เงื่อนไขการรับสมัครเรียนภาษาระยะยาวทีป่ ระเทศญีป่ ุ่ น
Okayama Institute of Language
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผูส้ มัครมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภายใน
ภาคเรี ยนที่จะไปเรี ยนต่อ
*หมายเหตุ กรณี ที่อายุ 30 ปี ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. ผูส้ มัค รต้องมี ป ระวัติก ารเรี ย นภาษาญี่ ปุ่ นอย่า งน้อย 150 ชั่ว โมง หรื อ หนัง สื อ รั บรองผลสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น JLPT N5หรื อผลสอบ JTest ระดับ F ขึ้นไป
2. มีประวัติการทางานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น
3. มีเป้ าหมายหลังเรี ยนจบอย่างชัดเจน
คุณสมบัติของผู้คา้ ประกัน (ผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่าย)
1. พ่อแม่ พี่นอ้ ง หรื อญาติที่ห่างไม่เกิน 2 ลาดับขั้น
2. เป็ นผูท้ ี่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 42,000 บาท และมีรายได้ต่อปี มากกว่า 500,000 บาท
3. มีประวัติการทางานไม่ต่ากว่า 3 ปี
4. มีหลักฐานแสดงการเสี ยภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 หรื อ หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50
ทวิ ปี ล่าสุ ด
5. เป็ นผูท้ ี่มีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ากว่า 800,000 บาท
*หมายเหตุ
1. กรณี ผูค้ ้ าประกันไม่ใช่ พ่อแม่ จะต้องเขียนหนังสื ออธิ บายชี้ แจ้งเหตุผลว่าทาไมต้องให้บุคคลที่ไม่ใช่ พ่อแม่
เป็ นผูค้ ้ าประกัน

เอกสารของผู้สมัคร

หมายเหตุ

ใบสมัคร

ใบสมัครของสถาบันที่ต้องการสมัคร สามารถขอรั บได้ ท่ เี จเอ็ดดูเคชั่น หรื อ
ทางอีเมล์ ask@jeducation.com

เขียนด้ วยลายมือเท่านัน้ โดยใช้ ปากกา
หมึกดา

หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)

กรณีจบการศึกษาแล้ ว
 หนังสือรับรองจบการศึกษา / ประกาศนียบัตร ของสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด

กรณี จ บมหาวิท ยาลัย ก่ อ น 4 ปี หรื อ
เกินกว่า 4 ปี ต้ อ งเขี ยนหนังสืออธิบ าย
เหตุผลอย่างชัดเจน

กรณีท่ กี าลังจะจบการศึกษา
 หนังสือรับรองสถานภาพการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ระบุเดือนและปี ที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา


หลักฐานแสดงผลการเรี ยน
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)
หนังสือรั บรองการศึกษา
ภาษาญี่ปนุ่
(ภาษาญี่ปุ่นหรื อภาษาอังกฤษ
ฉบับจริง)
หนังสือรั บรองผลสอบวัดระดับ
JLPT, JTest
(ฉบับจริง *ถ้ ามี)
หนังสือรั บรองการทางาน
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)
หนังสือเดินทาง
(สาเนา)

หากกาลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัย ให้ ยื่นหนังสือรับรอง
จบการศึกษาและTranscript ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้ วย

ใบแสดงผลการเรี ยนระดับสูงสุดจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด
 ใบ ร.บ. หรื อ Transcript
หนังสือรั บรองจากสถาบันที่ท่านศึกษาภาษาญี่ปนุ่
 ระบุชื่อหลักสูตร / ระดับ / ชื่อหนังสือเรี ยน / อัตราการเข้ าเรี ยน / ผลการเรี ยน /
วันเริ่มและจบหลักสูตร และจานวนรวมชัว่ โมงเรี ยน ขัน้ ต่า 150 ชัว่ โมง

กรณี ที่ จ บการศึ ก ษามานานกว่า 5 ปี
ต้ องมีจดหมายชี ้แจงประวัติการทางาน
โดยละเอียด รวมถึงความจาเป็ นในการ
ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่ นและเป้าหมายหลัง
จบการศึกษาที่ชดั เจน

กรณี ที่ เ ป็ นนัก เรี ย นของ Jeducation
Center เจ้ าหน้ าที่จะจัดเตรี ยมหนังสื อ
รับรองให้

หนังสือรั บรองผลสอบวัดระดับพร้ อมผลคะแนน

กรณีที่เคยสอบแต่ไม่ผา่ น
ให้ นาใบแสดงผลคะแนนมายื่น

หนังสือรั บรองการทางานจากที่ทางาน
 ระบุตาแหน่งงาน / ระยะเวลาการทางาน และเงินเดือน
สาเนาหนังสือเดินทางเล่ มปั จจุบัน และเล่ มเก่ า ทุกเล่ ม
 หน้ าแรกที่มีรูปถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง

กรณีที่เริ่มทางานก่อนเรี ยนจบต้ องมี
จดหมายชี ้แจงเหตุผลโดยละเอียด
กรณี ที่ห นังสื อเดิ นทางเล่ม ที่ มีป ระทับ
วัน ที่ เข้ า-ออกประเทศญี่ ปุ่ นสู ญ หาย
จะต้ องเขี ยนหนังสืออธิบายประวัติการ
เข้ า-อ อ กป ระเทศ ญี่ ปุ่ น พร้ อ ม ยื่ น
หลักฐานประกอบ เช่น E-ticket



หน้ าวีซา่ ญี่ ปนุ่ และหน้ าที่มีประทับวันที่เข้ า -ออกประเทศญี่ปนุ่ ทุกหน้ า
(โดยต้ องเห็นตัวเลขในตราประทับอย่างชัดเจน)
 หนังสือเดินทางต้ องเหลืออายุการใช้ งานมากกว่า 2 ปี ขึ ้นไป
แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
(ภาษาไทยฉบับจริง)

คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
สามารถขอคัดได้ จากที่วา่ การอาเภอหรื อที่ว่าการเขตใกล้ บ้าน
หรื อ BMA Express ตามสถานีรถไฟฟ้า สยาม หมอชิต วงเวียนใหญ่ อุดมสุข

รู ปถ่ าย 9 ใบ

รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี พืน้ หลังสืขาวหรื อสีฟ้าอ่ อนเท่ านัน้ ขนาด 1 นิว้ ครึ่ง
 แต่งกายสุภาพ ไม่ต้องใส่ชุดครุ ย ถ่ายไว้ ไม่เกิน 3 เดือน



เขียนชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษให้ ตรงตามหนังสือเดินทางไว้ หลังรู ปทุกใบ
กรุ ณาดูขนาดรู ปที่ถูกต้ องในช่องหมายเหตุ
(*mm = มิลลิเมตร)

ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล
(ภาษาไทย สาเนา)

เฉพาะกรณีท่ มี ีการเปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุล

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่อยู่ในประเทศไทย
หนังสือรั บรองการทางาน
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)

หลักฐานแสดงการเสียภาษี
ส่ วนบุคคล (สาเนา)
หนังสือรั บรองเงินฝากธนาคาร
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)

สมุดบัญชีเงินฝาก
(สาเนา)
แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
(ภาษาไทยฉบับจริง)

หมายเหตุ

กรณีพนักงานบริษัท, ข้ าราชการ หรื อรั ฐวิสาหกิจ
 หนังสือรับรองการทางานออกโดยหน่วยงาน ระบุตาแหน่งงาน / ระยะเวลา
การทางาน และเงินเดือน
กรณีผ้ ูประกอบธุรกิจส่ วนตัว
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรื อใบอนุญาตประกอบกิจการ
หรื อสาเนาทะเบียนการค้ า ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการ
แบบการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประจาปี (ภงด. 90 หรื อ 91) หรื อ
หนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายควรเป็ นบุคคลที่
มีรายได้ ต่อปี มากกกว่า 500,000 บาท
(รายได้ ต่อเดือนมากกว่า 42,000 บาท)
และมีประวัติการทางานไม่ต่ากว่า 3 ปี

หนังสือรั บรองเงินฝากธนาคาร โดยเป็ นบัญชีออมทรั พย์ หรือฝากประจาที่
สามารถถอนออกมาใช้ ได้ / หนังสือรั บรองพันธบัตรรั ฐบาล / หนังสือรั บรอง
สลากออมสิน ออกโดยธนาคาร
 จานวนเงินไม่ต่ากว่า 8 แสนบาท
 ต้ องระบุชื่อเจ้ าของบัญชี เลขที่บญ
ั ชี จานวนเงินฝากยอดล่าสุด สกุลเงินบาท

กรณี ที่ธนาคารไม่ระบุเลขที่บญ
ั ชี มาให้
จะต้ องออกใบรับรองมาใหม่

ปี ลา่ สุด

กรณี เป็ น ชื่ อบุคคลอื่ นหรื อ ชื่ อร่ วมต้ อ ง
เขียนจดหมายชี ้แจง

สมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้ า หรื อสาเนาสลากออมสิน หรื อสาเนาพันธบัตร
ย้ อนหลัง 6 เดือน
ยอดเงินล่าสุดในสมุดบัญชีจะต้ องตรงกับยอดเงินในหนังสือรับรองเงินฝากธนาคาร
พ่ อแม่ พี่น้อง หรื อญาติซ่ งึ ห่ างไม่ เกิน 2 ลาดับชัน้
 คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ของผู้สมัครและผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง
สามารถขอคัดได้ จากที่วา่ การอาเภอหรื อที่ว่าการเขตใกล้ บ้าน หรื อ BMA Express
ตามสถานีรถไฟฟ้า สยาม หมอชิต วงเวียนใหญ่ อุดมสุข
เฉพาะกรณีท่ ีมีการเปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุล

สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย สาเนา)
หมายเหตุ
 เอกสารใดที่ต้องการรับคืนกรุ ณาแจ้ งล่วงหน้ า
 เอกสารทังหมดต้
้
องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ภาคเรี ยนมกราคม
เอกสารออกหลัง 15 กรกฎาคม

ภาคเรี ยนเมษายน
เอกสารออกหลัง 15 กันยายน

ภาคเรี ยนกรกฎาคม
เอกสารออกหลัง 15 มกราคม

ภาคเรี ยนตุลาคม
เอกสารออกหลัง 15 เมษายน

 เอกสารที่เป็ นภาษาไทย จะต้ องแปลเป็ นภาษาญี่ปนุ่
 ทางโรงเรี ยนอาจขอเอกสารหรื อจดหมายชี ้แจงเพิม่ เติม ในกรณีที่จาเป็ น
 กรณีผ้ คู ้าประกันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปนุ่ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพื่อรับรายละเอียดเพิม่ เติม
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปนเจเอ็
ุ่
ดดูเคชัน่ เป็ นตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปนโดยตรง
ุ่
ผู้สมัครจึงไม่ ต้องเสียค่ าดาเนินการใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงค่ าจัดส่งเอกสารไปญี่ปนุ่
ศูนย์ แนะแนวศึกษาต่ อประเทศญี่ปนเจเอ็
ุ่
ดดูเคชั่น
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