
 

 
เง่ือนไขการรับสมคัรเรียนภาษาระยะยาวที่ประเทศญ่ีปุ่น 
Unitas Japanese Language School (Yamanashi) 
 
คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 

1. ผูส้มคัรมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป 
2. จบการศึกษาอย่างนอ้ยมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือก าลงัจะจบการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายในภาคเรียน

ท่ีจะไปเรียนต่อ   
3. ผูส้มคัรตอ้งมีประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่นอย่างน้อย 150 ชัว่โมง หรือหนงัสือรับรองผลสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น 

JLPT N5 หรือผลสอบ JTest ระดบั F ข้ึนไป 
 
*หมายเหตุ กรณีท่ีอาย ุ30 ปีข้ึนไป จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ผูส้มคัรตอ้งมีประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่นอย่างน้อย 150 ชัว่โมง หรือหนงัสือรับรองผลสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น 
JLPT N5 หรือผลสอบ JTest ระดบั F ข้ึนไป 

2. มีประวติัการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัญ่ีปุ่น 
3. มีเป้าหมายหลงัเรียนจบอยา่งชดัเจน 

 
คุณสมบัตขิองผู้ค า้ประกนั (ผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่าย) 

1. พ่อแม่ พ่ีนอ้ง หรือญาติท่ีห่างไม่เกิน 2 ล าดบัขั้น 
2. เป็นผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 42,000 บาท และมีรายไดต่อปีมากกวา่ 500,000 บาท 
3. มีประวติัการท างานไม่ต ่ากวา่ 3 ปี 
4. มีหลกัฐานแสดงการเสียภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 หรือหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 50 ทวิ 

ยอ้นหลงั 3 ปี 
5. เป็นผูท่ี้มีเงินฝากในบญัชีไม่ต ่ากวา่ 800,000 บาท และรายการเดินบญัชีไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 

 
*หมายเหตุ  

1. กรณีผูค้  ้าประกนัไม่ใช่พ่อแม่ ตอ้งเขียนหนงัสือช้ีแจงเหตุผลว่าท าไมพ่อแม่ไม่สามารถค ้าประกนัได ้และท าไมตอ้ง
ใหบุ้คคลท่ีไม่ใช่พ่อแม่เป็นผูค้  ้าประกนั 

2. กรณีผูค้  ้าประกนัไม่ใช่พ่อแม่ตอ้งยื่นหนงัสือรับรองการท างานของพ่อแม่และหลกัฐานการเสียภาษีบุคคลธรรมดา 
ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 หรือหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 50 ทวิ ยอ้นหลงั 3 ปี และหนงัสือรับรองเงินฝาก พร้อม
กบัรายการเดินบญัชีไม่ต ่ากวา่ 1 ปี เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่มีรายไดไ้ม่เพียงพอตามเง่ือนไข 

3. บญัชีเงินฝากของผูค้  ้าประกนัควรเป็นบญัชีท่ีมีเงินฝากเขา้อย่างต่อเน่ืองมากกว่า 1 ปี หากมีการโอนเงินจ านวนมาก
ตอ้งท าหนงัสือช้ีแจง้ท่ีมาของเงิน พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ 
 



 

เอกสารของผู้สมคัร หมายเหตุ 
ใบสมัคร ใบสมคัรของสถาบนัท่ีตอ้งการสมคัร สามารถขอรับไดท้างอีเมล 

ask@jeducation.com 
พิมพเ์ท่านั้น แล้วปรินท์ออกมาเซ็นช่ือ
ตามพาสปอร์ต ดว้ยปากกาหมึกด า 

หลกัฐานการศึกษาระดบัสูงสุด 
(ภาษาองักฤษฉบบัจริง) 

กรณจีบการศึกษาแล้ว 

 หนงัสือรับรองจบการศึกษา / ประกาศนียบตัร ของสถาบนัการศึกษาสูงสุด 
 
กรณทีี่ก าลงัจะจบการศึกษา 

 หนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุเดือนและปีท่ีคาดวา่
จะจบการศึกษา 
 หากก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั ตอ้งยื่นหนงัสือรับรองจบ
การศึกษาและ Transcript ของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายดว้ย 

กรณีจบมหาวิทยาลยัก่อน 4 ปี หรือเกิน
กว่า 4 ปี ตอ้งท าหนังสืออธิบายเหตุผล
อยา่งชดัเจน 
 
กรณีท่ีจบการศึกษามานานกวา่ 5 ปี ตอ้ง
ท าจดหมายช้ีแจงประวติัการท างานโดย
ละเอียด รวมถึงความจ าเป็นในการไป
ศึกษาต่อท่ีญ่ีปุ่ นและเป้าหมายหลงัจบ
การศึกษาท่ีชดัเจน 

หลกัฐานแสดงผลการเรียน 
(ภาษาองักฤษฉบบัจริง) 

ใบแสดงผลการเรียนระดบัสูงสุดจากสถาบันการศึกษาระดบัสูงสุด 

 ใบ ร.บ. หรือ Transcript 
 

หนังสือรับรองการเรียนภาษาญี่ ปุ่น 
(ภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษฉบบัจริง) 

หนังสือรับรองจากสถาบันที่ผู้สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น 

 ระบุช่ือหลกัสูตร / ระดบั / ช่ือหนังสือเรียน / อตัราการเขา้เรียน / ผลการเรียน /    
วนัเร่ิมและจบหลกัสูตร และจ านวนรวมชัว่โมงเรียน ขั้นต ่า 150 ชัว่โมง 

กรณีท่ี เ ป็นนัก เ รียนของ Jeducation 
Center เจ้าหน้าท่ีจะจัดเตรียมหนังสือ
รับรองการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นให้ 

หนังสือรับรองผลสอบ พร้อมคะแนน
สอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น *ถา้มี   
(ภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษฉบบัจริง) 

หนังสือรับรองผลสอบ พร้อมคะแนนสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น 

 สอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น JLPT / EJU / J.TEST / JPT / BJT/JLRT / NAT-TEST 
หรือ JLCT 

กรณีท่ีเคยสอบ แต่ไม่ผ่าน ให้น าใบ
แสดงผลคะแนนสอบมายืน่ 

หนังสือรับรองการท างาน 
(ภาษาองักฤษฉบบัจริง) 

หนังสือรับรองการท างานจากที่ท างาน 

 ระบุต  าแหน่งงาน / ระยะเวลาการท างาน และเงินเดือน 
กรณีท่ีเร่ิมท างานก่อนจบการศึกษาตอ้ง
ท าจดหมายช้ีแจงเหตุผลโดยละเอียด 

หนังสือเดนิทาง (ส าเนา) ส าเนาหนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าทุกเล่ม 

 หนา้แรกท่ีมีรูปถ่ายผูถื้อหนงัสือเดินทาง 
 หนา้วีซ่าญ่ีปุ่ น และหนา้ท่ีมีประทบัวนัท่ีเขา้-ออกประเทศญ่ีปุ่ นทุกหนา้  
(โดยตอ้งเห็นตวัเลขในตราประทบัอยา่งชดัเจน) 
 หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านมากกวา่ 2 ปีข้ึนไป 

กรณีท่ีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า หรือเล่ม
ท่ีมีประทบัวนัท่ีเขา้-ออกญ่ีปุ่ นสูญหาย
ตอ้งท าหนังสืออธิบายประวติัการเข้า-
ออกประเทศญ่ีปุ่ น พร้อมยื่นหลักฐาน
ประกอบ เช่น e-ticket 

แบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) 
(ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษฉบบัจริง) 

คดัแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) 
สามารถขอคดัไดจ้ากท่ีวา่การอ าเภอ หรือท่ีวา่การเขตใกลบ้า้น 

 

รูปถ่าย 9 ใบ รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี พืน้หลงัสีขาว หรือสีฟ้าอ่อนเท่านั้น ขนาด 1 นิว้คร่ึง  

 แต่งกายสุภาพ ไม่ตอ้งสวมชุดครุย ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 
 เขียนช่ือนามสกุลภาษาองักฤษให้ตรงตามหนงัสือเดินทางไวห้ลงัรูปทุกใบ 
 กรุณาดูขนาดรูปท่ีถูกตอ้งในช่องหมายเหตุ > 

 
(*mm = มิลลิเมตร) 

ใบเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ (ส าเนา) กรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล  

 
 
 
 



 

เอกสารของผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ยู่ในประเทศไทย หมายเหตุ 
หนังสือรับรองการท างาน 
(ภาษาองักฤษฉบบัจริง) 

กรณเีป็นพนักงานบริษทั, ข้าราชการ หรือรัฐวสิาหกจิ 

 หนังสือรับรองการท างานออกโดยหน่วยงาน ระบุต  าแหน่งงาน / ระยะเวลาการ
ท างาน และเงินเดือน 

กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตัว 

 หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือส าเนา
ทะเบียนการคา้ ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ 

ผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายควรเป็นผู ้ท่ีมี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 42,000 บาท 
และมีรายไดต่อปีมากกวา่ 500,000 บาท 
 
มีประวติัการท างานไม่ต  ่ากวา่ 3 ปี 

หลกัฐานแสดงการเสียภาษส่ีวนบุคคล 
(ส าเนา) 

แบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปี (ภงด.90 หรือ 91) หรือ หนังสือ
รับรองการหักภาษ ีณ ที่จ่าย 50 ทว ิ 

ยอ้นหลงั 3 ปี 

หนังสือรับรองเงนิฝากธนาคาร 
(ภาษาองักฤษฉบบัจริง) 

หนังสือรับรองเงินฝากธนาคารโดยเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจ าที่สามารถ
ถอนออกมาใช้ได้ / หนังสือรับรองพันธบัตรรัฐบาล / หนังสือรับรองสลากออมสิน 
หรือสลาก ธกส. ออกโดยธนาคาร 

 จ านวนเงินไม่ต  ่ากวา่ 8 แสนบาท 
 ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี / เลขท่ีบญัชี / จ  านวนเงินฝากยอดล่าสุด (ต้องเป็นสกุล
เงนิบาทเท่านั้น) 

กรณีท่ีธนาคารไม่ระบุเลขท่ีบญัชีมาให้
จะตอ้งออกหนงัสือรับรองมาใหม่ 
 
กรณีเป็นช่ือบุคคลอ่ืน หรือช่ือร่วมตอ้ง
ท าจดหมายแจง้โดยละเอียด 

สมุดบัญชีเงนิฝาก (ส าเนา) สมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า หรือส าเนาพันธบัตรรัฐบาล หรือรับรองสลากออมสิน 
หรือสลาก ธกส. 

 ยอดล่าสุดในสมุดบญัชีตอ้งตรงกบัยอดเงินในหนงัสือรับรองเงินฝากธนาคาร 

ยอ้นหลงั 1 ปี 

แบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) 
(ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษฉบบัจริง) 

คดัแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) 

 สามารถขอคดัไดจ้ากท่ีวา่การอ าเภอ หรือท่ีวา่การเขตใกลบ้า้น 
พ่อแม่ พีน้่อง หรือญาติที่ห่างไม่เกนิ 2 ล าดบัขั้น 

 คดัแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ของผูส้มคัรและผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่าย 
รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

ใบเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ (ส าเนา) กรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล  
 
หมายเหตุ 

 เอกสารใดท่ีตอ้งการรับคืน กรุณาแจง้ล่วงหนา้ 
 เอกสารทั้งหมดตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

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

 เอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ตอ้งแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
 ทางโรงเรียนอาจขอเอกสาร หรือจดหมายช้ีแจงเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีจ  าเป็น 
 กรณีผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอด็ดูเคช่ัน เป็นตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นโดยตรง 

ผู้สมัครจึงไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารไปญี่ปุ่น 
 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอด็ดูเคช่ัน  
สาขาสีลม: 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 

Tel: 02-2677726 ต่อ 101 – 104 Website: www.jeducation.com Email: ask@jeducation.com Line: @jeducation  

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

