
สมคัร

ผา่น

ตวัแทน

④สง่เอกสารที่จ าเป็นทัง้หมดมาทางไปรษณีย์

สมคัร

โดยตรงที่

โรงเรียน

กรุณาติดตอ่สอบถามโดยตรงที่หน่วยงานตวัแทนในแตล่ะพืน้ที่
※รายช่ือหน่วยงานที่เป็นตวัแทนในแตล่ะพืน้ที่
http://www.abk.ac.jp/english/application/agencies/

ทางโรงเรียนจะตรวจสอบรายละเอียด แล้วแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail

ทางโรงเรียนจะตรวจสอบรายละเอียด แล้วสง่ใบสมคัรเข้าเรียน(excel)

ให้ทาง E-mail

①ยื่นค าร้องออนไลน์ทางโฮมเพจของโรงเรียน
http://www.abk.ac.jp/english/application/apply-now/

②กรอกข้อมลูในหวัข้อที่จ าเป็นทัง้หมดในใบสมคัรเข้าเรียน แล้วตอบกลบัมาทาง E-mail

ขัน้ตอนการสมัคร

③พิมพ์ใบสมคัร และลงลายมือช่ือในชอ่งลายเซ็น

ช าระคา่เลา่เรียน
・ใบสมคัรสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น

     (แบบยืน่แทน) ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์เทา่นัน้

ท าหนงัสือเดินทาง/ขอวซีา่

มิ.ย.-ส.ค.

ต.ค.-พ.ย.  กมุภาพนัธ์ เม.ย.-พ.ค.

หลงัจากได้รับเอกสารแล้ว ทางโรงเรียนจะสง่ "เมล์ยืนยนัการรับเอกสาร" 

กลบัไป หากภายใน 2 สปัดาห์หลงัจากสง่เอกสารแล้ว ทา่นยงัไมไ่ด้รับ "เมล์

ยืนยนัการรับเอกสาร" กรุณาติดตอ่สอบถามมายงัโรงเรียน

※หากมีข้อสงสยัหรือค าถามเก่ียวกบัขัน้ตอนการสมคัรเรียน กรุณาติดตอ่สอบถาม

学校法人ABK学館 

ผู้สมคัร

สมคัร / ช าระคา่สมคัรเข้าเรียน

※กรุณาด าเนินการตามขัน้ตอนการสมคัร โดยให้เอกสารที่สง่ทางไปรษณีย์มาถึงโรงเรียนภายในชว่งเวลาที่ก าหนด

ขัน้ตอนการเตรยีมตัวกอ่นเดนิทางมาประเทศญีปุ่่ น

ช าระคา่แรกเข้า
เอกสารตอ่ไปนี ้ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์เทา่นัน้

・ใบสมคัรหอพกั

โรงเรียนเข้าเรียนเดือนเม.ย. เข้าเรียนเดือนก.ค.

12-12, Honkomagome 2-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan　
TEL：(81-3)6912-0756　FAX：(81-3)6912-0757
E-mail：info@abk.ac.jp　URL：www.abk.ac.jp

Bank address : 3-43-4, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, Japan
Bank TEL : (813)3812-3261

School bank name : Mizuho bank (Hongo Branch)
Account Name : ABK COLLEGE   Saviing Account
No. : 075-2908788   Swift Code : MHCBJPJT

ABK学館日本語学校
A B K C O L L E G E

ธ.ค.-ก.พ. มี.ค.-เม.ย.

ปลายเดือนพ.ย. ต้นเดือนมี.ค.

รับสมคัร / สง่เมล์ยืนยนัการรับเอกสาร

เข้าเรียนเดือนต.ค. เข้าเรียนเดือนม.ค.

ก.ย.-ต.ค.

กนัยายน ธันวาคม

ต้นเดือนมิ.ย.

ปลายเดือนก.พ. ปลายเดือนพ.ค. ปลายเดือนส.ค. กลางเดือนพ.ย.

มิถนุายน

คดัเลือกเข้าเรียน

ยื่นค าร้องขอใบรับรองสถานภาพการพ านกั
แจ้งผลการคดัเลือกเข้าเรียน

ส.ค.-ก.ย.

ธันวาคม มีนาคม มิถนุายน กนัยายน

กลางเดือนก.ย.

เข้าประเทศญ่ีปุ่ น

(กองตรวจคนเข้าเมืองประจ ากรุงโตเกียว) ออกใบรับรองสถานภาพการพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น

แจ้งผลการออกใบรับรองสถานภาพการพ านกั

จดัสง่ใบรับรองสถานภาพการพ านกั,

ใบรับรองการเข้าศกึษา

ปฐมนิเทศ, สอบวดัระดบัเพ่ือจดัห้องเรียน, พิธีเข้ารับการศกึษา
ต้นเดือนเม.ย. ปลายเดือนมิ.ย. ปลายเดือนก.ย. ต้นเดือนม.ค.

มีนาคม
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ระเบยีบการรับสมัคร

การสมัครเรยีน
คุณสมบตัิผู้สมัคร

ดทูี่หน้า 4

ระยะเวลาการรับสมัคร

※ กรณีทีมี่ผู้สมคัรเป็นจ านวนมาก ทางโรงเรียนอาจปิดรับสมคัรก่อนก าหนด 

●เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาหรือคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา ในหลกัสตูรการศกึษาภายในโรงเรียน 12 ปี จากโรงเรียนซึ่งอยู่นอกประเทศญีปุ่ น

●ส าหรับผู้ มีความประสงค์จะศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัอาชีวศกึษา ต้องเป็นผู้ มีอาย ุ18 ปีบริบรูณ์ นบัตัง้แตว่นัเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัหรือ

     วิทยาลยัอาชีวศกึษานัน้

●ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตวิทยาลยั ต้องเป็นผู้ มีอาย ุ22 ปีบริบรูณ์ นบัตัง้แตว่นัเข้าศกึษา

●ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะศกึษาตอ่ในหลกัสตูรเดือนม.ค. ผู้สมคัรจะต้องผา่นการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นในระดบั N5 ชึน้ไป

เอกสารในการสมัคร
กรุณาสง่ "เอกสารที่เก่ียวกบัผู้สมคัร", "หลกัฐานยืนยนัความสามารถในการรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการศกึษา, การด ารงชีวิตที่ญ่ีปุ่ น เป็นต้น" ตามที่ระบใุนหน้า 3 มาให้

ทางโรงเรียน ภายในระยะเวลาการรับสมคัร ใบสมคัรเข้าเรียน สามารถขอรับได้ที่ตวัแทนของโรงเรียนในแตล่ะพืน้ที่ หรือยื่นขอใบสมคัรออนไลน์ผา่นทางโฮมเพจของ

โรงเรียน ส าหรับผู้ยื่นขอออนไลน์ ทางโรงเรียนจะจดัสง่ “ใบสมคัรเข้าเรียน” ให้ทางอีเมล์ ทัง้นี ้เอกสารที่ไมใ่ชภ่าษาองักฤษหรือภาษาญ่ีปุ่ น ขอให้แนบฉบบัที่แปลเป็น

ภาษาญ่ีปุ่ นมาด้วย ในกรณีที่ทา่นไมส่ะดวกในการใช้ Excel ขอให้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
ขัน้ตอนการสมัคร

※ หลกัสตูรเดือนม.ค.ถ้าจ านวนทีรั่บสมคัรเต็มแล้ว อาจมีการปิดรับสมคัร

●เข้าเรียนเดือน ก.ค. (หลกัสตูร 1 ปี 9 เดือน)  ภายใน 10 ธันวาคม ปีก่อนทีเ่ข้า - 10 กมุภาพนัธ์ ปีทีเ่ข้า
●เข้าเรียนเดือน ต.ค. (หลกัสตูร 1ปี 6 เดือน)  ภายใน 1 มีนาคม - 28 เมษายน ปีทีเ่ข้า

●เข้าเรียนเดือน เม.ย. (หลกัสตูร 1 ปี /  2 ปี)  ภายใน 1 กนัยายน - 28 ตลุาคม ปีก่อนทีเ่ข้า

ค่าสมัครเข้าเรียน
20,000 เยน
กรุณาช าระด้วยวิธีโอนเงินผา่นธนาคารหรือตดับตัรเครดิตในตอนที่สมคัร วิธีจา่ย อ้างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรียนในสว่นชอง "การช าระเงิน" 

(http://www.abk.ac.jp/english/course-fees)ในกรณีที่ทางโรงเรียนไมไ่ด้รับคา่สมคัรภายในระยะเวลาการรับสมคัร อาจถือเป็นการยกเลกิใบสมคัรดงักลา่ว  

คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ โอน โรงเรียนขอสงวนสทิธ์ไมค่ืนคา่สมคัรที่ช าระแล้ว ไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดก็ตาม

ข้อควรระวังในการสมัครเรียน
เม่ือได้รับเอกสารแล้ว ผู้สมคัรทกุคนจะได้รับหมายเลขประจ าตวัผู้สมคัร การติดตอ่ใดๆ กบัทางโรงเรียนหลงัจากนี ้ขอให้แจ้งช่ือสกลุและหมายเลขประจ าตวัผู้สมคัร

●เข้าเรียนเดือน ม.ค. (หลกัสตูร 1 ปี 3 เดือน)  ภายใน 10 มิถนุายน - 10 สิงหาคม ปีก่อนทีเ่ข้า
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หนังสือยินยอมให้ศึกษาต่อต่างประเทศ*

แบบสอบถาม*

ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัย

ไม่รับส าเนาจากการถ่ายเอกสาร  สามารถใช้ส าเนาใบรับรองทีมี่ข้อความรับรอง

ความถกูต้องอย่างเป็นทางการจากสถาบนัการศกึษาได้ ส าหรับผู้ทีย่งัศกึษาอยู ่

ให้สง่ใบรับรองว่าจะส าเร็จการศกึษา ซึง่มีการระบถุึงวนัทีค่าดว่าจะส าเร็จอย่าง

ชดัเจน และเม่ือส าเร็จการศกึษาแล้ว ขอให้สง่ใบรับรองการส าเร็จการศกึษา

ตามมาโดยทนัที ในกรณีทีอ่อกจากสถาบนัการศกึษาทีส่ดุท้ายในระหว่างทีย่งัไม่

ส าเร็จการศกึษา ขอให้สง่หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนนักศกึษา หรือ

ใบรับรองการลาออกมาด้วย6 ใบแสดงผลการเรียนในแต่ละชัน้ปีของระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัย

ไม่รับส าเนาจากการถ่ายเอกสาร  สามารถใช้ส าเนาทีมี่ข้อความรับรองความ

ถกูต้องอย่างเป็นทางการจากสถาบนัการศกึษาได้
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การพจิารณาคดัเลอืกเขา้เรยีน

โรงเรียนจะท าการยืน่ค าร้องขอ "ใบรับรองสภาพการพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น" ตอ่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประจ ากรุงโตเกียวให้เฉพาะผู้ทีผ่่านการคดัเลือกจากทาง

โรงเรียนเท่านัน้ ใบรับรองสถานภาพการพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น และใบรับรองการเข้าศกึษาจากทางโรงเรียน เป็นเอกสารทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่านักเรียน

วิธีการคัดเลือก

●เข้าเรียนเดือนเม.ย.

ค่าแรกเข้า

การประกาศผลผู้ ผ่านการคัดเลือก

●เข้าเรียนเดือน ต.ค. ●เขา้เรยีนเดอืน ม.ค.
จะท าการแจ้งผลให้ทราบประมาณกลางเดือนมิ.ย. ทาง E-mail

การคดัเลือกจะพิจารณาจากเอกสารทีส่มคัรเข้ามา และอาจมีการสมัภาษณ์ในกรณีทีจ่ าเป็น

การยื่นค าร้องขอใบรับรองสถานภาพการพ านัก

จะท าการแจ้งผลให้ทราบประมาณต้นเดือนธ.ค. ทาง E-mail
●เขา้เรยีนเดอืน ก.ค.
จะท าการแจ้งผลให้ทราบประมาณกลางเดือนมี.ค. ทาง E-mail

จะท าการแจ้งผลให้ทราบประมาณสิน้เดือนก.ย. ทาง E-mail

80,000 เยน
ผู้ทีผ่่านการคดัเลือก ต้องช าระคา่แรกเข้าภายในวนัทีก่ าหนด โดยวิธีโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือตดับตัรเครดิต วิธีจ่าย อ้างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรียนในสว่นชอง"การ

ช าระเงิน" (http://www.abk.ac.jp/english/course-fees) คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โอน ในกรณีทีท่างโรงเรียนไม่ได้รับคา่แรกเข้าภายใน

วนัทีก่ าหนด จะถือเป็นการยกเลิกโดยปริยาย และทางโรงเรียนอาจถอนค าร้องทีย่ืน่ไปยงักองตรวจคนเข้าเมือง โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่แรกเข้าทีช่ าระแล้ว ยกเว้น

กรณีทีท่างกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญ่ีปุ่ นไม่ออกใบรับรองสถานภาพการพ านักให้เท่านัน้

ส าเนาผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น (JLPT) (ถ้ามี)

※เอกสารตอ่ไปนี ้ให้สง่เฉพาะผู้ทีเ่ป็นไปตามเง่ือนไขเท่านัน้
11 ใบรับรองการเข้าเรียนหรือใบแสดงผลการเรียนที่ออกโดย

สถาบันการศึกษาที่เข้าเรียนที่ประเทศญ่ีปุ่น

เฉพาะผู้ทีมี่ประวตัิเคยเข้าเรียนหรือศกึษาตอ่ในประเทศญ่ีปุ่ นเท่านัน้

12 ส าเนา (หน้าหลัง) ของบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว  (Residence Card) หรือ
ส าเนาทะเบียนบ้านของญาติสนิทที่อาศัยอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น

เฉพาะผู้ทีมี่ญาติสนิทอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นเท่านัน้
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9 ใบตรวจสุขภาพ*

ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสขุภาพลงในใบตรวจ

สขุภาพทีโ่รงเรียนก าหนด รวมทัง้ให้แพทย์ลงลายมือช่ือรับรอง และประทบัตรา

รับรองจากโรงพยาบาล

●เข้าเรียนเดอืน เม.ย.หรือ เดอืน ต.ค.… 310,000 เยน (ส าหรับ 6 เดือน) ●เข้าเรียนเดอืน ก.ค.หรือ เดอืน ม.ค.…465,000 เยน (ส าหรับ 9 เดือน)

คา่เลา่เรียนในทีนี่ ้รวมคา่เอกสารประกอบการเรียน, กิจกรรมนอกสถานที่, คา่ประกันอบุตัิเหต ุหลงัจากครัง้ที ่2 คา่เลา่เรียนสามารถแบง่ช าระทกุๆ คร่ึงปีได้ (310,000 / 6

เดือน) ผู้ทีไ่ด้รับแจ้งผลการออกใบรับรองสถานภาพการพ านักแล้วสามารถโอนเงินผ่านทางธนาคาร ภายในเวลาทีก่ าหนด วิธีจ่าย อ้างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรียนในสว่น

ชอง"การช าระเงิน" (http://www.abk.ac.jp/english/course-fees) ต้องโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารทีร่ะบภุายในวนัทีก่ าหนด คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินถือเป็นความ

รับผิดชอบของผู้โอน  ในกรณีทีท่างโรงเรียนไม่ได้รับช าระคา่เลา่เรียนภายในวนัทีก่ าหนด จะถือเป็นการยกเลิกโดยปริยาย และทางโรงเรียนอาจระงบัการให้อนญุาตเข้า

เรียน ส าหรับเง่ือนไขในการคืนคา่เลา่เรียน กรุณาดทูีห่น้า 3

      แบบฟอร์มของเอกสารทีมี่เคร่ืองหมาย * สามารถขอรับได้จากตวัแทนของโรงเรียนในแตล่ะพืน้ที ่หรือยืน่ขอออนไลน์ผ่านโฮมเพจของโรงเรียน

1 ใบสมัครเข้าเรียน* 7 ส าเนาหนังสือเดินทาง

ผู้ทีมี่หนังสือเดินทางแล้ว ขอให้สง่ส าเนาหนังสือเดินทางด้วย ส าหรับผู้ทีมี่ประวตัิ

เคยเข้าประเทศญ่ีปุ่ นมาก่อน ขอให้สง่ส าเนาหน้าทีมี่ตราประทบัในการเข้าออก

ประเทศญ่ีปุ่ นทกุหน้ามาด้วย

เอกสารที่เก่ียวกับผู้สมัคร (เอกสาร 1 - 9 ต้องส่งทัง้หมด )

เอกสารในการสมคัร

คา่เลา่เรยีน

5

ค่าเล่าเรียนครัง้แรก

2

8 รูปถ่าย 4 ใบ

ขนาด 4 ซ.ม. X 3 ซ.ม. หน้าตรง คร่ึงตวั ถ่ายมาไม่เกิน 3เดือน

พร้อมเขียนช่ือสกุล และสญัชาติทีด้่านหลงัรูป

เอกสารแสดงเหตุผลในการสมัครเข้าเรียน*

กรอกเป็นภาษาองักฤษ

2



หลักฐานยืนยันความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา, การด ารงชีวิตที่ญ่ีปุ่น เป็นต้น (อย่างใดอย่างหน่ึงตาม A, B หรือ C ข้างล่าง)

A:กรณีญาติหรือครอบครัวที่อยู่นอกประเทศญ่ีปุ่นเป็นผู้ รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการศกึษา, การด ารงชีวิตที่ญ่ีปุ่น เป็นต้น
1 3 เอกสารรับรองการท างานของผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (a หรือ b ข้างล่าง)

a.กรณีเป็นพนกังานบริษัท ใช้หนงัสือรับรองการท างานที่ออกโดยสถานที่ท างาน

b.กรณีเป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบกิจการสว่นตวั ใช้หนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนบริษัท, ใบอนญุาตประกอบกิจการ เป็นต้น ที่มีช่ือสกลุของ

ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยและช่ือบริษัทแสดงอยูอ่ยา่งชดัเจน (รับรองส าเนาถกูต้อง

จากหน่วยงานที่ออกเอกสาร)
4 เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผู้สมัคร

เอกสารที่สามารถรับรองความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยกบัผู้สมคัร

ได้ เชน่ ทะเบียนบ้าน สตูิบตัร เป็นต้น

เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย*

ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยต้องลงช่ือและวนัที่ก ากบัด้วยลายมือตวัเอง ในชอ่งคา่

ครองชีพกรอกจ านวนเงินเฉลี่ยตอ่เดือน ที่คาดวา่จะสง่มาให้นกัเรียนเป็น

คา่ใช้จา่ยในการใช้ชีวิตที่ญ่ีปุ่ น

2 เอกสารรับรองยอดเงนิฝากของผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากธนาคาร

ระบยุอดจ านวนเงินและลงวนัที่อยา่งชดัเจน รวมทัง้ต้องมีลายมือช่ือและตรา

ประทบัของเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบด้านบญัชีของธนาคารหนงัสือ

เอกสารรับรองที่ออกโดยบริษัทไมส่ามารถใช้ได้

B:กรณีญาติหรือครอบครัวที่อยู่ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นผู้ รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการศกึษา, การด ารงชีวิตที่ญ่ีปุ่น เป็นต้น
1

4

3 ทะเบียนบ้าน (Juminhyo)

มีข้อมลูของสมาชิกทกุคนในบ้านแสดงอยู่

5 เอกสารรับรองการท างานของผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (a, b หรือ c  

ข้างล่าง)

a.กรณีเป็นพนกังานบริษัท ใช้หนงัสือรับรองการท างานที่ออกโดยสถานที่ท างาน

b.กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ใช้หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและหนงัสือ

รับรองการท างาน

c.กรณีของผู้ประกอบกิจการสว่นตวั ใช้คูฉ่บบัแบบแสดงภาษีเงินได้ที่มีตรา

ประทบัยืนยนัการรับจากกรมสรรพากร (โรงเรียนจะสง่คืนให้ในภายหลงั) และ

หนงัสือรับรองการท างานที่เขียนขึน้เอง

โรงเรียนขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่เลา่เรียนทีช่ าระแล้ว อยา่งไรก็ตาม ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้โรงเรียนจะคืนคา่เลา่เรียนให้ หากผู้สมคัรมีการร้องขอ และด าเนินขัน้ตอนทีร่ะบจุนครบถ้วนสมบรูณ์

(1)เป็นผู้ทีถ่กูปฏิเสธการออกวีซา่ และได้ท าการยืน่เอกสารทัง้หมดทีจ่ าเป็นตอ่ขัน้ตอนการขอคืนเงิน นัน่คือ "ใบรับรองการเข้าศกึษา", "ค าร้องขอคืนเงิน", "ส าเนาหนังสอืเดินทาง" ตอ่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

(2) เป็นผู้ทีข่อถอนตวัจากการเข้าเรียนกอ่นพิธีเปิดการศกึษา และได้ยืน่เอกสารทัง้หมดทีจ่ าเป็นตอ่ขัน้ตอนการขอคืนเงิน นัน่คือ "ใบรับรองสถานภาพการพ านัก" หรือ "ส าเนาหนังสอืเดินทางทีด่ าเนินการขอ

ยกเลกิวีซา่แล้ว", "ใบรับรองการเข้าศกึษา", "เอกสารชีแ้จงสาเหตทุีถ่อนตวัจากการเข้าเรียน", "ค าร้องขอคืนเงิน" ตอ่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยทีย่งัไม่ได้เดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น

C:กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ รับผดิชอบค่าใช้จ่ายเอง

กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองไม่ออกใบรับรองสถานภาพการพ านักให้: มีบางกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองประจ ากรุงโตเกียวไม่ออกใบรับรองสถานภาพการพ านักให้ ในกรณีนี ้ผู้สมคัรจะไม่สามารถเดินทางมา

ประเทศญ่ีปุ่ นในระยะเวลาทีต่นประสงค์ได้ หากผู้สมคัรได้รับการ "แจ้งปฏิเสธการออกใบรับรองสภาพการพ านัก" ขอให้ผุ้สมคัรติดตอ่กบัทางโรงเรียน เพ่ือแจ้งการตดัสนิใจของตนให้ทางโรงเรียนทราบวา่ ผู้สมคัร

ประสงค์จะสมคัรเข้าศกึษาใหม่อีกครัง้ในภาคการศกึษาหน้า (ในกรณีนีผู้้สมคัรไม่ต้องช าระคา่สมคัรเรียนและคา่แรกเข้าอีก) หรือผู้สมคัรประสงค์จะยกเลกิการสมคัรเข้าศกึษา ในกรณียกเลกิการสมคัรเข้าศกึษา  

ทางโรงเรียนจะคืนเงินคา่แรกเข้าให้กบัผุ้สมคัร ดงันัน้ ขอให้ผู้สมคัรกรอกเลขบญัชีธนาคารของธนาคารปลายทางทีจ่ะโอนเงินไป ลงในแบบฟอร์มทีโ่รงเรียนก าหนด แล้วสง่กลบัมาให้ทางโรงเรียนด้วย

เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย*

ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยต้องลงช่ือและวนัที่ก ากบัด้วยลายมือตวัเอง ในชอ่งคา่

ครองชีพกรอกจ านวนเงินเฉลี่ยตอ่เดือน ที่คาดวา่จะสง่มาให้นกัเรียนเป็น

คา่ใช้จา่ยในการใช้ชีวิตที่ญ่ีปุ่ น

21 เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย*

ผู้สมคัรต้องลงช่ือและวนัที่ก ากบัด้วยลายมือตวัเอง ในชอ่งคา่ครองชีพกรอก

จ านวนเงินเฉลี่ยตอ่เดือนของยอดเงินที่ตวัผู้สมคัรเองเตรียมไว้เป็นคา่ใช้จา่ยใน

การใช้ชีวิตที่ญ่ีปุ่ น

2 หนังสือรับรองเงนิฝากของผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากธนาคาร

หนังสือรับรองเงนิฝากของผู้สมัคร

ระบยุอดจ านวนเงินและลงวนัที่อยา่งชดัเจน รวมทัง้ต้องมีลายมือช่ือและตรา

ประทบัของเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบด้านบญัชีของธนาคาร

การคืนเงนิค่าเล่าเรียน

ข้อควรระวังอ่ืน ๆ
เอกสารทีเ่ป็นโมฆะ : เอกสารตา่งๆ เชน่ ใบสมคัรเข้าเรียน เป็นเอกสารทีต้่องยืน่ตอ่กองตรวจคนเข้าเมืองประจ ากรุงโตเกียวด้วย ดงันัน้ เอกสารดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเอกสารทีไ่ม่สามารถใช้ยืน่ได้เอกสารทีอ่อก (หรือ

เอกสารทีก่รอก) กอ่นหน้าวนัทีจ่ะยืน่ตอ่กองตรวจคนเข้าเมืองเกิน 3 เดือน ดงันัน้ ในกรณีของนักเรียนทีเ่ข้าเรียนเดือนเม .ย. ทางโรงเรียนจะยืน่เอกสารตอ่กองตรวจคนเข้าเมืองในเดือนพ.ย.ดงันัน้เอกสารที่

สามารถใช้ได้คือเอกสารทีอ่อกหลงัเดือนมิ.ย. (หรือนักเรียนทีเ่ข้าเรียนเดือนก.ค.เอกสารจงึต้องออกหลงัเดือน ต.ค. หรือนักเรียนทีเ่ข้าเรียนเดือนต.ค.เอกสารจงึต้องออกหลงัเดือนม.ค. หรือนักเรียนทีเ่ข้าเรียนเดือน

 ม.ค.เอกสารจงึต้องออกหลงัเดือน เม.ย.) , เอกสารทีไ่ม่ลงวนัทีอ่อกเอกสารและไม่มีลายมือช่ือของผู้ออกเอกสาร, เอกสารทีมี่การแก้ไขข้อความโดยใช้น า้ยาลบค าผิด

เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผู้สมัคร

เอกสารที่สามารถรับรองความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยกบัผู้สมคัร

ได้ เชน่ ทะเบียนบ้าน สตูิบตัร เป็นต้น

3 เอกสารรับรองการท างานของผู้สมัคร

3


