เงื่อนไขการรับสมัครเรียนภาษาระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่น
Osaka YMCA
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. ผูส้ มัครมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังจะจบการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภายในภาคเรี ยน
ที่จะไปเรี ยนต่อ
*หมายเหตุ กรณี ที่อายุ 30 ปี ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. ผูส้ มัครต้องมีประวัติการเรี ยนภาษาญี่ ปุ่ นอย่างน้อย 150 ชัว่ โมง หรื อหนังสื อรับรองผลสอบวัดระดับภาษาญี่ ปุ่ น
JLPT N5 หรื อผลสอบ JTest ระดับ F ขึ้นไป
2. มีประวัติการทางานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น
3. มีเป้าหมายหลังเรี ยนจบอย่างชัดเจน
คุณสมบัตขิ องผู้คา้ ประกัน (ผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่าย)
1. พ่อแม่ พี่นอ้ ง หรื อญาติที่ห่างไม่เกิน 2 ลาดับขั้น
2. เป็ นผูท้ ี่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 42,000 บาท และมีรายไดต่อปี มากกว่า 500,000 บาท
3. มีประวัติการทางานไม่ต่ากว่า 3 ปี
4. มีหลักฐานแสดงการเสี ยภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 หรื อหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย 50 ทวิ
ปี ล่าสุ ด
5. เป็ นผูท้ ี่มีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ากว่า 800,000 บาท และรายการเดินบัญชีไม่ต่ากว่า 6 เดือน

เอกสารของผู้สมัคร
ใบสมัคร
หลักฐานการศึกษาระดับสู งสุ ด
(ภาษาอังกฤษฉบับจริ ง)

ใบสมัครของสถาบันที่ตอ้ งการสมัคร สามารถขอรับได้ทางอีเมล
ask@jeducation.com
กรณีจบการศึกษาแล้ว
 หนังสื อรับรองจบการศึกษา / ประกาศนียบัตร ของสถาบันการศึกษาสูงสุด
กรณีที่กาลังจะจบการศึกษา
หนังสื อรับรองสถานภาพการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ระบุเดื อนและปี ที่คาดว่า
จะจบการศึกษา
หากกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัย ต้องยื่นหนังสื อรับรองจบ
การศึกษาและ Transcript ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย

หลักฐานแสดงผลการเรียน
ใบแสดงผลการเรียนระดับสู งสุ ดจากสถาบันการศึกษาระดับสู งสุ ด
(ภาษาอังกฤษฉบับจริ ง)
 ใบ ร.บ. หรื อ Transcript
หนั ง สื อรั บ รองการเรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น หนังสื อรับรองจากสถาบันที่ผ้ สู มัครเรียนภาษาญี่ปุ่น
(ภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อภาษาอังกฤษฉบับจริ ง)  ระบุชื่อหลักสู ตร / ระดับ / ชื่ อหนังสื อเรี ยน / อัตราการเข้าเรี ยน / ผลการเรี ยน /
วันเริ่ มและจบหลักสู ตร และจานวนรวมชัว่ โมงเรี ยน ขั้นต่า 150 ชัว่ โมง
หนังสื อรับรองผลสอบ พร้ อมคะแนน หนังสื อรับรองผลสอบ พร้ อมคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น *ถ้ามี
 สอบวัดระดับภาษาญี่ ปุ่น JLPT / EJU / J.TEST / JPT / BJT/JLRT / NAT-TEST
(ภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อภาษาอังกฤษฉบับจริ ง)
หรื อ JLCT
หนังสื อรับรองการทางาน
หนังสื อรับรองการทางานจากที่ทางาน
(ภาษาอังกฤษฉบับจริ ง)
 ระบุตาแหน่งงาน / ระยะเวลาการทางาน และเงินเดือน
หนังสื อเดินทาง (สาเนา)
สาเนาหนังสื อเดินทางเล่ มปัจจุบัน และเล่ มเก่ าทุกเล่ ม
 หน้าแรกที่มีรูปถ่ายผูถ้ ือหนังสื อเดินทาง
 หน้าวีซ่าญี่ปุ่น และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า-ออกประเทศญี่ปนทุ
ุ่ กหน้า
(โดยต้องเห็นตัวเลขในตราประทับอย่างชัดเจน)
 หนังสื อเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
แบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
(ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษฉบับจริ ง) สามารถขอคัดได้จากที่วา่ การอาเภอ หรื อที่วา่ การเขตใกล้บา้ น
รูปถ่ าย 9 ใบ
รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี พืน้ หลังสี ขาว หรื อสี ฟ้าอ่ อนเท่ านั้น ขนาด 1 นิว้ ครึ่ง
 แต่งกายสุ ภาพ ไม่ตอ้ งสวมชุดครุ ย ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 เขียนชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงตามหนังสื อเดินทางไว้หลังรู ปทุกใบ
 กรุ ณาดูขนาดรู ปที่ถูกต้องในช่องหมายเหตุ >

หมายเหตุ
พิมพ์เท่านั้น แล้วปริ นท์ออกมาเซ็นชื่ อ
ตามพาสปอร์ต ด้วยปากกาหมึกดา
กรณี จบมหาวิทยาลัยก่อน 4 ปี หรื อเกิน
กว่า 4 ปี ต้องทาหนังสื ออธิ บายเหตุผล
อย่างชัดเจน
กรณี ที่จบการศึกษามานานกว่า 5 ปี ต้อง
ทาจดหมายชี้แจงประวัติการทางานโดย
ละเอียด รวมถึ งความจาเป็ นในการไป
ศึ ก ษาต่ อที่ ญี่ปุ่นและเป้ าหมายหลังจบ
การศึกษาที่ชดั เจน

กรณี ที่ เ ป็ นนั ก เรี ยนของ Jeducation
Center เจ้า หน้า ที่ จ ะจัด เตรี ย มหนังสื อ
รับรองการเรี ยนภาษาญี่ปนให้
ุ่
กรณี ที่ เ คยสอบ แต่ ไ ม่ ผ่ า น ให้ น าใบ
แสดงผลคะแนนสอบมายืน่
กรณี ที่เริ่ มทางานก่อนจบการศึกษาต้อง
ทาจดหมายชี้แจงเหตุผลโดยละเอียด
กรณี ที่หนังสื อเดิ นทางเล่มเก่า หรื อเล่ม
ที่มีประทับวันที่เข้า-ออกญี่ปุ่นสู ญหาย
ต้องทาหนังสื ออธิ บายประวัติการเข้า ออกประเทศญี่ปุ่น พร้ อมยื่นหลัก ฐาน
ประกอบ เช่น e-ticket

(*mm = มิลลิเมตร)
ใบเปลีย่ นชื่ อ – นามสกุล (สาเนา)

กรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุล

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
หนังสื อรับรองการทางาน
(ภาษาอังกฤษฉบับจริ ง)

หลักฐานแสดงการเสียภาษีส่วนบุคคล
(สาเนา)
หนังสื อรับรองเงินฝากธนาคาร
(ภาษาอังกฤษฉบับจริ ง)

สมุดบัญชีเงินฝาก (สาเนา)

แบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
(ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษฉบับจริ ง)

ใบเปลีย่ นชื่ อ – นามสกุล (สาเนา)

กรณีเป็ นพนักงานบริษทั , ข้ าราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจ
หนังสื อรั บรองการทางานออกโดยหน่ วยงาน ระบุตาแหน่ งงาน / ระยะเวลาการ
ทางาน และเงินเดือน
กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั หรื อใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ หรื อสาเนา
ทะเบียนการค้า ซึ่ งออกโดยหน่วยงานราชการ
แบบการเสี ย ภาษีเงินได้ บุค คลธรรมดาประจ าปี (ภงด.90 หรื อ 91) หรื อ หนังสื อ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
หนังสื อรับรองเงินฝากธนาคารโดยเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรื อฝากประจาที่สามารถ
ถอนออกมาใช้ ได้ / หนังสื อรั บรองพันธบัตรรัฐบาล / หนังสื อรั บรองสลากออมสิ น
หรื อสลาก ธกส. ออกโดยธนาคาร
 จานวนเงินไม่ต่ากว่า 8 แสนบาท
 ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี / เลขที่ บญ
ั ชี / จานวนเงิ นฝากยอดล่าสุ ด (ต้ องเป็ นสกุล
เงินบาทเท่ านั้น)
สมุ ดบัญชี เงินฝากทุ กหน้ า หรื อสาเนาพันธบัตรรั ฐบาล หรื อรั บรองสลากออมสิ น
หรื อสลาก ธกส.
 ยอดล่าสุ ดในสมุดบัญชี ตอ้ งตรงกับยอดเงินในหนังสื อรับรองเงินฝากธนาคาร
คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
 สามารถขอคัดได้จากที่วา่ การอาเภอ หรื อที่วา่ การเขตใกล้บา้ น
พ่อแม่ พีน่ ้ อง หรื อญาติที่ห่างไม่ เกิน 2 ลาดับขั้น
 คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ของผูส้ มัครและผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุล

หมายเหตุ
 เอกสารใดที่ตอ้ งการรับคืน กรุ ณาแจ้งล่วงหน้า
 เอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ภาคเรียนมกราคม
ภาคเรียนเมษายน
ภาคเรียนกรกฎาคม
เอกสารออกหลัง 15 กรกฎาคม
เอกสารออกหลัง 15 กันยายน
เอกสารออกหลัง 15 มกราคม
 เอกสารที่เป็ นภาษาไทย ต้องแปลเป็ นภาษาญี่ปนุ่
 ทางโรงเรี ยนอาจขอเอกสาร หรื อจดหมายชี้ แจงเพิ่มเติม ในกรณี ที่จาเป็ น
 กรณี ผรู้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยควรเป็ นผู้ที่ มี
รายได้ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 42,000 บาท
และมีรายไดต่อปี มากกว่า 500,000 บาท
มีประวัติการทางานไม่ต่ากว่า 3 ปี
ปี ล่าสุ ด
กรณี ที่ธนาคารไม่ระบุเลขที่บญั ชี มาให้
จะต้องออกหนังสื อรับรองมาใหม่
กรณี เป็ นชื่ อบุคคลอื่น หรื อชื่ อร่ วมต้อง
ทาจดหมายแจ้งโดยละเอียด
ย้อนหลัง 6 เดือน

ภาคเรียนตุลาคม
เอกสารออกหลัง 16 เมษายน

ศูนย์ แนะแนวศึกษาต่ อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เป็ นตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นโดยตรง
ผู้สมัครจึงไม่ ต้องเสี ยค่ าบริการใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่ าจัดส่ งเอกสารไปญี่ปุ่น
ศู นย์ แนะแนวศึกษาต่ อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สาขาสีลม: 287 อาคารลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500
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