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✧ การรับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว✧

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2560
✧รายละเอียดหลักสูตร
-หลักสูตรภาษาญี่ปน
ุ่

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน จากระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง (N1) เพื่อสอบวัด
ระดับภาษาญี่ปุ่น และศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น หรือสมัครทางานในบริษัทญี่ปุ่น ฯลฯ
-การเรียนการสอน

เรียนช่วงเช้า 4 คาบ คาบละ 45 นาที (9:25 – 12:25)

-ระยะเวลา

1 ปี 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2560)

-จานวนที่รับ

ประมาณ 25 คน

✧ระบบทุนการศึกษา
1.

ทุนสมทบจากเมืองฮิกาชิคาวะ
ทุนสมทบค่าเล่าเรียนและค่าเช่าหอพักบางส่วนสาหรับนักเรียนต่างชาติทุกคนที่เข้าศึกษา

รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
ทุนสมทบจากเมือง
นักเรียนจ่ายเอง
ค่าเล่าเรียน
1,200,000เยน
700,000เยน
500,000เยน
ค่าหอพักต่อคน 67,000-74,000เยน/เดือน
50,000เยน/เดือน
17,000-24,000เยน/เดือน
* ค่าหอพักนี้รวมค่าอาหารเช้าและเย็น วันจันทร์-เสาร์ และค่ารถบัสรับส่งหอ-โรงเรียน (ค่าอาหารกลางวัน และทั้งวันของวันอาทิตย์
ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบเอง)
2.

ทุนความเป็นเลิศ ยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจานวน

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด (1,200,000เยน) ให้นักเรียนที่มคี วามสนใจและมีพื้นฐานการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว โดย
พิจารณาจากผูส้ มัครที่มีใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป จานวน 5 ทุน

✧ คุณสมบัติผู้สมัคร
-ต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาหรือมีกาหนดจะจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายก่อนเปิดภาคเรียนใน

เดือนตุลาคม
-มีใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 ขึ้นไป หากไม่มีใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปน
ุ่ จะต้องมี

ใบรับรองจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น
-ต้องเป็นผู้ที่มเี งินทุนหรือผูส้ นับสนุนเงินทุนที่เพียงพอต่อการชาระค่าใช้จ่ายในการเรียนและใช้ชีวิตทีญ
่ ี่ปุ่นอย่างไม่ขดั สน

ตลอดช่วงเวลาของหลักสูตร
-มีจุดประสงค์และความมุ่นมั่นในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง
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✧การรับสมัคร:
-ช่วงเวลาการรับสมัคร

15 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2558

-การยื่นเอกสารใบสมัคร

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มายังที่อยู่สานักงานในไทย
Higashikawa Town Office
179 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น23 ยูนิต 2301 ถนน สาทรใต้
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✧ เอกสารในการสมัคร :
1. ใบสมัคร (Application Form จานวน 4 หน้า) พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษหรือกรอกด้วยปากกา (ระบุอีเมล
ของผู้สมัครเพิ่ม)
2. เรียงความแสดงเหตุผลและแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ตามแบบฟอร์ม กรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ อังกฤษ
เท่านั้น)
3. สาเนาสีหนังสือเดินทาง
4. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาขั้นล่าสุดตัวจริง
5. เอกสารรับรองการเรียนและความสามารถภาษาญี่ปนุ่ ตัวจริง (ในกรณีที่มี)
6. ใบยืนยันการชาระเงิน (ตามแบบฟอร์ม) พร้อมสาเนาสมุดเงินฝากและเอกสารรับรองจากธนาคาร
7. รูปถ่าย 3x4cm จานวน 8 รูป พร้อมเขียนชื่อและสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังรูป
8. ใบลงทะเบียนบุคคลที่ติดต่อได้ในเวลาฉุกเฉินและในประเทศญี่ปุ่น (ตามแบบฟอร์ม)
9. เอกสารรับรองอื่นๆ เช่น เอกสารรับรองประวัติการทางาน เอกสารรับรองความสามารถ ฯลฯ ตามที่เห็นสมควร
หรือตามที่เจ้าหน้าที่รับสมัครขอเพิ่มเติม
*เอกสารข้อ 6-8 สามารถยื่นภายหลังประกาศผลการคัดเลือกได้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

✧ ข้อปฏิบัติในการกรอกและยื่นเอกสารใบสมัคร:
-เอกสารรับรอง ควรเป็นเอกสารทีอ่ อกใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนยื่นใบสมัคร
-เอกสารปลอมแปลง เอกสารที่มีขอ้ มูลเป็นเท็จ จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น ผู้สมัครจะถูกบันทึกประวัติและอาจจะ
ส่งผลให้ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นอีกต่อไป
-เอกสารรับรองต้องออกเป็นภาษาญี่ปุ่น หรืออังกฤษเท่านั้น
-เอกสารการสมัครทั้งหมดจะไม่มกี ารส่งคืนให้แก่ผสู้ มัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ยกเว้น เอกสารสาคัญที่ออกได้เพียงครั้งเดียว
เช่น ใบประกาศนียบัตร จะทาการส่งคืนภายหลังการสมัคร
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✧ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :
ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดภาคเรียน
-ค่าดาเนินการสาหรับผูผ้ ่านการคัดเลือก
5,000 บาท
(ค่าแปลเอกสาร ค่าดาเนินงานระหว่างประเทศ ค่าดาเนินงานในญีป่ ุ่น ฯลฯ)
-ค่าประกัน
ตามราคาจริง
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
ตามราคาจริง
-ค่าวีซ่า
ตามราคาจริง
ค่าใช้จ่ายขณะศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
-ค่าเอกสารในการเรียน
20,000 – 40,000 เยน จ่ายตามจริง
-ค่าไฟ ค่าฮีทเตอร์
-ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน อาหาร แป๊ส เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

✧ การประกาศผล:
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและผูม้ สี ิทธิ์ได้รับทุนความเป็นเลิศภายในต้นเดือน กรกฎาคม

