
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด 

การรับสมัครนักเรียนต2างชาต ิ

สำหรับภาคเรียนกันยายน 2020 และ เมษายน 2021 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. กำหนดการต้ังแต/การสมัครถึงการมอบตัวเข:าเรียน 

 

 

พ.ย.

ม.ค.

• จ#ายค#าาใช)จ#ายในการศึกษาที่ญ่ีปุ6น
• ยื่นขอวีซ#านักเรียน

• เข#าศึกษาช*วงเดือนเมษายน

• ประชุมแนะนำโรงเรียน

• ประชุมแนะนำโรงเรียน
• ยื่นใบสมัครเข)าเรียนเมษายน

• สอบคัดเลือกนักเรียนต#างชาติ 

• ขอใบรับรองสถานภาพการพำนักในญ่ีปุ6น

• ยื่นเอกสารจำเปNนเก่ียวกับการเข)าเรียน

การเข#าศึกษาช*วงเดือนเมษายน การเข#าศึกษาช*วงเดือนกันยายน
เดือน

•  ประชุมแนะนำโรงเรียน

•  ประชุมแนะนำโรงเรียน

•  ประชุมแนะนำโรงเรียน 
•  ยื่นใบสมัครเข)าเรียนกันยายน

• สอบคัดเลือกนักเรียนต#างชาติ 
• ขอใบรับรองสถานภาพการพำนักในญ่ีปุ6น

•  ยื่นเอกสารจำเปNนเก่ียวกับการเข)าเรียน

•  จ#ายค#าาใช)จ#ายในการศึกษาที่ญ่ีปุ6น  
•  ยื่นขอวีซ#านักเรียน

•  เข#าศึกษาช*วงเดือนกันยายน
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1⽉เม.ย.

มี.ค.
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2.  การสมัครเรียน 
2.1 คุณสมบัติของผู2สมัคร (สำหรับคอร8ส MG / IB/ 1 ป?) 

・เปBนนักเรียนที่เกิดกJอนวันที่ 1 เมษายน 2005  

・เปBนนักเรียนที่สำเร็จ (หรือคาดวJาจะสำเร็จ) การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาป?ที่ 3 กJอนวันเข2าเรียนของภาคเรียน 2020 

・เปBนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 9 ป? หรือคาดวJาจะสำเร็จตอนสอบคัดเลือก 

※ ยินดีทีม่ีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ]น ระยะเวลา 12 เดือน 

   

2.2 ระยะเวลาการสมัคร 

การเข2าศึกษาภาคเรียนกันยายน 2020 รับสมัครระหวJางวันที่ 1 พฤษภาคม - วันที ่12 มิถุนายน 2020 

การเข2าศึกษาภาคเรียนเมษายน 2021 รับสมัครระหวJางวันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2020 

 

2.3 เอกสารการสมัคร (◎ เปBนเอกสารจำเปBนต2องยื่น 〇 เปBนเอกสารที่ถ2ามีก็ยื่น) 

◎ ใบสมัคร 

◎ วัตถุประสงค8ที่จะเรียนตJางประเทศและแผนอนาคตที่จะเรียนตJอ 

◎ ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต2น (ถ2าผู2สมัครกำลังศึกษาอยูJระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         

ยื่นใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด2วย)  

〇 เอกสารที่ยืนยันความสามารถด2านภาษา (เชJน JLPT, TOEFL, IELTS, TOEIC เปBนต2น)  

〇 สำเนาหนังสือเดินทาง 

 

2.4 วิธียื่นใบสมัคร 

・ สJงเอกสารทั้งหมดไปที่โรงเรียนหรือสำนักงานตัวแทนของแตJละประเทศทางไปรษณีย8 หรือแปรงเอกสารเปBน

ไฟล8 PDF และสJงทางอีเมลของโรงเรียน 

สอบถามติดตJอและสJงเอกสารได2ที่เจ2าหน2าที่ผู2ดูแลการสอบคัดเลือกเพื่อเข2าโรงเรียนของนักเรียนตJางชาติ     

ศูนย8นักเรียนตJางชาติของโรงเรียนเมเค 

E-mail：international@meikei.ac.jp 

 

 

 

 

 

 



 

3. การสอบคัดเลือก 
3.1  วันสอบคัดเลือก 

1. การเข2าศึกษาภาคเรียนกันยายน 2020  

วันสอบคัดเลือกจะปรึกษาผู2สมัครและกำหนดวันสอบตามความสะดวกของแตJละคนในชJวงเดือนพฤษภาคม

ถึงมิถุนายน 2020 

* รายละเอียดของแตJละประเทศ (เขตการปกครอง) ไมJเหมือนกัน 

 

2. การเข2าศึกษาภาคเรียนเมษายน 2021 

วันสอบคัดเลือกจะปรึกษาผู2สมัครและกำหนดวันสอบตามความสะดวกของแตJละคนในชJวงเดือนพฤศจิกายน

ถึงธันวาคม 2020 

* รายละเอียดของแตJละประเทศ (เขตการปกครอง) ไมJเหมือนกัน 

 

3.2 ข2อสอบ (สำหรับคอร8ส MG / IB/ 1 ป?) 

1. การสอบข2อเขียน 

・ ภาษาอังกฤษ (50 นาที 100 คะแนน) และเรียงความ (30 นาที / ภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ]น) 

・ คณิตศาสตร8 (50นาที 100 คะแนน) คอร8ส 1 ป?ไมJต2องสอบคณิตศาสตร8 

・ ผู2สมัครจะไปสอบสถานทีส่อบทีแ่ตJละประเทศ (เขตการปกครอง) กำหนด 

* ผู2สมัครที่มีความสามารถด2านภาษาอังกฤษ เทียบเทJากับ B2 (ต2องมีคะแนน iBT มากกวJา70 หรือ IELTS 

มากกวJา 5.5 อยJางเปBนทางการ) จะได2รับการยกเว2นไมJต2องสอบภาษาอังกฤษ กรุณาขอแจ2งคะแนนลJวงหน2า 

หรือผู2สมัครที่จบโรงเรียนที่ใช2ภาษาอังกฤษเปBนหลัก เชJน โรงเรียนนานาชาติ จะมีโอกาสที่ได2รับการยกเว2นไมJต2อง

สอบภาษาอังกฤษ 

* ข2อสอบคณิตศาสตร8มีคำอธิบายเพิ่มเติมเปBนภาษาอังกฤษด2วย 

 
2. การสอบสัมภาษณ8 

・ สัมภาษณ8แบบบุคคลตJอบุคคล (ประมาณ 30 นาที) ใช2ภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ]นตามความสามารถของผู2สมัคร 

・ สัมภาษณ8ผJานแอพพลิเคชั่น skype หรือแบบเจอหน2าเจอตัว ที่โรงเรียนหรือสำนักงานที่แตJละประเทศกำหนด 

* โดยหลัก สัมภาษณ8ผู2สมัครพร2อมผู2ปกครอง  

 

 

 

 



 

3.3 การคัดกรองจากเอกสาร 

・ คัดกรองจากการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด รวมใบสมัคร วัตถุประสงค8ที่จะเรียนตJางประเทศและแผนอนาคตที่จะเรียนตJอ 

ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต2น เอกสารที่ยืนยันความสามารถด2านภาษาและเอกสารอื่นๆ     

ขอกรุณาเขียนด2วยลาบมือเฉพาะวัตถุประสงค8ที่จะเรียนตJางประเทศและแผนอนาคตที่จะเรียนตJอ 

* ผู2สมัครที่กำลังศึกษาอยูJระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต2องยื่นใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต2นและ

ตอนปลายด2วย 

 

3.4 คJาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 

・ 20,000 เยน (จJายพร2อมคJาเลJาเรียนและคJาใช2จJายตJางๆ หลังจากได2ผJานการสอบคัดเลือก) 

 

3.5 การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

・ แจ2งทางอีเมลของผู2สมัครหลังจากสอบเสร็จภายใน 10 วัน  

 

3.6 ขั้นตอนการเข2าเรียน 

หลังจากได2ผJานการสอบคัดเลือกแล2ว กรุณายื่นเอกสารดังรายการตJอไปนี้ที่โรงเรียนหรือสำนักงานตัวแทนแตJละ

ประเทศโดยทันท ี  

1. สัญญาการเปBนผู2รับผิดชอบคJาใช2จJาย (ฉบับจริง)  

2. หนังสือรับรองการทำงานของผู2รับผิดชอบคJาใช2จJาย (ฉบับจริงที่มีอายุไมJเกิน 3 เดือน) 

3. เอกสารแสดงรายได2ของผู2รับผิดชอบคJาใช2จJาย (ควรเปBนฉบับจริงที่มีอายุไมJเกิน 3 เดือน) 

4. หลักฐานแสดงความสัมพันธ8ระหวJางผู2รับผิดชอบคJาใช2จJายและผู2สมัครออกโดยหนJวยงานราชการ (ฉบับจริง) 

5. หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร (ฉบับจริงมีอายุไมJเกิน 3 เดือน) 

* ต2องมีเงินในบัญชีเพียงพอสำหรับคJาใช2จJายในการศึกษาที่ญีปุ่]น (คJาเลJาเรียน คJาหอพักและเปBนต2น)          

ให2สอดคล2องกับระยะเวลาเรียนอยJางน2อย 1 ป?  

6. รูปถJาย 4 ใบ (ขนาด 4 × 3 ซม. ถJายไว2ไมJเกิน 6 เดือน / ไมJสวมหมวก พื้นหลังไมJมีลวดลาย) 

7. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด หรือหนังสือรับรองสถานภาพการเปBนนักเรียน

จากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยูJ (มีอายุไมJเกิน 3 เดือน) 

* คนที่กำลังศึกษาอยูJที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต2องยื่นทั้งหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต2นและหนังสือรับรองสถานภาพการเปBนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

8. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด 

* เอกสารที่มีตราหรือลายมือชื่อผู2อำนวยการของโรงเรียน 

* คนที่กำลังศึกษาอยูJที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต2องยื่นใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต2น

และตอนปลาย 



 

9.  เอกสารรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ]น ระยะเวลา 12 เดือน (ฉบับจริง) 

* ระบุชื่อสถาบันศึกษา ระยะเวลาเรียน และชือ่คอร8สที่ได2เรียน  

* ถ2าไมJมีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ]น กรุณาแจ2งโรงเรียน 

10.  สำเนาหนังสือเดินทาง 
 

4. ค/าใช:จ/ายในการศึกษาท่ีประเทศญ่ีปุMน 

4.1 สรุปคJาใช2จJายในการศึกษาที่ญี่ปุ]นทั้งหมด 

 
 

4.2 รายละเอียดคJาใช2จJายในการศึกษาที่ญี่ปุ]น 

1. คJาแรกเข2า (คJาลงทะเบียน)     650,000 เยน 

・ จJายเฉพาะป?แรก 

ค่าชุดนักเรียน

* ค่าแรกเข้าและค่าชุดนักเรียนจ่ายเฉพาะปีแรกการเข้าศึกษา

* นักเรียนที่เรียนระยะเวลาภายใน 1 ปี ไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้า

คอร์ส MG คอร์ส IB คอร์ส MG คอร์ส IB

¥974,800 ¥1,544,800 ¥580,300 ¥912,800

¥2,153,800 ¥2,723,800 ¥1,268,100 ¥1,600,600

¥95,000

¥399,000

¥16,400

¥330,000 ¥192,500

¥9,900¥17,000

¥120,000

¥28,000

การเข้าศึกษาช่วงเดือนเมษายน
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมของการเข้าศึกษาช่วง

เดือนกันยายน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาท่ี

ประเทศญ่ีปุ่น ระยะเวลา 1 ปี

รวมทั้งการเข้าศึกษาช่วงเดือนเมษายนและกันยายน
ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายเฉพาะปีแรก

การเข้าศึกษา

รวมทั้งหมด

ค่าแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก

ค่าเล่าเรียน

ค่าหอพัก

ค่าเช่าชุดผ้าปูที่นอน

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าประกันสุขภาพแห่งชาติ

ค่าอาหารในหอพัก

¥684,000

¥650,000

¥20,000

¥70,000



 

・ นักเรียนที่เข2าเรียนปกติหรือย2ายมาเรียนที่โรงเรียนเมเค และต2องการประกาศนียบัตรหรือวุฒิ IBDP ต2องจJาย 

สJวนนักเรียนที่เรียนระยะเวลา 1 ป? เชJน นักเรียนแลกเปลี่ยนไมJต2องจJาย 

・ รายละเอียดของคJาแรกเข2า (คJาลงทะเบียน) 650,000 เยน ดังรายการตJอไปนี;้ 

  คJาแรกเข2า        250,000 เยน 

  คJาอาคาร         160,000 เยน   ทั้งหมด 650,000 เยน 

  คJาแรกเข2าหอพัก   240,000 เยน 

・ กรุณาจJายคJาแรกเข2าเรียน (250,000 เยน) ภายใน 10 วัน หลังจากได2รับผลการสอบคัดเลือก ทางโรงเรียน

ได2รับคJาแรกเข2าเรียบร2อยแล2ว จะดำเนินขั้นตอนขอใบรับรองสถานภาพการพำนักในญี่ปุ]น คJาใช2จJายอื่นๆ   

จะจJายพร2อมคJาเลJาเรียน  

・ ไมJสามารถคืนเงินได2 ยกเว2นคนที่ยกเลิกการเข2าเรียนกJอนจะเข2าเรียนจริง 

 

2. คJาชุดนักเรียน ชุดพละและอื่นๆ    95,000 เยน 

・ จJายเฉพาะป?แรก 

・ คJาชุดทั้งหมดรวมรายการตJอไปนี;้  

เสื้อสูท กางเกง (หรือกระโปรง) เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโลฤดูร2อน เสื้อสเวตเตอร8 เสื้อกั๊ก เนคไท (หรือโบว8) เข็มโรงเรียน 

รองเท2าที่โรงเรียนกำหนด รองเท2าใสJในโรงเรียน ชุดวอร8ม เสื้อยืด และกางเกงขาสั้น  

ถ2าต2องการซื้อเพิ่ม ต2องจJายเพิ่ม 

 

3. คJาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก    20,000 เยน 

・ จJายเฉพาะคนที่เลือกศึกษาที่โรงเรียนเมเคที่ได2ผJานการสอบคัดเลือก ไมJจำเปBนจJายตอนสมัครเรียน 

 

4. คJาเลJาเรียนตJอป?    คอร8ส MG  994,800 เยน    คอร8ส IB  1,564,800 เยน 

・ คJาเลJาเรียนของภาคเรียนป? 2020 ต2องจJายภายใน 10 วันหลังจากได2รับใบรับรองสถานภาพการพำนักในญี่ปุ]น 

(การขอใบรับรองสถานภาพการพำนักในญี่ปุ]น ใช2เวลาประมาณ 30 – 70 วันหลังจากได2รับผลการสอบคัดเลือก)  

・ ไมJสามารถคืนเงินได2หลังจากเข2าเรียน 

・ นักเรียนที่เลือกภาคเรียนเดือนกันยายน ต2องจJายคJาเลJาเรียนเพิ่มตามรายการตJอไปนี้; 

คอร8ส MG 580,300 เยน    คอร8ส IB 912,800 เยน 

 

 

 



 

5. คJาหอพัก    684,000 เยน 

・ คJาหาพัก 1 ป? ของภาคเรียนป? 2020 

・ ตามหลักการห2องละ2 คน หอพักให2ยืมโต�ะอJานหนังสือ ชั้นวานหนังสือ เตียนนอน ตู2เก็บเสื้อผ2าและโคมไฟ

ตั้งโต�ะเปBนของสJวนตัว และสามารถใช2ของสJวนรJวมที่เปBนมีตู2เย็น ไมโครเวฟ แอร8 กาน้ำร2อน ตู2ทำน้ำเย็น 

ห2องน้ำแบบส2วมชักโครก อาคารห2องน้ำรวม (ห2องอาบน้ำรวมที่มีอJางแชJน้ำร2อน ห2องอาบน้ำฝ�กบัวสJวนตัว 

พร2อมไดร8เป]าผม) และเตารีด 

・ นักเรียนที่เลือกภาคเรียนเดือนกันยายน ต2องจJายคJาหอพักเพิ่ม สำหรับระยะเวลา 7 เดือน จำนวนเงิน 

399,000 เยน ตอนป?แรก 

 

6. คJาอาหารในหอพัก    330,000 เยน 

・ คJาอาหารในหอพัก 1 ป? (วันละ 3 มื้อ เช2า กลางวัน เย็น) ไมJรวมเดือนสิงหาคมของภาคเรียน 2020 

・ เดือนสิงหาคมเปBนวันหยุดป�ดเทอมฤดูร2อน ถ2าอยูJหอพักโรงเรียนตJอ ทางหอพักจะคิดคJาอาหารเพิม่      

ตามจำนวนครั้งที่ทานอาหารที่หอพัก 

・ สามารถคืนคJาอาหารตั้งแตJเดือนถัดไปได2 ในกรณีลาออกจากโรงเรียนกลางภาคเรียนเทJานั้น 

・ นักเรียนที่เลือกภาคเรียนเดือนกันยายน ต2องจJายคJาอาหารในหอพักเพิ่ม สำหรับระยะเวลา 7 เดือน 

จำนวนเงิน 192,500 เยน ตอนป?แรก 

 

7. คJาเชJาชุดผ2าปูที่นอน    28,000 เยน 

・ คJาเชJาชุดผ2าปูที่นอน ระยะเวลา 1 ป? 

・ เปลีย่นผ2าปูที่นอนอาทิตย8ละ 1 ครั้ง และเปลี่ยนชุดเครื่องนอน ป?ละ 3 ครั้ง นักเรียนสามารถเอาชุด  

เครื่องนอนสJวนตัวมาใช2ที่หอพักได2 แตJไมJสามารถใช2สิ่งของที่ต2องใช2ไฟฟ�าได2 เชJน ผ2าหJมไฟฟ�า 

・ นักเรียนที่เลือกภาคเรียนเดือนกันยายน ต2องจJายคJาเชJาชุดผ2าปูที่นอนเพิ่ม สำหรับระยะเวลา 7 เดือน 

จำนวนเงิน 16,400 เยน ตอนป?แรก 

 

8. คJาอุปกรณ8การเรียน    120,000 เยน 

・ คJาอุปกรณ8การเรียน ระยะเวลา 1 ป?ของภาคเรียน 2020 

・ จำนวนเงินของคอร8ส MG และคอร8ส IBDP เทJากัน แตJคอร8ส IB อาจจะมีคJาใช2จJายเพิ่มเติม 

・ สามารถคืนเงินที่เหลือได2ในกรณีลาออกโรงเรียนกลางภาคเรียนเทJานั้น  



 

・ นักเรียนที่เลือกภาคเรียนเดือนกันยายน ต2องจJายคJาอุปกรณ8เรียนเพิ่ม สำหรับระวะเวลา 7 เดือน    

จำนวนเงิน 70,000 เยน ตอนป?แรก 

 

9. คJาประกันสุขภาพแหJงชาต ิ   17,000 เยน 

・ คJาประกันสุขภาพแหJงชาติ ระยะเวลา 1 ป?ของภาคเรียน 2020 กรุณาจJายพร2อมคJาเลJาเรียน 

・ นักเรียนที่เลือกภาคเรียนเดือนกันยายน ต2องจJายคJาประกันสุขภาพแหJงชาติเพิ่ม สำหรับระวะเวลา         

7 เดือน จำนวนเงิน ประมาณ 9,900 เยน ตอนป?แรก 

 

4.3 วิธีการจJายเงิน 

กรุณาโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารรายการตJอไปนี้ ไมJรับจJายผJานบัตรเครดิต 

      ชื่อธนาคาร: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

(SWIFT: SMBCJPJT) 

ชื่อสาขา: TSUKUBA BRANCH 

ที่อยูJสาขา: 5-19, Kenkyugakuen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0817 Japan  

เบอร8โทร: +81-29-855-9621 

ชื่อบัญชี: MEIKEI HIGH SCHOOL 

เลขที่บัญช:ี 244-0146545 

ที่อยูJโรงเรียน: 1-1,Inarimae, Tsukuba-Shi, Ibaraki, 305-8502 Japan  

เบอร8โทร: +81-29-851-6611 

      

4.4 คJาใช2จJายอื่นๆ ที่เลือกจJายได2 

1. ทัศนศึกษา 

・ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 5 มีทัศนศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย  สำหรับนักเรียนตJางชาติสามารถเลือก

ทัศนศึกษาที่ออสเตรเลียหรือทัศนศึกษาในประเทศญี่ปุ]นซึ่งจัดให2เฉพาะนักเรียนตJางชาติได2 

 

2. สอบนอกโรงเรียน เชJน สอบเสมือนจริงสำหรับสอบเข2ามหาวิทยาลัย 

・ มกีารสอบ (การสอบนอกโรงเรียน) ป?ละ 3 – 4 ครั้ง เฉพาะนักเรียนตJางชาติที่ต2องการไปรJวมการสอบ 

สามารถไปสอบได2 แตJนักเรียนต2องรับผิดชอบคJาสมัครการสอบนอกโรงเรียนเอง 

 

 

 



 

3.  เรียนพิเศษสJวนตัวชJวงเย็น 

・ ตามความต2องการของนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนพิเศษสJวนตัวของวิชาตJางๆ รวมภาษาญี่ปุ]น โดยสJวน

ใหญJนักศึกษาจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสึคุบะ ให2นักเรียนจJายคJาใช2จJายเอง 

 

4. โฮมสเตย8ชJวงวันหยุดยาว 

・ ตามความต2องการของนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมโฮมสเตย8ได2 แตJนักเรียนต2องจJายคJาบริการเอง    

(บริษัทที่ประสานงาน: บริษัท N Extage จำกัด / Homestay in Japan) คJาใช2จJายจะเปลี่ยนตาม

สถานการณ8 เชJน ฤดูกาล 

 

4.5 ระบบประกัน 

1. ประกันสุขภาพแหJงชาต ิ

・ นักเรียนตJางชาติที่อยูJประเทศญี่ปุ]นมากกวJา 3 เดือน ทุกคนต2องสมัครประกันสุขภาพแหJงชาติ ทางประกันฯ 

จะรับผิดชอบ 70 % ของคJารักษาพยาบาล สJวนนักเรียนจะต2องจJาย 30 % ของคJารักษาพยาบาล 

 

2. ประกันอุบัติเหตุสำหรับกิจกรรมในโรงเรียน 

・ ทางโรงเรียนจะสมัครประกันอุบัติเหตุสำหรับกิจกรรมในโรงเรียน (เบี้ยประกันภัยจะหักจากคJาอุปกรณ8การเรียน) 

แตJทางโรงเรียนแนะนำนักเรียนตJางชาติสมัครประกันสุขภาพและประกันทรัพย8สินของประเทศบ2านอยJางสูง 

 

5. เงินช/วยเหลือเพ่ือการศึกษาและทุนการศึกษา 
5.1 เงินชJวยเหลือเพื่อการศึกษา 

・ ทางรัฐบาลญี่ปุ]นจะให2เงินชJวยเหลือเพื่อการศึกษา จำนวนเงิน 9,900 เยนตJอเดือนชJวงเรียนอยูJที่โรงเรียน 

ให2กับนักเรียนตJางชาติที่เรียนที่ประเทศญี่ปุ]นมากกวJา 2 ป? ทางโรงเรียนจะสมัครหลังจากนักเรียนเข2าศึกษาทันที ่

จะเริ่มได2รับเงินทุกเดือนหลังการสมัคร 3 เดือน 

 

5.2 ทุนการศึกษา 

・ ประเทศญี่ปุ]นไมJมีทุนการศึกษาของรัฐสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนเมเคก็ไมJมี

ทุนการศึกษานอกจากกรณีพิเศษ 

 

 

 



 

6. สอบถามติดต/อได:ท่ี 

 
ศนูย8นักเรียนตJางชาติของโรงเรียนเมเค  

ที่อยูJ: 1-1,Inarimae, Tsukuba-Shi, Ibaraki, 305-8502 Japan  

E-mail: international@meikei.ac.jp 

โทร. +81-29-851-6611   แฟกซ8. +81-29-856-5455 

 


