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ขั้นตอนในการยื่นใบสมัครถึงการเข้ ารับการศึกษา
ท่านที่มีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรี ยนของเรา จาเป็ นต้องยื่นใบสมัครเป็ นอันดับแรก
และจะทาการสอบสัมภาษณ์, การสัมภาษณ์โดยใช้โทรศัพท์/อินเตอร์ เน็ตณ สถานที่ในประเทศนั้นๆพร้อมกับรับใบสมัครที่ได้กรอกข้อความไว้เรี ยบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นจะรับการยื่นเอกสารที่จาเป็ นเป็ นอันดับต่อไป

ผู้สมัคร
①ยืน
่ ใบสมัคร

โรงเรียนสอนภาษาญีป่ ุ่ น ไคเซ อะคาเดมี
②รับและตรวจเช็คเนือ้ หาใบสมัคร

④รับการสอบ

③ติดต่ อเรื่องวิธีการสอบ, วันเวลา,

(การสอบสั มภาษณ์ เป็ นหลัก)

สถานทีด่ าเนินการสอบ

⑤กรณีทสี่ อบผ่ าน รวบรวมเอกสารทีจ่ าเป็ นและ

⑥รับและตรวจเช็คเนือ้ หาของเอกสาร ตัดสิ นว่ า

ยืน่ ต่ อโรงเรียน

ผ่ าน/ไม่ ผ่าน

⑪ชาระ "ค่ าการสอบ" , "ค่ าเข้ ารับการศึกษา" , "ค่ า
วิชาเรียน" , "ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ" ต่ อโรงเรียน

⑬ถือใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์พานักอาศัยและ
ใบอนุญาตเข้ ารับการศึกษา เพื่อยื่นคาร้ องขอวีซ่าต่ อ
สถานทูตญี่ปุ่นในต่ างประเทศ
⑭เมื่อได้ รับการออกวีซ่าแล้ว ติดต่ อเรื่องวันเวลาและ

สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง

⑦ยืน่ คาร้ องขอใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์

⑧รับการยื่นคาร้ องขอใบรับรองคุณสมบัติ

พานักอาศัยต่ อสานักงานตรวจคนเข้ าเมือง

การมีสิทธิ์พานักอาศัย,เริ่มการพิจารณาตัดสิ น

⑩แจ้ งการรับใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์

พานักอาศัยไปยังผู้ยนื่ คาร้ อง

⑨ออกใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์
พานักอาศัยมาที่โรงเรียน

⑫หลังจากยืนยันการชาระแล้ว ส่ งใบรับรอง
คุณสมบัติการมีสิทธิ์พานักอาศัยและใบอนุญาตเข้ ารับ
การศึกษาที่โรงเรียนแห่ งนี้ไปยังผู้สมัคร

ชื่อเที่ยวบินในการออกเดินทางต่ อทางโรงเรียน

⑮วันออกเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น

⑯ไปรับทีส่ นามบิน

"ใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์ พานักอาศัย" คือ
เป็ นเอกสารที่ทางสานักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้ทาการพิจารณาตัดสิ นและออกเอกสาร ซึ่ งเป็ นเอกสารที่จาเป็ นในการยืน่ คาร้องขอวีซ่าเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
ผูส้ มัครจะต้องยืน่ ใบรับรองนี้ พร้อมกับ "ใบอนุญาตเข้ารับการศึกษา" ของโรงเรี ยนนี้ ต่อสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของท่าน เพื่อทาการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
(ข้อควรระวัง)
จากขั้นตอน ⑧ "รับการยืน่ คาร้องขอใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์พานักอาศัย" ถึง ⑨ "ออกใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์พานักอาศัย" นั้นใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ในการยืน่ คาร้อง
นั้น สาหรับผูท้ ี่ไม่มีหนังสื อเดินทาง จะต้องดาเนินเอกสารที่หน่วยงานของรัฐของประเทศของท่านถึงขั้นตอนที่ ⑬ "ยืน่ คาร้องขอวีซ่า" และรับการออกหนังสื อเดินทางให้ โปรดระวัง
วันหมดอายุของ "ใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์พานักอาศัย" นั้นจะไม่มีผลการใช้ หากไม่ดาเนินการยืน่ ขอเข้าประเทศณ สนามบินของญี่ปุ่นหรื ออื่นๆภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ออก
"ใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์พานักอาศัย"
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1. การจัดตั้งคอร์ ส/ช่ วงเวลาการเข้ ารับการศึกษา
คอร์ ส

เวลาเข้ ารับการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

คอร์ ส ศึกษาต่ อ 2 ปี

เดือนเมษายน

2 ปี

คอร์ ส ศึกษาต่ อ 1.5 ปี

เดือนตุลาคม

1.5 ปี

กลุม
่ เป้ำหมำย

จำนวนทีร่ ับ

ผูท้ ี่ประสงค์จะเรี ยนภาษาญี่ปุ่น, ศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุ่น, สถานศึกษาวิชาชีพ

รวม
100 คน

*แต่ละคอร์ สจะเสร็ จสิ้ นการศึกษาในเดือนมีนาคม

2. เวลาการเข้ าเรียน
ชั้นเรียนภาคเช้ า

9:00 - 12:30

ชั้นเรียนภาคบ่ าย

13:15 - 16:45

ระบบ 5 วันต่อหนึ่ งสัปดาห์(จันทร์ -ศุกร์)
จะทาการแยกชั้นเรี ยนโดยดูจากผลการสอบวัดระดับหลังจากมาถึงญี่ปุ่น

3. คุณสมบัติการยื่นสมัคร
(1) เป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการศึกษาที่มีระยะเวลารวม 12 ปี ตามหลักสู ตรการศึกษาภาคปกติจากประเทศที่เป็ นถิ่นกาเนิ ดหรื อจากต่างประเทศ
(2) มีผทู ้ ี่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอนทั้งค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและการดารงชี พที่จาเป็ นสาหรับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นผูท้ ี่สามารถให้การรับรองได้
(3) เป็ นผูท้ ี่เรี ยนภาษาญี่ปุ่นตามหลักสู ตรของโรงเรี ยน 150 ชัว่ โมงขึ้นไป และมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นโดยผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5 ขึ้นไป

4. ช่ วงเวลายื่นสมัคร/ค่ าการสอบ
คอร์ ส

ช่ วงเวลายื่นสมัคร

คอร์ ส ศึกษาต่ อ 2 ปี

1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน

คอร์ ส ศึกษาต่ อ 1.5 ปี

1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม

ค่ าการสอบ : 20,000 เยน(เท่ากันทั้งสองคอร์ ส)
*"ค่าการสอบ" นั้นจะรับชาระพร้อมกับ "ค่าเข้ารับการศึกษา" , "ค่าวิชาเรี ยน" , "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ"
*กรณี ที่ไม่มีความจาเป็ นในการยื่นคาร้องขอใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์ พานักอาศัย เวลาในการยื่นสมัครจะแตกต่างไป กรุ ณาติดต่อสอบถามทางโรงเรี ยนในรายละเอียด

5. วิธีการยื่นสมัคร
(1) ยื่นสมัครโดยผูย้ ื่นสมัครมายื่นที่โรงเรี ยนด้วยตนเอง :
ก่อนอื่น กรุ ณาติดต่อทางโรงเรี ยนมาทางอีเมล์ (nihongo@kaisei-group.co.jp)
หลังจากนั้น กรุ ณานาเอกสารที่จาเป็ นและหนังสื อเดินทางมายื่นแสดงที่โรงเรี ยน
(2) ยื่นสมัครโดยผูเ้ ป็ นตัวแทนมายื่นที่โรงเรี ยน :
ก่อนอื่น กรุ ณาติดต่อทางโรงเรี ยนมาทางอีเมล์ (nihongo@kaisei-group.co.jp)
กรุ ณานาเอกสารที่จาเป็ นพร้อมกับใบมอบฉันทะ(แบบฟอร์มที่กาหนดเอง)จากผูส้ มัครมายื่นแสดงที่โรงเรี ยน
*เงื่อนไขที่สามารถยอมรับได้สาหรับการเป็ นตัวแทนคือเป็ นผูท้ ี่รับภาระค่าใช้จ่ายในการพักอาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นของผูส้ มัครตามกฎข้อบังคับ หรื อเป็ นบุคคลในครอบครัวของผูส้ มัคร
*อาจมีกรณี ที่ตอ้ งยืน่ แสดงเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผูส้ มัครกับผูเ้ ป็ นตัวแทน

(3) ยื่นสมัครทางไปรษณี ย ์ :
สาหรับผูท้ ี่สอบผ่านการสอบ(การสัมภาษณ์กบั ตัวผูส้ มัคร, การสัมภาษณ์ผสู ้ นับสนุนทางการเงิน), ทางโทรศัพท์หรื อทางอินเตอร์เน็ตในสถานที่ของประเทศนั้นๆ
กรุ ณาส่งเอกสารที่จาเป็ นทางไปรษณี ยใ์ ห้มาถึงโรงเรี ยนภายในระยะเวลาการยื่นสมัครที่กาหนดไว้
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6. การชาระค่ าการศึกษา
คอร์ส ศึกษาต่อ 2 ปี (เริ่ มเข้าศึกษาเดือนเมษายน)
เริ่มเข้ าศึกษา ปี ที่ 1
20,000 เยน
ค่าการสอบ
60,000 เยน
ค่ าเข้ารับการศึกษา
600,000 เยน
ค่าวิชาเรียน
50,000 เยน
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวม
730,000 เยน

ปี ที่ 2

รวม
600,000 เยน
50,000 เยน
650,000 เยน

คอร์ส ศึกษาต่อ 1.5 ปี (เริ่ มเข้าศึกษาเดือนตุลาคม)
เริ่มเข้ าศึกษา ปี ที่ 1
20,000 เยน
ค่าการสอบ
60,000 เยน
ค่ าเข้ารับการศึกษา
600,000 เยน
ค่าวิชาเรียน
50,000 เยน
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวม
730,000 เยน

ปี ที่ 2

20,000 เยน
60,000 เยน
1,200,000 เยน
100,000 เยน
1,380,000 เยน

รวม
300,000 เยน
25,000 เยน
325,000 เยน

20,000 เยน
60,000 เยน
900,000 เยน
75,000 เยน
1,055,000 เยน

*ทางโรงเรี ยนจะทาการเรี ยกชาระในแต่ละปี การศึกษา
*"ค่าการสอบ","ค่าเข้ารับการศึกษา","ค่าวิชาเรี ยน","ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" นั้นจะขอรับการชาระเมื่อมีการแจ้งการออก "ใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์ พานักอาศัย" จากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
*ในหมวด "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" นั้นรวมค่าวัสดุการเรี ยน,ค่ากิจกรรมในชั้นเรี ยน, ค่าเข้ารับการตรวจสุ ขภาพและอื่นๆ
่ ที่น้ ี
ค่าใบสมัครและค่ารับการสอบของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น/การสอบเพื่อการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่รวมอยูณ

7. เกี่ยวกับการชาระค่ าการศึกษา
กรุ ณาชาระค่าการศึกษาโดยโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารที่ทางโรงเรี ยนกาหนดจากประเทศของท่าน กรุ ณาโอนเงินโดยใช้ชื่อของตัวผูส้ มัครเอง
ชื่อธนาคาร :
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.(SWIFT NO.: BOTKJPJT)
(ธนาคารมิซูบิชิโตเกียว UFJ)
ชื่อสาขา :
Toyonaka Branch (สาขาโทโยนาคา)
1-10-3 Honmachi Toyonaka Osaka 560-0021 JAPAN
สถานที่ต้ งั ธนาคาร :
(1-10-3 ฮอนมาจิ โทโยนาคา โอซาก้า รหัสไปรษณี ย ์ 560-0021 ประเทศญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์ธนาคาร :
+81-6-6854-1761
หมายเลขบัญชี :
A/C. No.593- 3004978 (ฝากประจา 3004978)
ชื่อเจ้าของบัญชี :
SEIGAKUSYA CO.,LTD. (บริ ษทั เซกะคุชะ จากัด)
1-2 Nakazaki-nishi, 3 Kita-ku, Osaka 530-0015 Japan
ที่อยู่ผรู้ ับ
(1-2 นาคาซาคินิชิ,3 คิตะคุ,โอซาก้าชิ,โอซาก้า รหัสไปรษณี ย ์ 530-0015 ประเทศญี่ปุ่น)
*กรุ ณาชาระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคารภายในวันที่ทางโรงเรี ยนได้กาหนดตามกฎข้อบังคับ
*กรุ ณารับภาระในการชาระค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงินทั้งสิ้ น
*รับเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่นเท่านั้น

8. เกี่ยวกับการคืนเงินชาระ
(1) "ค่าการสอบ" , "ค่าเข้ารับการศึกษา" , "ค่าวิชาเรี ยน" , "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" ที่ได้ชาระมาครั้งหนึ่งแล้ว ตามกฎระเบียบแล้วจะไม่ทาการคืนเงินที่ชาระนั้น
(2) หลังจากการชาระเงินแล้ว ในกรณี ที่มีเหตุผลในการปฏิ เสธการเข้ารับการศึกษาที่ทางโรงเรี ยนยอมรับว่าเป็ นเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรื อกรณี ที่ไม่ได้รับการออกวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่น /
สถานกงสุ ลญี่ปุ่นที่มีขอบข่ายอานาจในเขตพื้นที่น้ นั ๆ ทางโรงเรี ยนจะทาการคืนเงินชาระค่าการศึกษาที่นอกเหนื อจาก "ค่าการสอบ" , "ค่าเข้ารับการศึกษา"
ค่าธรรมเนี ยมที่จาเป็ นทั้งสิ้ นในขั้นตอนการคืนเงินชาระนั้นจะถือให้ผสู ้ มัครเป็ นผูร้ ับภาระ
ในกรณี ดงั กล่าว กรุ ณาคืน "ใบอนุญาตเข้ารับการศึกษา" และ "ใบรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิ์ พานักอาศัย" แก่ทางโรงเรี ยน
(3) กรณี ที่ไม่มีการชาระเงินภายในช่วงเวลาที่ทางโรงเรี ยนกาหนด จะถือว่ายกเลิกการเข้ารับการศึกษา โดยเฉพาะกรณี ที่มีการชาระเงินจากต่างประเทศ
กรุ ณาระมัดระวังที่จะดาเนิ นขั้นตอนการส่ งเงินแต่เนิ่นๆ
(4) เกี่ยวกับการคืนเงินชาระ "ค่าวิชาเรี ยน" , "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" ของกรณี นกั ศึกษาที่ได้รับวีซ่าการเข้าประเทศและเดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้วนั้นออกจากการศึกษากลางคัน
เนื่องจากสามารถพิจารณาได้หลากหลายกรณี ก่อนอื่นจาเป็ นต้องปรึ กษากับทางโรงเรี ยนก่อน
(5) กรณี ที่ได้มีการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย(นักศึกษาวิจยั )หรื อสถานศึกษาวิชาชีพ จะทาการคืนเงินของ "ค่าวิชาเรี ยน" , "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" ในส่ วนของภาคเรี ยนต่อไปที่ได้รับการชาระแล้ว
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9. เกี่ยวกับผู้สนับสนุนทางการเงิน
ผูส้ นับสนุนทางการเงินคือผูท้ ี่รับผิดชอบถึงที่สุดเกี่ ยวกับสิ่ งที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ ในระหว่างที่นกั ศึกษา (ผูส้ มัคร) ทาการศึกษาอยู่ที่โรงเรี ยนแห่งนี้
(1) รับภาระค่าการศึกษา/ค่าการดารงชีพของนักศึกษา
(2) ดาเนินการชี้ แนะต่อนักศึกษาให้มีสมาธิทุ่มเทจิตใจในการเรี ยน
(3) รับผิดชอบเกี่ ยวกับตัวของนักศึกษา (ปั ญหาต่างๆด้านการเรี ยนหรื อด้านการดารงชีพ)
ผูส้ นับสนุนทางการเงินนั้นจากัดอยูใ่ นผูท้ ี่มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจอย่างเกินพอ สามารถที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาและการดารงชีพของนักศึกษาได้เท่าที่ทาได้ เพื่อเป็ นการ
รับรองถึงความสามารถในการเป็ นผูส้ นับสนุนทางการเงิน จึงขอความกรุ ณาให้ท่านที่เป็ นผูส้ นับสนุนทางการเงินยืน่ แสดงเอกสารในแต่ละประเภท ตามปกติแล้ว ผูส้ นับสนุนทางการเงินนั้นส่ วน
ใหญ่จะเป็ นบุคคลในครอบครัว(บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา)ของนักศึกษา ทั้งนี้ ผูส้ นับสนุนทางการเงินนั้นไม่จาเป็ นต้องพานักอาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้การวางแผนสนับสนุนทาง
การเงินโดยมองลู่ทางจากรายได้ในการทางานพิเศษที่ญี่ปุ่นของนักศึกษานั้นเป็ นวิธีการที่ไม่สามารถยอมรับได้

เกี่ยวกับเอกสารยื่นแสดง
(ข้อควรระวังเกี่ยวกับการยื่นแสดงเอกสาร)
1. เอกสารที่เขียนด้วยภาษาต่างประเทศนั้น กรุ ณาแปลเป็ นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดและแนบเอกสารแปลนั้นส่ งมาพร้อมกันด้วย ข้อความที่แปลกรุ ณาใช้กระดาษ A4
(ห้ามใช้ท้ งั สองด้านของหน้ากระดาษ)
ข้อความที่ได้รับการแปล กรุ ณาระบุให้ชดั แจ้งถึงชื่ อหน่วยงานสังกัดของผูแ้ ปล, หมายเลขโทรศัพท์, วันที่และลงลายมือชื่ อ/ประทับตรา
2. ช่องกรอกที่อยู(่ ที่อยูข่ องผูส้ มัคร,ที่อยูข่ องครอบครัว ,สถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยน,สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯลฯ)นั้นกรุ ณากรอกอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
(กรอกบ้านเลขที่หรื ออื่นๆ)
3. จุดที่มีการเขียนแก้น้ นั กรุ ณาอย่าใช้น้ ายาลบคาผิด กรุ ณาแก้โดยขีดเส้นตรงสองเส้นคร่ อมตัวอักษรที่เขียนผิดและประทับตรากากับ
4. กรณี ยนื่ สาเนาเอกสาร ตามกฎระเบียบ กรุ ณาใช้กระดาษ A4 กรุ ณาอย่าขยายหรื อย่อเอกสารที่ถ่ายสาเนานั้น
กรณี ที่ตน้ ฉบับมีขนาดใหญ่กว่าขนาดA4 กรุ ณาถ่ายสาเนาโดยปรับขนาดให้เท่ากับต้นฉบับ
5. เอกสาร/วัสดุขอ้ มูลที่ยนื่ แสดงต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นจะไม่ทาการคืนให้ไม่วา่ กรณี ใดๆยกเว้นใบประกาศนี ยบัตรจบการศึกษาต้นฉบับ
6. ในการยืน่ สมัครนั้น จาเป็ นต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นโดยผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าในระดับ N 5
ในกรณี ที่ไม่มีคุณสมบัติที่อยูใ่ นขอบข่ายดังกล่าวนี้ อาจไม่สามารถทาการรับการยืน่ สมัครได้ นอกจากนี้ ในกรณี ที่ไม่มีเอกสารอย่างเป็ นทางการที่แสดงถึงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
จาเป็ นต้องมีประวัติการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นที่มากกว่า 150 ชัว่ โมงเป็ นอย่างน้อยที่สุด
7. กรณี ที่พบว่าเนื้ อหาในเอกสารนั้นมีการบิดเบือนหรื อเป็ นเท็จ ทางโรงเรี ยนไม่สามารถรับการยืน่ สมัครได้
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1. เอกสารทีเ่ กี่ยวกับผู้สมัคร(ตัวนักศึกษาเอง)
(1) สิ่ งที่จาเป็ นต้องยื่นแสดง
①

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา(ติดรู ปถ่าย)

กรุ ณาใช้ใบสมัครเข้ารับการศึกษาที่ทางโรงเรี ยนกาหนด

②

ใบประวัติส่วนตัว

กรุ ณาใช้ใบประวัติส่วนตัวที่ทางโรงเรี ยนกาหนด
ประวัติการศึกษานั้น กรุ ณากรอกโดยละเอียดทั้งสิ้ นตั้งแต่โรงเรี ยนประถมศึกษาจนถึงการศึกษาขั้นสุ ดท้าย
กรณี ที่มีช่วงที่วา่ งงานในประวัติการทางาน กรุ ณาแนบเอกสารอธิ บายมาด้วย

③

ใบคาปฏิญาณตน

ผูส้ มัครนั้นเขียนด้วยมือและหลังจากตรวจเช็คยืนยันในเนื้ อหาแล้ว กรุ ณาลงลายมือชื่ อ/ประทับตรา ทั้งนี้ ในส่ วนของ
"ลายมือชื่ อผูส้ นับสนุนทางการเงิน" นั้น ตัวผูส้ นับสนุนทางการเงินกรุ ณาลงลายมือชื่ อ/ประทับตราด้วยตนเอง
กรุ ณาใช้ใบชี้ แจงเหตุผลในการเข้ารับการศึกษาที่ทางโรงเรี ยนกาหนด หลังจากตรวจเช็คยืนยันในเนื้ อหาแล้ว กรุ ณาลง
ลายมือชื่ อ/ประทับตรา
-แนะนาตนเองอย่างคร่ าวๆ
-ประสงค์จะเรี ยนอะไรในญี่ปุ่นและเหตุใดถึงคิดว่าสิ่ งนั้นจึงมีความจาเป็ นในการเรี ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
-ในอนาคตจะนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในญี่ปุ่นนั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไรและประสงค์จะทางานประเภทใด
-ในปั จจุบนั ในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ใช้ความเพียรพยายามอย่างไรอยู่ กรุ ณาระบุในรายละเอียดอย่างชัดเจน

④

ใบชี้ แจงเหตุผลในการเข้ารับการศึกษา

⑤

รู ปถ่าย 6 รู ป (แนวตั้ง 4cm × แนวนอน 3cm)

กรุ ณาใช้รูปถ่ายที่ถ่ายภายใน 3 เดื อน
กรุ ณาเขียนชื่ อที่ดา้ นหลังรู ปถ่าย

⑥

ใบประกาศนี ยบัติจบการศึกษาของประวัติการศึกษาขั้น
สุ ดท้ายหรื อใบประกาศนี ยบัติจบการศึกษา(ต้นฉบับ)

ใบประกาศนี ยบัติจบการศึกษา(ต้นฉบับ)นั้นจะส่ งคืนให้หลังจากการพิจารณาตัดสิ นของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

⑦

ใบรับรองผลคะแนนประวัติการศึกษาขั้นสุ ดท้าย(ต้นฉบับ)

กรุ ณายืน่ แสดงใบรับรองที่มีผลคะแนนที่แสดงข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ปีที1่ จนถึงปี จบการศึกษา

⑧

ใบรับรองเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรื อ
ใบรับรองเกี่ยวกับประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

กรุ ณายืน่ แสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรื อหากมีบตั รประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ, ใบรับรองการสอบ
ผ่าน, ผลคะแนนหรื ออื่นๆของ J-TEST กรุ ณายืน่ แสดงด้วย ผูท้ ี่เคยเรี ยนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศของตนเองกรุ ณาให้ทาง
โรงเรี ยนที่ตนเรี ยนนั้นออกใบรับรองที่ระบุถึงช่วงระยะเวลาการเรี ยน, จานวนชัว่ โมงของชั้นเรี ยน(ชัว่ โมงเรี ยนโดยรวม
มีมากกว่า 150 ชัว่ โมง), คะแนนการเรี ยน, เรี ยนภาคกลางวัน/ภาคกลางคืน ฯลฯ

⑨

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

กรุ ณาถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

⑩

สาเนาหนังสื อเดิ นทาง

กรุ ณาถ่ายสาเนาหนังสื อเดิ นทางทุกหน้ารวมถึงหน้าที่ติดรู ปถ่ายด้วย

(2) สิ่ งที่ตอ้ งยื่นแสดงตามความจาเป็ น
⑪

ใบรับรองการศึกษาในปั จจุบนั และใบรับรองผลคะแนนการเรี ยน กรุ ณายืน่ แสดง ในกรณี ผสู ้ มัครกาลังทาการศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยหรื ออื่นๆในปั จจุบนั

⑫

ใบรับรองการทางานในปั จจุบนั

ผูท้ ี่มีประสบการณ์การทางานกรุ ณายืน่ แสดง(ใช้ใบเอกสารที่มีหวั จดหมายของบริ ษทั )หากมีนามบัตรกรุ ณายืน่ แสดงด้วย
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2. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้สนับสนุนทางการเงิน
<เอกสารที่จาเป็ นกรณี ที่ผสู้ นับสนุนทางการเงินพานักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น>
(1) สิ่ งที่ตอ้ งยื่นแสดง
กรุ ณาใช้ใบการสนับสนุนทางการเงินที่ทางโรงเรี ยนกาหนด
กรุ ณาอธิ บายถึงความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัคร, ความเป็ นมาที่นามาสู่ การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการเงิน, วิธีการใน
การสนันสนุนและอื่นๆ หลังจากตรวจเช็คยืนยันในเนื้ อหาแล้วกรุ ณาลงลายมือชื่ อ/ประทับตรา

①

ใบการสนับสนุนทางการเงิน

②

กรณี ที่ผสู ้ นับสนุนทางการเงินเป็ นบุคคลในครอบครัวของผูส้ มัคร กรุ ณายืน่ แสดงเอกสารอย่างเป็ นทางการที่รับรอง
เอกสารรับรองความเกี่ยวข้องระหว่างผูส้ มัครกับผูส้ นับสนุน
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว(ใบทะเบียนครอบครัว, สู ติบตั ร, ใบทะเบียนความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว
ทางการเงิน
, อื่นๆ)หลังจากตรวจเช็คยืนยันในเนื้ อหาแล้วกรุ ณาลงลายมือชื่ อ/ประทับตรา

③

ใบรับรองยอดเงินคงเหลือสู งสุ ดในบัญชี เงินฝาก(ต้นฉบับ)

เอกสารเพื่อรับรองว่ามีความสามารถในการส่ งเงินข้ามประเทศได้ตามกาหนดอย่างสม่าเสมอ กรุ ณาแนบสาเนาสมุด
บัญชี เงินฝากมาด้วย

④

เอกสารรับรองการทางานในปั จจุบนั

ในเอกสารรับรองนั้นจาเป็ นต้องมีการเขียนแสดงเดื อนปี ที่เริ่ มเข้าทางาน, ระยะเวลาในการทางาน, เนื้ อหาของงาน,
สถานภาพตาแหน่งงานฯลฯ(ใช้ใบเอกสารที่มีหวั จดหมายของบริ ษทั ) หากมีนามบัตรกรุ ณายืน่ แสดงด้วย

⑤

ใบรับรองการชาระภาษีหรื อใบรับรองรายได้

จาเป็ นต้องยืน่ แสดงเอกสารที่ระบุรายได้ต่อปี ซึ่ งออกให้โดยหน่วยงานด้านการภาษีหรื อใบรับรองรายได้ต่อปี ที่ออกให้
โดยบริ ษทั กรุ ณายืน่ แสดงเอกสารที่ระบุจานวนเงินซึ่ งเป็ นข้อมูลล่าสุ ดในระยะเวลา 3 ปี

⑥

สาเนาบัตรประชาชน

กรุ ณาถ่ายสาเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร

(2) สิ่ งที่ตอ้ งยื่นแสดงตามความจาเป็ น
⑧

สาเนาหนังสื อสาเนา(มีตราประทับ)จดทะเบียนนิ ติบุคคล

กรุ ณายืน่ แสดงกรณี ผสู ้ นับสนุนทางการเงินเป็ นเจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจใดๆ

⑨

สาเนาใบอนุญาตการดาเนิ นธุรกิจ

กรุ ณายืน่ แสดงกรณี ที่ผสู ้ นับสนุนทางการเงินเป็ นผูด้ าเนิ นธุรกิจส่ วนบุคคล

⑩

แนะนาบริ ษทั /โบรชัวร์ ของบริ ษทั หรื ออื่นๆ

อาจมีกรณี มีความจาเป็ นที่ตอ้ งยืน่ แสดงวัสดุเอกสารที่ระบุเนื้ อหาของการดาเนิ นงานธุรกิจที่ผสู ้ นับสนุนทางการเงินนั้น
ปฏิบตั ิงานหรื อบริ หารงานอยู่

*เอกสารที่เกี่ยวกับผูส้ นับสนุนทางการเงินนั้นกรุ ณายื่นแสดงเอกสารที่ออกให้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
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<เอกสารที่จาเป็ นในกรณี ที่ผสู ้ นับสนุนทางการเงินพานักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น>
(1) สิ่ งที่ตอ้ งยื่นแสดง
กรุ ณาใช้ใบการสนับสนุนทางการเงินที่ทางโรงเรี ยนกาหนด
กรุ ณาอธิ บายถึงความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัคร, ความเป็ นมาที่นามาสู่ การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการเงิน, วิธีการในการ
สนับสนุนและอื่นๆ จุดที่ประทับตรานั้น กรุ ณาประทับตราด้วยตราประทับเดี ยวกันกับ "ใบรับรองจดทะเบียนตรา
ประทับ(印鑑登録証明書)"

①

ใบการสนับสนุนทางการเงิน

②

เอกสารรับรองความเกี่ยวข้องระหว่างผูส้ มัครกับผูส้ นับสนุน กรุ ณายืน่ แสดงใบรับรองอย่างเป็ นทางการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวทะเบียนบ้าน(戸口簿),
ทางการเงิน
ทะเบียนครอบครัว(戸籍謄本)

③

ใบรับรองยอดเงินคงเหลือสู งสุ ดในบัญชี เงินฝาก(ต้นฉบับ)

กรุ ณายืน่ แสดงต้นฉบับที่ออกให้โดยสถาบันการเงิน

④

ใบทะเบียนบ้าน(住民票)หรื อใบรับรองข้อมูลที่บนั ทึกอยู่
ในการลงทะเบียนชาวต่างชาติ
(外国人登録原票記載事項証明書)

เอกสารที่จาเป็ นต้องระบุจานวนสมาชิ กในครัวเรื อนทุกคน

ใบรับรองภาษีอากร(การชาระภาษี) (課税（納税）証明書)

"ใบรับรองภาษีอากร(課税証明書)" หรื อ "ใบรับรองการชาระภาษีถิ่นที่อยู(่ 住民税納税証明書)" ที่ออกให้โดย
หมู่บา้ น/ตาบล/เขต/อาเภอ หรื อ "ใบรับรองการชาระภาษี (1) (2) (納税証明書（その1）（その2）)" ที่ออกให้โดย
สานักงานภาษี
ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใด ล้วนเป็ นเอกสารที่ตอ้ งระบุ "รายได้โดยรวมต่อปี ของรายบุคคล"

⑤

กรณี เป็ นเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
⑥

ใบรับรองการทางานในปั จจุบนั
(อย่างใดอย่างหนึ่ งที่แสดงในด้านขวามือ)

กรณี เป็ นผูบ้ ริ หารกิจการของตนเอง → หนังสื อแจ้ง(ต่อรัฐ)เพื่อการชาระภาษี(ส่ วนที่เป็ นสาเนา) (確定申告書)
*ส่ วนที่มีประทับตราของสานักงานภาษี
*หลังจากตรวจเช็คยืนยันต้นฉบับแล้วจะส่ งกลับคืน
กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั

⑦

ใบรับรองจดทะเบียนตราประทับ(印鑑登録証明書)

→ หนังสื อสาเนาจดทะเบียน(登記簿謄本)

→ ใบรับรองการทางานในปั จจุบนั

กรุ ณายืน่ แสดง "ใบรับรองจดทะเบียนตราประทับ(印鑑登録証明書)" ที่ออกให้โดยหมู่บา้ น/ตาบล/เขต/อาเภอ

(2) สิ่ งที่ตอ้ งยื่นแสดงตามความจาเป็ น
⑧

แนะนาบริ ษทั /โบรชัวร์ ของบริ ษทั หรื ออื่นๆ

อาจมีกรณี มีความจาเป็ นที่ตอ้ งยืน่ แสดงวัสดุเอกสารที่ระบุเนื้ อหาของการดาเนิ นงานธุรกิจที่ผสู ้ นับสนุนทางการเงินนั้น
ปฏิบตั ิงานหรื อบริ หารงานอยู่

⑨

อื่นๆ เอกสารที่เห็นว่ามีความจาเป็ นในการอธิ บาย
ความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัคร

อาจมีกรณี มีความจาเป็ นที่จะต้องยืน่ แสดงรู ปถ่ายที่ผสู ้ นับสนุนทางการเงินถ่ายร่ วมกับผูส้ มัครหรื ออื่นๆสาหรับถือเป็ น
วัสดุเอกสารเพื่อการอธิ บายเพิม่ เติมถึงความสัมพันธ์เกี่ยวดอง

*เอกสารที่เกี่ยวกับผูส้ นับสนุนทางการเงินนั้นกรุ ณายื่นแสดงเอกสารที่ออกให้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
*จุดประทับตรานั้น กรุ ณาประทับตราด้วยตราประทับเดียวกันกับ "ใบรับรองจดทะเบียนตราประทับ"
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