
เง่ือนไขการรับสมคัรเรียนภาษาระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่น  
Nihon Riko-Jyoho Institute 
 
คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 

1. ผูส้มคัรมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป  
2. จบการศึกษาอยา่งนอ้ยมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือก าลงัจะจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายใน 

เดือนมีนาคม 2020  
 

*หมายเหตุ กรณีท่ีอาย ุ30 ปีข้ึนไป จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
1. ผูส้มคัรต้องมีประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่นอย่างน้อย 150 ชั่วโมง หรือหนังสือรับรองผลสอบวดัระดับ

ภาษาญ่ีปุ่น JLPT N5หรือผลสอบ JTest ระดบั F ข้ึนไป 
2. มีประวติัการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัญ่ีปุ่น 
3. มีเป้าหมายหลงัเรียนจบอยา่งชดัเจน  

 
คุณสมบัตขิองผู้ค า้ประกนั (ผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่าย)  

1. พ่อแม่ พ่ีนอ้ง หรือญาติท่ีห่างไม่เกิน 2 ล าดบัขั้น  
2. เป็นผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 42,000 บาท และมีรายไดต่้อปีมากกว่า 500,000 บาท  
3. มีประวติัการท างานไม่ต  ่ากว่า 3 ปี   
4. มีหลกัฐานแสดงการเสียภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 50 

ทวิ ปีล่าสุด 
5. เป็นผูท่ี้มีเงินฝากในบญัชีไม่ต ่ากว่า 800,000 บาท  

 
*หมายเหตุ 

1. กรณีผูค้  ้าประกนัไม่ใช่พ่อแมจ่ะตอ้งเขียนหนงัสืออธิบายช้ีแจง้เหตุผลว่าท าไมพ่อแม่ไม่สามารถค ้าประกนัได ้
และท าไมตอ้งใหบุ้คคลท่ีไม่ใช่พ่อแม่เป็นผูค้  ้าประกนั 

2. กรณีผูค้  ้ าประกนัไม่ใช่พ่อแม่จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองการท างานของพ่อแม่และหลกัฐานการเสียภาษีบุคคล
ธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 50 ทวิ และหนังสือรับรองเงินฝาก 
พร้อมกบัรายการเดินบญัชี 6 เดือน เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงว่ามีรายไดไ้ม่เพียงพอตามเง่ือนไข  

3. บญัชีเงินฝากของผูค้  ้ าประกันควรเป็นบัญชีท่ีมีเงินฝากเข้าอย่างต่อเน่ือง หากมีการโอนเงินจ านวนมาก 
จะตอ้งเขียนหนงัสือช้ีแจง้ท่ีมาของเงิน พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ 

 
 



 

 
 

เอกสารของผู้สมัคร หมายเหตุ 
 ใบสมัคร ใบสมัครของสถาบันท่ีต้องการสมัคร สามารถขอรับได้ท่ีเจเอ็ดดูเคช่ัน หรือ 

ทางอีเมล์ ask@jeducation.com  
กรอกข้อมูลด้วยการพมิพ์และสง่ไฟล์ใบ
สมคัรกลบัมาให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจเช็ค
ก่อนจะปรินท์และเซน็ช่ือ 

 หลักฐานการศกึษาระดับสูงสุด 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

กรณีจบการศกึษาแล้ว  

 หนงัสือรับรองจบการศึกษา / ประกาศนียบตัร ของสถาบนัการศึกษาระดบัสงูสดุ 
 

กรณีท่ีก าลังจะจบการศกึษา 
 หนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบเุดือนและปีท่ีคาดวา่ 
        จะส าเร็จการศึกษา 

 หากก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัวิทยาลยัหรือมหาวทิยาลยั ให้ย่ืนหนงัสือรับรอง 
        จบการศึกษาและTranscript ของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายด้วย  

กรณีจบมหาวิทยาลัยก่อน 4 ปี หรือ
เกินกว่า 4 ปี ต้องเขียนหนงัสืออธิบาย
เหตุผลอย่างชดัเจน 
 
กรณี ท่ีจบการศึกษามานานกว่า 5 ปี 
ต้องมีจดหมายชีแ้จงประวตัิการท างาน
โดยละเอียด รวมถึงความจ าเป็นในการ
ไปศึกษาต่อท่ีญ่ีปุ่ นและเป้าหมายหลัง
จบการศึกษาท่ีชดัเจน 

หลักฐานแสดงผลการเรียน 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

ใบแสดงผลการเรียนระดับสูงสุดจากสถาบันการศกึษาระดับสูงสุด   

 ใบ ร.บ.  หรือ Transcript    
 

หนังสือรับรองการศกึษา
ภาษาญ่ีปุ่น  
(ภาษาญ่ีปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
ฉบับจริง) 

หนังสือรับรองจากสถาบันท่ีท่านศกึษาภาษาญ่ีปุ่น 

 ระบช่ืุอหลกัสตูร / ระดบั / ช่ือหนงัสือเรียน / อตัราการเข้าเรียน / ผลการเรียน / 
วนัเร่ิมและจบหลกัสตูร และจ านวนรวมชัว่โมงเรียน ขัน้ต ่า 150 ชัว่โมง  

กรณี ท่ีเป็นนัก เรียนของ Jeducation 
Center เจ้าหน้าท่ีจะจัดเตรียมหนงัสือ
รับรองให้ 

หนังสือรับรองผลสอบวัดระดับ 
JLPT, JTest  
(ฉบับจริง *ถ้ามี) 

หนังสือรับรองผลสอบวัดระดับพร้อมผลคะแนน กรณีท่ีเคยสอบแต่ไม่ผา่น  
ให้น าใบแสดงผลคะแนนมาย่ืน 

หนังสือรับรองการท างาน 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

หนังสือรับรองการท างานจากท่ีท างาน  

 ระบตุ าแหนง่งาน / ระยะเวลาการท างาน และเงินเดือน  
กรณีท่ีเร่ิมท างานก่อนเรียนจบต้องมี
จดหมายชีแ้จงเหตุผลโดยละเอียด 

หนังสือเดนิทาง 
(ส าเนา) 

ส าเนาหนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าทุกเล่ม 

 หน้าแรกท่ีมีรูปถ่ายผู้ถือหนงัสือเดินทาง  

 หน้าวีซา่ญ่ีปุ่ น และหน้าท่ีมีประทบัวนัท่ีเข้า-ออกประเทศญ่ีปุ่ นทกุหน้า  
(โดยต้องเหน็ตวัเลขในตราประทบัอย่างชดัเจน) 

 หนงัสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 2 ปีขึน้ไป  

กรณีท่ีหนังสือเดินทางเล่มท่ีมีประทับ
วันท่ีเข้า-ออกประเทศญ่ีปุ่ นสูญหาย 
จะต้องเขียนหนงัสืออธิบายประวตัิการ
เข้า -ออกป ระเทศ ญ่ี ปุ่ น  พ ร้อม ย่ืน
หลกัฐานประกอบ เช่น E-ticket  

แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
(ภาษาไทยฉบับจริง) 

คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
สามารถขอคดัได้จากท่ีวา่การอ าเภอหรือท่ีว่าการเขตใกล้บ้าน  
หรือ BMA Express ตามสถานีรถไฟฟา้ สยาม หมอชิต วงเวียนใหญ่ อุดมสขุ  

 

รูปถ่าย 9 ใบ รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี พืน้หลังสืขาวหรือสีฟ้าอ่อนเท่านัน้  ขนาด 1 นิว้คร่ึง 

 แต่งกายสภุาพ ไม่ต้องใสชุ่ดครุย ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน  

 เขียนช่ือนามสกุลภาษาองักฤษให้ตรงตามหนงัสือเดินทางไว้หลงัรูปทกุใบ   

 กรุณาดูขนาดรูปท่ีถูกต้องในช่องหมายเหตุ  

 
(*mm = มิลลเิมตร) 

ใบเปล่ียนช่ือ- นามสกุล  
(ภาษาไทย ส าเนา) 

เฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล    
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หมายเหต ุ
 เอกสารใดท่ีต้องการรับคืนกรุณาแจ้งลว่งหน้า 
 เอกสารทัง้หมดต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน 

 
 
 

 เอกสารท่ีเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น  
 ทางโรงเรียนอาจขอเอกสารหรือจดหมายชีแ้จงเพิม่เติม ในกรณีท่ีจ าเป็น 
 กรณีผู้ค า้ประกันอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับรายละเอียดเพิม่เติม 

 
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญ่ีปุ่ นเจเอ็ดดูเคชัน่  เป็นตวัแทนในประเทศไทยของสถาบนัการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง 

ผู้สมัครจงึไม่ต้องเสียค่าด าเนินการใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึค่าจัดส่งเอกสารไปญ่ีปุ่น 
 

ศูนย์แนะแนวศกึษาต่อประเทศญ่ีปุ่นเจเอ็ดดูเคช่ัน 
สาขาสีลม  287 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท์:   02-267-7726 ต่อ 101-104   
สาขาอโศก  2 อาคารจสัมินซตีิ ้ชัน้ 27  ซ.สขุุมวทิ 23 ถ.สขุุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์:   02-665-2969   
Website : www.jeducation.com     Email : ask@jeducation.com      Line : @jeducation 

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ในประเทศไทย หมายเหตุ 
 หนังสือรับรองการท างาน 

(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 
กรณีพนักงานบริษัท, ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกจิ  

 หนงัสือรับรองการท างานออกโดยหนว่ยงาน  ระบตุ าแหนง่งาน / ระยะเวลา 
        การท างาน  และเงินเดือน 
กรณีผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว  

 หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  หรือใบอนญุาตประกอบกิจการ  
          หรือส าเนาทะเบียนการค้า  ซึง่ออกโดยหนว่ยงานราชการ  

ผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายควรเป็นบคุคลท่ี
มีรายได้ต่อปีมากกกวา่ 500,000 บาท  
(รายได้ต่อเดือนมากกวา่ 42,000 บาท) 
และมีประวตัิการท างานไม่ต ่ากวา่ 3 ปี 
 
 

หลักฐานแสดงการเสียภาษี 
ส่วนบุคคล (ส าเนา) 

แบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปี  (ภงด. 90 หรือ 91) หรือ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (50 ทวิ)  

ปีลา่สดุ  

หนังสือรับรองเงินฝากธนาคาร 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

หนังสือรับรองเงินฝากธนาคาร โดยเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ าท่ี
สามารถถอนออกมาใช้ได้ / หนังสือรับรองพันธบัตรรัฐบาล / หนังสือรับรอง
สลากออมสนิ ออกโดยธนาคาร 

 จ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 8 แสนบาท   

 ต้องระบช่ืุอเจ้าของบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงินฝากยอดลา่สดุ สกุลเงินบาท 

กรณีท่ีธนาคารไม่ระบุเลขท่ีบญัชีมาให้
จะต้องออกใบรับรองมาใหม่ 
 
กรณีเป็นช่ือบุคคลอ่ืนหรือช่ือร่วมต้อง
เขียนจดหมายชีแ้จง 
 
 สมุดบัญชีเงินฝาก  

(ส าเนา)  
สมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า หรือส าเนาสลากออมสนิ หรือส าเนาพันธบัตร 
ยอดเงินลา่สดุในสมุดบญัชีจะต้องตรงกบัยอดเงินในหนงัสือรับรองเงินฝากธนาคาร 

ย้อนหลงั 6 เดือน 

แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
(ภาษาไทยฉบับจริง) 

พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาตซิึ่งห่างไม่เกนิ 2 ล าดับชัน้   

 คดัแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ของผู้สมคัรและผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่าย  
รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

สามารถขอคดัได้จากท่ีวา่การอ าเภอหรือท่ีว่าการเขตใกล้บ้าน หรือ BMA Express 
ตามสถานีรถไฟฟ้า สยาม หมอชิต วงเวียนใหญ่ อุดมสขุ 

 

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
(ภาษาไทย ส าเนา) 

เฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล  

ภาคเรียนมกราคม ภาคเรียนเมษายน ภาคเรียนกรกฎาคม ภาคเรียนตุลาคม 

เอกสารออกหลงั 15 กรกฎาคม เอกสารออกหลงั 15 กนัยายน เอกสารออกหลงั 15 มกราคม เอกสารออกหลงั 15 เมษายน 

http://www.jeducation.com/
mailto:ask@jeducation.com

