เงื่อนไขการรับสมัครเรียนภาษาระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่น
ผู้สมัคร
1. ผูท้ ี่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
3. ผูท้ ี่มีประวัติการเรี ยนภาษาญี่ปนอย่
ุ่ างน้อย 150 ชัว่ โมง หรื อมีผลสอบวัดระดับ JLPT N5 หรื อผลสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่าระดับ
JLPT N5 ขึ้นไป
*กรณี ที่อายุเกิน 30 ปี ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. มีประวัติการทางานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น
2. ผูท้ ี่มีประวัติการเรี ยนภาษาญี่ปนอย่
ุ่ างน้อย 150 ชัว่ โมง หรื อมีผลสอบวัดระดับ JLPT N5 หรื อผลสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่าระดับ
JLPT N5 ขึ้นไป
3. มีเป้าหมายหลังจากเรี ยนภาษาที่ญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
ผู้คา้ ประกัน
1. บิดา-มารดาของผูส้ มัคร หรื อญาติสนิทคนใดคนหนึ่ง (บางสถาบันต้องเป็ นบิดา-มารดาเท่านั้น)
2. เป็ นผูท้ ี่มีรายได้ต่อปี 500,000 บาทขึ้นไป (รายได้ต่อเดือนมากกว่า 42,000 บาท)
3. มีประวัติการทางานไม่ต่ากว่า 3 ปี
4. มีใบแสดงการเสี ยภาษี ภงด.90/91/50 หรื อ ทวิ 50 ย้อนหลัง 3 ปี (หากไม่มีกรุ ณาปรึ กษาเจ้าหน้าที่)
5. เป็ นผูท้ ี่มีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ากว่า 800,000 บาท และมีรายการเดินบัญชีไม่ต่ากว่า 1 ปี
หมายเหตุ
1. กรณี ผคู ้ ้ าประกันไม่ใช่บิดามารดา จะต้องเขียนหนังสื อชี้แจงเหตุผลว่าทาไมบิดามารดาไม่สามารถค้ าประกันให้ได้ และ
ทาไมต้องให้บคุ คลที่ไม่ใช่บิดามารดาเป็ นผูค้ ้ าประกัน โดยจะต้องยื่นหนังสื อรับรองการทางานของบิดามารดาด้วย เพื่อเป็ น
หลังฐานแสดงว่ามีรายได้ไม่เพียงพอตามเงื่อนไขจริ ง
2. บัญชีเงินฝากของผูค้ ้ าประกันควรเป็ นบัญชีที่มีเงินฝากเข้าอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี หากมีการโอนเงินก้อนใหญ่เข้ามา
ทีเดียว จะต้องเขียนหนังสื อชี้แจงที่มาของเงินก้อนนั้นอย่างชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ

เอกสารของผู้สมัคร
ใบสมัคร

ใบสมัครของสถาบันทีต่ ้องการสมัคร สามารถขอรับได้ทเี่ จเอ็ดดูเคชั่น
หรือทางอีเมล์ ask@jeducation.com

หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)

กรณีจบการศึกษาแล้ว
• หนังสือรับรองจบการศึกษา/ประกาศนียบัตร ของสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด
กรณีทก่ี าลังจะจบการศึกษา
• หนังสือรับรองสถานภาพการเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา ระบุเดือนและปี ทคี่ าดว่า
จะสาเร็จการศึกษา
• หากกาลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ให้ใช้หนังสือรับรองจบ
การศึกษา และ Transcript ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นด้วย

หลักฐานแสดงผลการเรียน
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)
หนังสือรับรองการศึกษา
ภาษาญี่ปุ่น
(ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
ฉบับจริง)
หนังสือรับรองผลสอบวัดระดับ
(JLPT)
(ฉบับจริง *ถ้ ามี)
หนังสือรับรองการทางาน
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)

หนังสือเดินทาง
(สาเนา)

หมายเหตุ
กรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์และส่งไฟล์ใบ
สมัครกลับมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเช็ค
ก่อนจะปริน้ ท์และเซ็นชื่อ
กรณี จ บมหาวิ ท ยาลัย ก่ อ น 4 ปี หรื อ
เกินกว่า 4 ปี ต้องเขียนหนังสืออธิบ าย
เหตุผลอย่างชัดเจน
กรณี ที่ จ บการศึ ก ษามานานกว่ า 5 ปี
ต้องมีจดหมายชีแ้ จงประวัติการทางาน
โดยละเอียด รวมถึงความจาเป็ นในการ
ไปศึกษาต่อที่ญ่ี ป่ ุนและเป้าหมายหลัง
จบการศึกษาที่ชดั เจน

ใบแสดงผลการเรียนระดับสูงสุดจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด
• ใบร.บ. หรือ Transcript
หนังสือรับรองจากสถาบันทีศ่ ึกษาภาษาญี่ปุ่น
• ระบุช่อื หลักสูตร ระดับ ชั่วโมงเรียน ชื่อหนังสือเรียน อัตราการเข้าเรียน ผลการเรียน
วันเริ่มและจบหลักสูตร (จานวนชั่วโมงเรียนรวมไม่ต่ากว่า 150 ชั่วโมง)

กรณี ที่ เป็ นนั ก เรี ย นของ Jeducation
Center เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมหนังสือ
รับรองให้

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

กรณี ที่ เคยสอบแต่ ไ ม่ ผ่ า น ให้น าใบ
แสดงผลคะแนนมายื่นด้วย

กรณีพนักงานบริษัท, ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
• หนังสือรับรองการทางานออกโดยหน่วยงาน ระบุตาแหน่ง/ ระยะเวลาการทางาน/
เงินเดือน
กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ใบอนุญาตประกอบกิจการ/ สาเนาทะเบียน
การค้า ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ
สาเนาหนังสือเดินทางเล่มปั จจุบันและเล่มเก่าทุกเล่ม
• หน้าแรกที่มีรูปถ่ายผูถ้ ือหนังสือเดินทาง
• หน้าวีซ่าญี่ป่ นุ และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า-ออกประเทศญี่ป่ นุ ทุกหน้า
(โดยต้องเห็นตัวเลขในตราประทับอย่างชัดเจน)

กรณี ที่ เริ่มท างานก่ อนเรีย นจบ ต้องมี
จดหมายชีแ้ จงเหตุผลโดยละเอียด

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

คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
สามารถขอคัดได้จากที่ว่าการอาเภอ หรือที่ว่าการเขตใกล้บา้ น

รูปถ่าย 9 ใบ

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี พืน้ หลังสืขาวหรือสีฟ้าอ่อนเท่านั้น
ขนาด 1 นิว้ ครึ่ง (3x4 ซม.)
• แต่งกายสุภาพ ไม่ตอ้ งใส่ชดุ ครุย ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
• เขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ ให้ตรงตามหนังสือเดินทางที่หลังรูปทุกใบ
• กรุณาดูขนาดรูปถ่ายที่ถกู ต้องในช่องหมายเหตุ

กรณี ที่ ห นังสือเดิ น ทางเล่มที่ มีป ระทับ
วัน ที่ เข้า -ออกประเทศญี่ ปุ่ นสูญ หาย
จะต้องเขียนหนังสืออธิบายประวัติการ
เข้ า -ออกป ระเทศ ญี่ ปุ่ น พร้อ มยื่ น
หลักฐานประกอบ เช่น E-ticket

(*mm = มิลลิเมตร)
ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล
(ภาษาไทย สาเนา)

เฉพาะกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
หนังสือรับรองการทางาน
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)

หลักฐานแสดงการเสียภาษี
ส่วนบุคคล (สาเนา)

หมายเหตุ

กรณีพนักงานบริษัท, ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
• หนังสือรับรองการทางานออกโดยหน่วยงาน ระบุตาแหน่ง/ ระยะเวลาทางาน/
เงินเดือน
กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ใบอนุญาตประกอบกิจการ/ สาเนา
ทะเบียนการค้า ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ
แบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี (ภ.ง.ด.90 หรือ 91)/
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย (50 ทวิ)

ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต้องมีรายได้ต่อปี
มากกว่า 500,000 บาท
(รายได้ต่อเดือนมากกว่า 42,000 บาท)
และมีประวัติการทางานไม่ต่ากว่า 3 ปี

กรณีที่สมัครโรงเรียนในจังหวัด
Tokyo/ Saitama/ Yamanashi
ต้องยื่นเอกสารย้อนหลัง 3 ปี
จังหวัดอื่นๆ ยื่นเอกสารปี ล่าสุด

หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)

หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก จะต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา/
หนังสือรับรองพันธบัตรรัฐบาล/ หนังสือรับรองสลากออมสิน หรือ ธกส.
ซึ่งออกโดยธนาคาร
• ระบุช่อื เจ้าของบัญชี เลขที่บญ
ั ชี จานวนเงินฝากยอดล่าสุด สกุลเงินบาท
• จานวนเงินฝากไม่ต่ากว่า 800,000 บาท

กรณี ที่ธนาคารไม่ระบุช่ือเจ้าของบัญ ชี
เลขที่บัญ ชี จานวนเงินฝากยอดล่าสุด
มาให้ จะต้องออกใบรับรองใหม่

รายการเดินบัญชี
(Bank Statement)
(ภาษาอังกฤษฉบับจริง)

สมุดบัญชี/ Bank Statement/ สาเนาสลากออมสิน หรือ ธกส./ สาเนาพันธบัตร
รัฐบาล
• ยอดเงินล่าสุดจะต้องตรงกับยอดเงินในหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก

กรณีที่สมัครโรงเรียนในจังหวัด
Tokyo/ Saitama/ Yamanashi
ต้องยื่นเอกสารย้อนหลัง 1 ปี
จังหวัดอื่นๆ ยื่นเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน

แบบทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
สามารถขอคัดได้จากที่ว่าการอาเภอ หรือที่ว่าการเขตใกล้บา้ น
ฉบับจริง)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เฉพาะกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
(ภาษาไทย สาเนา)
หมายเหตุ
▪ เอกสารใดที่ตอ้ งการรับคืนกรุณาแจ้งล่วงหน้า
▪ เอกสารทัง้ หมดต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ภาคเรียนมกราคม
เอกสารออกหลัง 15 กรกฎาคม

ภาคเรียนเมษายน
เอกสารออกหลัง 15 กันยายน

ภาคเรียนกรกฎาคม
เอกสารออกหลัง 15 มกราคม

ภาคเรียนตุลาคม
เอกสารออกหลัง 16 เมษายน

▪ เอกสารที่เป็ นภาษาไทย จะต้องแปลเป็ นภาษาญี่ป่ นุ
▪ ทางโรงเรียนอาจขอเอกสารหรือจดหมายชีแ้ จงเพิ่มเติม ในกรณีที่จาเป็ น
▪ กรณีผคู้ า้ ประกันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ป่ นุ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ป่ นุ เจเอ็ดดูเคชั่น เป็ นตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ป่ นุ โดยตรง
ผู้สมัครจึงไม่ต้องเสียค่าดาเนินการใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารไปญี่ปุ่น
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
287 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ ชัน้ 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-267-7726 ต่อ 101-106

Website: www.jeducation.com

Email: ask@jeducation.com

Line: @jeducation

