โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญีป่ ุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
02-357-1241-5 (พหลโยธิน) 02-160-5073-4 (จามจุร)ี
www.school.ojsat.or.th

@ojsatthailand

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญีป่ นุ่

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เริม่ ต้น Hybrid Starter Japanese [HSJ1]
รายละเอียด : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji คาศัพท์ และไวยากรณ์
เช่น การใช้คากริยา คาช่วย คาสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจาวัน
เนื้อหาทีเ่ รียน : เรียนตั้งแต่ตัวอักษร จนถึงตารา Minna no Nihongo บทที่ 3
รับจานวนจากัด
ตาราทีใ่ ช้ : สนุกคัด อักษรคานะ และ Minna no Nihongo เล่ม 1
เพียง 15 คน/ห้อง

วันเรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

อาจารย์

ระยะเวลาเรียน

จันทร์ และ
พุธ

18.00 – 20.00

Online + พหลโยธิน

อ.ไทยสลับอ.ญีป่ นุ่

26 เม.ย. – 7 ก.ค. 64

อังคาร
และ พฤหัส

18.30 – 20.30

Online +จามจุรี

อ.ไทยสลับอ.ญีป่ นุ่

20 เม.ย. – 1 ก.ค. 64

อ.ไทยสลับ
อ.ญี่ปุ่น
ในวันเดียวกัน

24 เม.ย. – 3 ก.ค. 64
หรือ
25 เม.ย. – 27 มิ.ย. 64
(จามจุร)ี
25 เม.ย. – 11 ก.ค. 64
(พหลโยธิน)

เสาร์ หรือ
อาทิตย์

08.30 – 10.20
( พัก 20 นาที)
10.40 – 12.30
13.30 – 15.20
( พัก 20 นาที)
15.40 – 17.30

สะดวกเรียนแบบไหน
เลือกลงเรียนตาม
Package ได้เลย!!

Online + พหลโยธิน
หรือ จามจุรี

OJSAT SMART Package for Japanese Courses
Package

สถานทีเ่ รียน

Smart Hybrid Pack Offline + Online

ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว)
7,790 บาท (40 ชม.)
*หากต้องการให้จัดส่งตารา คิดค่าส่ง 100 บาท*

Smart Offline Pack Offline เรียนทีโ่ รงเรียน 7,190 บาท (40 ชม.)
Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom
6,690 บาท (40 ชม.)
มีความยืดหยุน่ เรียนทีไ่ หนก็ได้
มีแต่ได้กบั ได้
เนื้อหาจัดเต็ม ครบทัง้ อ.ไทยและอ.ญีป่ นุ่
สามารถดูวดิ โี อย้อนหลังได้ตลอดคอร์ส

โปรวันธรรมดาลดค่าเล่าเรียน 10%!!
เมื่อสมัครเรียนคอร์ส วันธรรมดาช่วงเย็น
*หากต้องการให้จัดส่งตารา คิดค่าส่ง 100 บาท*

ราคาหลังหักส่วนลด (รวมทุกอย่างแล้ว)
Hybrid = 7,250 บาท (40 ชม.)
Offline = 6,530 บาท (40 ชม.)
Online = 6,090 บาท (40 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เริม่ ต้น Hybrid Starter Japanese [HSJ1]
รายละเอียด : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji คาศัพท์ และไวยากรณ์
เช่น การใช้คากริยา คาช่วย คาสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจาวัน
เนื้อหาทีเ่ รียน : เรียนตั้งแต่ตัวอักษร จนถึงตารา Minna no Nihongo บทที่ 3
ตาราทีใ่ ช้ : สนุกคัด อักษรคานะ และ Minna no Nihongo เล่ม 1

วันเรียน

จันทร์ ถึง
ศุกร์

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

08.30 – 10.20
( พัก 20 นาที) Online + จามจุรี
10.40 – 12.30
13.30 – 15.20
( พัก 20 นาที)
15.40 – 17.30

สะดวกเรียนแบบไหน
เลือกลงเรียนตาม
Package ได้เลย!!

Online +
พหลโยธิน

อาจารย์

ระยะเวลาเรียน

อ.ไทยสลับ
อ.ญี่ปนุ่
ในวันเดียวกัน

26 เม.ย. – 11 พ.ค. 64

OJSAT SMART Package for Japanese Courses
Package

สถานทีเ่ รียน

Smart Hybrid Pack Offline + Online

ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว)
7,790 บาท (40 ชม.)
*หากต้องการให้จัดส่งตารา คิดค่าส่ง 100 บาท*

Smart Offline Pack Offline เรียนทีโ่ รงเรียน 7,190 บาท (40 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom

6,690 บาท (40 ชม.)

มีความยืดหยุน่ เรียนทีไ่ หนก็ได้
เนื้อหาจัดเต็ม ครบทัง้ อ.ไทยและอ.ญีป่ นุ่
สามารถดูวดิ โี อย้อนหลังได้ตลอดคอร์ส

โปรวันธรรมดาลดค่าเล่าเรียน 15%!!
เมื่อสมัครเรียนคอร์ส วันธรรมดา

ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

มีแต่ได้กบั ได้

ราคาหลังหักส่วนลด
(รวมทุกอย่างแล้ว)
Hybrid = 6,710 บาท (40 ชม.)
*หากต้องการให้จัดส่งตารา คิดค่าส่ง 100 บาท*
Offline = 6,200 บาท (40 ชม.)
Online = 5,790 บาท (40 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ชั้นต้น Hybrid Basic Japanese [HBJ1]
รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Starter) เรียนเนื้อหาระดับ N4
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Starter) หรือสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือเทียบเท่า
ตาราทีใ่ ช้ : Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 26 - 30

วันเรียน เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

อาจารย์

ระยะเวลาเรียน

Online + พหลโยธิน

อ.ไทยสลับ
อ.ญี่ปุ่น
ในวันเดียวกัน

24 เม.ย. – 3 ก.ค. 64

08.30 – 10.20
( พัก 20 นาที) Online + พหลโยธิน
10.40 – 12.30

อ.ไทยสลับ
อ.ญี่ปุ่น
ในวันเดียวกัน

2 พ.ค. – 18 ก.ค. 64

08.30 – 10.20
( พัก 20 นาที)
10.40 – 12.30

เสาร์

อาทิตย์

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

สะดวกเรียนแบบไหน
เลือกลงเรียนตาม
Package ได้เลย!!

Package

สถานทีเ่ รียน

ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว)

Smart Hybrid Pack Offline + Online

7,700 บาท (40 ชม.)
*หากต้องการให้จัดส่งตารา คิดค่าส่ง 100 บาท*

Smart Offline Pack Offline เรียนทีโ่ รงเรียน 7,100 บาท (40 ชม.)
Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom

6,600 บาท (40 ชม.)

มีความยืดหยุน่ เรียนทีไ่ หนก็ได้
เนื้อหาจัดเต็ม ครบทัง้ อ.ไทยและอ.ญีป่ นุ่
สามารถดูวดิ โี อย้อนหลังได้ตลอดคอร์ส

มีแต่ได้กบั ได้

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ชั้นต้น 1 (Basic 1)
รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Starter) ใช้ตารา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 26 - 30
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Starter) หรือสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือเทียบเท่า

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานที่
เรียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

เสาร์

09.00 – 12.00

Online

19 มิ.ย. 64 – 28 ส.ค. 64

5,150 บาท (30 ชม.)

**รอบเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม**

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เริม่ ต้น 2 Hybrid Starter Japanese [HSJ2]
รายละเอียด : เป็นคอร์สต่อเนื่องจาก HSJ 1 เรียนโดยใช้ตารา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 4 - 9
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 3 ของตารา Minna no Nihongo เล่ม 1

วัน
เรียน

เวลาเรียน

เสาร์

08.30 – 10.20
( พัก 20 นาที)
10.40 – 12.30

สถานทีเ่ รียน

อาจารย์

ระยะเวลาเรียน

Online + พหลโยธิน

อ.ไทยสลับ
อ.ญี่ปนุ่
ในวันเดียวกัน

8 พ.ค. 64 – 10 ก.ค. 64

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

สะดวกเรียนแบบไหน
เลือกลงเรียนตาม
Package ได้เลย!!

Package

สถานทีเ่ รียน

Smart Hybrid Pack Offline + Online

ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว)

7,700 บาท (40 ชม.)
*หากต้องการให้จัดส่งตารา คิดค่าส่ง 100 บาท*

Smart Offline Pack Offline เรียนทีโ่ รงเรียน 7,100 บาท (40 ชม.)
Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom

6,600 บาท (40 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เริม่ ต้น 3 Hybrid Starter Japanese [HSJ3]
รายละเอียด : เป็นคอร์สต่อเนื่องจาก HSJ 2 เรียนโดยใช้ตารา Minna no Nihongo เล่ม 1-2 บทที่ 10-15
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 9 ของตารา Minna no Nihongo เล่ม 1

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

อาจารย์

ระยะเวลาเรียน

เสาร์

13.30 – 15.20
( พัก 20 นาที)
15.40 – 17.30

Online + จามจุรี

อ.ไทยสลับ
อ.ญี่ปนุ่

29 พ.ค. 64 – 7 ส.ค. 64

สะดวกเรียนแบบไหน
เลือกลงเรียนตาม
Package ได้เลย!!

OJSAT SMART Package for Japanese Courses
Package

สถานทีเ่ รียน

Smart Hybrid Pack Offline + Online

ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว)
8,020 บาท (40 ชม.)
*หากต้องการให้จัดส่งตารา คิดค่าส่ง 100 บาท*

Smart Offline Pack Offline เรียนทีโ่ รงเรียน 7,420 บาท (40 ชม.)
Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom

6,920 บาท (40 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เริม่ ต้น 3 (Starter 3)
รายละเอียด : เรียนโดยใช้ตารา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 17 - 25

คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 16 ของตารา Minna no Nihongo เล่ม 2

วัน
เรียน

เวลาเรียน

อาทิตย์ 09.00 – 12.00

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

พหลโยธิน

18 เม.ย. 64 – 12 ก.ย. 64

8,950 บาท (60 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เริม่ ต้น 4 (Starter 4)
รายละเอียด : เรียนโดยใช้ตารา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 13 - 17

คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 12 ของตารา Minna no Nihongo เล่ม 1

วัน
เรียน

เวลาเรียน

อาทิตย์ 09.00 – 12.00

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

พหลโยธิน

6 มิ.ย. 64 – 22 ส.ค. 64

5,050 บาท (30 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ชั้นต้น 2 (Basic 2)
รายละเอียด : เรียนโดยใช้ตารา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 31 – 34

คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 30 ของตารา Minna no Nihongo เล่ม 3

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

จ, พ

18.30 – 20.30

จามจุรี

5 เม.ย. 64 – 2 มิ.ย. 64

5,050 บาท (30 ชม.)

อาทิตย์ 13.30 – 16.30

Online

25 เม.ย. 64 – 27 มิ.ย. 64

5,150 บาท (30 ชม.)

จามจุรี

8 พ.ค. 64 – 10 ก.ค. 64

5,050 บาท (30 ชม.)

เสาร์

13.30 – 16.30

บัตรสะสมคะแนน แลกรับส่วนลดโดนใจ
ยิ่งสะสมมาก ยิ่งได้มาก รับส่วนลดสูงสุด 15 % !

สแกนเพือ่ รับบัตรได้เลย

รายละเอียดเพิม่ เติม : https://www.school.ojsat.or.th/ojsat-reward

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ชั้นต้น 3 (Basic 3)
รายละเอียด : เรียนโดยใช้ตารา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 35 - 38 (30 ชม.) หรือ เล่ม 4 บทที่ 42 – 50 (60 ชม.)

คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 34 ของเล่ม 3 (30 ชม.) หรือ บทที่ 41 ของเล่ม 4 (60 ชม.)

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

เสาร์

09.00 – 12.00

Online

10 เม.ย. 64 – 19 มิ.ย. 64

5,150 บาท (30 ชม.)

เสาร์

13.30 – 16.30

Online

24 เม.ย. 64 – 18 ก.ย. 64 9,050 บาท (60 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เตรียมความพร้อมสูช่ นั้ กลาง 1 [Crossover 1]
รายละเอียดคอร์ส : เพิ่มพูนความรู้ คาศัพท์ คันจิและไวยากรณ์ เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับชั้นต้น
เป็นหลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ชั้นกลาง 1 (Intermediate)
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : ผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต่ากว่า 300 ชม.
ตาราทีใ่ ช้ : ตารา Chukyu e Ikou บทที่ 1 – 5 และตารา Choukai ga yowai anata e บทที่ 1 - 10

วันเรียน เวลาเรียน
เสาร์

13.30 – 15.20
( พัก 20 นาที)
15.40 – 17.30

เสาร์

08.30 – 10.20
( พัก 20 นาที)
10.40 – 12.30

สะดวกเรียนแบบไหน
เลือกลงเรียนตาม
Package ได้เลย!!

สถานทีเ่ รียน

อาจารย์

ระยะเวลาเรียน

Online + จามจุรี

อ.ไทยสลับ
อ.ญี่ปุ่น
ในวันเดียวกัน

29 พ.ค. 64 – 7 ส.ค. 64

Online + จามจุรี

อ.ไทยสลับ
อ.ญี่ปุ่น
ในวันเดียวกัน

26 มิ.ย. 64 – 4 ก.ย. 64

OJSAT SMART Package for Japanese Courses
Package

สถานทีเ่ รียน

Smart Hybrid Pack Offline + Online

ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว)

7,530 บาท (40 ชม.)
*หากต้องการให้จัดส่งตารา คิดค่าส่ง 100 บาท*

Smart Offline Pack Offline เรียนทีโ่ รงเรียน 6,930 บาท (40 ชม.)
Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom

6,430 บาท (40 ชม.)

มีความยืดหยุน่ เรียนทีไ่ หนก็ได้
เนื้อหาจัดเต็ม ครบทัง้ อ.ไทยและอ.ญีป่ นุ่
สามารถดูวดิ โี อย้อนหลังได้ตลอดคอร์ส

มีแต่ได้กบั ได้

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ชั้นกลาง 1 [Intermediate 1]
รายละเอียดคอร์ส : เรียนภาษาญี่ปุ่นเน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เข้มข้นขึ้น
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต่ากว่า 300 ชม. หรือ ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (Basic)
หรือผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมีความรู้เทียบเท่า N4
ตาราทีใ่ ช้ : Chukyu wo Manabou บทที่ 1- 3

วัน
เรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

อาทิตย์ 09.00 – 12.00

Online

18 เม.ย. 64 – 20 มิ.ย. 64

5,330 บาท (30 ชม.)

อาทิตย์ 09.00 – 12.00

จามจุรี

18 เม.ย. 64 – 20 มิ.ย. 64

5,230 บาท (30 ชม.)

เวลาเรียน

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ชั้นกลาง 2 [Intermediate 2]
รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 1 (Intermediate 1) เรียนเนื้อหาระดับ N3
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : ผู้ที่เคยเรียนเนื้อหาระดับ N3 มาบ้างแล้ว หรือเคยเรียนโดยใช้ตารา Chukyu wo Manabou ถึงบทที่ 3
ตาราทีใ่ ช้ : Chukyu wo Manabou บทที่ 4 - 6

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

เสาร์

09.00 – 12.00

Online

24 เม.ย. 64 – 3 ก.ค. 64

5,330 บาท (30 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ชั้นกลาง 3 [Intermediate 3]
รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2 (Intermediate 2)
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : ผู้ที่เคยเรียนเนื้อหา N3 มาบ้างแล้วหรือเคยเรียนโดยใช้ตารา Tobira ถึงบทที่ 3 (60 ชม.)
หรือ ตารา Chukyu wo Manabou ถึงบทที่ 6 (30 ชม.)
ตาราทีใ่ ช้ : Tobira บทที่ 4 – 8 (60 ชม.) หรือ ตารา Chukyu wo Manabou บทที่ 7-8
และตารา Tobira บทที่ 1 (30 ชม.)

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

เสาร์

09.00 – 12.00

พหลโยธิน

3 เม.ย. 64 – 28 ส.ค. 64

9,430 บาท (60 ชม.)

Online

11 เม.ย. 64 – 13 มิ.ย. 64

5,330 บาท (30 ชม.)
9,430 บาท (60 ชม.)

อาทิตย์ 09.00 – 12.00
เสาร์

09.00 – 12.00

จามจุรี

8 พ.ค. 64 – 25 ก.ย. 64

เสาร์

13.30 – 16.30

Online

29 พ.ค. 64 – 16 ต.ค. 64 9,530 บาท (60 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เตรียมชัน้ สูง 1 [Pre-Advance 1]
รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง (Intermediate) เรียนเนื้อหาระดับ N2
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : ผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือเทียบเท่า หรือเคยเรียนตารา Tobira ถึงบทที่ 8
ตาราทีใ่ ช้ : Tobira บทที่ 9- 11

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

เสาร์

09.00 – 12.00

Online

24 เม.ย. 64 – 3 ก.ค. 64

5,480 บาท (30 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เตรียมชัน้ สูง 2 [Pre-Advance 2]
รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง 1 (Pre-Advance 1) เรียนเนื้อหาระดับ N2
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : ผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือเทียบเท่า หรือเคยเรียนคอร์ส Pre-Advance 1
ตาราทีใ่ ช้ : Tobira บทที่ 11 - 13

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

เสาร์

09.00 – 12.00

จามจุรี

15 พ.ค. 64 – 17 ก.ค. 64

5,380 บาท (30 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เตรียมชัน้ สูง 3 [Pre-Advance 3]
รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง 2 (Pre-Advance 2) เรียนเนื้อหาระดับ N2
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : ผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือเทียบเท่า หรือเคยเรียนคอร์ส Pre-Advance 2
ตาราทีใ่ ช้ : Chukyu wo Manabou (Chuuki) บทที่ 6 - 10

วัน
เรียน

เวลาเรียน

อาทิตย์ 09.00 – 12.00

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

Online

8 ส.ค. 64 – 9 ม.ค. 65

10,730 บาท (60 ชม.)

ผู้เรียนทุกคอร์สจะได้รบั ใบรับรองจากโรงเรียน
เมื่อมีเวลาเข้าเรียนครบ 80% ในแต่ละคอร์ส

หลักสูตรสนทนาภาษาญีป่ นุ่ สาหรับเด็ก (KD)
รายละเอียดคอร์ส : เรียนรู้ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายสาหรับเด็ก
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : สาหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 – 11 ปี

วัน
เรียน

เวลาเรียน

เสาร์ 10.00 – 12.00
หรือ
หรือ
อาทิตย์ 13.30 – 15.30
จันทร์
ถึง
ศุกร์

10.00 – 12.00
หรือ
13.30 – 15.30

สถานทีเ่ รียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

ระยะเวลาเรียน

พหลโยธิน
หรือ
จามจุรี

24 เม.ย. 64 – 14 ส.ค. 64
5,680 บาท (30 ชม.)
หรือ
25 เม.ย. 64 – 8 ส.ค. 64

จามจุรี

19 เม.ย. 64 – 11 พ.ค. 64 5,680 บาท (30 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เรียนสนุก ประยุกต์ใช้จริง (Dekiru Nihongo)
รายละเอียดคอร์ส : เรียนตั้งแต่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji, คาศัพท์ และไวยากรณ์
พร้อมทั้งเรียนรู้บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการเรียนเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)
และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ไปพร้อมกัน

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

จ, พ

18.00 – 20.00

พหลโยธิน

26 เม.ย. 64 – 21 ก.ค. 64

7,670 บาท (48 ชม.)

อ, พฤ

18.30 – 20.30

จามจุรี

27 เม.ย. 64 – 22 ก.ค. 64

7,670 บาท (48 ชม.)

หลักสูตรการออกเสียงภาษาญีป่ นุ่
รายละเอียดคอร์ส : ศึกษาเรื่องพยางค์ , Accent , Intonation และองค์ประกอบต่างๆในภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
ฝึกออกเสียงในระดับประโยค และ ฝึกออกเสียงโดยวิธีการ Shadowing
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่มีความรู้ระดับ N4 ขึ้นไป

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

อ, พฤ

18.30 – 20.30

จามจุรี

27 เม.ย. 64 – 22 มิ.ย. 64

6,380 บาท (30 ชม.)

ผู้เรียนสามารถโอนเงินเพือ่ สารองทีน่ งั่ ได้ ตั้งแต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป (รายละเอียดการโอนเงินในหน้าสุดท้าย)

หลักสูตรติว PAT 7.3
รายละเอียดคอร์ส : ทบทวนความรู้ตามหัวข้อสาคัญพร้อมเทคนิคในการสอบ ฝึกฝนทาแบบฝึกหัดต่างๆ
และทดลองทาข้อสอบเก่าของปีที่ผ่านๆมา
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : สาหรับผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (Basic) หรือมีความรู้เทียบเท่า N4

วันเรียน
เสาร์
อาทิตย์

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

13.30 – 16.30 Online + พหลโยธิน
13.30 – 16.30

ระยะเวลาเรียน
19 มิ.ย. 64 – 2 ต.ค. 64

Online + จามจุรี

20 มิ.ย. 64 – 3 ต.ค. 64

Online + จามจุรี

21 มิ.ย. 64 – 14 ก.ค. 64

09.00 – 12.00
จ - พฤ

13.30 – 16.30
เรียนรู้เนือ้ หาและเทคนิคในการสอบแบบจัดเต็มกับอ.ไทย

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

สามารถดูวดิ โี อย้อนหลัง
ได้ตลอดคอร์ส!!

Package

สถานทีเ่ รียน

ราคา (รวมทุกอย่างแล้ว)

Smart Hybrid Pack Offline + Online

8,530 บาท (45 ชม.)
*หากต้องการให้จัดส่งตารา คิดค่าส่ง 100 บาท*

Smart Offline Pack Offline เรียนทีโ่ รงเรียน 7,855 บาท (45 ชม.)
Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom

7,280 บาท (45 ชม.)

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ (Marugoto)
รายละเอียดคอร์ส : เรียนรู้บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน พร้อมสอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่น
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

เสาร์

13.30 – 16.30

จามจุรี

24 เม.ย. 64 – 3 ก.ค. 64

4,930 บาท (30 ชม.)

พหลโยธิน

25 เม.ย. 64 – 11 ก.ค. 64

4,930 บาท (30 ชม.)

อาทิตย์ 13.30 – 16.30

**รอบเรียนอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม**

หลักสูตรชั้นกลาง Japanese TV DRAMA & N2 Course
รายละเอียดคอร์ส : เรียนฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นผ่านละคร และสอดแทรกไวยากรณ์ การฟัง คาศัพท์
โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : สาหรับผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 และเพื่อเรียน N2

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

จันทร์

18.30 – 20.30

จามจุรี

5 เม.ย. 64 – 2 ส.ค. 64

5,530 บาท (30 ชม.)

หลักสูตรสนทนาชัน้ กลาง (Intermediate Conversation)
รายละเอียดคอร์ส : เรียนฝึกทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่น และไวยากรณ์ที่เป็นประโยชน์กับการสนทนา ระดับชั้นกลาง
โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : สาหรับผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือเทียบเท่า

วัน
เรียน

เวลาเรียน

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

อังคาร

18.30 – 20.30

จามจุรี

27 เม.ย. 64 – 10 ส.ค. 64

5,280 บาท (30 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ จากมังงะและการ์ตนู แอนิเมชัน่
รายละเอียดคอร์ส : เรียนคาศัพท์, คันจิ และสานวนต่างๆจากมังงะและการ์ตูนแอนิเมชัน่ ภาษาประเภทต่างๆและกิจกรรมพากย์เสียง

คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป

วัน
เรียน

เวลาเรียน

อาทิตย์ 13.30 – 16.30

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

จามจุรี

25 เม.ย. 64 – 27 มิ.ย. 64

5,000 บาท (30 ชม.)

หลักสูตรเรียนรูท้ กั ษะระดับ N2 และการสนทนา
รายละเอียดคอร์ส : เรียนเน้นเนื้อหาการอ่านและการสนทนาระดับ N2
คุณสมบัตผิ เู้ รียน : เหมาะสาหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป

วัน
เรียน

เวลาเรียน

อ, พฤ 18.00 – 20.00

ตาราทีใ่ ช้
N2 Soumatome Goi, 500รูปประโยค
ภาษาญี่ปุ่นN3-N1, แบบฝึกการอ่านระดับ
N2, Nihongo Namachuukei และShin
Kanzen Master Listening N2

สถานทีเ่ รียน

ระยะเวลาเรียน

ราคา
(รวมทุกอย่างแล้ว)

พหลโยธิน

27 เม.ย. 64 – 22 มิ.ย. 64

5,530 บาท (30 ชม.)

บัตรเครดิตธนาคารทีส่ ามารถชาระผ่าน QR Code ได้

ราคาที่แสดงยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1 %
และ VAT 7% นะคะ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจา
สาขาเพือ่ สอบถามราคาอีกครัง้ ค่ะ

**รณรงค์ลดการสัมผัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 สามารถชาระเงินทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง**

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญีป่ นุ่
วิธีการชาระเงิน:
1. การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 014-268642-9
ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปนุ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ทาง Prompt Pay โดยการแสกน QR Code หรือ กรอกหมายเลข Prompt Pay 0993000165764
3. ชาระเป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ สาขาพหลโยธิน และ สาขาจามจุรี

4. ชาระผ่านบัตรเครดิตด้วยการสแกน QR Code ที่หน้าเคาน์เตอร์ สาขาพหลโยธิน
และ สาขาจามจุรี

หากชาระเงินแล้วสามารถแจ้งการโอนเงินได้ โดยการสแกน QR Code

เรียนสนุก ได้ความรู้ตั้งแต่ชั่วโมงแรก
สามารถติดตามข่าวสารเพิม่ เติมได้แล้วที่
@ojsatschool

School.ojsat

@ojsatthailand

