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       Kaisei Education Group
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 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไคเซ อะคาเดม ี



　

         "ใบรับรองคุณสมบติัการมีสิทธ์ิพ  านกัอาศยั" คือ

　         เป็นเอกสารท่ีทางส านกังานตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นไดท้  าการพิจารณาตดัสินและออกเอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีจ าเป็นในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าเพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ

　         ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่ใบรับรองน้ีพร้อมกบั "ใบอนุญาตเขา้รับการศึกษา" ของโรงเรียนน้ีต่อสถานทูตญ่ีปุ่ นในประเทศของท่าน เพ่ือท าการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนในการยื่นใบสมัครถึงการเข้ารับการศึกษา

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง

　ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รับการศึกษาในโรงเรียนของเรา จ  าเป็นตอ้งยื่นใบสมคัรเป็นอนัดบัแรก
และจะท าการสอบสมัภาษณ์, การสมัภาษณ์โดยใชโ้ทรศพัท/์อินเตอร์เน็ตณ สถานท่ีในประเทศนั้นๆพร้อมกบัรับใบสมคัรท่ีไดก้รอกขอ้ความไวเ้รียบร้อยแลว้

หลงัจากนั้นจะรับการยื่นเอกสารท่ีจ าเป็นเป็นอนัดบัต่อไป

โรงเรียนสอนภาษาญีปุ่่น ไคเซ อะคาเดมีผู้สมคัร

②รับและตรวจเช็คเนือ้หาใบสมคัร 

④รับการสอบ  

(การสอบสัมภาษณ์เป็นหลกั)  

⑤กรณีทีส่อบผ่าน รวบรวมเอกสารทีจ่ าเป็นและ

ยืน่ต่อโรงเรียน 

⑥รับและตรวจเช็คเนือ้หาของเอกสาร ตัดสินว่า

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

⑦ยืน่ค าร้องขอใบรับรองคุณสมบัติการมสิีทธ์ิ

พ านักอาศัยต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 

⑨ออกใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธ์ิ

พ านักอาศัยมาที่โรงเรียน 

⑩แจ้งการรับใบรับรองคุณสมบัติการมสิีทธ์ิ

พ านักอาศัยไปยงัผู้ยืน่ค าร้อง 

⑫หลงัจากยืนยันการช าระแล้ว ส่งใบรับรอง

คุณสมบัติการมีสิทธ์ิพ านักอาศัยและใบอนุญาตเข้ารับ
การศึกษาที่โรงเรียนแห่งน้ีไปยังผู้สมัคร 

⑬ถือใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธ์ิพ านักอาศัยและ

ใบอนุญาตเข้ารับการศึกษา เพื่อย่ืนค าร้องขอวีซ่าต่อ
สถานทูตญ่ีปุ่ นในต่างประเทศ 

⑭เมื่อได้รับการออกวีซ่าแล้ว  ติดต่อเร่ืองวันเวลาและ

ช่ือเที่ยวบินในการออกเดินทางต่อทางโรงเรียน 

⑮วนัออกเดนิทางมาประเทศญี่ปุ่น 

①ยืน่ใบสมคัร 

③ติดต่อเร่ืองวธีิการสอบ, วนัเวลา,                         

สถานทีด่ าเนินการสอบ 

⑪ช าระ "ค่าการสอบ" , "ค่าเข้ารับการศึกษา" , "ค่า

วิชาเรียน" , "ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ" ต่อโรงเรียน 

⑧รับการยื่นค าร้องขอใบรับรองคุณสมบัติ

การมีสิทธ์ิพ านักอาศัย,เร่ิมการพจิารณาตัดสิน 

⑯ไปรับทีส่นามบิน 

(ขอ้ควรระวงั) 
จากขั้นตอน ⑧ "รับการยืน่ค าร้องขอใบรับรองคุณสมบติัการมีสิทธ์ิพ  านกัอาศยั" ถึง ⑨ "ออกใบรับรองคุณสมบติัการมีสิทธ์ิพ  านกัอาศยั" นั้นใชเ้วลาประมาณ 2 เดือน ในการยืน่ค าร้อง
นั้น ส าหรับผูท่ี้ไม่มีหนงัสือเดินทาง จะตอ้งด าเนินเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐของประเทศของท่านถึงขั้นตอนท่ี ⑬ "ยืน่ค าร้องขอวีซ่า" และรับการออกหนงัสือเดินทางให้ โปรดระวงั 
วนัหมดอายขุอง "ใบรับรองคุณสมบติัการมีสิทธ์ิพ  านกัอาศยั" นั้นจะไม่มีผลการใช ้หากไม่ด าเนินการยืน่ขอเขา้ประเทศณ สนามบินของญ่ีปุ่นหรืออ่ืนๆภายใน 3 เดือนหลงัจากวนัท่ีออก 
"ใบรับรองคุณสมบติัการมีสิทธ์ิพ  านกัอาศยั"  
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1. การจัดตั้งคอร์ส/ช่วงเวลาการเข้ารับการศึกษา

2. เวลาการเข้าเรียน

3. คุณสมบัติการยื่นสมัคร

4. ช่วงเวลายื่นสมัคร/ค่าการสอบ

ค่าการสอบ : 20,000 เยน(เท่ากนัทั้งสองคอร์ส)

5. วธีิการยื่นสมัคร
　(1) ยื่นสมคัรโดยผูย้ื่นสมคัรมายื่นท่ีโรงเรียนดว้ยตนเอง :

　(2) ยื่นสมคัรโดยผูเ้ป็นตวัแทนมายื่นท่ีโรงเรียน :

　

　

　(3) ยื่นสมคัรทางไปรษณีย ์:

*แต่ละคอร์สจะเสร็จส้ินการศึกษาในเดือนมีนาคม

1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม

 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน

ช่วงเวลายื่นสมคัร

ส าหรับผูท่ี้สอบผา่นการสอบ(การสมัภาษณ์กบัตวัผูส้มคัร, การสมัภาษณ์ผูส้นบัสนุนทางการเงิน), ทางโทรศพัทห์รือทางอินเตอร์เน็ตในสถานท่ีของประเทศนั้นๆ
กรุณาส่งเอกสารท่ีจ าเป็นทางไปรษณียใ์หม้าถึงโรงเรียนภายในระยะเวลาการยื่นสมคัรท่ีก าหนดไว้

ก่อนอ่ืน กรุณาติดต่อทางโรงเรียนมาทางอีเมล ์(nihongo@kaisei-group.co.jp)
กรุณาน าเอกสารท่ีจ าเป็นพร้อมกบัใบมอบฉนัทะ(แบบฟอร์มท่ีก าหนดเอง)จากผูส้มคัรมายื่นแสดงท่ีโรงเรียน

*"ค่าการสอบ" นั้นจะรับช าระพร้อมกบั "ค่าเขา้รับการศึกษา" , "ค่าวิชาเรียน" , "ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ"
*กรณีท่ีไม่มีความจ าเป็นในการยื่นค  าร้องขอใบรับรองคุณสมบติัการมีสิทธ์ิพ  านกัอาศยั เวลาในการยื่นสมคัรจะแตกต่างไป กรุณาติดต่อสอบถามทางโรงเรียนในรายละเอียด

　(1) เป็นผูท่ี้จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการศึกษาท่ีมีระยะเวลารวม 12 ปีตามหลกัสูตรการศึกษาภาคปกติจากประเทศท่ีเป็นถ่ินก าเนิดหรือจากต่างประเทศ

　(2) มีผูท่ี้สามารถรับภาระค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งแน่นอนทั้งค่าใชจ่้ายทางการศึกษาและการด ารงชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาต่อในประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นผูท่ี้สามารถให้การรับรองได้

　(3) เป็นผูท่ี้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นตามหลกัสูตรของโรงเรียน 150 ชัว่โมงข้ึนไป และมีความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นโดยผ่านการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นในระดบั N5 ข้ึนไป

*เง่ือนไขท่ีสามารถยอมรับไดส้ าหรับการเป็นตวัแทนคือเป็นผูท่ี้รับภาระคา่ใชจ่้ายในการพกัอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นของผูส้มคัรตามกฎขอ้บงัคบั หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของผูส้มคัร
*อาจมีกรณีท่ีตอ้งยืน่แสดงเอกสารท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้งระหว่างผูส้มคัรกบัผูเ้ป็นตวัแทน

ก่อนอ่ืน กรุณาติดต่อทางโรงเรียนมาทางอีเมล ์(nihongo@kaisei-group.co.jp)
หลงัจากนั้น กรุณาน าเอกสารท่ีจ าเป็นและหนงัสือเดินทางมายื่นแสดงท่ีโรงเรียน

ระบบ 5 วนัต่อหน่ึงสปัดาห์(จนัทร์-ศุกร์)

คอร์ส ศึกษาต่อ 1.5 ปี

คอร์ส ศึกษาต่อ 2 ปี

คอร์ส

13:15　-　16:45

9:00　-　12:30

1.5 ปี

2 ปี

ระยะเวลาการศึกษา

เดือนตุลาคม

เดือนเมษายน

เวลาเข้ารับการศึกษา

รวม
100 คน

จ ำนวนทีร่บั

คอร์ส ศึกษาต่อ 1.5 ปี

คอร์ส ศึกษาต่อ 2 ปี

คอร์ส

ผูท่ี้ประสงคจ์ะเรียนภาษาญ่ีปุ่ น, ศึกษาต่อยงัมหาวิทยาลยั/
บณัฑิตวิทยาลยัของญ่ีปุ่ น, สถานศึกษาวิชาชีพ

กลุม่เป้ำหมำย

ช้ันเรียนภาคเช้า

ช้ันเรียนภาคบ่าย
จะท าการแยกชั้นเรียนโดยดูจากผลการสอบวดัระดบัหลงัจากมาถึงญ่ีปุ่ น
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6. การช าระค่าการศึกษา
คอร์ส ศึกษาต่อ 2 ปี (เร่ิมเขา้ศึกษาเดือนเมษายน)

คอร์ส ศึกษาต่อ 1.5 ปี (เร่ิมเขา้ศึกษาเดือนตุลาคม)

8. เกี่ยวกับการคืนเงนิช าระ

ช่ือธนาคาร : THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.(SWIFT NO.:　BOTKJPJT)
(ธนาคารมิซูบิชิโตเกียว UFJ)

ช่ือสาขา : Toyonaka Branch (สาขาโทโยนาคา)

สถานท่ีตั้งธนาคาร : 1-10-3 Honmachi Toyonaka Osaka 560-0021 JAPAN

730,000 เยน
50,000 เยน

600,000 เยน

*"ค่าการสอบ","ค่าเขา้รับการศึกษา","ค่าวิชาเรียน","ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ" นั้นจะขอรับการช าระเม่ือมีการแจง้การออก "ใบรับรองคุณสมบติัการมีสิทธ์ิพ  านกัอาศยั" จากส านกังานตรวจคนเขา้เมือง

　กรุณาช าระค่าการศึกษาโดยโอนเงินเขา้หมายเลขบญัชีธนาคารท่ีทางโรงเรียนก าหนดจากประเทศของท่าน กรุณาโอนเงินโดยใชช่ื้อของตวัผูส้มคัรเอง

7. เกี่ยวกับการช าระค่าการศึกษา

-20,000 เยน

ค่าการสอบ 20,000 เยน
เร่ิมเข้าศึกษา ปีที่ 1

รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รวม

　(1) "คา่การสอบ" , "คา่เขา้รับการศึกษา" , "คา่วิชาเรียน" , "คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ" ท่ีไดช้ าระมาคร้ังหน่ึงแลว้ ตามกฎระเบียบแลว้จะไม่ท  าการคืนเงินท่ีช าระนั้น

1,055,000 เยน
75,000 เยน

60,000 เยน
20,000 เยน

(1-2 นาคาซาคินิชิ,3 คิตะคุ,โอซากา้ชิ,โอซากา้ รหสัไปรษณีย ์530-0015 ประเทศญ่ีปุ่ น)

(1-10-3 ฮอนมาจิ โทโยนาคา โอซากา้ รหสัไปรษณีย ์560-0021 ประเทศญ่ีปุ่ น)
หมายเลขโทรศพัทธ์นาคาร :

　(4) เก่ียวกบัการคืนเงินช าระ "คา่วิชาเรียน" , "คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ" ของกรณีนกัศึกษาท่ีไดรั้บวีซ่าการเขา้ประเทศและเดินทางมาถึงญ่ีปุ่ นแลว้นั้นออกจากการศึกษากลางคนั

　　  เน่ืองจากสามารถพิจารณาไดห้ลากหลายกรณี ก่อนอ่ืนจ าเป็นตอ้งปรึกษากบัทางโรงเรียนก่อน

+81-6-6854-1761

หมายเลขบญัชี : A/C. No.593- 3004978 (ฝากประจ า 3004978)
ช่ือเจา้ของบญัชี : SEIGAKUSYA CO.,LTD.   (บริษทัเซกะคุชะ จ ากดั)

ท่ีอยู่ผูรั้บ  1-2 Nakazaki-nishi, 3 Kita-ku, Osaka 530-0015 Japan

*กรุณาช าระเงินโดยการโอนเงินเขา้ธนาคารภายในวนัท่ีทางโรงเรียนไดก้  าหนดตามกฎขอ้บงัคบั
*กรุณารับภาระในการช าระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทั้งส้ิน
*รับเฉพาะเงินเยนญ่ีปุ่ นเท่านั้น

　(5) กรณีท่ีไดมี้การเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั/บณัฑิตวิทยาลยั(นกัศึกษาวิจยั)หรือสถานศึกษาวิชาชีพ จะท าการคืนเงินของ "คา่วิชาเรียน" , "คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ" ในส่วนของภาคเรียนต่อไปท่ีไดรั้บการช าระแลว้

*ทางโรงเรียนจะท าการเรียกช าระในแต่ละปีการศึกษา

*ในหมวด "ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ" นั้นรวมค่าวสัดุการเรียน,ค่ากิจกรรมในชั้นเรียน, ค่าเขา้รับการตรวจสุขภาพและอ่ืนๆ
   ค่าใบสมคัรและค่ารับการสอบของการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น/การสอบเพ่ือการศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่ นนั้นไม่รวมอยูณ่ ท่ีน้ี

　(2) หลงัจากการช าระเงินแลว้ ในกรณีท่ีมีเหตุผลในการปฏิเสธการเขา้รับการศึกษาท่ีทางโรงเรียนยอมรับว่าเป็นเหตุผลท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้หรือกรณีท่ีไม่ไดรั้บการออกวีซ่าจากสถานทูตญ่ีปุ่ น /
         สถานกงสุลญ่ีปุ่ นท่ีมีขอบขา่ยอ านาจในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ ทางโรงเรียนจะท าการคืนเงินช าระคา่การศึกษาท่ีนอกเหนือจาก "คา่การสอบ" , "คา่เขา้รับการศึกษา"
         คา่ธรรมเนียมท่ีจ าเป็นทั้งส้ินในขั้นตอนการคืนเงินช าระนั้นจะถือให้ผูส้มคัรเป็นผูรั้บภาระ
         ในกรณีดงักล่าว กรุณาคืน "ใบอนุญาตเขา้รับการศึกษา" และ "ใบรับรองคุณสมบติัการมีสิทธ์ิพ  านกัอาศยั" แก่ทางโรงเรียน
　(3) กรณีท่ีไม่มีการช าระเงินภายในช่วงเวลาท่ีทางโรงเรียนก าหนด จะถือว่ายกเลิกการเขา้รับการศึกษา โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการช าระเงินจากต่างประเทศ

　　  กรุณาระมดัระวงัท่ีจะด าเนินขั้นตอนการส่งเงินแต่เน่ินๆ

ปีที่ 2 รวม

เร่ิมเข้าศึกษา ปีที่ 1

1,380,000 เยน
100,000 เยน

1,200,000 เยน
60,000 เยน
20,000 เยน

60,000 เยน

50,000 เยน
600,000 เยน

325,000 เยน
25,000 เยน

300,000 เยน
-

650,000 เยน

ปีที่ 2

730,000 เยน
50,000 เยน

600,000 เยน
60,000 เยน

รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าวชิาเรียน

ค่าเข้ารับการศึกษา
ค่าการสอบ

900,000 เยน

-

-

ค่าวชิาเรียน
ค่าเข้ารับการศึกษา
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9. เกี่ยวกับผู้สนับสนุนทางการเงนิ

1. เอกสารท่ีเขียนดว้ยภาษาต่างประเทศนั้น กรุณาแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นทั้งหมดและแนบเอกสารแปลนั้นส่งมาพร้อมกนัดว้ย ขอ้ความท่ีแปลกรุณาใชก้ระดาษ A4

    (ห้ามใชท้ั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ)

  ขอ้ความท่ีไดรั้บการแปล กรุณาระบุให้ชดัแจง้ถึงช่ือหน่วยงานสงักดัของผูแ้ปล, หมายเลขโทรศพัท,์ วนัท่ีและลงลายมือช่ือ/ประทบัตรา

2. ช่องกรอกท่ีอยู(่ท่ีอยูข่องผูส้มคัร,ท่ีอยูข่องครอบครัว,สถานท่ีตั้งของโรงเรียน,สถานท่ีตั้งของบริษทัฯลฯ)นั้นกรุณากรอกอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์

    (กรอกบา้นเลขท่ีหรืออ่ืนๆ)

3. จุดท่ีมีการเขียนแกน้ั้นกรุณาอยา่ใชน้ ้ายาลบค าผิด กรุณาแกโ้ดยขีดเส้นตรงสองเส้นคร่อมตวัอกัษรท่ีเขียนผิดและประทบัตราก ากบั

4. กรณียืน่ส าเนาเอกสาร ตามกฎระเบียบ กรุณาใชก้ระดาษ A4 กรุณาอยา่ขยายหรือยอ่เอกสารท่ีถ่ายส าเนานั้น

    กรณีท่ีตน้ฉบบัมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดA4 กรุณาถ่ายส าเนาโดยปรับขนาดให้เท่ากบัตน้ฉบบั

5. เอกสาร/วสัดุขอ้มูลท่ียืน่แสดงต่อส านกังานตรวจคนเขา้เมืองนั้นจะไม่ท  าการคืนให้ไม่วา่กรณีใดๆยกเวน้ใบประกาศนียบตัรจบการศึกษาตน้ฉบบั

6. ในการยืน่สมคัรนั้น จ  าเป็นตอ้งมีความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นโดยผ่านการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นเทียบเท่าในระดบั N 5

    ในกรณีท่ีไม่มีคุณสมบติัท่ีอยูใ่นขอบข่ายดงักล่าวน้ีอาจไม่สามารถท าการรับการยืน่สมคัรได ้นอกจากน้ีในกรณีท่ีไม่มีเอกสารอยา่งเป็นทางการท่ีแสดงถึงความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น

    จ  าเป็นตอ้งมีประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีมากกวา่ 150 ชัว่โมงเป็นอยา่งนอ้ยท่ีสุด

7. กรณีท่ีพบวา่เน้ือหาในเอกสารนั้นมีการบิดเบือนหรือเป็นเทจ็ ทางโรงเรียนไม่สามารถรับการยืน่สมคัรได้

　     (1) รับภาระค่าการศึกษา/ค่าการด ารงชีพของนกัศึกษา

เกี่ยวกับเอกสารยื่นแสดง

　     (2) ด าเนินการช้ีแนะต่อนกัศึกษาใหมี้สมาธิทุ่มเทจิตใจในการเรียน

     　(3) รับผิดชอบเก่ียวกบัตวัของนกัศึกษา (ปัญหาต่างๆดา้นการเรียนหรือดา้นการด ารงชีพ)

(ข้อควรระวงัเกี่ยวกบัการยื่นแสดงเอกสาร)

 　　ผูส้นบัสนุนทางการเงินคือผูท่ี้รับผิดชอบถึงท่ีสุดเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะกล่าวดงัต่อไปน้ี ในระหว่างท่ีนกัศึกษา (ผูส้มคัร) ท าการศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนแห่งน้ี

ผูส้นบัสนุนทางการเงินนั้นจ ากดัอยูใ่นผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งเกินพอ สามารถท่ีจะรับภาระค่าใชจ่้ายทางดา้นการศึกษาและการด ารงชีพของนกัศึกษาไดเ้ท่าท่ีท าได ้เพื่อเป็นการ
รับรองถึงความสามารถในการเป็นผูส้นบัสนุนทางการเงิน จึงขอความกรุณาให้ท่านท่ีเป็นผูส้นบัสนุนทางการเงินยืน่แสดงเอกสารในแต่ละประเภท ตามปกติแลว้ ผูส้นบัสนุนทางการเงินนั้นส่วน
ใหญ่จะเป็นบุคคลในครอบครัว(บิดา,  มารดา, สามี, ภรรยา)ของนกัศึกษา ทั้งน้ี ผูส้นบัสนุนทางการเงินนั้นไม่จ าเป็นตอ้งพ านกัอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีการวางแผนสนบัสนุนทาง
การเงินโดยมองลู่ทางจากรายไดใ้นการท างานพิเศษท่ีญ่ีปุ่นของนกัศึกษานั้นเป็นวธีิการท่ีไม่สามารถยอมรับได ้
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1. เอกสารทีเ่กี่ยวกับผู้สมัคร(ตัวนักศึกษาเอง)
(1) ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งยื่นแสดง

(2) ส่ิงท่ีตอ้งยื่นแสดงตามความจ าเป็น

ผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานกรุณายืน่แสดง(ใชใ้บเอกสารท่ีมีหวัจดหมายของบริษทั)หากมีนามบตัรกรุณายืน่แสดงดว้ย

กรุณายืน่แสดง ในกรณีผูส้มคัรก าลงัท าการศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัหรืออ่ืนๆในปัจจุบนั

⑩

⑨

กรุณาถ่ายส าเนาหนงัสือเดินทางทุกหนา้รวมถึงหนา้ท่ีติดรูปถ่ายดว้ย

⑫

⑧
ใบรับรองเก่ียวกบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นหรือ
ใบรับรองเก่ียวกบัประวติัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่ น

ใบรับรองผลคะแนนประวติัการศึกษาขั้นสุดทา้ย(ตน้ฉบบั)

ใบประกาศนียบติัจบการศึกษาของประวติัการศึกษาขั้น
สุดทา้ยหรือใบประกาศนียบติัจบการศึกษา(ตน้ฉบบั)

รูปถ่าย 6 รูป (แนวตั้ง 4cm × แนวนอน 3cm)

ใบรับรองการท างานในปัจจุบนั

ใบค าปฏิญาณตน

ใบประวติัส่วนตวั

กรุณายืน่แสดงใบรับรองท่ีมีผลคะแนนท่ีแสดงขอ้มูลทั้งหมดตั้งแต่ปีท่ี1จนถึงปีจบการศึกษา

ใบประกาศนียบติัจบการศึกษา(ตน้ฉบบั)นั้นจะส่งคืนให้หลงัจากการพิจารณาตดัสินของส านกังานตรวจคนเขา้เมือง

กรุณาใชรู้ปถ่ายท่ีถ่ายภายใน 3 เดือน
กรุณาเขียนช่ือท่ีดา้นหลงัรูปถ่าย

กรุณาใชใ้บช้ีแจงเหตุผลในการเขา้รับการศึกษาท่ีทางโรงเรียนก าหนด หลงัจากตรวจเช็คยนืยนัในเน้ือหาแลว้ กรุณาลง
ลายมือช่ือ/ประทบัตรา
-แนะน าตนเองอยา่งคร่าวๆ
-ประสงคจ์ะเรียนอะไรในญ่ีปุ่ นและเหตุใดถึงคิดวา่ส่ิงนั้นจึงมีความจ าเป็นในการเรียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น
-ในอนาคตจะน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในญ่ีปุ่ นนั้นไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไรและประสงคจ์ะท างานประเภทใด
-ในปัจจุบนั ในการศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่ นนั้นไดใ้ชค้วามเพียรพยายามอยา่งไรอยู ่กรุณาระบุในรายละเอียดอยา่งชดัเจน

ผูส้มคัรนั้นเขียนดว้ยมือและหลงัจากตรวจเช็คยนืยนัในเน้ือหาแลว้ กรุณาลงลายมือช่ือ/ประทบัตรา ทั้งน้ี ในส่วนของ 
"ลายมือช่ือผูส้นบัสนุนทางการเงิน" นั้น ตวัผูส้นบัสนุนทางการเงินกรุณาลงลายมือช่ือ/ประทบัตราดว้ยตนเอง

กรุณาใชใ้บประวติัส่วนตวัท่ีทางโรงเรียนก าหนด
ประวติัการศึกษานั้น กรุณากรอกโดยละเอียดทั้งส้ินตั้งแต่โรงเรียนประถมศึกษาจนถึงการศึกษาขั้นสุดทา้ย
กรณีท่ีมีช่วงท่ีวา่งงานในประวติัการท างาน กรุณาแนบเอกสารอธิบายมาดว้ย

⑦

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน

ใบช้ีแจงเหตุผลในการเขา้รับการศึกษา

กรุณายืน่แสดงผลการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นหรือหากมีบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ, ใบรับรองการสอบ
ผ่าน, ผลคะแนนหรืออ่ืนๆของ J-TEST กรุณายืน่แสดงดว้ย ผูท่ี้เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีประเทศของตนเองกรุณาให้ทาง
โรงเรียนท่ีตนเรียนนั้นออกใบรับรองท่ีระบุถึงช่วงระยะเวลาการเรียน, จ านวนชัว่โมงของชั้นเรียน(ชัว่โมงเรียนโดยรวม
มีมากกวา่ 150 ชัว่โมง), คะแนนการเรียน, เรียนภาคกลางวนั/ภาคกลางคืน ฯลฯ

⑥

⑤

④

กรุณาถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั

⑪

① ใบสมคัรเขา้รับการศึกษา(ติดรูปถ่าย) กรุณาใชใ้บสมคัรเขา้รับการศึกษาท่ีทางโรงเรียนก าหนด

③

②

ส าเนาหนงัสือเดินทาง

ใบรับรองการศึกษาในปัจจุบนัและใบรับรองผลคะแนนการเรียน
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2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนทางการเงนิ
<เอกสารท่ีจ  าเป็นกรณีท่ีผูส้นบัสนุนทางการเงินพ านกัอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น>
(1) ส่ิงท่ีตอ้งยื่นแสดง

(2) ส่ิงท่ีตอ้งยื่นแสดงตามความจ าเป็น

*เอกสารท่ีเก่ียวกบัผูส้นบัสนุนทางการเงินนั้นกรุณายื่นแสดงเอกสารท่ีออกใหภ้ายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ียื่นเอกสาร

กรณีท่ีผูส้นบัสนุนทางการเงินเป็นบุคคลในครอบครัวของผูส้มคัร กรุณายืน่แสดงเอกสารอยา่งเป็นทางการท่ีรับรอง
ความสมัพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว(ใบทะเบียนครอบครัว, สูติบตัร, ใบทะเบียนความสมัพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว
, อ่ืนๆ)หลงัจากตรวจเช็คยนืยนัในเน้ือหาแลว้กรุณาลงลายมือช่ือ/ประทบัตรา

เอกสารรับรองความเก่ียวขอ้งระหวา่งผูส้มคัรกบัผูส้นบัสนุน
ทางการเงิน

②

จ าเป็นตอ้งยืน่แสดงเอกสารท่ีระบุรายไดต่้อปีซ่ึงออกให้โดยหน่วยงานดา้นการภาษีหรือใบรับรองรายไดต่้อปีท่ีออกให้
โดยบริษทั กรุณายืน่แสดงเอกสารท่ีระบุจ  านวนเงินซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุดในระยะเวลา 3 ปี

เอกสารเพ่ือรับรองวา่มีความสามารถในการส่งเงินขา้มประเทศไดต้ามก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ กรุณาแนบส าเนาสมุด
บญัชีเงินฝากมาดว้ย

กรุณาใชใ้บการสนบัสนุนทางการเงินท่ีทางโรงเรียนก าหนด
กรุณาอธิบายถึงความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัร, ความเป็นมาท่ีน ามาสู่การเป็นผูส้นบัสนุนทางการเงิน, วิธีการใน
การสนนัสนุนและอ่ืนๆ หลงัจากตรวจเช็คยนืยนัในเน้ือหาแลว้กรุณาลงลายมือช่ือ/ประทบัตรา

กรุณายืน่แสดงกรณีท่ีผูส้นบัสนุนทางการเงินเป็นผูด้  าเนินธุรกิจส่วนบุคคล

ใบรับรองยอดเงินคงเหลือสูงสุดในบญัชีเงินฝาก(ตน้ฉบบั)

①

ใบรับรองการช าระภาษีหรือใบรับรองรายได้

เอกสารรับรองการท างานในปัจจุบนั
ในเอกสารรับรองนั้นจ าเป็นตอ้งมีการเขียนแสดงเดือนปีท่ีเร่ิมเขา้ท างาน, ระยะเวลาในการท างาน, เน้ือหาของงาน, 
สถานภาพต าแหน่งงานฯลฯ(ใชใ้บเอกสารท่ีมีหวัจดหมายของบริษทั) หากมีนามบตัรกรุณายืน่แสดงดว้ย

⑤

อาจมีกรณีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งยืน่แสดงวสัดุเอกสารท่ีระบุเน้ือหาของการด าเนินงานธุรกิจท่ีผูส้นบัสนุนทางการเงินนั้น
ปฏิบติังานหรือบริหารงานอยู่

แนะน าบริษทั/โบรชวัร์ของบริษทัหรืออ่ืนๆ⑩

⑨

⑧

⑥

กรุณายืน่แสดงกรณีผูส้นบัสนุนทางการเงินเป็นเจา้หนา้ท่ีในองคก์รธุรกิจใดๆ

กรุณาถ่ายส าเนาบตัรประชาชนทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงับตัร

ส าเนาใบอนุญาตการด าเนินธุรกิจ

ส าเนาหนงัสือส าเนา(มีตราประทบั)จดทะเบียนนิติบุคคล

ส าเนาบตัรประชาชน

④

③

ใบการสนบัสนุนทางการเงิน
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<เอกสารท่ีจ  าเป็นในกรณีท่ีผูส้นบัสนุนทางการเงินพ านกัอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น>

(1) ส่ิงท่ีตอ้งยื่นแสดง

(2) ส่ิงท่ีตอ้งยื่นแสดงตามความจ าเป็น

*เอกสารท่ีเก่ียวกบัผูส้นบัสนุนทางการเงินนั้นกรุณายื่นแสดงเอกสารท่ีออกใหภ้ายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ียื่นเอกสาร
*จุดประทบัตรานั้น กรุณาประทบัตราดว้ยตราประทบัเดียวกนักบั "ใบรับรองจดทะเบียนตราประทบั"

อาจมีกรณีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งยืน่แสดงรูปถ่ายท่ีผูส้นบัสนุนทางการเงินถ่ายร่วมกบัผูส้มคัรหรืออ่ืนๆส าหรับถือเป็น
วสัดุเอกสารเพ่ือการอธิบายเพ่ิมเติมถึงความสมัพนัธ์เก่ียวดอง

กรุณายืน่แสดง "ใบรับรองจดทะเบียนตราประทบั(印鑑登録証明書)" ท่ีออกให้โดยหมู่บา้น/ต าบล/เขต/อ าเภอ

"ใบรับรองภาษีอากร(課税証明書)" หรือ "ใบรับรองการช าระภาษีถ่ินท่ีอยู(่住民税納税証明書)" ท่ีออกให้โดย
หมู่บา้น/ต าบล/เขต/อ าเภอ หรือ "ใบรับรองการช าระภาษี (1) (2) (納税証明書（その1）（その2）)" ท่ีออกให้โดย
ส านกังานภาษี
ซ่ึงไม่วา่จะเป็นกรณีใด ลว้นเป็นเอกสารท่ีตอ้งระบุ "รายไดโ้ดยรวมต่อปีของรายบุคคล"

อ่ืนๆ เอกสารท่ีเห็นวา่มีความจ าเป็นในการอธิบาย
ความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัร

แนะน าบริษทั/โบรชวัร์ของบริษทัหรืออ่ืนๆ

ใบทะเบียนบา้น(住民票)หรือใบรับรองขอ้มูลท่ีบนัทึกอยู่
ในการลงทะเบียนชาวต่างชาติ
(外国人登録原票記載事項証明書)

เอกสารท่ีจ  าเป็นตอ้งระบุจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนทุกคน

กรุณายืน่แสดงตน้ฉบบัท่ีออกให้โดยสถาบนัการเงิน

กรุณายืน่แสดงใบรับรองอยา่งเป็นทางการท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวทะเบียนบา้น(戸口簿), 
ทะเบียนครอบครัว(戸籍謄本)

กรุณาใชใ้บการสนบัสนุนทางการเงินท่ีทางโรงเรียนก าหนด
กรุณาอธิบายถึงความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัร, ความเป็นมาท่ีน ามาสู่การเป็นผูส้นบัสนุนทางการเงิน, วิธีการในการ
สนบัสนุนและอ่ืนๆ จุดท่ีประทบัตรานั้น กรุณาประทบัตราดว้ยตราประทบัเดียวกนักบั "ใบรับรองจดทะเบียนตรา
ประทบั(印鑑登録証明書)"

กรณีเป็นเจา้หนา้ท่ีของบริษทั             →　หนงัสือส าเนาจดทะเบียน(登記簿謄本)

กรณีเป็นผูบ้ริหารกิจการของตนเอง　→　หนงัสือแจง้(ต่อรัฐ)เพ่ือการช าระภาษี(ส่วนท่ีเป็นส าเนา) (確定申告書)

                                                                   *ส่วนท่ีมีประทบัตราของส านกังานภาษี

　　　　　　　　　　　　                 　*หลงัจากตรวจเช็คยนืยนัตน้ฉบบัแลว้จะส่งกลบัคืน

กรณีเป็นพนกังานบริษทั　　             →　ใบรับรองการท างานในปัจจุบนั

ใบรับรองจดทะเบียนตราประทบั(印鑑登録証明書)

ใบรับรองการท างานในปัจจุบนั
(อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีแสดงในดา้นขวามือ)

ใบรับรองภาษีอากร(การช าระภาษี) (課税（納税）証明書)

อาจมีกรณีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งยืน่แสดงวสัดุเอกสารท่ีระบุเน้ือหาของการด าเนินงานธุรกิจท่ีผูส้นบัสนุนทางการเงินนั้น
ปฏิบติังานหรือบริหารงานอยู่

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

ใบรับรองยอดเงินคงเหลือสูงสุดในบญัชีเงินฝาก(ตน้ฉบบั)

เอกสารรับรองความเก่ียวขอ้งระหวา่งผูส้มคัรกบัผูส้นบัสนุน
ทางการเงิน

ใบการสนบัสนุนทางการเงิน
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