No.11 Entertainer / Professional Athlete without Certificate of Eligibility
(สําหรับนักแสดงทีไ
่ ดรบ
ั ใบสถานภาพการพํานัก)

กรุณาอานรายละเอียดกอนจัดเตรียมเอกสารเพื่อความถูกตอง (ผูยื่นจะเปนผูเช็คเอกสารและทําเครื่องหมาย 3ดวยตนเอง) กรุณาเตรียมเอกสารใหครบถวน
ตามขอ 1-10 (เปนเอกสารที่จําเปนตอการพิจารณาวีซา) หากมีเอกสารเพิ่มเติมใหเลือกในขอ 11 หรืออธิบายโดยละเอียดในขอ 12 (เอกสารที่ระบุวาตัวจริงและสําเนา ให
นํามาทั้ง 2 ฉบับ และเมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเรียบรอย จะคืนตัวจริงให ณ เคานเตอรบริการทันที) / Please read all details carefully and check (3) the relevant documents by
yourself. Please prepare all of documents from 1 –10 (which are necessary for the submission). Check additional documents listed on 11 or others (not listed below) please indicate on 12.
(Please show both the original and photocopy of documents after that officer will return original.) **อาจมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากทางสถานทูต/The Embassy may request for additional
documents, please submit the additional documents requested directly to the Embassy.

Application date / วัน/เดือน/ป……………... Fee paid / จํานวนเงินที่ชําระคาธรรมเนียมทั้งหมด………………Baht / บาท No. Pay Slip / หมายเลขใบนําฝาก……………….
YES
มี

Document for Apply Visa / เอกสารประกอบการยื่น

No.

1. หนังสือเดินทาง / passport (ตัวจริง)

NO
ไมมี

จํานวนหนังสือเดินทาง_________________เลม

2. ใบคํารอง / Application Form (ตัวจริง)
3. รูปถาย / Photo (ตัวจริง)
4. แบบสอบถาม / Questionnaire (ตัวจริง)
5. ทะเบียนบาน / Resident Registration (ตัวจริงและสําเนา)
6. หนังสือเชิญ/หนังสือแสดงเหตุผล/หนังสือสัญญาระหวางทั้งสองฝาย / Invitation/Reason Letter (ตัวจริงและสําเนา)
7. หนังสือรับรองผลการแขงขันเปนทางการ (เอกสารจากสมาคมนักกีฬาอาชีพ/สนามเวทีมวย/รายชื่ออันดับโลกลาสุดของผูย ื่นเปนตน)

/ Certificate of Official record (ตัวจริง)
8. ประวัติสวนตัว(ระบุรายละเอียดประวัติการศึกษาทั้งหมด จนถึงขั้นสูงสุด วิชาเอก ตลอดจนชือ่ ทีอ่ ยู เบอรโทรศัพทของสถาบันที่จบ
การศึกษา ระยะเวลาทีท่ ํางาน ตําแหนงและเนือ้ หาของงาน) / Résumé (ตัวจริง 1 ชุด)
9. หนังสือรับรองจากตนสังกัด (หนังสือรับรองการเปนนักกีฬาอาชีพ/ผูฝ กซอมจากสมาคมนักกีฬาอาชีพทีส่ ังกัด) / Certificate of
membership (ตัวจริง 1 ชุด)
10. บันทึกการแขงขันในอดีต (ภาพถายในการเขารวมแขงขันในอดีต บทความในหนังสือพิมพ หรือนิตยสารเปนตน) / Historical
Record (ตัวจริง 1 ชุด)
11. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล / Certificate of name change (ตัวจริงและสําเนา)
12. Other Please informs / อื่นๆ กรุณาระบุ
................................................................................................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ / Remark: เจาหนาที่แจงใหผูยื่นรับทราบ / The Officer inform the applicant.
สําหรับใบคํารองและแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ
สําหรับรูปถายที่ไมไดมาตรฐานตามที่สถานทูต
อาจทําใหมีผลตอการพิจารณาวีซา อยางไรก็ตาม
ญี่ปุนกําหนด อาจทําใหมีผลตอการพิจารณาวีซา
ขาพเจายืนยันที่จะสงใบคํารองและแบบสอบถามเพื่อ อยางไรก็ตามขาพเจายืนยันที่จะสงรูปถายที่ไมได
ดําเนินการยื่นคํารองขอวีซาญี่ปุน / I am aware that the มาตรฐานเพื่อดําเนินการยื่นคํารองขอวีซาญี่ปุน / I am

สําหรับเอกสารประกอบการยื่นคํารองขอวีซา ที่ไม
ครบถวนสมบูรณ อาจทําใหมีผลตอการพิจารณาวีซา
อยางไรก็ตามขาพเจายืนยันที่จะยื่นเฉพาะเอกสาร
ขางตนเทานั้น ถึงแมวาเจาหนาที่จะไดแนะนําแลว / I

submission of an incomplete form and questionnaire may
lead to a delay in the processing of consideration.
However, I insist to proceed with my application.

have been advised that the insufficient documents
mentioned in checklist may lead to a delay in the
processing of consideration. However, I insist to proceed
with my application.

aware that this substandard photograph although may lead
to a delay in the processing of consideration. However, I
insist to proceed with my application.

Applicant’s Signature / ลายเซ็นต____________________________Tel. / เบอรโทรศัพท_________________

No. Acknowledge__________________
(สําหรับเจาหนาที่ศูนยใหญ กรุงเทพฯ)

