


โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่าญีปุ่่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
02-357-1241-5 (พหลโยธนิ) 02-160-5073-4 (จามจรุ)ี

โรงเรยีนสอนภาษา สมาคมนกัเรยีนเกา่ญีปุ่น่www.school.ojsat.or.th @ojsatthailand

Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 7,890 บาท (40 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 7,290 บาท (40 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 6,690 บาท (40 ชม.)

รายละเอยีด : เร่ิมเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji ค าศัพท์ และไวยากรณ์

เช่น การใช้ค ากริยา ค าช่วย ค าสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพ้ืนฐาน และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน

เนื้อหาทีเ่รียน : เรียนตั้งแต่ตัวอักษร จนถึงต ารา Minna no Nihongo บทที่ 3

ต าราทีใ่ช้ : สนุกคัด อักษรคานะ และ Minna no Nihongo เล่ม 1

วันเรียน เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน อาจารย์ ระยะเวลาเรยีน

จันทร ์และ 

พุธ

16.30 – 18.30
Online + พหลโยธนิ อ.ไทยสลบัอ.ญีปุ่น่ 31 พ.ค. 64 – 11 ส.ค. 64

18.00 – 20.00

อังคาร

และ พฤหัส

16.30 – 18.30
Online +จามจรุี อ.ไทยสลบัอ.ญีปุ่น่

25 พ.ค. 64 – 3 ส.ค. 64

18.30 – 20.30 11 พ.ค. 64 – 20 ก.ค. 64

เสาร ์หรือ 

อาทิตย์

08.30 – 10.20

( พัก 20 นาท)ี

10.40 – 12.30
Online + พหลโยธนิ 

หรือ จามจรุี

อ.ไทยสลบั

อ.ญี่ปุ่น 

ในวันเดยีวกนั

8 พ.ค. 64 – 10 ก.ค. 64 

29 พ.ค. 64 – 7 ส.ค. 64

หรือ

30 พ.ค. 64 – 8 ส.ค. 64

(จามจรุ)ี

30 พ.ค. 64 - 15 ส.ค. 64

(พหลโยธนิ)

13.30 – 15.20

( พัก 20 นาท)ี

15.40 – 17.30

รับจ านวนจ ากดั

เพียง 15 คน/ห้อง

สะดวกเรยีนแบบไหน

เลือกลงเรยีนตาม 

Package ได้เลย!!

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

โปรวันธรรมดาลดคา่เลา่เรียน 10%!!

เมื่อสมัครเรยีนคอรส์ วันธรรมดาชว่งเยน็

ราคาหลังหกัสว่นลด (รวมทกุอยา่งแลว้)

Hybrid = 7,170 บาท (40 ชม.)

Offline = 6,630 บาท (40 ชม.)

Online = 6,090 บาท (40 ชม.)

สามารถดวูดิโีอยอ้นหลงัไดต้ลอดคอร์ส

มีความยดืหยุน่ เรียนทีไ่หนกไ็ด้

เนื้อหาจดัเตม็ ครบทัง้อ.ไทยและอ.ญีปุ่น่ มีแต่ไดก้บัได้

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เริม่ตน้ Hybrid Starter Japanese [HSJ1]

เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ในปจัจบุนั ทางโรงเรยีนจะปรบัไปเรยีนเปน็ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 100%



รายละเอยีด : เร่ิมเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji ค าศัพท์ และไวยากรณ์

เช่น การใช้ค ากริยา ค าช่วย ค าสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพ้ืนฐาน และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน

เนื้อหาทีเ่รียน : เรียนตั้งแต่ตัวอักษร จนถึงต ารา Minna no Nihongo บทที่ 3

ต าราทีใ่ช้ : สนุกคัด อักษรคานะ และ Minna no Nihongo เล่ม 1

วันเรยีน เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน อาจารย์ ระยะเวลาเรยีน

จันทร์ ถึง

ศุกร์

08.30 – 10.20

( พัก 20 นาที)

10.40 – 12.30
Online + จามจุรี 

หรือ 

พหลโยธนิ

อ.ไทยสลบั

อ.ญี่ปุน่ 

ในวันเดยีวกนั

17 พ.ค. 64 – 31 พ.ค. 64

13.30 – 15.20 

( พัก 20 นาที)

15.40 – 17.30

10 พ.ค. 64 – 21 พ.ค. 64

สะดวกเรยีนแบบไหน

เลือกลงเรยีนตาม 

Package ได้เลย!!

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เริม่ตน้ Hybrid Starter Japanese [HSJ1]

ราคาหลงัหักสว่นลด 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

Hybrid = 6,810 บาท (40 ชม.)

Offline = 6,300 บาท (40 ชม.)

Online = 5,790 บาท (40 ชม.)

โปรวนัธรรมดาลดคา่เลา่เรยีน 15%!!

เมื่อสมคัรเรยีนคอรส์ วันธรรมดา

ช่วงเชา้และช่วงบา่ย

Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 7,890 บาท (40 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 7,290 บาท (40 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 6,690 บาท (40 ชม.)

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

สามารถดวูดิโีอยอ้นหลงัไดต้ลอดคอร์ส

มีความยดืหยุน่ เรียนทีไ่หนกไ็ด้

เนื้อหาจดัเตม็ ครบทัง้อ.ไทยและอ.ญีปุ่น่ มีแต่ไดก้บัได้

เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ในปัจจบุนั ทางโรงเรยีนจะปรบัไปเรยีนเปน็ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 100%

จนกวา่โรงเรยีนจะสามารถกลบัมาเปดิท าการไดต้ามปกตนิะคะ



วันเรยีน เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน อาจารย์ ระยะเวลาเรยีน

เสาร์

08.30 – 10.20

( พัก 20 นาที)

10.40 – 12.30

Online + จามจุรี

อ.ไทยสลบั

อ.ญี่ปุ่น 

ในวันเดยีวกนั

19 มิ.ย. 64 – 28 ส.ค. 64

อาทิตย์

08.30 – 10.20

( พัก 20 นาที)

10.40 – 12.30

Online + พหลโยธนิ

อ.ไทยสลบั

อ.ญี่ปุ่น 

ในวันเดยีวกนั

30 พ.ค. 64 – 8 ส.ค. 64

Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 7,800 บาท (40 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 7,200 บาท (40 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 6,600 บาท (40 ชม.)

วัน

เรียน
เวลาเรยีน

สถานที่

เรียน
ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์ 09.00 – 12.00 Online 19 มิ.ย. 64 – 28 ส.ค. 64 5,150 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Starter) เรียนเนื้อหาระดับ N4

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :  ผู้ท่ีจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มตน้ (Starter) หรือสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือเทียบเท่า

ต าราทีใ่ช้ : Minna no Nihongo เล่ม 3 บทท่ี 26 - 30

รายละเอยีดคอรส์ : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Starter) ใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 26 - 30

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :  ผู้ท่ีจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มตน้ (Starter) หรือสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือเทียบเท่า

สามารถดวูดิโีอยอ้นหลงัไดต้ลอดคอร์ส

มีความยดืหยุน่ เรียนทีไ่หนกไ็ด้

เนื้อหาจดัเตม็ ครบทัง้อ.ไทยและอ.ญีปุ่น่ มีแต่ไดก้บัได้

OJSAT SMART Package for Japanese Coursesสะดวกเรยีนแบบไหน

เลือกลงเรยีนตาม 

Package ได้เลย!!

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่ชั้นตน้ Hybrid Basic Japanese [HBJ1]

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่ชั้นตน้ 1  (Basic 1)

**รอบเรยีนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม**



วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน อาจารย์ ระยะเวลาเรยีน

เสาร์

08.30 – 10.20

( พัก 20 นาที)

10.40 – 12.30

Online + พหลโยธนิ

อ.ไทยสลบั

อ.ญี่ปุน่ 

ในวันเดยีวกนั

8 พ.ค. 64 – 10 ก.ค. 64

จ,พ 18.00 – 20.00 Online + พหลโยธนิ อ.ไทยสลบัอ.ญีปุ่น่ 9 มิ.ย. – 23 ส.ค. 64

รายละเอยีด : เปน็คอร์สต่อเนื่องจาก HSJ 1 เรียนโดยใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 4 - 9

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 3 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 1

Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 7,800 บาท (40 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 7,200 บาท (40 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 6,600 บาท (40 ชม.)

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน อาจารย์ ระยะเวลาเรยีน

เสาร์

13.30 – 15.20

( พัก 20 นาที)

15.40 – 17.30

Online + จามจุรี
อ.ไทยสลบั

อ.ญี่ปุน่ 
29 พ.ค. 64 – 7 ส.ค. 64

รายละเอยีด : เปน็คอร์สต่อเนื่องจาก HSJ 2 เรียนโดยใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 1-2 บทที่ 10-15

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 9 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 1

Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 8,120 บาท (40 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 7,120 บาท (40 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 6,920 บาท (40 ชม.)

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เริม่ตน้ 2 Hybrid Starter Japanese [HSJ2]

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เริม่ตน้ 3 Hybrid Starter Japanese [HSJ3]

สะดวกเรยีนแบบไหน

เลือกลงเรยีนตาม 

Package ได้เลย!!

สะดวกเรยีนแบบไหน

เลือกลงเรยีนตาม 

Package ได้เลย!!



วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน อาจารย์ ระยะเวลาเรยีน

อ, พฤ 18.30 – 20.30 Online + จามจุรี อ.ไทยสลบัอ.ญีปุ่น่ 22 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64

รายละเอยีด : เปน็คอร์สต่อเนื่องจาก HSJ 1 เรียนโดยใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 16 - 20

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 15 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 2

Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 7,800 บาท (40 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 7,200 บาท (40 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 6,600 บาท (40 ชม.)

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เริม่ตน้ 4 Hybrid Starter Japanese [HSJ4]

ราคาหลงัหักสว่นลด 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

Hybrid = 7,080 บาท (40 ชม.)

Offline = 6,540 บาท (40 ชม.)

Online = 6,000 บาท (40 ชม.)

โปรวนัธรรมดาลดคา่เลา่เรยีน 10%!!

เมื่อสมคัรเรยีนคอรส์

วันธรรมดาช่วงเยน็

เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ในปัจจบุนั ทางโรงเรยีนจะปรบัไปเรยีนเปน็ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 100%

จนกวา่โรงเรยีนจะสามารถกลบัมาเปดิท าการไดต้ามปกตนิะคะ

สามารถดวูดิโีอยอ้นหลงัไดต้ลอดคอร์ส

มีความยดืหยุน่ เรียนทีไ่หนกไ็ด้

เนื้อหาจดัเตม็ ครบทัง้อ.ไทยและอ.ญีปุ่น่ มีแต่ไดก้บัได้

สะดวกเรยีนแบบไหน

เลือกลงเรยีนตาม 

Package ได้เลย!!



วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์ 13.30 – 16.30 จามจุรี 8 พ.ค. 64 – 10 ก.ค. 64 5,150 บาท (30 ชม.)

อ. พฤ 18.30 – 20.30 Online 25 พ.ค. 64 – 15 ก.ค. 64 5,150 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีด : เรียนโดยใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 31 – 34

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 30 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 3

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อาทิตย์ 09.00 – 12.00 พหลโยธนิ 6 ม.ิย. 64 – 22 ส.ค. 64 5,150 บาท (30 ชม.)

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 12 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 1

รายละเอยีด : เรียนโดยใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 13 - 17

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่ชั้นตน้ 2  (Basic 2)

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เริม่ตน้ 4 (Starter 4)

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อาทิตย์ 13.30 – 15.30 จามจุรี 20 ม.ิย. 64 – 3 ต.ค. 64 7,850 บาท (30 ชม.)

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 15 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 2

รายละเอยีด : เรียนโดยใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทท่ี 16 - 20

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เริม่ตน้ 5 (Starter 5)

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อาทิตย์ 09.00 – 12.00 จามจุรี 6 ม.ิย. 64 – 15 ส.ค. 64 5,150 บาท (30 ชม.)

อาทิตย์ 09.00 – 12.00 พหลโยธนิ 16 พ.ค. 64 – 10 ต.ค. 64 9,050 บาท (60 ชม.)

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 7 ของเล่ม 1 (30 ชม.) หรือ บทที่ 16 ของเล่ม 2 (60 ชม.)

รายละเอยีด : เรียนโดยใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 8 – 12 (30 ชม.) หรือ เล่ม 2 บทที่ 17 – 25 (60 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เริม่ตน้ 3  (Starter 3)



วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์ 09.00 – 12.00 Online 15 พ.ค. 64 – 17 ก.ค. 64 5,150 บาท (30 ชม.)

เสาร์ 09.00 – 12.00 จามจุรี 29 พ.ค. 64 – 16 ต.ค. 64 9,050 บาท (60 ชม.)

เสาร์ 13.30 – 16.30 Online 29 พ.ค. 64 – 16 ต.ค. 64 9,050 บาท (60 ชม.)

จ, พ 18.30 – 20.30 จามจุรี 7 ม.ิย. 64 – 2 ส.ค. 64 5,150 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีด : เรียนโดยใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 35 - 38 (30 ชม.) หรือ เล่ม 4 บทที่ 42 – 50 (60 ชม.)

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 34 ของเล่ม 3 (30 ชม.) หรือ บทที่ 41 ของเล่ม 4 (60 ชม.)

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่ชั้นตน้ 3 (Basic 3)

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์ 13.30 – 16.30 จามจุรี 5 ม.ิย. 64 – 14 ส.ค. 64 5,150 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีด : เรียนโดยใช้ต ารา Minna no Nihongo เล่ม 4 บทที่ 39 - 42

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 38 ของเล่ม 3 

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่ชั้นตน้ 4 (Basic 4)

บัตรสะสมคะแนน แลกรบัสว่นลดโดนใจ

ยิ่งสะสมมาก ยิ่งไดม้าก รับส่วนลดสงูสดุ 15 % !
สแกนเพือ่รบับตัรไดเ้ลย

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : https://www.school.ojsat.or.th/ojsat-reward

ผู้เรียนทกุคอรส์จะไดร้บัใบรบัรองจากโรงเรยีน

เมื่อมเีวลาเขา้เรยีนครบ 80% ในแตล่ะคอรส์



รายละเอยีดคอรส์ : เพิ่มพูนความรู้ ค าศัพท์ คันจิและไวยากรณ์ เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับชั้นต้น

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : ผู้ท่ีสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือเทียบเท่า หรือผู้ท่ีเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 300 ชม. 

เป็นหลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ชั้นกลาง 1 (Intermediate 1)

ต าราทีใ่ช้ : ต ารา Chukyu e Ikou บทท่ี 1 – 5 และต ารา Choukai ga yowai anata e บทท่ี 1 - 10

วันเรยีน เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน อาจารย์ ระยะเวลาเรยีน

เสาร์

13.30 – 15.20

( พัก 20 นาที)

15.40 – 17.30

Online + จามจุรี

อ.ไทยสลบั

อ.ญี่ปุ่น 

ในวันเดยีวกนั

29 พ.ค. 64 – 7 ส.ค. 64 

Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 7,630 บาท (40 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 7,030 บาท (40 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 6,430 บาท (40 ชม.)

สะดวกเรยีนแบบไหน

เลือกลงเรยีนตาม 

Package ได้เลย!!

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เตรยีมความพรอ้มสูช่ัน้กลาง 1 [Crossover 1]

รายละเอยีดคอรส์ : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากคอร์ส Crossover 1

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : ผู้ท่ีสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือเทียบเท่า หรือเคยเรียนจบคอร์ส Crossover 1

ต าราทีใ่ช้ : ต ารา Chukyu e Ikou บทท่ี 6 – 10 และต ารา Choukai ga yowai anata e บทท่ี 11 - 20

วันเรยีน เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน อาจารย์ ระยะเวลาเรยีน

อาทิตย์

13.30 – 15.20

( พัก 20 นาที)

15.40 – 17.30

Online + จามจุรี

อ.ไทยสลบั

อ.ญี่ปุ่น 

ในวันเดยีวกนั

16 พ.ค. 64 – 25 ก.ค. 64 

Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 7,630 บาท (40 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 7,030 บาท (40 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 6,430 บาท (40 ชม.)

สะดวกเรยีนแบบไหน

เลือกลงเรยีนตาม 

Package ได้เลย!!

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เตรยีมความพรอ้มสูช่ัน้กลาง 2 [Crossover 2]



วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อาทิตย์ 09.00 – 12.00 Online 27 มิ.ย. 64 – 5 ก.ย. 64 5,330 บาท (30 ชม.)

อาทิตย์ 09.00 – 12.00 จามจุรี 27 มิ.ย. 64 – 5 ก.ย. 64 5,330 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 1 (Intermediate 1) เรียนเนื้อหาระดับ N3

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : ผู้ที่เคยเรียนเน้ือหาระดับ N3 มาบ้างแล้ว หรือเคยเรียนโดยใช้ต ารา Chukyu wo Manabou (Zenki) ถึงบทที่ 3

ต าราทีใ่ช้ :  Chukyu wo Manabou (Zenki) บทที่ 4 - 6 

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์ 09.00 – 12.00 จามจุรี 8 พ.ค. 64 – 25 ก.ย. 64 9,530 บาท (60 ชม.)

เสาร์ 13.30 – 16.30 Online 29 พ.ค. 64 – 16 ต.ค. 64 9,530 บาท (60 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2 (Intermediate 2)

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : ผู้ท่ีเคยเรียนเนื้อหา N3 มาบ้างแล้วหรือเคยเรียนโดยใช้ต ารา Tobira ถึงบทท่ี 3 (60 ชม.) 

ต าราทีใ่ช้ :  Tobira บทที่ 4 – 8 (60 ชม.) หรือ ต ารา Chukyu wo Manabou (Zenki) บทที่ 7-8 

หรือ ต ารา Chukyu wo Manabou (Zenki) ถึงบทท่ี 6 (30 ชม.) 

และต ารา Tobira บทที่ 1 (30 ชม.)

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์ 13.30 – 16.30 Online 29 พ.ค. 64 – 7 ส.ค. 64 5,330 บาท (30 ชม.)

จ, พ 18.30 – 20.30 จามจุรี 31 พ.ค. 64 – 19 ก.ค. 64 5,330 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : เรียนภาษาญี่ปุ่นเน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เข้มข้นขึ้น

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :  ผู้ท่ีเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไมต่่ ากว่า 300 ชม. หรือ ผู้ท่ีจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (Basic) 

หรือผู้ท่ีสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมีความรู้เทียบเท่า N4

ต าราทีใ่ช้ :  Chukyu wo Manabou (Zenki) บทที่ 1- 3 

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่ชั้นกลาง 1 [Intermediate 1]

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่ชั้นกลาง 3 [Intermediate 3]

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่ชั้นกลาง 2 [Intermediate 2]

**รอบเรยีนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม**



วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์ 09.00 – 12.00 Online 19 มิ.ย. 64 – 28 ส.ค. 64 5,480 บาท (30 ชม.)

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์ 09.00 – 12.00 จามจุรี 15 พ.ค. 64 – 17 ก.ค. 64 5,480 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง (Intermediate) เรียนเนื้อหาระดับ N2

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : ผู้ท่ีสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือเทียบเท่า หรือเคยเรียนต ารา Tobira ถึงบทท่ี 8

ต าราทีใ่ช้ :  Tobira บทท่ี 9- 11 

รายละเอยีดคอรส์ : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง 1 (Pre-Advance 1) เรียนเนื้อหาระดับ N2

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : ผู้ท่ีสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือเทียบเท่า หรือเคยเรียนคอรส์ Pre-Advance 1 

ต าราทีใ่ช้ : Tobira บทที่ 11 - 13 

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อาทิตย์ 09.00 – 12.00 Online 8 ส.ค. 64 – 26 ธ.ค. 64 10,730 บาท (60 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง 2 (Pre-Advance 2) เรียนเนื้อหาระดับ N2

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : ผู้ท่ีสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือเทียบเท่า หรือเคยเรียนคอรส์ Pre-Advance 2 

ต าราทีใ่ช้ : Chukyu wo Manabou (Chuuki) บทที่ 6 - 10 

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เตรยีมชัน้สงู 1 [Pre-Advance 1]

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เตรยีมชัน้สงู 2 [Pre-Advance 2]

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เตรยีมชัน้สงู 3 [Pre-Advance 3]

ผู้เรียนทกุคอรส์จะไดร้บัใบรบัรองจากโรงเรยีน

เมื่อมเีวลาเขา้เรยีนครบ 80% ในแตล่ะคอรส์



วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน อาจารย์ ระยะเวลาเรยีน

อาทิตย์ 13.30 – 16.30 Online + จามจุรี อ.ญี่ปุน่ 23 พ.ค. 64 – 1 ส.ค. 64

อ, พฤ 18.30 – 20.30 Online + จามจุรี อ.ญี่ปุน่ 29 มิ.ย. 64 – 19 ส.ค. 64

Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 7,130 บาท (30 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 6,530 บาท (30 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 5,930 บาท (30 ชม.)

OJSAT SMART Package for Japanese Courses

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่ชั้นสงู 1 Advance 1 

ราคาหลงัหักสว่นลด 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

Hybrid = 6,470 บาท (30 ชม.)

Offline = 5,930 บาท (30 ชม.)

Online = 5,390 บาท (30 ชม.)

โปรวนัธรรมดาลดคา่เลา่เรยีน 10%!!

เมื่อสมคัรเรยีนคอรส์

วันธรรมดาช่วงเยน็

เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ในปัจจบุนั ทางโรงเรยีนจะปรบัไปเรยีนเปน็ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 100%

จนกวา่โรงเรยีนจะสามารถกลบัมาเปดิท าการไดต้ามปกตนิะคะ

สามารถดวูดิโีอยอ้นหลงัไดต้ลอดคอร์ส

มีความยดืหยุน่ เรียนทีไ่หนกไ็ด้

เนื้อหาจดัเตม็ ครบทัง้อ.ไทยและอ.ญีปุ่น่ มีแต่ไดก้บัได้

รายละเอยีด : เรียนค าศัพท์ ไวยากรณ์ รูปประโยคระดับ N1 เน้นเพิ่มทักษะการอ่านระดับสูง

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 แล้ว หรือเทียบเท่า

พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับญี่ปุ่นสมัยใหม่

ต าราทีใ่ช้ : 日本がわかる、日本語がわかる

**รอบเรยีนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม**

สะดวกเรยีนแบบไหน

เลือกลงเรยีนตาม 

Package ได้เลย!!



วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์

หรือ 

อาทิตย์

10.00 – 12.00 

หรือ 

13.30 – 15.30

พหลโยธนิ 

หรือ

จามจุรี

29 พ.ค. 64 – 11 ก.ย. 64

หรือ

30 พ.ค. 64 – 12 ก.ย. 64

5,830 บาท (30 ชม.)

จันทร์ 

ถึง

ศุกร์

10.00 – 12.00

หรือ 

13.30 – 15.30

จามจุรี 17 พ.ค. 64 – 31 พ.ค. 64 5,830 บาท (30 ชม.)

ผู้เรียนสามารถโอนเงนิเพือ่ส ารองทีน่ัง่ได้ ตั้งแตว่นันีเ้ปน็ตน้ไป (รายละเอยีดการโอนเงนิในหนา้สดุทา้ย)

รายละเอยีดคอร์ส : เรียนรู้ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายส าหรับเด็ก

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :  ส าหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 – 11 ปี

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

จ, พ 18.00 – 20.00 พหลโยธนิ 31 พ.ค. 64 – 25 ส.ค. 64 7,770 บาท (48 ชม.)

อ, พฤ 18.30 – 20.30 จามจุรี 25 พ.ค. 64 – 19 ส.ค. 64 7,770 บาท (48 ชม.)

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการเรียนเพ่ือสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)

และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ไปพร้อมกัน

รายละเอยีดคอร์ส : เรียนตั้งแต่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji, ค าศัพท์ และไวยากรณ์

พร้อมทั้งเรียนรู้บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อ, พฤ 18.30 – 20.30 Online 8 มิ.ย. 64 – 27 ก.ค. 64 6,580 บาท (30 ชม.)

คุณสมบตัผิูเ้รยีน : เหมาะส าหรับผู้ที่มีความรู้ระดับ N4 ข้ึนไป

รายละเอยีดคอร์ส : ศึกษาเร่ืองพยางค์ , Accent , Intonation และองค์ประกอบต่างๆในภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

ฝึกออกเสียงในระดับประโยค และ ฝึกออกเสียงโดยวิธีการ Shadowing

หลักสูตรสนทนาภาษาญีปุ่น่ส าหรบัเดก็ (KD)

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่เรยีนสนกุ ประยกุตใ์ช้จรงิ (Dekiru Nihongo)

หลักสูตรการออกเสยีงภาษาญีปุ่น่



Package สถานทีเ่รยีน ราคา (รวมทกุอยา่งแลว้)

Smart Hybrid Pack Off line + Online 8,630 บาท (45 ชม.)

Smart Off line Pack Off line เรียนทีโ่รงเรยีน 7,955 บาท (45 ชม.)

Smart Online Pack Online ผ่าน Zoom 7,280 บาท (45 ชม.)

วันเรียน เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

เสาร์ 13.30 – 16.30 Online + พหลโยธนิ 19 ม.ิย. 64 – 2 ต.ค. 64

อาทิตย์ 13.30 – 16.30 Online + จามจรุี 20 มิ.ย. 64 – 3 ต.ค. 64

จ - ศ

09.00 – 12.00

Online + จามจรุี 21 มิ.ย. 64 – 9 ก.ค. 64
13.30 – 16.30

**รอบเรยีนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม**

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

เสาร์ 13.30 – 16.30 จามจุรี 29 พ.ค. 64 – 7 ส.ค. 64 5,030 บาท (30 ชม.)

อาทิตย์ 13.30 – 16.30 พหลโยธนิ 30 พ.ค. 64 – 8 ส.ค. 64 5,030 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : ทบทวนความรู้ตามหัวข้อส าคัญพร้อมเทคนิคในการสอบ ฝึกฝนท าแบบฝึกหัดต่างๆ

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :  ส าหรับผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น  (Basic) หรือมีความรู้เทียบเท่า N4

และทดลองท าข้อสอบเก่าของปีที่ผ่านๆมา 

รายละเอยีดคอรส์ : เรียนรู้บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พร้อมสอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :  เหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการเรียนเพื่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น

OJSAT SMART Package for Japanese Coursesสามารถดวูดิโีอยอ้นหลงั

ได้ตลอดคอรส์!!

เรียนรู้เนือ้หาและเทคนคิในการสอบแบบจดัเตม็กบัอ.ไทย

หลักสูตรตวิ PAT 7.3

หลักสูตรภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น่ (Marugoto) 



วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อังคาร 18.30 – 20.30 จามจุรี 25 พ.ค. 64 – 31 ส.ค. 64 5,280 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : เรียนฝึกทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่น และไวยากรณ์ที่เป็นประโยชน์กับการสนทนา ระดับชั้นกลาง

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :   ส าหรับผู้ท่ีสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือเทียบเท่า

โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อาทิตย์ 13.30 – 15.30 Online 13 มิ.ย. 64 – 26 ก.ย. 64 5,100 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : เรียนค าศัพท์, คันจิ และส านวนต่างๆจากมังงะและการ์ตูนแอนเิมชัน่ ภาษาประเภทต่างๆและกิจกรรมพากยเ์สียง

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :  เหมาะส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป

หลักสูตรสนทนาชัน้กลาง (Intermediate Conversation)

หลักสูตรภาษาญีปุ่น่จากมังงะและการต์นูแอนเิมชัน่

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อาทิตย์ 13.30 – 16.30 จามจุรี 30 พ.ค. 64 – 8 ส.ค. 64 5,930 บาท (30 ชม.)

หลักสูตร Pre-Advance Reading & Listening 3

รายละเอยีดคอรส์ : เปน็คอรส์ต่อเนื่องจากคอร์ส Pre-Advance Reading & Listening 2

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :  เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนเน้นด้านการอ่านและการฟังระดับ N2 

เรียนเน้นเนื้อหาการอ่านและการฟังระดับ N2

วัน

เรียน
เวลาเรยีน สถานทีเ่รยีน ระยะเวลาเรยีน

ราคา 

(รวมทกุอยา่งแลว้)

อาทิตย์ 13.30 – 15.30 Online 13 มิ.ย. 64 – 26 ก.ย. 64 6,530 บาท (30 ชม.)

รายละเอยีดคอรส์ : เรียนรู้เทคนิคขั้นตอนวิธีท างานแปล เรียนรู้วิธีค้นหาข้อมูลเพื่อการท างานแปล

คุณสมบตัผิูเ้รยีน :  เหมาะส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป (ไม่จ าเป็นต้องมีพื้นฐานนักแปล)

หลักสูตรนกัแปลภาษาญีปุ่่นมอือาชพี (Professional Japanese Language Translation) 

ได้ฝึกการแปลจริงในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อยกระดับวิชาชีพนักแปล 



บัตรเครดติธนาคารทีส่ามารถช าระผา่น QR Code ได้

**รณรงค์ลดการสัมผัส เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 สามารถช าระเงินทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง**

ราคาที่แสดงยงัไมร่วม

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 1 %

และ VAT 7% นะคะ 

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ประจ า

สาขาเพือ่สอบถามราคาอกีครัง้คะ่

สามารถตดิตามขา่วสารเพิม่เตมิไดแ้ลว้ที่

@ojsatschool School.ojsat @ojsatthailand

เรียนสนุก ได้ความรู้ตั้งแต่ชั่วโมงแรก

หากช าระเงนิแลว้สามารถแจ้งการโอนเงนิได ้โดยการสแกน QR Code 

โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนกัเรยีนเกา่ญีปุ่น่

วิธีการช าระเงนิ:

1. การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ไทยพาณชิย ์สาขาพหลโยธนิ บัญชีออมทรพัย ์เลขที่ 014-268642-9

ชื่อบัญช ีสมาคมนกัเรยีนเกา่ญี่ปุน่ ในพระบรมราชปูถมัภ์

2. ทาง Prompt Pay โดยการแสกน QR Code หรือ กรอกหมายเลข Prompt Pay 0993000165764

3. ช าระเป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ สาขาพหลโยธนิ และ สาขาจามจรุี

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตด้วยการสแกน QR Code ท่ีหน้าเคาน์เตอร์ สาขาพหลโยธนิ

และ สาขาจามจรุี


