
  

   

 

 

 

 

■ คอร์สท่ีเปิดรับสมคัร・ระยะเวลาการศึกษา・คุณสมบติัการสมคัร 

 

คอร์ส คุณสมบติัของผูส้มคัร 

เปิดเทอมเดือนเมษายน (2ปี) 
คอร์สพื้นฐาน 

คอร์สปริญญาตรี・คอร์สปริญญาโท 

คอร์สคุณวุฒิพยาบาล 

・ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั  

・อาย1ุ8ปีข้ึนไป 

・ส าหรับผูส้มคัรคอร์สระดบัมหาวทิลยัหรือเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

จะตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) 

・ส าหรับผูท่ี้จะสมคัรคอร์สคุณวฒุิพยาบาลจะตอ้งมีคุณวุฒิพยาบาลภายในประเ

ทศแลว้ 

เปิดเทอมเดือนตุลาคม(1ปี6เดือน) 

 

 

■ ค่าเล่าเรียน・การช าระเงิน 

 

※ ค่าสมคัรสอบ（20,000เยน）ช าระเม่ือตอนมาตรวจรับเอกสาร 

※ ส าหรับผูท่ี้ผา่นการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่นระดบั3ข้ึนไป จะไดรั้บส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% 

คา่เลา่เรียน คอร์สพืน้ฐาน (เยน) 

ช่วงเวลาเขา้เรียน ค่าเล่าเรียน ค่าท่ีพกั ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด รวม 

เดือนเมษายน 

(2ปี) 

ปีท่ี 1 480,000 180,000 30,000 690,000 

ปีท่ี 2 480,000 180,000 30,000 690,000 

เดือนตลุาคม 

(1ปี 6เดือน) 

ปีท่ี1 480,000 180,000 30,000 690,000 

ปีท่ี2 240,000  90,000 15,000 345,000 

ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลยั・ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท (เยน) 

ช่วงเวลาเขา้เรียน ค่าเรียนคอร์สพื้นฐาน 

เดือนเมษายน 

(2ปี) 

ปีท่ี1 690,000 

ปีท่ี2 690,000 

เดือนตลุาคม 

(1ปี 6เดือน) 

ปีท่ี1 690,000 

ปีท่ี2 345,000 

คา่เลา่เรียน  หลกัสตูรพยาบาล (เยน) 

ช่วงเวลาเขา้เรียน ค่าเรียนคอร์สพื้นฐาน 

เดือนเมษายน 

(2ปี) 

ปีท่ี1 690,000 

ปีท่ี2 690,000 

เดือนตลุาคม 

(1ปี 6เดือน) 

ปีท่ี1 690,000 

ปีท่ี2 345,000 

 

ค่าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี･ปริญญาโท 

ภาคฤดูร้อน（ก.ค.-ก.ย.） 50,000 

ภาคฤดูใบไมร่้วง（ต.ค.-ธ.ค.） 50,000 

 

 

＋ 

ค่าหลกัสูตรสอนเพือ่สอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น N 1 

ภาคฤดูร้อน（ก.ค.-ก.ย.） 30,000 

ภาคฤดูใบไมร่้วง（ต.ค.-ธ.ค.） 30,000 

ค่าหลกัสูตรสอน สอบพยาบาล 

หลงัสอบวดัระดบั -ปีถดัมาเดือนกุมภาพนัธ์ 
200,000 

 

 

＋ 



 

■ เอกสารการสมคัร 

 

【*  กรุณาน าเอกสารมาให้ครบถว้น】 

①  ใบสมคัร （แบบฟอร์มตามท่ีโรงเรียนก าหนดพร้อมติดรูปถ่าย））       

②  หนงัสือสญัญา（ แบบฟอร์มตามท่ีโรงเรียนก าหนด ผูค้  ้าประกนักรอก）                      

③  ใบประกาศนียบตัร, วฒิุบตัรการศึกษาหรือใบรับรองการจบการศึกษาชั้นสูงสุด (ฉบบัจริง)                                 

   （ส าหรับผูท่ี้อยูใ่นระหวา่งการศึกษาให้ยืน่ใบรับรองสถานะการเป็นนกัศึกษา）  

④ ใบรายงานผลการศึกษา                    

⑤  รูปถ่าย  4×3 ซ.ม. 5 ใบ 

⑥  ประวติัส่วนตวั（แบบฟอร์มตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองก าหนด） 

⑦  ส าเนาพาสปอร์ต （เฉพาะผูท่ี้มีพาสปอร์ต  ถ่ายเอกสารทุกหนา้ท่ีใช）้ 

⑧  เอกสารครอบครัวของผูส้มคัร （เช่นส าเนาทะเบียนบา้นสมาชิกในครอบครัว ส ามะโนครัว） 

⑨  เอกสารความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นตั้งแต่N 5 ข้ึนไป   

   （ส าเนาใบแสดงผลการผา่นวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น หรือใบแสดงผลคะแนนการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น） 

⑩  เอกสารรับรองการท างาน ( หรือประวติัการท างาน หากมี )  

  ※ส าหรับผูท่ี้จบการศึกษามานานเกินกวา่5ปี ให้เขียนเหตุผลในการเลือกเขา้ศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่ นและอาชีพท่ีคาดไวใ้นอนาคต 

⑪  เอกสารการท าผูค้  ้าประกนั ( เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูค้  ้าประกนัทั้งหมด)                            

⑫  เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรและผูค้  ้าประกนั（เอกสารแสดงความเป็นพ่อแม่ฯลฯ） 

⑬  เอกสารแสดงยอดวงเงินในบญัชีฉบบัจริง   

⑭  ส าเนาสมุดบญัชี หรือเอกสารต่างๆท่ีแสดงทรัพยสิ์น 

⑮ เอกสารรับรองการท างานของผูค้  ้าประกนั（ในกรณีท่ีท างานบริษทั ฯลฯ） 

⑯ เอกสารอนุญาตประกอบการของผูค้  ้าประกนั（ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีกิจการของตวัเอง） 

 

           <กรณีท่ีผูป้ระกนัไม่ไดพ้  านกัอยูป่ระเทศญ่ีปุ่ น> 

⑰ เอกสารแสดงสมาชิกในครอบครับของผูค้  ้าประกนั( ทะเบียนบา้นหรือส ามะโนครัว ) 

⑱ เอกสารแสดงรายไดผู้ค้  ้าประกนั ยอ้นหลงั3ปี 

⑲ หนงัสือรับรองรายได(้เอกสารแสดงการเสียภาษี) ยอ้นหลงั3ปี 

 

         <กรณีท่ีผูป้ระกนัพ านกัอยูป่ระเทศญ่ีปุ่ น> 

⑰   ทะเบียบบา้นหรือเอกสารแสดงใบทะเบียนคนต่างดา้ว (รวมทั้งสมาชิกในบา้นทั้งหมด) 

⑱       หนงัสือรับรองรายได(้เอกสารแสดงการเสียภาษี)ยอ้นหลงั3ปี 

 

         <อ่ืน> 

⑳ ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษา ให้ส่งเอกสารแสดงทุนการศึกษาท่ีไดรั้บ ระยะเวลาและทุนไดก้ารศึกษาท่ีไดรั้บ  

    ◎     เอกสารอ่ืนๆท่ีขอเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลงั   

 

※ ผู้ค า้ประกนัหมายถึงบคุคลที่ยืนยนัแสดงวา่จะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยของผู้สมคัร 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อตกลงเกีย่วกบัการช าระเงนิ 

 

① ไม่คืนเงินค่าสมคัรสอบไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

② หากทางญ่ีปุ่ นออกใบรับรองสถานภาพการพ านกัให้แลว้แต่มีเหตุท าให้ไมส่ามารถเดินทางเขา้ประเทศทางโรงเรียนจะคืนเงินท่ีช าระทั้งหมดยกเว้

นค่าสมคัรสอบ แต่จะตอ้งส่งใบรับรองสถานภาพการพ านกัและใบอนุญาตการศึกษาคืน 

③ กรณีนกัเรียนท่ีไดรั้บวีซ่าแลว้ไม่เขา้โรงเรียนหรือออกจากการเรียนกลางคนั ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินท่ีช าระให้ 

 

 

  ล าดบัขั้นตอนตั้งแต่การสมัครถึงการเข้าศึกษา   

 

นักเรียน                  โรงเรียน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ขอ้ควรระวงั) ในกรณีท่ีสัง่จ่ายเงินจากต่างประเทศ จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการส่งหรือโอนเงินจากธนาคารเอง 
       

 ทางสถาบนัไดรั้บการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษภาษาญ่ีปุ่ น    
มูลนิธิทุนการศึกษาเพื่อการแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติ 

 

โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น มูลนิธิ  Kyoritsu   

〒113-0034  2F Yushima Bldg 3-14-9  Yushima Bunkyo-ku,Tokyo 

http://www.kif-org.com/naj/   http://www.kif-thai.com  E-mail:infom1@naj-ac.jp 

    TEL：（81）3-5846-7580 FAX：（81）03-5818-0458 

 

 

ให้ค าปรึกษาและตอบค าถามข้อสงสยัตา่งๆ 

ส่งเอกสารท่ีส าคญัส าหรับการสมคัรเขา้เรียน 

 

พิจารณคดัเลือกเขา้เรียน 

ช าระค่าเรียน.ย่ืนขอวีซา่ที่สถานกงศลุ 

แจง้ผลการพิจารณาเขา้เรียน 

แจง้ผลการออกใบรับรองสถานภาพการพ านกั 

รับวซ่ีา 

เตรียมตวัเข้าเรียน 

ยืน่ขอเพ่ือออกใบรับรองสถานภาพการพ านกั 

 

http://www.kif-org.com/naj/
http://www.kif-thai.com/


 

รายละเอยีดส าหรับการกรอกเอกสาร 

■ เอกสารการสมคัร  

 

ส าหรับผูส้มคัร    

① ใบสมคัรเรียน（แบบฟอร์มตามท่ีโรงเรียนก าหนด） 

・ ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรดว้ยตนเองและกรอกเอกสารให้ครบทุกหวัขอ้ 

・ ผูป้กครองไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูพ้  านกัอยูป่ระเทศญ่ีปุ่ น 

・ กรอกช่ือ-นามสกุล ตวัสะกดให้ตรงตามพาสปอร์ต 

・ ติดรูปลงในใบสมคัร (รูปหนา้ตรง)  เขียนช่ือ-นามสกุล และช่ือประเทศขา้งหลงัรูปทุกใบ 

②  หนงัสือสญัญา（แบบฟอร์มตามท่ีโรงเรียนก าหนด） 

③  ใบประกาศณียบตัรหรือใบแสดงการจบการศึกษาชั้นสูงสุด (ใบรับรองการจบการศึกษา)  ※ แปลเอกสารเป็นภาษญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษ 

・ ใบใบประกาศณียบตัรหรือใบแสดงการจบการศึกษาชั้นสูงสุด (ใบรับรองการจบการศึกษา)  ฉบบัจริง 

・ ผูท่ี้อยูร่ะหวา่งการศึกษา ( ปริญญาโท ปริญญาตรี อาชีวะ โรงเรียนช่าง และอ่ืนๆ) ตอ้งส่งเอกสารรับรองสถานะทางการศึกษา( เช่นอยูร่ะหวา่ง 

การศึกษา พกัการเรียน  ถูกไล่ออกฯลฯ) พร้อมทั้งส่งเอกสารแสดงการส าเร็จการศึกษามธัยมตอนปลาย 

④  ใบรายงานผลการศึกษา  ※แปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษ) 

・ ใบรายงานผลการเรียนท่ีไดรั้บจากสถาบนัการศึกษาท่ีจบ 

⑤  รูปถ่าย   5 ใบ 

・ เป็นรูปท่ีถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 4×3 ซ.ม. รูปถ่ายคร่ึงตวั หนา้ตรง ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ไม่มีฉากหลงั  

และเขียนช่ือและประเทศลงหลงัรูปดว้ย 

⑥  ประวติัส่วนตวั（แบบฟอร์มตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองก าหนด）※ในส่วน「เหตุผลเลือกศึกษาประเทศญ่ีปุ่ น」

แปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาญ่ีปุ่ น 

 ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลทั้งหมดดว้ยตนเอง หากหวัขอ้ใดไม่เก่ียวกบัค  าถามให้เขียน「NONE」 

・ ในสว่นของที่อยู ่ต้องกรอกเขียนชื่อเต็มโดยละเอียด（  จงัหวดั เขต แขวง ถนน รหสัไปรษณีให้ถกูต้อง ） 

・ ประวติัการศึกษาจะตอ้งมีเอกสารท่ีแสดงช่ือโรงเรียน วนัเขา้ศึกษา วนัส าเร็จการศึกษาบนัทึกไวช้ดัเจน กรอกระยะเวลาในช่วงท่ีไม่ไดเ้รียน 

หรือระยะเวลาเขา้รับเกณทหารดว้ย 

・ ส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั(การศึกษาขั้นต ่า12ปี) ตามเกณทข์องกองตรวจคนเขา้เมืองจะตรวจสอบการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานคือเขา้เรียนชั้นประถม 

เม่ืออาย ุ6 ปีเตม็เรียนระดบัประถม 6 ปี ระดบัมธัยมตน้ 3 ปี มธัยมปลาย 3 ปี  หากมีการเขา้เรียนระดบัประถมก่อนเกณทห์รือหลงัเกณทต์อ้งให้ 

ทางโรงเรียนออกเอกสารรับรองการเขา้เรียนก่อนเกณทห์รือหลงัเกณทอ์ายตุอนเขา้เรียน 

・ ประวติัหลงัจบการศึกษาตอ้งกรอกให้ละเอียดทั้งประวติัการท างานและหากมีช่วงเวลาท่ีไม่ไดท้  างานให้ระบุระยะเวลาดงักล่าวดว้ย  

โดยเฉพาะหากเกินวา่3เดือน จะถือว่าประวติัไม่สมบูรณ์ซ่ึงจะส่งผลให้ไม่ไดรั้บพิจารณาให้เขา้เรียน            

・ 「เหตุผลท่ีสมคัรเรียน」เอกสารน้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีใชส้ าหรับพิจารณาในการให้อนุญาตการเขา้เรียน เป้าหมายในการเรียนท่ีญ่ีปุ่ น สาเหตุท่ี   

ตอ้งการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นและหลงัจากเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแลว้ผูส้มคัรจะน าไปใชป้ระโยชน์อะไรกบัการประกอบอาชีพหรือการด าเนินชีวิตของตนเ

องกรอกให้ชดัเจน （ หากพ้ืนท่ีใชก้รอกไม่พอ ให้กรอกใส่อีกใบแนบส่ง） 

⑦ ส าเนาพาสปอร์ต 

・ ส าหรับผูส้มคัรท่ีมีพาสปอร์ตเท่านั้น ถ่ายส าเนาทุกหนา้ท่ีมีการบนัทึกส่ง 

⑧    เอกสารประวติัครอบครัวของผูส้มคัร（เช่นส าเนาทะเบียนบา้นหรือส ามะโนครัว มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด） 

・ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานแสดงการอยูอ่าศยั 

⑨  เอกสารความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น  ※แปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษ 

 



・ ใบรับรองจากสถาบนัสอนภาษาญ่ีปุ่ น（ใบจบหลกัสูตร ผลการศึกษา ชัว่โมงเขา้เรียน ฯลฯ  ผูส้มคัรกรอกชัว่โมงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นทั้งหมดส่ง） 

・ ส าหรับผูส้มคัรท่ีสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ นระดบั 5 ข้ึนไปผา่น ให้ส่งเอกสารนั้นยนืยนั（J-TEST ก็สามารถส่งได）้ นอกจากนั้นส าหรับผูส้มคัร   

ท่ีสอบผา่นระดบั N3ข้ึนไปจะไดรั้บส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% 

 

  เก่ียวกบัผูค้  ้าประกนั ※ผูช้  าระค่าใชจ่้าย  

⑪  เอกสารการท าผูค้  ้าประกนั แปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษ 

・ กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนั  

・ ในกรณีท่ีมีผูค้  ้าประกนั 2 คนตอ้งใชเ้อกสารค ้าประกนั 2ชุด ระบุจ  านวนเงินท่ีรับผิดชอบช่วยค่าใชจ่้ายของแต่ละคนให้ชดัเจน 

⑫  เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรและผูค้  ้าประกนั（เอกสารแสดงความเป็นพ่อแม่ฯลฯ）※แปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษ 

・ เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้มคัรและผูค้  ้าประกนั 

⑬  เอกสารแสดงยอดวงเงินในบญัชีฉบบัจริง   

・ เอกสารรับรองจากธนาคาร(สถาบนัการเงิน)ฉบบัจริง（ มีหนา้เลขบญัชี） 

・ ยอดเงินคงเหลือของผูค้  ้าประกนั เม่ือหกัค่าใชจ่้ายปกติทุกเดือนท่ีผูค้  ้าประกนักรอกไปแลว้เหลือมากกวา่ค่าเล่าเรียนท่ีคาดวา่ตอ้งช าระ 

⑭  ส าเนาสมุดบญัชี หรือเอกสารต่างๆท่ีแสดงทรัพยสิ์น 

・ เอกสารจาก⑭นั้นแสดงฐานะทางการเงินยอ้นหลงั3ปี   ส าเนาสมุดบญัชีตอ้งมีช่ือเจา้ของสมุดบญัชี ช่ือธนาคาร(สาขาธนาคาร) 

หมายเลขบญัชีแสดงอยูด่ว้ย 

・ กรณีมีเงินฝากเเขา้บญัชีในอตัราท่ีสูงกวา่ปกติให้แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมกบัเงินจ านวนนั้น 

⑮ ⑯เอกสารรับรองการท างานของผูค้  ้าประกนั ※แปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษ 

・ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวั ตอ้งมีหนงัสือจดทะเบียนบริษทัหรือใบอนุญาตประกอบการ 

 

<กรณีท่ีผูค้  ้าประกนัไม่ไดพ้  านกัอยูป่ระเทศญ่ีปุ่ น> 

⑲  หนงัสือรับรองรายได ้ ※แปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษ 

・ ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัเป็นเจา้ของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวัตอ้งหนงัสือรับรองรายไดย้อ้นหลงั3ปี 

 

<กรณีท่ีผูค้  ้าประกนัพ านกัอยูป่ระเทศญ่ีปุ่ น> 

⑰  ทะเบียบบา้นหรือเอกสารแสดงใบทะเบียนคนต่างดา้ว (รวมทั้งสมาชิกในบา้นทั้งหมด) 

・ ส าเนาทะเบียนบา้นของผูอ้าศยัทั้งหมด 

⑱  หนงัสือรับรองรายได ้

・ หนงัสือท่ีออกโดยทางรัฐออกหนงัสือรับรองรายไดย้อ้นหลงั3ปี 

 

อ่ืนๆ  

⑳ ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษา ให้ส่งเอกสารแสดงทุนการศึกษาท่ีไดรั้บ ระยะเวลาและทุนไดก้ารศึกษาท่ีไดรั้บ※แปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือ 

ภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 



■  ข้อควรระวงั 

① เอกสารทั้งหมดท่ีตอ้งส่งกองตรวจคนเขา้เมืองตอ้งเป็นเอกสารที่ออกมาไม่เกิน3เดือน 

ดงันั้นก าหนดท่ีตอ้งส่งเอกสารใหก้องตรวจคนเขา้เมืองตอ้งไม่เกิน20วนันบัจากวนัสุดทา้ยในการยืน่ขอสมคัร 
( กรณีเขา้เรียนเมษายนก าหนดส่งก่อน 31 ตุลาคม  เขา้เรียนตุลาคมก าหนดส่งก่อน 30 เมษายน ) 

② ตอ้งลงรายมือช่ือใหเ้หมือนกนัทุกฉบบั(ลายเซ็นตต์ามพาสปอร์ต) 

③ เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ใบประกาศณียบตัรหรือใบแสดงการจบการศึกษา(ยกเวน้ใบรับรองการจบการศึกษา)ฉบบัจริงท่ีส่งมาจะไม่มีการส่งคืน 

④ เอกสารท่ีไม่ใช่ภาษาญ่ีปุ่นตอ้งท าเอกสารฉบบัภาษาญี่ปุ่นแนบมาดว้ย ส าหรับใบสมคัรหรือใบประวติัใหก้รอกเป็นภาษาอกัฤษ 

⑤ ส าเนาทะเบียนบา้น  เอกสารรับรองรายได ้สมุดบญัชี  เอกสารรับรองการท างานต่างๆทั้งหมดตอ้งเป็นขนาดกระดาษ A4  หากมี 

ฉบบัแปลหรือเอกสารเพ่ิมเติมต่างๆใหก้รอกลงอีกฉบบั และกรณีถ่ายส าเนาเอกสารตอ้งถ่ายเป็น 1หนา้ ต่อ1แผน่ ไม่ถ่ายส าเนาหนา้หลงัใน 

แผน่เดียวกนั  และเพ่ือป้องกนัการปลอมแปลงหรือเอกสารปลอมต่างๆเอกสารท่ีถ่ายส าเนาทุกฉบบัตอ้งเขียนช่ือรับรองส าเนาทุกฉบบั 

⑥ การถ่ายส าเนาทะเบียนบา้นหรือสมุดบญัชีต่างๆ ระมดัระวงัการถ่ายส าเนาเขม้เกินไป ส าเนาทุกฉบบัท่ีถ่ายส าเนามาตอ้งสามารถอ่าน 

เน้ือหาไดช้ดัเจน（สมุดบญัชีท่ีถ่ายส าเนา ตอ้งสามารถมองเห็นตราหรือสัญลกัษณ์ของธนาคารนั้นๆ）  ในกรณีท่ีพบส าเนาเอกสารที่พบ 

ส่วนท่ีไม่สามารถอ่านไดจ้ะตอ้งส่งส าเนาแกไ้ข  ควรระวงัวา่หากช่ือเจา้ของบญัชี  ช่ือธนาคาร (สาขาธนาคาร) หมายเลขบญัชี  รหสัส าคญั 

ของสมุดบญัชีต่างๆ  ตราสัญลกัษณ์ไม่มีหรือไม่ชดัเจน มีผลให้ใชเ้ป็นหลกัฐานไม่ได ้

⑦ เก่ียวกบัเอกสารแสดงหลกัฐานทุกอยา่ง กรุณาแนบส่งช่ือผูอ้อกเอกสาร ท่ีอยูส่ านกังาน หมายเลขแฟกซ์มาดว้ย 

 

 

 

 

 



①入学願書 

受付日   受付番号 一般財団法人共立国際交流奨学財団 

共立財団日語学院 入学願書 

１．コース（希望のコースに∨をつけてください。）Please choose your course. 

・４月生(２年)コース（□基礎 □大学編入・大学院進学 □看護師国家資格取得） 

   April ( 2years ) course   Basic   University transfer･Graduate school  qualifying  NCLEX-RN 

・10 月生(1.5 年)コース（□基礎 □大学編入・大学院進学 □看護師国家資格取得） 
  October ( 1.5year ) course   Basic   University transfer･Graduate school   qualifying  NCLEX-RN 

 

２．氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ) Name in katakana： 

    （漢字）Name in your language： 

 

 

（英語）Name in alphabet： 

３．国籍： 

    Nationality 

４．性別： □男 □女 

    Sex     Male・Female 

５．婚姻：□既婚 □未婚 

Marital status  Married   Single 

６．出生地： 

    Place of birth 

７．生年月日：   年  月  日 

Date of birth      Year   Month  Day 

８．入寮希望：□あり（□１人部屋 □２人部屋） □なし 

Do you need dormitory? Yes     Single     Share          No 

９.現住所  Present address：                          (TEL)                  

                                             (FAX)                  

10.保護者氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

Name of your parent（Name in katakana）： 

（漢字） 

(Name in your language)： 

保護者住所 

Address of your parent：                              (TEL)                 

                                          (FAX)                 

11.経費支弁者氏名  : 
Name of the expense payer                                                                

 

経費支弁者住所:                              (TEL)                 

Address of the expense payer                              (FAX)                 

  

 職業            

Occupation                                                   

勤務先名称： 

Name of the employee                                                                   

 勤務先住所：                                (TEL)                 

Address of the employee                                                            (FAX)                 

 

 年収 Annual income                円 

 

 支払い方法及び月平均支弁額 Method of support and an amount of support per month(average) 

 ①本人負担           円        ②外国からの送金             円 

  Self                         Remittance from outside Japan             

 

  ③外国からの携行        円（携行者                携行時期           ） 

  Carrying from abroad                  (Who                            When                         ) 

 

  ④在日経費支弁者負担                円   ⑤奨学金                 円    ⑥その他            円 

    Guarantor in Japan                          Scholarship                        Others          

12.旅券：①番号                 ②発行機関 
  Passport  Number                                    Authority                                   

③発行年月日    年   月    日  ④有効期間   年   月   日 

  Date of issue        Year    Month     Day    Date of expiry   Year     Month    Day 

写真 Your photo 

裏に名前を書い

てください。 

Write your name on 

back of the photo 

（４㎝×３㎝） 



 

13.在学希望期間： 20  年 □４月／□10 月 ～ 20  年 □３月／□  月 

   Period of study           Year   April／October    ～      Year  March／  Month 

14.兵役 Military obligation： 有 Yes□ 期間    年    月  ～     年   月 

                                 Period of duty  Year   Month～        Year  Month 

                  無 No□ 

15.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無（日本国外におけるものも含む） 

 Criminal record（in Japan or overseas） 

  有（具体的内容                                   ）･  無 

  Yes(Details：                                      ) / No 

 

 

 

 

17.日本語能力試験受験歴 

  JLPT Result 

 有 Yes□     年   月(2009 年~)  N１ ／ ２ ／ ３ ／ ４ ／ ５    合格 ／ 不合格  

Year  Month                                   Pass      Fail 

        年   月(~2008 年)  1 級 ／ 2 級 ／ 3 級 ／ 4 級    合格 ／ 不合格 

Year  Month                                   Pass      Fail 

無 No□ 

 

 

以上のことはすべて事実であり、私                   が直筆したものです。 

I hereby declare the above statements to be true and I (your name) filled out myself. 

 

作成年月日 Date of issue：     年 Year   月 Month   日 Day 

  

                  本人署名 Your signature：                    

 

 

 

 

16.日本に滞在している親族・友人  有 Yes□  無 No□ 

  Family in Japan  (Father, Mother, Spouse, Son, Daughter, Brother, Sister or others) or co-residents 

氏名 

Name 

生年月日 

Date of birth 

関係 

Relationship 

勤務先･通学先 

Occupation 

国籍 

Nationality 

在留資格 

Status of residence 

在留期間 

Period of stay 

 

 

 

      

現住所／電話番号 

Address／Phone number 
 

 

 

 

      

現住所／電話番号 

Address／Phone number 
 

 

 

 

      

現住所／電話番号 

Address／Phone number 
 

 

 

 

      

現住所／電話番号 

Address／Phone number 
 

①入学願書 



 

履 歴 書 
 
１．国籍：                氏名：                    

Nationality                      Name 

 
２．生年月日：     年   月   日   ３．性別 ： 男・女 

Date of birth              Year     Month     Day      Sex    Male/Female  

 
４．現  住  所：                                   

Present address 

 
５．配偶者の有無： 無・有   (配偶者氏名：                ) 

Marital status       Single married     Name of the spouse 

 
６．学歴：(初等教育(小学校)から順次最終学歴まで) 

Academic back ground(from elementary school to the latest schooling)  

 

学歴 

Academic back ground 

学校名  

Name of school 

学制 

School system 

在学期間 

Period of attendance 

小学校 

Elementary school 

  
   年  月～   年  月 

Year  Month     Year  Month 

所在地 

Address 
 

中学校 

Middle school 

  
   年  月～   年  月 

Year  Month     Year  Month 

所在地 

Address 
 

高等学校 

High school 

  
   年  月～   年  月 

Year  Month     Year  Month 

所在地 

Address 
 

大学 

University 

  
   年  月～   年  月 

Year  Month     Year  Month 

所在地 

Address 
 

その他 

The other 

  
   年  月～   年  月 

Year  Month     Year  Month 

所在地 

Address 
 

 

７．日本語学習歴 Japanese study history： 

        学校名               所在地                 修学期間 

Name of school                 Address                          Period of attendance 

                              入学年月日    卒業年月日 

                                                         Date of entrance      Date of graduation 

 

（１）                                         

（２）                                         

 
 
 ⑥履歴書 



 
８．職歴 Career background：(就職年月日順に記載すること Please fill out in order to employment date.) 

         勤務先               所在地                    就職期間 

Name of employment           Address                  Period of employment 

                               入社年月日   退職年月日 
Date of entrance      Date of retirement 

（１）                                         

（２）                                         

（３）                                         

（４）                                         

 

９．出入国歴 Immigration history： 

      入国年月日     出国年月日       在留資格          入国目的 
Date of entrance        Date of departure     Residents qualification           Purpose of stay 

（１）                                         

（２）                                         

（３）                                         

（４）                                         

（５）                                         

さらに出入国歴がある場合は下に記入してください。 

If you have more to mention, please write under below. 

                                              

                                              

                                              

 

１０．留学理由 Purpose of study 

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

 ⑥履歴書 



 

１１．修了後の予定 Specific plans after graduating from school  

  進学希望（大学院・大学・短期大学・専門学校）・就職希望・事業経営希望・その他（帰国等） 

    Higher schooling ( graduate school / university / college / special school ) or employment / run business 

 / the others ( return to home) 

（１）進学希望先学校名：                                

Name of the school you want to enter. 

希 望 科 目：                               

Name of the major you want to take 

（２） 就業予定先名称：                               

   Name of the employment 
   就業予定先住所：                               

    Address of the employment 

   事 業 内 容：                               
      Type of work 

（３）自       営 

Ｓelf management 

   事 業 先 住 所  ：                               

Address 

   事 業 内 容  ：                               
Type of work 

資金調達計画・方法：                               

Financing plans 

（４）その他 The others 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 

１２．家族記入欄 Family members 

氏 名 

Name 

年齢 

Age 

関係 

Relationship 

職業 

Living status 

国籍 

Nationality 

現住所／電話番号 

Present address/Phone number 

      

      

      

      

      

      

 

以上のことはすべて事実であり、私              が直筆したものです。 

I hereby declare the above statements to be true and I ( your name ) filled out myself. 

作成年月日 Date of issue      年 Year   月 Month   日 Day 

本人署名 Your signature：                

 

 

 

 

⑥履歴書 



経 費 支 弁 書 

日本国法務大臣 殿 

 

  国  籍                      

  学生氏名                         年   月   日生（男・女） 

 

 私は、この度、上記の者が日本国に           の経費支弁者になりましたので、下記のとお 

り経費支弁の引受け経緯を説明するとともに、経費支弁について誓約します。 

 

記 

１ 経費支弁の引受経緯（申請者の経費の支弁を引き受けた経緯及び申請者との関係について具体的 

に記載してください。） 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

２ 経費支弁内容 

  私             は、上記の者の日本国滞在について、下記のとおり経費支弁する 

ことを誓約します。 

  また、上記の者が在留期間更新許可申請を行う際には、送金証明書又は本人名義の預金通帳（送 

金事実、経費支弁事実が記載されたもの）の写し等で、生活費等の支弁事実を明らかにする書類を 

提出します。 

記 

（１）学 費  毎月・半年ごと・年間     ６９０，０００    円 

（２）生活費  月 額                       円 

（３）支弁方法（送金・振込み等支弁方法を具体的にお書きください） 

                                               

                                               

                                               

                                               

    年   月   日 

経費支弁者： 

  住所〒                           TEL             

 

  氏名（署名）               ○印   学生との関係              

 

 

 

 

在 留 中 

入国した場合 

 

⑪経費支弁書 



②誓約書 

誓 約 書 

GUARANTEE 

一般財団法人共立国際交流奨学財団 共立財団日語学院長 殿 

To : Director 

 Kyoritsu International Foundation  Kyoritsu Foundation Japanese  Language Academy 

 

学生氏名 

Name of student 

 

生年月日 

Date of birth 

                      年      月      日 

             Year          Month          Day 

国籍 

Nationality 

 地域 

Locality 

 

 

私は上記生徒の経費支弁者として、学生に、一般財団法人共立国際交流奨学財団 共立財団日語学院 

の学則を遵守させます。 

また、本人の行動と金銭上の義務に関する問題につき、本人と連帯して一切の責任をとります。 

I shall see to it, as a guarantor of the above mentioned student, that he or she abides by the rules and  

regulations and the bylaws of the Kyoritsu International Foundation  Kyoritusu Foundation 

Japanese Language Academy. 

I shall also assume any and all responsibilities, jointly with the above student, for his or her behavior and  

matters concerning his or her financial obligations. 

 

誓約年月日 

Date 

             年      月      日 

         Year          Month          Day 

経費支弁者 

Guarantor’s name 

 

    

        印                  

年齢 

Age 

 

 

自宅住所 

Address 

 

 

TEL: 

学生との関係 

（詳細） 

Relationship with 

student (in detail) 

 

 

 


