
เงื่อนไขการรับสมคัรเรียนภาษาระยะยาวทีป่ระเทศญี่ปุ่ น 

The Naganuma School 

 
คุณสมบัตผิู้สมคัร 
1. ผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีข้ึนไป  
2. จบการศึกษาอยา่งนอ้ยระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
3. มีประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งนอ้ย 150 ชัว่โมงและเทียบเท่าระดบั JLPT N5 ข้ึนไป หรือมีผลสอบวดัระดบั JLPT    
    N5 หรือผลสอบ JTest ระดบั F ข้ึนไป (ผูท่ี้มีเป้าหมายเรียนต่อระดบัสูงท่ีญ่ีปุ่น ตอ้งมีความรู้ประมาณ N3 ข้ึนไป)  
หมายเหตุ กรณีท่ีอายเุกิน 30 ปีข้ึนไป จะตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัน้ี  
1. มีประวติัการทางานท่ีเก่ียวขอ้งกบัญ่ีปุ่น  
2. ตอ้งมีเป้าหมายหลงัจากเรียนภาษาท่ีญ่ีปุ่นอยา่งชดัเจน 
 
คุณสมบัตผิู้ค า้ประกนั (ผู้ออกค่าใช้จ่าย)  
1. บิดาหรือมารดาของผูส้มคัรเท่านั้น  

2. เป็นผูท่ี้มีรายไดต่้อปี 500,000 บาทข้ึนไป (รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 42,000 บาท) 

3. มีประวติัการท างานไม่ต ่ากว่า 3 ปี 

4. มีใบแสดงการเสียภาษี ภงด.90/91/50 หรือ 50 ทวิ ยอ้นหลงั 3 ปี 
5. เป็นผูท่ี้มีเงินฝากในบญัชี / สลากออมสินไม่ต ่ากวา่ 800,000 บาท และมีรายการเดินบญัชีไม่ต ่ากวา่ 3 ปี 

หมายเหตุ  

1. กรณีผูค้  ้าประกนัไม่ใช่บิดามารดา จะตอ้งเขียนหนงัสือช้ีแจงเหตุผลวา่ท าไมบิดามารดาไม่สามารถค ้าประกนัใหไ้ด ้และ

ท าไมตอ้งใหบุ้คคลท่ีไม่ใช่บิดามารดาเป็นผูค้  ้าประกนั โดยจะตอ้งยื่นหนงัสือรับรองการท างานของบิดามารดาดว้ย เพ่ือ

เป็นหลกัฐานแสดงวา่มีรายไดไ้ม่เพียงพอตามเง่ือนไขจริง  

2. บญัชีเงินฝากของผูค้  ้ าประกนัควรเป็นบญัชีท่ีมีเงินฝากเขา้อย่างต่อเน่ืองมากกว่า 3 ปี หากมีการโอนเงินก้อนใหญ่ 

(มากกวา่ 1 แสนบาทข้ึนไป) เขา้มาทีเดียว จะตอ้งเขียนหนงัสือช้ีแจงท่ีมาของเงินกอ้นนั้นอยา่งชดัเจน พร้อมแนบหลกัฐาน

ประกอบ 



 

 
 

เอกสารของผู้สมัคร หมายเหตุ 
 ใบสมัคร ใบสมัครของสถาบันที่ต้องการสมัคร สามารถขอรับได้ที่เจเอ็ดดูเคช่ัน หรือ 

ทางอีเมล์ ask@jeducation.com  
กรอกข้อมลูด้วยการพิมพ์และสง่ไฟล์ใบ
สมคัรกลบัมาให้เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจเช็ค
ก่อนจะปรินท์และเซ็นช่ือ 

 หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

กรณีจบการศึกษาแล้ว 

 หนงัสือรับรองจบการศกึษา / ประกาศนียบตัร ของสถาบนัการศกึษาระดบัสงูสดุ 
 

กรณีที่ก าลังจะจบการศึกษา 
 หนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษา ระบเุดือนและปีทีค่าดวา่ 
        จะส าเร็จการศกึษา 

 หากก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั ให้ยื่นหนงัสือรับรอง 
        จบการศกึษาและTranscript ของระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายด้วย  

กรณีจบมหาวิทยาลัยก่อน 4 ปี  หรือ
เกินกว่า 4 ปี ต้องเขียนหนังสืออธิบาย
เหตผุลอยา่งชดัเจน 
 
กรณีที่จบการศึกษามานานกว่า 5 ปี 
ต้องมีจดหมายชีแ้จงประวตัิการท างาน
โดยละเอียด รวมถึงความจ าเป็นในการ
ไปศึกษาต่อที่ญ่ีปุ่ นและเป้าหมายหลัง
จบการศกึษาที่ชดัเจน 

หลักฐานแสดงผลการเรียน 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

ใบแสดงผลการเรียนระดับสูงสุดจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด   

 ใบ ร.บ.  หรือ Transcript    
 

หนังสือรับรองการศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่น  
(ภาษาญ่ีปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
ฉบับจริง) 

หนังสือรับรองจากสถาบันที่ท่านศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 

• ระบชุื่อหลกัสตูร / ระดบั / ชื่อหนงัสือเรียน / อตัราการเข้าเรียน / ผลการเรียน / 
วนัที่เร่ิมและจบหลกัสตูร และจ านวนรวมชัว่โมงเรียน ขัน้ต ่า 150 ชัว่โมงและเทียบเทา่ N5 

กรณีที่ เป็นนักเรียนของ Jeducation 
Center เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมหนังสือ
รับรองให้ 

หนังสือรับรองผลสอบวัดระดับ 
(JLPT / JTest)  
(ฉบับจริง *ถ้ามี) 

หนังสือรับรองผลสอบวัดระดับ พร้อมผลคะแนน กรณีที่เคยสอบแตไ่มผ่่าน ให้น าใบ
แสดงผลคะแนนมายื่นด้วย 

หนังสือรับรองการท างาน 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

หนังสือรับรองการท างานจากที่ท างาน  

• ระบตุ าแหน่งงาน / ระยะเวลาการท างาน และเงินเดือน 
กรณีที่เร่ิมท างานก่อนเรียนจบต้องมี
จดหมายชีแ้จงเหตผุลโดยละเอียด 

หนังสือเดินทาง 
(ส าเนา) 

ส าเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าทุกเล่ม 

• หน้าแรกที่มีรูปถ่ายผู้ ถือหนงัสือเดินทาง  

• หน้าวีซา่ญ่ีปุ่ น และหน้าที่มีประทบัวนัที่เข้า-ออกประเทศญ่ีปุ่ นทกุหน้า  
    (โดยต้องเห็นตวัเลขในตราประทบัอยา่งชดัเจน) 

• หนงัสือเดินทางต้องเหลืออายกุารใช้งานมากกวา่ 2 ปีขึน้ไป 

กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มที่มีประทับ
วันที่ เข้า-ออกประเทศญ่ีปุ่ นสูญหาย 
จะต้องเขียนหนังสืออธิบายประวตัิการ
เข้ า -ออกป ระเทศ ญ่ี ปุ่ น  พ ร้อมยื่ น
หลกัฐานประกอบ เชน่ E-ticket 

แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
(ภาษาไทยฉบับจริง) 

คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
สามารถขอคดัได้จากที่วา่การอ าเภอหรือที่วา่การเขตใกล้บ้าน  
หรือ BMA Express ตามสถานีรถไฟฟ้า สยาม หมอชิต วงเวียนใหญ่ อดุมสขุ 

 

รูปถ่าย 9 ใบ รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี พืน้หลังสืขาวหรือสีฟ้าอ่อนเท่านัน้  
ขนาด 1 นิว้คร่ึง (3X4 ซม.) 

• แตง่กายสภุาพ ไมต้่องใสช่ดุครุย ถ่ายไว้ไมเ่กิน 3 เดือน 

• เขียนชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษให้ตรงตามหนงัสือเดินทางไว้หลงัรูปทกุใบ 

• กรุณาดขูนาดรูปที่ถกูต้องในชอ่งหมายเหต ุ  
(*mm = มิลลิเมตร) 

ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
(ภาษาไทย ส าเนา) 

เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล    

   

mailto:ask@jeducation.com


 

หมายเหตุ 
 เอกสารใดที่ต้องการรับคืนกรุณาแจ้งลว่งหน้า 
 เอกสารทัง้หมดต้องมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

 
 
 

 เอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น (บางสถาบนัต้องแปลเป็นภาษาองักฤษและญ่ีปุ่ น)    
 ทางโรงเรียนอาจขอเอกสารหรือจดหมายชีแ้จงเพ่ิมเติม ในกรณีที่จ าเป็น 
 กรณีผู้ค า้ประกนัอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญ่ีปุ่นเจเอ็ดดูเคช่ัน  เป็นตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นโดยตรง 

ผู้สมัครจึงไม่ต้องเสียค่าด าเนินการใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารไปญ่ีปุ่น 
 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่นเจเอ็ดดูเคช่ัน 
287 อาคารลิเบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 23 ห้อง 2303 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท์:   02-267-7726 ตอ่ 101-106 
Website : www.jeducation.com     Email : ask@jeducation.com      Line : @jeducation 

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อยู่ในประเทศไทย หมายเหตุ 
 หนังสือรับรองการท างาน 

(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 
กรณีพนักงานบริษัท, ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  

• หนงัสือรับรองการท างานออกโดยหน่วยงาน  ระบตุ าแหน่งงาน / ระยะเวลาการ
ท างาน และเงินเดือน 
กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  

• หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ใบอนญุาตประกอบกิจการ หรือส าเนา
ทะเบียนการค้า ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ 

ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยควรเป็นบคุคลที่
มีรายได้ตอ่ปีมากกกวา่ 500,000 บาท  
(รายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 42,000 บาท) 
และมีประวตัิการท างานไมต่ ่ากวา่ 3 ปี 
 

หนังสือรับรองการเสียภาษีเงนิได้ 
บุคคลธรรมดา (ส าเนา) 

แบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาประจ าปี (ภงด.90 หรือ 91) หรือ
หนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 

ปีลา่สดุ (จงัหวดัอื่น ๆ) 
ย้อนหลงั 3 ปี (Tokyo, Saitama, 
Yamanashi) 

หนังสือรับรองเงนิฝากธนาคาร 
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง) 

หนังสือรับรองเงนิฝากธนาคาร โดยเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ าที่
สามารถถอนออกมาใช้ได้ / หนังสือรับรองพันธบัตรรัฐบาล / หนังสือรับรอง
สลากออมสิน ออกโดยธนาคาร 

• จ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 8 แสนบาท   

• ต้องระบชุื่อเจ้าของบญัชี / เลขที่บญัชี / จ านวนเงินฝากยอดลา่สดุ (สกลุเงินบาท) 

กรณีที่ธนาคารไม่ระบุเลขที่บญัชีมาให้
จะต้องออกใบรับรองมาใหม ่
 
กรณีเป็นชื่อบคุคลอ่ืนหรือชื่อร่วมต้อง
เขียนจดหมายชีแ้จง 
 

สมุดบัญชีเงนิฝาก  
(ส าเนา) 

สมุดบัญชีเงนิฝากทุกหน้า หรือส าเนาสลากออมสิน หรือส าเนาพันธบัตร 
ยอดเงินลา่สดุในสมดุบญัชีจะต้องตรงกบัยอดเงินในหนงัสือรับรองเงินฝากธนาคาร 

ย้อนหลงั 6 เดือน (จงัหวดัอื่น ๆ) 
ย้อนหลงั 3 ปี (Tokyo, Saitama, 
Yamanashi) หรือใช้ Bank Statement 
(ภาษาองักฤษ) แทนได้ 

แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)  
(ภาษาไทยฉบับจริง) 

พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติซึ่งห่างไม่เกิน 2 ล าดับชัน้   

 คดัแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ของผู้สมคัรและผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย  
รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง  

สามารถขอคดัได้จากที่วา่การอ าเภอหรือที่วา่การเขตใกล้บ้าน หรือ BMA Express 
ตามสถานีรถไฟฟ้า สยาม หมอชิต วงเวียนใหญ่ อดุมสขุ 

 

ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
(ภาษาไทย ส าเนา) 

เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล  

ภาคเรียนมกราคม ภาคเรียนเมษายน ภาคเรียนกรกฎาคม ภาคเรียนตลุาคม 
เอกสารออกหลงั 15 กรกฎาคม เอกสารออกหลงั 1 ตลุาคม เอกสารออกหลงั 15 มกราคม เอกสารออกหลงั 16 เมษายน 

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

