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หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด
(ฉบับจริง)

กรณีจบการศึกษาแล้ ว
 หนังสือรับรองจบการศึกษา / ประกาศนียบัตร ของสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด

หลักฐานแสดงผลการเรียน
(ฉบับจริง)
ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับจริง)
หนังสือรับรองการทางาน
(ฉบับจริง)
หนังสือเดินทาง
(สำเนำ)

กรณีท่กี าลังจะจบการศึกษา
 หนังสือรับรองสถานภาพการเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา ระบุชว่ งเวลาที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา
 หากกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ให้ ใช้ หลักฐานของระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายยื่นด้ วย
ใบแสดงผลการเรียนระดับสูงสุดจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด
 ใบร.บ. หรือ Transcript
หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันที่ท่านศึกษาภาษาญี่ปุ่น
หนังสือรับรองการทางานจากที่ทางาน
 ระบุตาแหน่งงาน ระยะเวลาการทางานและเงินเดือน
สาเนาหนังสือเดินทางเล่ มปั จจุบัน และเล่ มเก่ าที่เคยเข้ าประเทศญี่ปุ่น
 หน้ าแรกที่มีรูปถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง
 หน้ าที่มีการต่ออายุ หรือมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล
 หน้ าวีซา่ ญี่ปนุ่ และหน้ าที่มีประทับวันที่เข้ า-ออกประเทศญี่ปนทุ
ุ่ กหน้ า
(โดยต้ องเห็นตัวเลขที่ระบุไว้ อย่างชัดเจน)
 หนังสือเดินทางต้ องเหลืออายุการใช้ งานมากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป

หมายเหตุ
กรอกลายมือตัวบรรจงด้ วยปากกาดา
ห้ ามใช้ น ้ายาลบคาผิด และห้ ามใช้
ปากกาลบได้
กรณีที่จบการศึกษามานานกว่า 5 ปี
ต้ องมีจดหมายชี ้แจงประวัติการทางาน
โดยละเอียด รวมถึงความจาเป็ นในการ
ไปศึกษาต่อที่ญี่ปนและเป้
ุ่
าหมายหลัง
จบการศึกษาที่ชดั เจน

กรณีที่เคยสอบวัดระดับ ต้ องแสดง
ประกาศนียบัตรพร้ อมผลคะแนนด้ วย

กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มที่มีประทับ
วันที่เข้ า-ออกประเทศญี่ปนสู
ุ่ ญหาย
จะต้ องเขียนหนังสืออธิบายประวัติการ
เข้ า-ออกประเทศญี่ปนุ่

 คัดแบบรายการทะเบียนราษฏร จากทีว่ า่ การอาเภอหรือที่วา่ การเขต (ทร.14/1)
ของผู้สมัคร
รูปถ่ ายหน้ าตรง สีหรื อขาวดา ขนาด 1 นิว้ ครึ่ง
 แต่งกายสุภาพ ไม่ต้องใส่ชดุ ครุย ถ่ายไว้ ไม่เกิน 3 เดือน
 เขียนชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษให้ ตรงตามหนังสือเดินทางไว้ หลังรูปทุกใบ
 กรุณาดูขนาดรูปที่ถกู ต้ องในช่องหมายเหตุ

ทะเบียนบ้ าน
(ตัวจริง)
รูปถ่ าย 9 ใบ

(*mm = มิลลิเมตร)

ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล
(สำเนำ)

หมายเหตุ







เฉพาะกรณีท่มี ีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

เอกสารทุกฉบับนอกจากที่ระบุวา่ เป็ นสาเนา จะต้ องเป็ นฉบับจริงเท่านัน้
เอกสารที่ยื่นเข้ ากองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศญี่ปนจะไม่
ุ่
ได้ รับคืน
เอกสารทังหมดต้
้
องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
เอกสารที่สามารถขอต้ นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษได้ กรุณาใช้ ฉบับภาษาอังกฤษ เช่นหนังสือรับรองการศึกษา
เอกสารที่เป็ นภาษาไทย จะต้ องแปลเป็ นภาษาญี่ปนุ่ ( บางสถาบันต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษและญี่ปนุ่ )
ทางโรงเรียนอาจขอเอกสารหรื อจดหมายชี ้แจงเพิม่ เติม ในกรณีที่จาเป็ น
หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับเอกสารการสมัคร กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101-104

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่อยู่ในประเทศไทย
หนังสือรับรองการทางาน
(ฉบับจริง)

กรณีพนักงานบริษัท , ข้ าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
 ใช้ จดหมายรับรองการทางานออกโดยหน่วยงาน ระบุตาแหน่งงาน ระยะเวลา
การทางาน เงินเดือนและรายได้
กรณีผ้ ปู ระกอบธุรกิจส่ วนตัว
 ใช้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ หรื อ
สาเนาทะเบียนการค้ า ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการ

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยควรเป็ นบุคคลที่
มีรายได้ ตอ่ ปี มากกกว่า 500,000 บาท
(รายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 45,000 บาท)



เอกสารแสดงรายได้
(สำเนำ)
หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

( ไม่ ใช่ Bank Statement )

แบบการเสียภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาประจาปี ( ภงด. 90 หรื อ 91)
พร้ อมสาเนาใบเสร็จ หรือสาเนาหนังสือรับรองการหักภาษีจากที่ทางาน
หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ( บัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจา ) /
หนังสือรับรองพันธบัตรรัฐบาล / สลากออมสิน ออกโดยธนาคาร
 จานวนเงินไม่ต่ากว่า 8 แสนบาท ต้ องระบุจานวนเงินเป็ นตัวเลขที่ชัดเจน

ต้ องเป็ นชื่อบัญชีของผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ย ( กรณีเป็ นชื่อบุคคลอื่นหรือ
ชื่อร่วมต้ องขียนจดหมายชี ้แจง )

สมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้ า หรือ สาเนาสลากออมสิน หรือ สาเนาพันธบัตร

ย้ อนหลัง 6 เดือน

(ฉบับจริง)
สมุดบัญชีเงินฝาก
(สำเนำ)
หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
กับผู้สมัคร
(ฉบับจริง)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล
(สำเนำ)

พ่ อแม่ พี่น้อง หรือญาติซ่ งึ ห่ างไม่ เกิน 2 ลาดับชัน้
 คัดแบบรายการทะเบียนราษฏร จากทีว่ า่ การอาเภอหรือที่วา่ การเขต (ทร.14/1)
ของผู้สมัครและผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หรือสาเนาเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ กนั ได้ เช่น สูติบตั ร
เฉพาะกรณีท่มี ีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผ้ ูรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
สาเนาทะเบียนบ้ านที่ญ่ ีปุ่น

แสดงรายชื่อสมาชิกในครอบครั วทัง้ หมด

สาเนาบัตรประจาตัวคนต่ างชาติ
สาเนาหนังสือเดินทาง
สาเนาหนังสือจดทะเบียนสมรส
สาเนาใบรับรองตราประทับ

หากต้ องการเอกสารอธิบายหลักฐานของผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายเป็ นภาษาญี่ปุ่น กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปนเจเอ็
ุ่
ดดูเคชัน่ เป็ นตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปนโดยตรง
ุ่
ผู้สมัครจึงไม่ ต้องเสียค่ าดาเนินการใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงค่ าจัดส่ งเอกสารไปญี่ปนุ่
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น – ศูนย์ แนะแนวศึกษาต่ อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สาขาสีลม 287 อาคารลิเบอร์ ตีส้ แควร์ ชัน้ 23 ห้ อง 2303 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สาขาอโศก 2 อาคารจัสมินซิตี ้ ชัน้ 27 และ 28 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (เปิ ดตุลาคม 2014)
โทรศัพท์ : 02-267-7726 ต่ อ 101 – 104 แฟกซ์ : 02-631-2040
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หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับเอกสารการสมัคร กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101-104

