
เง่ือนไขการรับสมัครเรียนภาษาระยะยาวท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
ผู้สมัคร 
1. ผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีขึ้นไป 
2. จบการศึกษาอยา่งนอ้ยระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
3. ผูท่ี้มีประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งนอ้ย 150 ชัว่โมง หรือมีผลสอบวดัระดบั JLPT N5 หรือผลสอบอื่นๆ ท่ีเทียบเท่าระดบั 
JLPT N5 ขึ้นไป 
*กรณีท่ีอายเุกิน 30 ปีขึ้นไป จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. มีประวติัการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัญ่ีปุ่ น 
2. ผูท่ี้มีประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งนอ้ย 150 ชัว่โมง หรือมีผลสอบวดัระดบั JLPT N5 หรือผลสอบอื่นๆ ท่ีเทียบเท่าระดบั   
JLPT N5 ขึ้นไป 
3. มีเป้าหมายหลงัจากเรียนภาษาท่ีญ่ีปุ่ นอยา่งชดัเจน 

 
ผู้ค า้ประกัน 
1. บิดา-มารดาของผูส้มคัร หรือญาติสนิทคนใดคนหน่ึง (บางสถาบนัตอ้งเป็นบิดา-มารดาเท่านั้น) 
2. เป็นผูท่ี้มีรายไดต้่อปี 500,000 บาทขึ้นไป (รายไดต้่อเดือนมากกว่า 42,000 บาท) 
3. มีประวติัการท างานไม่ต ่ากว่า 3 ปี 
4. มีใบแสดงการเสียภาษี ภงด.90/91/50 หรือ ทว ิ50 ยอ้นหลงั 3 ปี (หากไม่มีกรุณาปรึกษาเจา้หนา้ท่ี) 
5. เป็นผูท่ี้มีเงินฝากในบญัชีไม่ต ่ากว่า 800,000 บาท และมีรายการเดินบญัชีไม่ต ่ากว่า 1 ปี 
หมายเหต ุ
1. กรณีผูค้  ้าประกนัไม่ใช่บิดามารดา จะตอ้งเขียนหนงัสือช้ีแจงเหตผุลว่าท าไมบิดามารดาไม่สามารถค ้าประกนัให้ได ้และ         
ท าไมตอ้งใหบ้คุคลท่ีไม่ใช่บิดามารดาเป็นผูค้  ้าประกนั โดยจะตอ้งย่ืนหนงัสือรับรองการท างานของบิดามารดาดว้ย เพื่อเป็น
หลงัฐานแสดงว่ามีรายไดไ้ม่เพียงพอตามเง่ือนไขจริง 
2. บญัชีเงินฝากของผูค้  ้าประกนัควรเป็นบญัชีท่ีมีเงินฝากเขา้อยา่งตอ่เน่ืองมากกว่า 1 ปี หากมีการโอนเงินกอ้นใหญเ่ขา้มา
ทีเดียว จะตอ้งเขียนหนงัสือช้ีแจงท่ีมาของเงินกอ้นนั้นอยา่งชดัเจน พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ 



 

 

 

 เอกสารของผู้สมัคร หมายเหตุ 
 ใบสมัคร ใบสมัครของสถาบันทีต่้องการสมัคร สามารถขอรับได้ทีเ่จเอ็ดดูเคช่ัน 

หรือทางอีเมล ์ask@jeducation.com  
กรอกขอ้มลูดว้ยการพิมพแ์ละส่งไฟลใ์บ
สมคัรกลบัมาใหเ้จา้หนา้ที่เพ่ือตรวจเช็ค
ก่อนจะปริน้ทแ์ละเซ็นช่ือ 

 หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

กรณีจบการศึกษาแล้ว  

• หนงัสือรบัรองจบการศกึษา/ประกาศนยีบตัร ของสถาบนัการศกึษาระดบัสงูสดุ 
 

กรณีทีก่ าลังจะจบการศึกษา 
• หนงัสือรบัรองสถานภาพการเป็นนกัเรยีนหรือนกัศกึษา ระบเุดือนและปีทีค่าดว่า 
        จะส าเรจ็การศกึษา 

• หากก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั ใหใ้ชห้นงัสือรบัรองจบ 
        การศกึษา และ Transcript ของระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายยื่นดว้ย  

กรณีจบมหาวิทยาลัยก่อน 4 ปี  หรือ
เกินกว่า 4 ปี ต้องเขียนหนังสืออธิบาย
เหตผุลอย่างชดัเจน 
 
กรณีที่จบการศึกษามานานกว่า 5 ปี 
ตอ้งมีจดหมายชีแ้จงประวตัิการท างาน
โดยละเอียด รวมถึงความจ าเป็นในการ
ไปศึกษาต่อที่ญ่ีปุ่ นและเป้าหมายหลัง
จบการศกึษาที่ชดัเจน 

หลักฐานแสดงผลการเรียน 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

ใบแสดงผลการเรียนระดับสูงสุดจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด   

• ใบร.บ. หรือ Transcript    
 

หนังสือรับรองการศึกษา
ภาษาญี่ปุ่ น  
(ภาษาญี่ปุ่ นหรือภาษาอังกฤษ
ฉบับจริง) 

หนังสือรับรองจากสถาบันทีศ่ึกษาภาษาญี่ปุ่ น 

• ระบชุื่อหลกัสตูร ระดบั ชั่วโมงเรียน ชื่อหนงัสือเรียน อตัราการเขา้เรียน ผลการเรียน 
      วนัเริ่มและจบหลกัสตูร (จ านวนชั่วโมงเรียนรวมไม่ต ่ากว่า 150 ชั่วโมง)  

กรณีที่ เป็นนักเรียนของ Jeducation 
Center เจา้หน้าที่จะจัดเตรียมหนังสือ
รบัรองให ้

หนังสือรับรองผลสอบวัดระดับ 
(JLPT)  
(ฉบับจริง *ถ้ามี) 

หนังสือรับรองผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ น พร้อมผลคะแนน 
(JLPT/ BJT/ J.TEST/ JPT/ NAT-TEST/ STBJ/ TOPJ/ J-CERT/ JLCT/ PJC Bridge) 

กรณีที่ เคยสอบแต่ไม่ผ่าน  ให้น าใบ
แสดงผลคะแนนมายื่นดว้ย 

หนังสือรับรองการท างาน 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

กรณีพนักงานบริษัท, ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  

• หนงัสือรบัรองการท างานออกโดยหน่วยงาน ระบตุ าแหน่ง/ ระยะเวลาการท างาน/ 
        เงินเดือน  
กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  

• หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท/ ใบอนญุาตประกอบกิจการ/ ส าเนาทะเบียน 
        การคา้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ 

กรณีที่เริ่มท างานก่อนเรียนจบ ต้องมี
จดหมายชีแ้จงเหตผุลโดยละเอียด 

หนังสือเดินทาง 
(ส าเนา) 

ส าเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทุกเล่ม 

• หนา้แรกที่มีรูปถ่ายผูถ้ือหนงัสือเดินทาง  

• หนา้วีซ่าญ่ีปุ่ น และหนา้ที่มีประทบัวนัที่เขา้-ออกประเทศญ่ีปุ่ นทกุหนา้  
 (โดยตอ้งเห็นตวัเลขในตราประทบัอย่างชดัเจน) 

กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มที่มีประทับ
วันที่ เข้า-ออกประเทศญ่ีปุ่ นสูญหาย 
จะตอ้งเขียนหนังสืออธิบายประวตัิการ
เข้า -ออกป ระเทศ ญ่ี ปุ่ น  พร้อมยื่ น
หลกัฐานประกอบ เช่น E-ticket  

แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
ฉบับจริง) 

คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
สามารถขอคดัไดจ้ากที่ว่าการอ าเภอ หรือที่ว่าการเขตใกลบ้า้น 

 

รูปถ่าย 9 ใบ รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ีพืน้หลังสืขาวหรือสีฟ้าอ่อนเท่าน้ัน 
ขนาด 1 นิว้คร่ึง (3x4 ซม.) 

• แต่งกายสภุาพ ไม่ตอ้งใส่ชดุครุย ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 

• เขียนชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษ ใหต้รงตามหนงัสือเดินทางที่หลงัรูปทกุใบ 

• กรุณาดขูนาดรูปถ่ายที่ถกูตอ้งในช่องหมายเหต ุ  
       (*mm = มิลลิเมตร) 

ใบเปล่ียนช่ือ- นามสกุล  
(ภาษาไทย ส าเนา) 

เฉพาะกรณีทีมี่การเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล    

mailto:ask@jeducation.com


 

 

หมายเหตุ 
▪ เอกสารใดที่ตอ้งการรบัคืนกรุณาแจง้ลว่งหนา้ 
▪ เอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน  

 
 
 

▪ เอกสารที่เป็นภาษาไทย จะตอ้งแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
▪ ทางโรงเรียนอาจขอเอกสารหรือจดหมายชีแ้จงเพ่ิมเติม ในกรณีที่จ  าเป็น    
▪ กรณีผูค้  า้ประกนัอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่เพ่ิมเติม 

 
ศนูยแ์นะแนวศกึษาต่อญ่ีปุ่ นเจเอ็ดดเูคชั่น เป็นตวัแทนในประเทศไทยของสถาบนัการศกึษาในประเทศญ่ีปุ่ นโดยตรง 

ผู้สมัครจึงไม่ต้องเสียค่าด าเนินการใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารไปญี่ปุ่ น 
 

ศูนยแ์นะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่ นเจเอ็ดดูเคช่ัน 
287 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 23 หอ้ง 2303 ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท:์ 02-267-7726 ต่อ 101-106 

Website: www.jeducation.com     Email: ask@jeducation.com      Line: @jeducation 

 เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ยู่ในประเทศไทย หมายเหตุ 
 หนังสือรับรองการท างาน 

(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 
กรณีพนักงานบริษัท, ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  

• หนงัสือรบัรองการท างานออกโดยหน่วยงาน ระบตุ าแหน่ง/ ระยะเวลาท างาน/ 
        เงินเดือน  
กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  

• หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท/ ใบอนญุาตประกอบกิจการ/ ส าเนา 
        ทะเบียนการคา้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ 

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายตอ้งมีรายไดต้่อปี
มากกว่า 500,000 บาท 
(รายไดต้่อเดือนมากกว่า 42,000 บาท) 
และมีประวตัิการท างานไม่ต ่ากว่า 3 ปี 
 
 

หลักฐานแสดงการเสียภาษี 
ส่วนบุคคล (ส าเนา) 

แบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปี (ภ.ง.ด.90 หรือ 91)/ 
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย (50 ทวิ)  

กรณีที่สมคัรโรงเรียนในจงัหวดั 
Tokyo/ Saitama/ Yamanashi 
ตอ้งยื่นเอกสารยอ้นหลงั 3 ปี 

จงัหวดัอื่นๆ ย่ืนเอกสารปีล่าสดุ 

หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก จะต้องเป็นบัญชีออมทรัพยห์รือฝากประจ า/ 
หนังสือรับรองพันธบัตรรัฐบาล/ หนังสือรับรองสลากออมสิน หรือ ธกส. 
ซึ่งออกโดยธนาคาร 
• ระบชุื่อเจา้ของบญัชี เลขที่บญัชี จ านวนเงินฝากยอดล่าสดุ สกุลเงินบาท 

• จ านวนเงินฝากไม่ต ่ากว่า 800,000 บาท 

กรณีที่ธนาคารไม่ระบุชื่อเจา้ของบญัชี 
เลขที่บัญชี จ านวนเงินฝากยอดล่าสุด
มาให ้จะตอ้งออกใบรบัรองใหม่ 
 
 

รายการเดินบัญชี 
(Bank Statement) 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)  

สมุดบัญชี/ Bank Statement/ ส าเนาสลากออมสิน หรือ ธกส./ ส าเนาพันธบัตร
รัฐบาล 

• ยอดเงนิล่าสดุจะตอ้งตรงกบัยอดเงินในหนงัสือรบัรองบญัชีเงินฝาก 
 

กรณีที่สมคัรโรงเรียนในจงัหวดั 
Tokyo/ Saitama/ Yamanashi 
ตอ้งยื่นเอกสารยอ้นหลงั 1 ปี 

จงัหวดัอื่นๆ ย่ืนเอกสารยอ้นหลงั 6 เดือน 
แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
ฉบับจริง) 

คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
สามารถขอคดัไดจ้ากที่ว่าการอ าเภอ หรือที่ว่าการเขตใกลบ้า้น 

 

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
(ภาษาไทย ส าเนา) 

เฉพาะกรณีทีมี่การเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล  

ภาคเรียนมกราคม ภาคเรียนเมษายน ภาคเรียนกรกฎาคม ภาคเรียนตุลาคม 
เอกสารออกหลงั 15 กรกฎาคม เอกสารออกหลงั 15 กนัยายน เอกสารออกหลงั 15 มกราคม เอกสารออกหลงั 16 เมษายน 

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

