ควรออกก่อนเดือนกุมภาพันธ ์

• ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล ในกรณีที่เขียนผิด ให้ขีดฆ่า2เส้นทับบนข้อความที่เขียนผิด 

*ถ้ามีจุดผดิมากเกินไปอาจจะต้องเขียนใหม่  

• หา้มใช้ปากกาลบได้ หรือดินสอ กรอกเอกสารการสมัคร 

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตในการกรอกได้ แต่เมื่อกรอกเสร็จแล้วต้องปริ้นท์ออกมาเพื่อลงช่ือของตนด้วย

ปากกาเท่านั้น 

• ที่อยู่ต่างๆ ควรเขียนตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ) ในการส่งเอกสารสำนักงานจะสอบถามที่อยู่อีกครั้ง 

• ระวังการสะกดภาษาอังกฤษต่างๆ เอกสารทุกฉบับต้องสะกดเหมือนกันเท่านั้น  

• หากเอกสารใดที่ระบไุว้ว่า “กรณุากรอกเอกสารด้วยตนเอง” กรุณากรอกเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น  

• ถ้ามีเอกสารที่ไมส่ามารถส่งได้ต้องเขียนเหตผุลอธิบายเป็นภาษาญี่ปุน่ 

• เอกสารทกุฉบบัตอ้งออกเปน็ภาษาอังกฤษหรอืภาษาญีปุ่น่เทา่นัน้ ในกรณีทีเ่ป็นเอกสารแปลต้องระบช่ืุอ สังกัดและ

ช่องทางการติดต่อของผู้แปล ควรให้ผู้แปลตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยและลงช่ือรับรองความถูกต้องของการ

แปล(ถา้ผูแ้ปลอยูท่ีป่ระเทศไทยควรเปน็การเซน็ดว้ยปากกาแลว้สง่ฉบบัจรงิ)พร้อมแนบเอกสารต้นฉบบัด้วย  

• เอกสารทีจ่ดัทำดว้ยตนเองเพือ่ชีแ้จงเหตผุลประกอบการสมคัรตอ้งออกเปน็ฉบบัภาษาญีปุ่น่เทา่นัน้ 

• เอกสารการสมคัรทีส่ง่มาแลว้ ถงึแมว้า่ผลการสมคัรจะผา่นหรอืไมผ่า่นกต็ามแต ่จะไมม่กีารคนืเอกสารไมว่า่กรณใีดๆ

ทั้งสิน้ ทัง้นีส้ามารถยืน่ความประสงค์ขอรบัเอกสารสำคญัทีอ่อกไดค้รัง้เดยีวคนืได้ เชน่ ใบประกาศนยีบตัรจบ

การศกึษา โดยเขยีนลงในรายการขอเอกสารคนืและยืน่ใบสำเนาเอกสารทีต่อ้งการขอคืนแนบมาดว้ย1ฉบบั 

• นอกจากเอกสารที่จะให้ส่งในครั้งนี้แล้ว อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังตามสถานการณ์ 

• เอกสารปลอมแปลง เอกสารทีม่ีข้อมูลเป็นเท็จ จะไมไ่ด้รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้น ผูส้มัครจะถูกบันทึกประวัติและอาจจะ

ส่งผลใหไ้มไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่น่อกีตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการสมคัร 
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ใบสมคัรเขา้เรยีน (ตามแบบฟอรม์) 
• ผูส้มคัรตอ้งเป็นผู้กรอกเอกสารเองทั้งหมด ตรวจสอบช่ือให้ตรงกับหนังสือเดินทาง 

• กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนด้วยปากกา (หา้มใช้ปากกาลบได้หรอืดินสอ) หรือกรอกผา่นคอมพิวเตอร์หรืออ่ืนๆ  

แต่การลงช่ือผูส้มัครต้องใช้ปากกาในการลงช่ือเท่าน้ัน 

• กรุณาช้ีแจงรายละเอียดกรณีที่มีช่วงเวลาว่างมากกว่า 6 เดือน นอกเหนือจากช่วงเวลาเรียนหรือทำงานตามตารางที่

ให้กรอก 

• ข้อมูลจำพวก เดือน ปี ที่เข้าการศกึษาและจบการศึกษากรณุากรอกโดยตรวจเทียบกับหนังสือรับรองหรือหลักฐานท่ี

มี 

• กรุณากรอกสถานที่ตั้งของโรงเรียน, สถานท่ีทำงานให้ครบถ้วนไปจนถึงเลขท่ีตั้ง(ให้ตรงตามเอกสารของที่น้ันๆ) 

เอกสารชีแ้จงเหตผุลทีต่อ้งการเขา้ศกึษา (ตามแบบฟอรม์) 
• กรุณากรอกเอกสารเป็นภาษาญี่ปุน่เท่านั้น ถ้ากรอกเป็นภาษาอื่นต้องแนบคำแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย 

• หัวข้อสำหรับเอกสารคือ “จุดมุ่งหมายในการมาประเทศญี่ปุ่นกับประวัติการศึกษา” โดยช้ีแจงรายละเอียดของ

วัตถุประสงค์ในการเรยีนภาษาญี่ปุน่และเส้นทางชีวิตในอนาคตหลังจบการศึกษาพร้อมเหตผุลอย่างเป็นรูปธรรม 

*หากพื้นที่ในเอกสารไม่เพียงพอ สามารถแนบเอกสารเพิ่มเตมิได้ (ตามแบบฟอร์ม) 

รูปถ่ายขนาด 4CM x 3CM จำนวน 6 ใบ(รวมทีต่ดิที่ใบสมคัร) 
• เขียนช่ือและสญัชาติหลังรูปถ่ายทกุใบเป็นภาษาอังกฤษ โดยระมัดระวังไม่ให้รูปเลอะ 

• ต้องเป็นขนาด 3x4 cm เท่านั้น ในกรณีขนาดเล็กหรือใหญไ่ป จะตอ้งส่งใหม่ 

แบบสอบถามเกีย่วกบัหอพกั (ตามแบบฟอร์ม) 
• เลือกตามลำดับความต้องการโดยใส่ตัวอักษรแสดงชนิดของห้องที่ต้องการ 

ใบรับรองการสำเรจ็การศกึษาระดับสงูสดุ (ตวัจรงิและสำเนา) 
• ผูท้ีส่ำเรจ็การศกึษาแลว้ กรณุาส่ง 

1) ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาสูงสุดฉบับจริงและสำเนา พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 

2) ใบรับรองผลการเรียน (transcripts) ฉบับจริงและสำเนา พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 

• ผูท้ีก่ำลงัศกึษาอยู่ กรุณาส่งกรณุาส่ง 

1) ใบรับรองจบการสำเร็จการศึกษาสูงสุด ฉบับจริงและสำเนา พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 

2) ใบรับรองผลการเรียนการศึกษาสูงสุด (transcripts) ฉบับจริงและสำเนา พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 

3) ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ฉบับจริงและสำเนา พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 

4) ใบรับรองผลการเรียนปัจจุบัน (transcripts) ฉบับจริงและสำเนา พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 

การเตรยีมเอกสารสำหรบัผูส้มคัร 
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ตัวอย่าง นายA ผู้สมัครทุนการศึกษานี้ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี นายA ต้องส่ง 1.ใบรับรองการจบการศึกษาระดับ

มัธยมปลาย 2.ใบรับรองผลการเรียนระดับช้ันมัธยมปลาย 3.ใบรับรองการเป็นนักศึกษาในปัจจุบัน 4.ใบรับรองผลการเรียนใน

ปัจจุบัน พร้อมแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นทุกใบเพื่อประกอบการสมัคร  

**รวมถึงนักศึกษาทีก่ำลังจะจบการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับใบรับรองการจบการศึกษาด้วย** 

 

ใบรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุน่ (ตวัจรงิและสำเนา) 
• ผู้สมคัรจำเป็นต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่น JLPT ตั้งแต่ระดบัN5 ขึ้นไปหรือการสอบที่สำนักงานตรวจคนเข้า

เมืองของญี่ปุ่นรับรองว่ามีระดับเทียบเท่า เช่น J-Test ตั้งแต่ระดับ F-G โดยมี 250 คะแนนขึ้นไป, JPT มากกว่า 

315 คะแนน ก่อนทำการสมัคร 

• สำหรับผู้ที่ใช้ช่ัวโมงเรียน 150 ช่ัวโมง ในการยื่นต้องมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในใบรบัรองควร

จะต้องมีระยะเวลาการเรยีน, จำนวนช่ัวโมงเรียน, อัตราการเข้าเรียน, หนังสือประกอบการเรียนเขียนอยู่(ถ้ามีข้อมูล

ดังกล่าวไมค่รบต้องเขียนช้ีแจงด้วยตัวเอง) 

• สำหรับผู้ทีเ่คยเข้าสอบการทดสอบภาษาญี่ปุ่น กรณุาส่งใบรับรองการสอบผ่านตัวจริง, ใบรับรองคะแนนตัวจริงโดย

ไม่เกี่ยวกับว่า ผ่านหรือไม่เพื่อประกอบการพิจารณา 

 สำเนาทะเบยีนบา้นทีอ่อกจากเขตฉบบัภาษาองักฤษ 

อืน่ๆ 
• สำเนาสหีนังสือเดินทาง (เล่มปจัจบุันและเล่มเกา่) และสำเนาสตีราป๊ัมเข้าประเทศญี่ปุ่นทุกครั้ง (ถ้าทำหายหรือจำ

ไม่ได้กรณุาไปขอประวัติการเดินทางจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในไทย) 

• หนังสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต่ำกวา่ 6 เดือนนับจากวันท่ีเดินทางกลบัหลังจบหลักสูตร 

• เอกสารรับรองการทำงาน สำหรับผู้ที่มีประวัติการทำงาน (เอกสารรบัรองการทำงานต้องระบุช่ือองค์กร, ท่ีอยู่, เบอร์

ติดต่อ, วันท่ีออกเอกสารและชื่อเจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) 

• ในกรณีที่ท้ิงครอบครัวที่อยู่ประเทศของตน (คู่สมรส ,ลูก) จะต้องช้ีแจงรายละเอียดการใช้ชีวิตของครอบครัว 
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เอกสารแสดงความรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย (ตามแบบฟอรม์) 
• กรุณาใหผู้้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรอกเอกสารด้วยตัวเองเท่านั้น สามารถกรอกผ่านคอมพิวเตอรห์รืออ่ืนๆได้ แต่ใน

ส่วนช่ือต้องลงช่ือด้วยปากกาเท่านัน้ 

• กรุณาอธิบายถึงเหตุผลทีจ่ะรับผดิชอบค่าใช้จ่ายโดยละเอียด เฉพาะกรณีที่ผูร้ับผดิชอบค่าใช้จ่ายไม่ใช่ตัวเองหรือบิดา

มารดาของตน ขอให้เขียนเอกสารแยกกับแบบฟอร์มและลงช่ือรับรองด้วย 

• ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต้องสามารถระบุความสัมพันธ์กับผู้สมคัรได้อยา่งชัดเจน 

หนงัสอืรับรองยอดเงนิคงเหลือในบญัชแีละStatementยอ้นหลงั6เดอืน 
• ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account) เท่านั้น  

• หนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Bank Certificate) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี เลขท่ีบัญชี และจำนวน

ยอดเงินคงเหลือในบัญชี 

• Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับรับรองจากธนาคารทุกหน้า)  

• จะต้องมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงเพียงพอในการชำระค่าเล่าเรยีนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตลอดหลกัสตูร  

วธิคีำนวนยอดเงนิคงเหลอืในบญัชขีัน้ตำ่ 

• ขั้นตอนที่ 1 ค่าเรียนโครงการที่ต้องการสมัคร 

• ขั้นตอนที่ 2 ค่าหอขั้นต่ำ 29,000 เยนต่อเดือน (หรือคำนวนด้วยค่าใช้จ่ายหอพักที่เราต้องการพัก) X ระยะเวลา

โครงการที่ต้องการสมัคร 

• ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน X ระยะเวลาโครงการที่ต้องการสมัคร 

•  (โดยทั่วไปค่ากิน และค่าของใช้ส่วนตัว ประมาณเดือนละ 30,000 เยน) 

• ขั้นตอนที่ 4 นำผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 1–3 บวกกันเป็นผลรวมค่าใช้จ่าย และนำไปคูณกับ 0.3 จะได้ประมาณการ

เป็นเงินบาท 

• *ในกรณีที่ไม่สามารถคำนวนเองได้ กรุณาติดต่อสำนักงาน* 

เอกสารชีแ้จงความสมัพนัธก์ับผูส้มคัร 
• สำเนาทะเบียนบ้านที่ออกจากเขตฉบับภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับผดิชอบ

ค่าใช้จ่าย 

ตัวอย่าง ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ใช่บิดามารดา 

นายA ผู้สมัครทุนการศึกษานี้ มีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นคุณลุง (คุณลุงที่เป็นพ่ีชายของพ่อ) ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

1. คัดสำเนาทะเบียนท่ีออกจากเขตของคุณลุงฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

2. คัดสำเนาทะเบียนท่ีออกจากเขตของคุณพ่อฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

เอกสารสำหรบัผู้รบัผดิชอบคา่ใช้จา่ย 



⑨ 
 

 

เอกสารรับรองสถานภาพการทำงานของผูร้ับผดิชอบคา่ใช้จา่ย 
• ถ้าเป็นกรรมการบริหารบริษัท จะต้องยื่นใบจดทะเบียนบริษัท 

• ถ้าเป็นพนักงาน จะต้องยื่นใบรับรองสถานะภาพการทำงานท่ีออกโดยบริษัทหรือหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง ระยะเวลา

การทำงาน และเงินเดือน 

• ถ้าประกอบกิจการส่วนตัว จะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์, บญัชีรายชื่อผู้ถือหุน้, ทะเบียน

การค้า รวมถึงถ่ายรูปสถานท่ีทำงานพร้อมแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดประกอบแนบมาด้วย 
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 ในบางกรณี อาจมีนักเรียนต่างชาติที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาในประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในตอน

แรกได้ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น เส้นทางหรือจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่ไม่ชัดเจน หรือขาดแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน 

จนกระทั่งประสบความยากลำบากในการศึกษาต่อ และเป็นอุปสรรคต่อการขอต่ออายุวีซ่าและต้องกลับประเทศไปในที่สุด  

การที่จะสัมฤทธ์ิผลในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศน้ัน นักเรียนจะต้องมีความพยายามและความตั้งใจเป็นอย่างสูงที่

จะบรรลุจุดมุ่งหมายของตนในขณะที่ทำการศึกษาเล่าเรียนท่ามกลางวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย 

โดยเฉพาะโรงเรียนของเรา หลักสูตรการเรียนการสอนของเรา ได้ถูกจัดสรรขึ้นโดยคาดหวังให้นักเรียนมีการทำ

การบ้าน เตรียมบทเรียนล่วงหน้า และทบทวนบทเรียนด้วย การจะเอาใจใส่และตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จได้นั้น ต้องอาศัย

ความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงเพียงพอท่ีจะรับประกันได้ว่า นักเรียน

จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ลำบาก 

ทางโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธรับนักเรียนที่มีวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจในการเข้าศึกษาที่ไม่ชัดเจน 

นักเรียนที่ขาดการเตรียมตัวที่เพียงพอ หรือขาดความพร้อมในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ ้น ทั ้งนี ้เพื ่อ รักษา

สภาพแวดล้อมในการเรียนให้เพียบพร้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอสำหรับนักเรียนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่าง

จริงจัง 

ทางโรงเรียนก็มีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดกับนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนได้สำเร็จ เช่นกัน หากอัตราการเข้า

เรียนไม่90%ตามเกณฑ์ นักเรียนอาจถูกขอให้ออกได้ 

ก่อนที่จะทำการสมัคร ทางโรงเรียนขอแนะนำให้ผู้สมัครพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 

เส้นทางหรือแผนการในอนาคต ฯลฯ กับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการศึกษาใน

ต่างประเทศ 

 ≪กรณีออกจากสถานะการเป็นนักเรียนของสถาบันฮอกโกกลางคัน≫ 

 กรณีผู้สมัครเข้าเรียนด้วยทุนจากสถาบะนฮอกโกหรือทุนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ออกจากสถานะการเป็น

นักเรียนของสถาบันกลางคันด้วยเหตุผลต่างๆ ผู้สมัครผู้นั้นต้องชำระค่าเรียนตามระเบียบให้ครบถ้วนเสียก่อนจึงสามารถยื่น

ใบลาออกได้ 

≪กรุณาทำบัตรเครดิตการ์ดประเภท VISA หรือ MASTER CARD ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้

สำหรับทำสัญญาขอใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือในประเทศญี่ปุ่น≫ 

 หลังจากการสมัครเข้าเรียนแล้ว ผู้สมัครต้องทำสัญญาขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานได้ในประเทศ

ญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารธุระต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและตัวผู้สมัคร ในการนี้จำเป็นต้องใช้บัตร VISA หรือ MASTER 

CARD จึงขอให้ผู้สมัครเตรียมทำบัตรให้เรียบร้อยและนำติดตัวมาที่ญี่ปุ่นด้วย 

  

ขอ้ควรระวงั 
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ประวตัผิูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 
• กรณีที่เป็นบิดามารดาของผู้สมัคร จะต้องอธิบายสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระเงินมาด้วย 

• กรณีที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเครือญาตินอกเหนือจากลำดับชั้นที2่ ตามกฎหมาย จะต้องเขียนอธิบายรายละเอียด

ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่รู้จักกับผู้สมัคร สถานภาพความสัมพันธ์ ณ เวลาปัจจุบันกับผู้สมัคร รวมถึงเหตุผลที่ยินยอม

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

วิธกีารชำระเงนิ 
• ต้องโอนเงินชำระเงินค่าเล่าเรียนก่อนเข้ารับการศึกษาในบัญชีที่ทางโรงเรียนได้ระบุไว้ก่อนเข้าเรียน ทางสำนักงาน

จะแจ้งให้ทราบหลังผลขอใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยออกมาแล้ว 

• (ข้อควรระวัง) ในกรณีที่สั่งจ่ายเงินจากต่างประเทศ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการส่งหรือโอนจาก

ธนาคารเอง 

• เงินสำหรบัแบ่งจา่ยค่าเลา่เรยีนหรอืเงนิสำหรบัการใช้ชวีิตสามารถโอนเข้าบญัชีญีปุ่น่ของนกัเรยีน เนื่องจากนักเรียน

ทุกคนจะต้องมีบัญชีญี่ปุ่นเป็นของตัวเอง 

คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิชีวติ 
• กรอกจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมาด้วย (รวมค่าหอพักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเดือน) 

• สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตขณะอยู่ท่ีญี่ปุ่นน้ัน ไม่ได้มีเพียงค่าเรียนและค่าหอพักเท่าน้ัน แต่ยังมีค่าไฟ ค่ากิน

อยู่ ค่าของใช้ส่วนตัว ค่าโทรศัพท์(ถ้ามี) ค่าประกันสุขภาพ อีกด้วย เพราะฉะนั้นไม่ควรกำหนดจำนวนเงินที่จะทำให้

การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากมากจนเกินไป 

• นักเรียนท่ีมีความประสงค์ทำงานพิเศษจะต้องทำการขออนุญาตจากทางโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการเรียนและ

พฤติกรรมในช่วงเวลา3เดือนแรกเป็นสำคัญ 

• โรงเรียนขอปฏิเสธนักเรียนที่เข้าเรียนโดยให้ความสำคัญกับการทำงานพิเศษมากกว่า ขอให้เข้าใจด้วย 

อืน่ๆ 
• สำหรับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นเท่านั้น 

• ในการเซ็นช่ือขอให้เจ้าตัวเป็นคนเซ็นโดยเขียนช่ือเต็มด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

• ในกรณีเขียนด้วยมือ เอกสารที่มีลายมือเหมือนกับใบสมัครจะไม่ได้รับการยอมรับ 

• ที่อยู่ห้ามย่อ เขียนตามที่อยู่ในเอกสารต่าง ๆ และระมัดระวังเรื่องการสะกด 

การลงทะเบยีนชือ่ผูต้ดิตอ่ในกรณฉีกุเฉนิ 
• ขอให้เขียนช่ือเต็มของครอบครัวหรือญาตผิู้สมัครด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

• ถ้ามีผู้ที่บรรลุนิติภาวะ(เกิน20ปี)ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกิน1ปีขอให้แจ้งมาด้วย 

 

ขอ้ควรระวงัในการกรอกเอกสารของผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 
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1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางสถาบันแล้ว ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ในการสมัครกับทางสำนักงานฯ 10,000 บาท 

สำหรับค่าดำเนินการจัดส่งเอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. สำนักงานฯจะส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางสถาบัน ทางสถาบันและทางสำนักงานฯไม่มีการคืนค่ายืนยันสิทธิ์ในการ

สมัครในทกุๆกรณี 

3. ใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย (COE) จะใช้เวลาในการดำเนินการนานถึงประมาณ 3 – 4 เดือน โดยผลการออก

ใบรับรองเป็นผลการตัดสินอันเด็ดขาดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น 

- รอบเดินทางเดือนเมษายน จะได้รับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยประมาณช่วงเดือนมีนาคม 

- รอบเดินทางเดือนตุลาคม จะได้รับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยประมาณช่วงเดือนกันยายน 

4. ระหว่างรอผลจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น ทางสถาบันต้องการให้ผู้สมัครทุกท่านศึกษาเกี่ยวกับ

ประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น เกี่ยวกับการซื้อยารักษาโรคในประเทศญี่ปุ่น การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ที่ญี่ปุ่น วิธีการเดินทางไปหรือภายในประเทศญี่ปุ่น สิ่งของต้องห้ามในประเทศญี่ปุ่น ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพใน

ประเทศญี่ปุ่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ เป็นต้น 

5. เมื ่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นประกาศผลใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย ผู ้สมัครต้องนำไป

ดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเองต่อในลำดับต่อไป 

6. วันเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นทางสถาบันจะไปรับผู้สมัครทุกท่านเพียงครั้งเดียวทีส่นามบินชินจโิตเสะ(New-Chitose; 

CTS) เท่านั้น นอกเหนือจากรอบที่ตกลงกันไว้แล้ว ผู้สมัครต้องเดินทางมายังหอพักด้วยตนเอง 

*ทางสำนกังานฯ จะแจ้งจดุนดัพบและเวลา ภายหลงั* 

7. (โปรดระวัง) สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวกรุณานำใบรับรองแพทย์และยาสำรองฉุกเฉินไปด้วย 

 

 

  

สำหรบัผูท้ีผ่า่นการคดัเลอืกจากทางสถาบนัแลว้ 



⑬ 
 

เอกสารการสมคัรสง่มาไดท้ี ่ 
Higashikawa (Thailand) Co.,Ltd 

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

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยดุนักขัตฤกษ์) 

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

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามหรือส่งเอกสารการสมัคร ก่อน 16.00 น. 

หมายเหตุ1 กรุณาส่งเอกสารก่อนการปิดรับสมัคร 2 อาทิตย์ เพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง 

ปดิรบัเอกสารการสมคัรภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2564  
* เนือ่งจากตอ้งมกีารตรวจเชค็ความถกูตอ้งของเอกสารการสมคัรกอ่นสง่ใหท้างญีปุ่น่ 

   จงึอยากใหท้างผูส้มคัรรบีสง่ใบสมคัรใหท้างสำนกังานก่อนแต่เนิน่ ๆ ไมค่วรรอสง่วนัสดุทา้ยในการปดิรบัสมคัรเลย เพราะมี

บางกรณทีีเ่อกสารไมค่รบจะไดร้บีดำเนนิการจดัหามาสง่ใหท้างสำนกังานไดท้นั 

 

 ช่องทางติดต่อ 
E-MAIL : higashikawa.th@gmail.com 

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


