
รายละเอียดการสมัครเรียนคอรส์ภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับนักศึกษาต่างชาต ิ
(คอรส์ท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยHokuriku 
 

1.คุณสมบัติผู้สมัคร 
(1) ผูส้มคัรตอ้งเป็นชาวต่างชาติและมีคณุสมบตัิอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี้ 

① เป็นผูส้  าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั 12 ปีในต่างประเทศหรือจบจากสถาบนัการศกึษาท่ีกระทรวงศกึษาธิการรบัรอง 
② ส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการเขา้ศกึษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้จบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมปลายหรือมีความรูค้วามสามา

รถเทียบเท่าหรือมากกว่าและมีอายุท่ีเหมาะสมในการศกึษาเล่าเรียน 
(2) ผูส้มคัรตอ้งสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัN5 

(หรือเทียบเท่ากบัระดบั4ในการสอบแบบเก่า)เป็นอย่างนอ้ยหรือผ่านการสอบ(NAT)ระดบั5ขึน้ไป(J-TEST) 
ระดบัEขึน้ไปหรือเป็นผูท่ี้ผ่านการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นมาแลว้ไม่ต  ่ากว่า 150 ชั่วโมง 

(3) ผูส้มคัรตอ้งมีอาย1ุ8ปีบริบรูณข์ึน้ไปในวนัเขา้ศกึษา 
 

 
2. ช่วงเวลาในการเข้าศึกษาต่อ 
 เดือนเมษายนและเดือนกันยายน (ถา้สอบเขา้ในช่วงเดือนกนัยายนผูส้มคัรสอบตอ้งมีผลสอบวดัระดบัN4 เป็นอย่างนอ้ย) 
 
 
3. ก าหนดการเข้าศึกษาตอ่ 

การรับสมัคร ลักษณะการสอบเข้าศึก
ษาต่อ 

เนือ้หาการสอบเข้าศึกษาต่อ หมายเหตุ 

  เ ดื อ น กั น ย า ย น 
สอบวดัระดบัความสามารถภาษาญ่ีปุ่ นในระ
ดบั N3 - N4 (แบบขอ้เขียน) 

ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรมากกว่
า 10 
คนขึน้ไปในหน่ึงประเทศ 

คอรส์ภาษาญ่ีปุ่ นส าหรบันกัศึกษา
ต่างชาติ 

①  เ ดื อ น เ ม ษ า ย น 
สอบวดัระดบัความสามารถภาษาญ่ีปุ่ นในระ
ดบั N3 – N4 (แบบขอ้เขียน) 

ในวนัสอบเขา้ศกึษาต่อนั้
น 
ใหม้าพรอ้มกบัผูค้  า้ประกั
นดว้ย 

 

 

 สอบเขียนเรียงความ 
(ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ และภาษาจีน 
อย่างใดอย่างหน่ึง) 

 

จ านวน 80 
คน 

 สอบสมัภาษณ ์

(ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ และภาษาจีน 
อย่างใดอย่างหน่ึง) 

ในวนัสอบสมัภาษณข์อง
ผูส้มคัร 
ใหม้าพรอ้มกบัผูค้  า้ประกั
น 

 ②  การคดัเลือก 
จะมีการสอบสมัภาษณท์างอินเตอรเ์น็ตหรือ
ท า ง  Skype 
ซึ่งผูส้มคัรและผูค้  า้ประกันจะตอ้งมาสมัภาษ
ณพ์รอ้มกนั 

ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรนอ้ยกว่
า 10คน ในหน่ึงประเทศ 
 

 



 
4.วิธีย่ืนเอกสารและเอกสารประกอบการสมัคร 

(1) กรุณาส่งเอกสารดงัต่อไปนีท้างไปรษณียแ์บบลงทะเบียนไปท่ีศูนยแ์ลกเปลี่ยนนานาชาติ(Student Exchange 
Center)ภายในระยะเวลาการส่งใบสมคัรท่ีก าหนดขา้งตน้ 

1) ใบสมคัรเขา้ศกึษาต่อ (แบบฟอรม์A ของมหาวิทยาลยัHokuriku) 
2) หนงัสือค า้ประกัน (แบบฟอรม์B ของมหาวิทยาลยัHokuriku) 

 ผูค้  า้ประกนัจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถรบัผิดชอบนักศกึษาไดใ้นทกุๆเรื่องทัง้เรื่องส่วนตวัและเรื่องค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ในขณะที่นกัศกึษานัน้ก าลงัศกึษาอยู่ (คนต่างชาติสามารถเป็นผูค้  า้ประกนัไดแ้ต่นักศกึษาไม่สามารถเป็นผูค้  า้ประกนัได)้ 

 3) ใบรบัรองการตรวจสขุภาพ (แบบฟอรม์C ของมหาวิทยาลยัHokuriku) 
 4) เอกสารรบัรองการจบการศกึษา (ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายขึน้ไป) 
หรือใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ 
 5) ใบรายงานผลการศึกษา 
(ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายขึน้ไป)หรือใบรายงานผลการศกึษาของมหาวิทยาลยัท่ีก าลงัศกึษาอยู่ 

6)เอกสารแสดงผลการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น 
(เช่นผลสอบท่ีออกโดยสถาบนัต่างๆหรือใบรบัรองจากโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น) 

7)ประวตัิย่อ (Resume) 
 8)หนงัสือรบัรองของผูส้นบัสนุนทางการเงิน (ฟอรม์ของมหาวิทยาลยั) 
 9)หลกัฐานแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้นับสนนุทางการเงินและนักศึกษา 
 10)หลกัฐานแสดงถึงอาชีพปัจจบุนัของผูส้นบัสนนุทางการเงิน 
 11)หลกัฐานแสดงรายไดข้องผูส้นบัสนนุทางการเงิน 

12)ส าเนาใบเสรจ็รบัเงินของการโอนเงิน 
 13)ใบรบัรองยอดเงินฝากของผูส้นับสนนุทางการเงินและส าเนาสมดุบญัชีของผูส้นบัสนนุทางการเงิน 

โดยท่ียอดเงินคงเหลือในใบรบัรองที่ธนาคารออกใหน้ัน้ตอ้งมีจ านวนเท่ากบัยอดเงินคงเหลือในสมดุบญัชี 
14)พาสปอรต์ (ฉบบัก็อปป้ี) 
15) รูปถ่าย1 ใบ (รูปหนา้ตรงครึง่ตวัไม่สวมหมวกขนาด3 x 4 ซม. ถ่ายภายใน 

3เดือนและเขียนชื่อก ากบัดา้นหลงัรูปหลงัจากนัน้น ารูปไปติดท่ีเอกสารแบบฟอรม์A) 
 16) 
เอกสารรบัรองสถานภาพทางการเงินหรือเอกสารรบัรองเงินฝากหรือทรพัยส์ินต่างๆเช่นส าเนารบัรองเงินฝากและส าเนาสมดุบญัชีทุกหนา้ 
 ※1. ทางมหาวิทยาลยัจะไม่รบัเอกสารถา้ผูส้มคัรไม่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีก าหนดหรือส่งเอกสารในการสมคัรไม่ครบถว้น 

 ※2. ไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทางมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารและเงินค่าสอบคืนแก่ผูส้มคัร 
 ※3. ผูส้มคัรสามารถถ่ายส าเนาฟอรม์A- Cของมหาวิทยาลยั 

Hokurikuหรือสามารถดาวนโ์หลดไฟลจ์ากเว็บไซดข์องมหาวิทยาลยัตามโฮมเพจดา้นล่างนี ้
http://www.hokuriku-u.ac.jp/department/jlc/exam.html 

 ※4.ผูส้มคัรกรุณาถ่ายส าเนาเอกสารในการสมคัรเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
 
(2) ค่าสอบ 

 กรุณาโอนเงินค่าสมคัรสอบ10,000 เยนเขา้ธนาคารตามรายละเอียดดงันี ้
口 座 名 

Account Name 
HOKURIKU  UNIVERSITY                      （学校法人北陸大学） 

銀 行 名 

Bank Name 

SUMITOMO MITSUI BANKING 

CORPORATION . 
（三井住友銀行） 

支 店 名 

Branch Name 
KANAZAWA BRANCH （金沢支店） 



住   所 

Address 

7  SHIMOTSUTSUMI-CHO   KANAZAWA 

JAPAN  920-0917  

(〒920-0917 日本国石川県

金沢市下堤町 7) 

口座種類 

Account Type 
SAVINGS  ACCOUNT （普通預金） 

口座番号 

ACCOUNT NO 
366-6418614  

Sweift Code SMBCJPJT  

北陸大学住所 

University 

Address 

1-1 TAIYOGAOKA, KANAZAWA, ISHIKAWA, 

JAPAN 920-1180 

（〒920-1180日本国石川県 

金沢市太陽が丘 1-1） 

北陸大学電話番号 
University Tel. No. 

+81-(0)76-229-2626  

 
 
5. ตารางการลงทะเบียน 

※รอบเพิ่มเติมคือ หากนกัศกึษาที่มาสมคัรยงัไม่ครบ 150คน 
 
 
6. ผลการคัดเลือก 

ผลการคดัเลือกจะขึน้อยู่กับเอกสารการสมคัรและผลการสมัภาษณท์างโทรศพัท์ ซึ่งทางมหาวิทยาลยัจะส่ง E-mail 
และจดหมายไปใหท้ราบ 
 
 
7.ระเบียบการขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1)กรุณาส่งเอกสารดงัต่อไปนีภ้ายในวนัสดุทา้ยของการมอบตวั 
1) หนงัสือเอกสารการใหค้  าปฏิญาน (ฟอรม์ของมหาวิทยาลยั) 
2)ประวตัิครอบครวั (ฟอรม์ของมหาวิทยาลยั) 
3) ประวตัิย่อ (Resume) 
4) เอกสารแสดงผลการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น 

(เช่นผลสอบท่ีออกโดยสถาบนัต่างๆหรือใบรบัรองจากโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น) 
5) หนงัสือรบัรองของผูส้นบัสนุนทางการเงิน (ฟอรม์ของมหาวิทยาลยั) 
6) หลกัฐานแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้นับสนนุทางการเงินและนักศึกษา 
7) หลกัฐานแสดงถึงอาชีพปัจจบุนัของผูส้นบัสนนุทางการเงิน 

 ระยะเวลาในการ 
ส่งใบสมคัร 

วนัสอบ วนัประกาศผลสอบ วนัสดุทา้ยของการด าเนินการมอบ
ตวั 

ผูท่ี้เขา้ศกึษาต่อในเดือนกัน
ยายน 
ปี ค.ศ2023 

ตัง้แต่08.05. 2023 

ถึง 
26.05.2023 

ตน้เดือนและกลางเ
ดือนมิถนุายน 2023 

ประกาศภายใน 2 
อาทิตย ์

หลงัวนัสอบ 

  

10.07.2023 

ผูท่ี้เขา้ศกึษาต่อในเดือนเม
ษายน 2024 

ตัง้แต่18. 09.2023 

ถึง 
20.10.2023 

ตน้เดือนและกลางเ
ดือนพฤศจิกายน 

2023 

ประกาศภายใน 2 
อาทิตย ์

หลงัวนัสอบ 

 

08.12.2023 

ผูท่ี้เขา้ศกึษาต่อในเดือนเม
ษายน 2024 
※รอบเพิ่มเติม 

ตัง้แต่01.11.2023 

ถึง 
25.12.2023 

ตน้เดือนและกลางเ
ดือนมกราคม 2024 

ประกาศภายใน 2 
อาทิตย ์

หลงัวนัสอบ 

 

05.02.2024 



8) หลกัฐานแสดงรายไดข้องผูส้นบัสนนุทางการเงิน 
9) ใบรบัรองยอดเงินฝากของผูส้นบัสนนุทางการเงินและส าเนาสมดุบญัชีของผูส้นบัสนนุทางการเงิน 
โดยท่ียอดเงินคงเหลือในใบรบัรองที่ธนาคารออกใหน้ั้นตอ้งมีจ านวนเท่ากบัยอดเงินคงเหลือในสมดุบญัชี 
10)ส าเนาใบเสรจ็รบัเงินของการโอนเงิน 
11) พาสปอรต์ (ฉบบัก็อปป้ี) 
12) รูปถ่าย3ใบ 
13) เอกสารอื่นๆท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ นก าหนดหรือรอ้งขอ 

 ※หากเอกสารใดเป็นภาษาอื่นท่ีไม่ใช่ภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษกรุณาแนบใบแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษ 
 (2) ค่าใชจ้่าย:ค่าลงทะเบียนแรกเขา้50,000 เยน 
    ค่าเล่าเรียน: หลกัสตูรคอรส์ 1ปี700,000 เยน 
หลกัสตูรคอรส์ครึง่ปี350,000เยน 
 ※
ในกรณีท่ีนักศกึษาถกูปฎิเสธวีซ่าทางมหาวิทยาลยัจะคืนค่าใชจ้่ายดา้นบนใหแ้ต่นกัศึกษาจะตอ้งรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
 
 
8. การเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ 

(1)หากผูส้มคัรไม่ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถกูเพิกถอนสิทธิ์ในการเขา้ศกึษา 
(2)หากพบว่าหลกัฐานการสมคัรหรือเอกสารในการมอบตวัมีการบิดเบือนขอเท็จจริงทางมหาวิทยาลยัก็จะเพิกถอนสิทธิ์ในการเขา้ศกึษา 

 
 
9. การสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 

หากผูส้มคัรตอ้งการสละสิทธิ์ในการเขา้ศกึษากรุณาด าเนินการภายในวนัเวลาท่ีก าหนดทางมหาวิทยาลยัจะท าการคืนเงินค่าเล่าเรียนใ
หแ้ต่นกัศึกษาจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
 
 
10. สถานทีต่ิดต่อสอบถามและส่งเอกสารในการสมัคร 
 Hokuriku University   International Student Exchange Center 
 Taiyogaoka 1-1, Kanazawa City, Ishikawa Prefecture, Japan 920-1180   

TEL +81-76-229-2626    FAX +81-76-229-0021  
 Email  iec@hokuriku-u.ac.jp 
 เว็ปไซตม์หาวิทยาลยั http://www.hokuriku-u.ac.jp/department/jlc/index.html  

เว็ปไซตค์อรส์ภาษาญ่ีปุ่ น http://www.hokuriku-u.ac.jp/department/iec/index.html 
   You Tube ภาษาองักฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=9a1LztPGMig 

    You Tube จีน: https://www.youtube.com/watch?v=I2GAdBsUrrk 

 เว็ปไซตเ์มืองคานาซาว่า 
 ※หากมีขอ้สงสยัประการใดสามารถติดต่อสอบถามที่ศนูยแ์ลกเปลี่ยนนกัเรียนต่างชาตินีไ้ดท้ัง้ภาษาญ่ีปุ่ นองักฤษและจีน 

mailto:iec@hokuriku-u.ac.jp
http://www.hokuriku-u.ac.jp/department/jlc/index.html
http://www.hokuriku-u.ac.jp/department/iec/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=9a1LztPGMig
https://www.youtube.com/watch?v=I2GAdBsUrrk

