
 

    
คุณสมบตัผิู้เรยีนคุณสมบตัผิู้เรยีนคุณสมบตัผิู้เรยีนคุณสมบตัผิู้เรยีน    

 
 �  อายุ 15 ปีขึน้ไป   

  

�  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที ่ 3 ขึน้ไป 
คอรส์ JD02 ขึน้ไป ตอ้งผา่นการทดสอบกอ่นเข้าเรยีนในแตล่ะระดบั 
ดว้ยคะแนนไมต่ํา่กวา่ 60% 

 
 

                                    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดคอรส์คอรส์คอรส์คอรส์    
 
 

หลกัสูตรภาษาญีปุ่่นของโรงเรยีน เน้นการฝึกฝนทกัษะทัง้ 4 

ดา้น คอื ฟัง พูด อ่าน เขยีน โดยอาจารยช์าวไทยสอน
ไวยากรณแ์ละคาํศัพท ์อาจารยช์าวญีปุ่่นสอนสนทนาและอกัษร
คนัจ ิ ผู้เรยีนสามารถฝึกพูดและฝึกฟงัสําเนียงกบัอาจารยช์าว
ญีปุ่่นไดโ้ดยตรง 

    

            
 

การสอบวดัความรู้สําหรบัผู้ทีม่พีืน้ฐานการสอบวดัความรู้สําหรบัผู้ทีม่พีืน้ฐานการสอบวดัความรู้สําหรบัผู้ทีม่พีืน้ฐานการสอบวดัความรู้สําหรบัผู้ทีม่พีืน้ฐาน    
    

ผู้ทีม่คีวามรู้ภาษาญีปุ่่นมาแล้วและตอ้งการจะเรยีนตอ่ สามารถ
สมคัรสอบในวนัและเวลาทีก่าํหนด โดยชาํระคา่ธรรมเนียม  
100 บาทกอ่นการสอบ 
    
วนัและเวลาสอบวดัระดบั                                                   วนัและเวลาสอบวดัระดบั                                                   วนัและเวลาสอบวดัระดบั                                                   วนัและเวลาสอบวดัระดบั                                                     
จนัทร-์ศกุร ์      เวลา 14.00 และ 18.30 น. 
เสาร-์อาทติย ์   เวลา  14.00 น. 
ข้อสอบทัง้ชุดใช้เวลา 1.45 ชม. โดยเรยีงลาํดบัจากงา่ยไป
ยากและเป็นตวัอกัษรภาษาญีปุ่่นทัง้หมด  
    
 
                                   
                                         วนัวนัวนัวนั----เวลาทาํการเวลาทาํการเวลาทาํการเวลาทาํการ 

          วนัจนัทร ์ – วนัศุกร ์ เวลา 08.00-19.00 น. 
          วนัเสาร ์ – อาทติย ์ เวลา 08.00-16.00 น. 
   (*เวลาพกั 11.00-12.00 น. เฉพาะวนัเสาร-์อาทติย)์ 
  

    
    

                    
                                            กกกการารารารสมคัรเรยีนสมคัรเรยีนสมคัรเรยีนสมคัรเรยีน&&&&ชาํระเงนิชาํระเงนิชาํระเงนิชาํระเงนิ 
 
1.ชาํระเงนิสดหรอืบตัรเครดติทีเ่คานเ์ตอรโ์รงเรยีน ชัน้ 2 
กอ่นจาํนวนผู้เรยีนเต็มหรอืภายในวนัปิดรบัสมคัร  
2.กรณีสมคัรเรยีนผ่านเว็บไซต ์ สามารถเลอืกชําระเงนิได ้ ดงันี้ 
  วิวิวิวิธทีี ่ 1ธทีี ่ 1ธทีี ่ 1ธทีี ่ 1 พมิพแ์บบฟอรม์ชาํระเงนิ (Bill Payment) แลว้ยืน่ชาํระ 
ทีเ่คานเ์ตอร ์ ธนาคารกสิกรไทย หรอื ธนาคารไทยพาณิชย ์  
  วธิทีี ่ 2 วธิทีี ่ 2 วธิทีี ่ 2 วธิทีี ่ 2 นํารหสั Ref1., Ref2., ทีไ่ดจ้ากแบบฟอรม์ชาํระเงนิ         
ชาํระทีตู่ ้ ATM หรอืแอพลเิคชั่น ธนาคารกสิกรไทย (K-mobile 
Banking Plus) หรอืธนาคารไทยพาณชิย ์ (SCB EASY)              
โดยเลอืกเมน ู“จา่ยบลิ/ชาํระคา่สินคา้หรอืบรกิาร” การชาํระด้วย        
วธินีี้ตอ้งกรอกรหสับรษิัท (Com Code) ของสมาคม ทีก่าํหนด          
โดยแตล่ะธนาคารกอ่นใส่รหสั Ref1., Ref2.,  
Com code @ กสิกรไทย      :   33188 
Com code @ ไทยพาณชิย ์ :   2747  
(คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามเงือ่นไขของธนาคารกาํหนด) 
*การชําระคา่เรยีนผา่นระบบ Bill Payment ตอ้งดาํเนินการ        
ภายใน 3 วนัหลงัจากสมคัร หรอืตามทีร่ะบุไว้ในแบบฟอรม์          
ชาํระเงนิ มฉิะนั้นระบบจะทาํการยกเลกิโดยอตัโนมตั ิ
 

 

                                                                                                                        หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
    

1.หลงัจากชําระเงนิแลว้ กรณีทีข่าดเรยีนหรอืไมส่ามารถ 
มาเรยีนไดจ้นจบคอรส์ ทางโรงเรยีนขอสงวนสิทธิใ์นการคนื 
คา่เรยีนหรอืย้ายคอรส์ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้นี้ ผู้เรยีนสามารถรบั        
สิทธพิเิศษส่วนลดคา่เรยีน 25% จากราคาปกต ิ เมือ่สมคัรทบทวน    
คอรส์เดมิภายใน 6 เดอืนนับจากวนัจบคอรส์ (ตัง้แตว่นันี้-วนัที ่            
31 ม.ีค. 2560)  
2. กรณีทีม่ผีู้ชําระเงนิน้อยกว่า 8 คนตอ่ห้อง อาจจะมกีาร
เลือ่นหรอืยกเลกิคอรส์เรยีน ดงันั้นกรุณาเก็บใบเสร็จรบัเงนิจนถงึ
วนัยนืยนัเปิดคอรส์เรยีน  
 
 
 
 
 

                                                       
                                                 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
                            โรงเรยีนภาษาและวฒันธรรมโรงเรยีนภาษาและวฒันธรรมโรงเรยีนภาษาและวฒันธรรมโรงเรยีนภาษาและวฒันธรรม    ส.ส.ท.ส.ส.ท.ส.ส.ท.ส.ส.ท.    

5555----7 ซ.สุขุมวทิ 7 ซ.สุขุมวทิ 7 ซ.สุขุมวทิ 7 ซ.สุขุมวทิ 29292929    ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ    
เขตเขตเขตเขตวฒันาวฒันาวฒันาวฒันา        กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ    10110 10110 10110 10110 โทร.0โทร.0โทร.0โทร.0----2259225922592259----9160 9160 9160 9160 ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่    1111641641641641----3333            
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ภาษาญี�ปุ่นชันต้น (JD09-JD12) รอบวนัเสาร์ ปี 2560 

 

 

JD09 รอบเรียน 
วันสอบจบคอร์ส

JD08 

วันปิด        

รับสมัคร 
วันเปิดเรียน วันจบคอร์ส JD10 รอบเรียน 

วันจบคอร์ส 

JD09 
วันปิดรับสมัคร วันเปิดเรียน วันจบคอร์ส 

16-S007F เสาร์ / เชา้ 21 ม.ค. 60 29 ม.ค. 60 4 ก.พ. 60 1 เม.ย. 60         16-S005F เสาร์ / เชา้ 21 ม.ค. 60 28 ก.พ. 60 4 ก.พ. 60 1 เม.ย. 60 

       16-S011F เสาร์ / เชา้ 4 มี.ค. 60 12 มี.ค. 60 18 มี.ค. 60 13 พ.ค. 60  16-S009G เสาร์ / บ่าย 11 มี.ค. 60 19 มี.ค. 60 25 มี.ค. 60 20 พ.ค. 60 

16-S006G เสาร์ / บ่าย 17 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 60 14 ม.ค. 60 11 มี.ค. 60       

      
 

 

JD11 รอบเรียน 
วันสอบจบคอร์ส

JD10 
วันปิดรับสมัคร วันเปิดเรียน วันจบคอร์ส 

 
JD12 รอบเรียน 

วันจบคอร์ส

JD11 
วันปิดรับสมัคร วันเปิดเรียน วันจบคอร์ส 

      16-S005F เสาร์ / เชา้ 28 ม.ค. 60 10 ก.พ. 60 18 ก.พ. 60 22 เม.ย. 60  16-S005F เสาร์ / เชา้ 28 ม.ค. 60 10 ก.พ. 60 18 ก.พ. 60 8 เม.ย. 60 

       17-S001F เสาร์ / เชา้ 22 เม.ย. 60 30 เม.ย. 60 6 พ.ค. 60 24 มิ.ย. 60 

            

  
 

คอร์ส รอบเรียนและเวลา 
จาํนวน

(ชม.) 

ค่าเรียน 
หนังสือประกอบการเรียน 

บุคคลทั�วไป สมาชิกสมาคม 

JD09 

(ผูท้ี)เรียนจบคอร์ส JD08) 

        วนัเสาร์ 

         เชา้ 08.30 – 12.30 น. 

บ่าย 13.15 – 17.15 น. 
 

32 3,750 3,400 - หนงัสือ “มินนะ โนะ นิฮงโกะ” เล่ม 3 (อกัษรญี)ปุ่น) ราคา 250 บาท 

  บทที)  26-28  ( คอร์ส JD09 ) 

  บทที)  29-31  ( คอร์ส JD10 ) 

  บทที)  32-35  ( คอร์ส JD11 ) 

บทที)  36-38 ( คอร์ส JD12 ) 

- สนุกกบัคนัจิ  ราคา 50 บาท ( สาํหรับคอร์ส JD02-JD16 ) 

 

JD10 

(ผูท้ี)เรียนจบคอร์ส JD09) 
32 3,750 3,400 

JD11 

(ผูท้ี)เรียนจบคอร์ส JD10) 
36 4,200 3,850 

JD12 

(ผูท้ี)เรียนจบคอร์ส JD11) 
32 3,750 3,400 



 

ภาษาญี�ปุ่นชันต้น (JD09-JD12) รอบวนัอาทิตย์ ปี 2560 

 

 

JD09 รอบเรียน 
วันสอบจบคอร์ส

JD08 
วันปิดรับสมัคร วันเปิดเรียน วันจบคอร์ส  JD10 รอบเรียน 

วันจบคอร์ส 

JD09 
วันปิดรับสมัคร วันเปิดเรียน วันจบคอร์ส 

16-S009H อาทิตย ์/ เชา้ 5 ก.พ. 60 19 ก.พ. 60 26 ก.พ. 60 23 เม.ย. 60  16-S006I อาทิตย ์/ บ่าย 22 ม.ค. 60 29 ม.ค. 60 5 ก.พ. 60 2 เม.ย. 60 

16-S012H อาทิตย ์/ เชา้ 5 มี.ค. 60 12 มี.ค. 60 19 มี.ค. 60 14 พ.ค. 60        

             

             
      

 

JD11 รอบเรียน 
วันสอบจบคอร์ส

JD10 
วันปิดรับสมัคร วันเปิดเรียน วันจบคอร์ส 

 
JD12 รอบเรียน 

วันจบคอร์ส

JD11 
วันปิดรับสมัคร วันเปิดเรียน วันจบคอร์ส 

16-S004H อาทิตย ์/ เชา้ 15 ม.ค. 60 22 ม.ค. 60 29 ม.ค. 60 2 เม.ย. 60  16-S006I อาทิตย ์/ บ่าย 29 ม.ค. 60 10 ก.พ. 60 19 ก.พ. 60 9 เม.ย. 60 

             

             

             
 

คอร์ส รอบเรียนและเวลา 
จาํนวน

(ชม.) 

ค่าเรียน 
หนังสือประกอบการเรียน 

บุคคลทั�วไป สมาชิกสมาคม 

JD09 

(ผูท้ี'เรียนจบคอร์ส JD08) 

        วนัอาทิตย ์

เชา้ 08.30 – 12.30 น. 

บ่าย 13.15 – 17.15 น. 

 

32 3,750 3,400 - หนงัสือ “มินนะ โนะ นิฮงโกะ” เล่ม 3 (อกัษรญี'ปุ่น) ราคา 250 บาท 

  บทที' 26-28   ( คอร์ส JD09 ) 

  บทที' 29-31   ( คอร์ส JD10 ) 

  บทที' 32-35   ( คอร์ส JD11 ) 

  บทที' 36-38   ( คอร์ส JD12 ) 

- สนุกกบัคนัจิ  ราคา 50 บาท ( สาํหรับคอร์ส JD02-JD16 ) 

 

JD10 

(ผูท้ี'เรียนจบคอร์ส JD09) 
32 3,750 3,400 

JD11 

(ผูท้ี'เรียนจบคอร์ส JD10) 
36 4,200 3,850 

JD12 

(ผูท้ี'เรียนจบคอร์ส JD11) 
32 3,750 3,400 


