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รายละเอียดคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF  เทอมปลาย ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 – 10 มีนาคม 2561 

 
คอร์สวันเสาร ์ เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

(วันหยุดในแต่ละคอร์สเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้สอนอีกครั้งหลังเปิดเรียน) 

หลักสูตร ระดับ 
จ านวนชั่วโมง 
(เวลาเรียน) 

ค่าธรรมเนียม ผู้สอน เริ่มเรียน  (จ านวนสัปดาห์) 

ไวยากรณ์ ชั้นต้นกลาง 
22 ชม. 

(13.00-15.00) 
1,800 บาท อาจารย์วีรยุทร 4 พฤศจิกายน 2560 (11 สัปดาห์) 

ไวยากรณ์ ชั้นกลาง 
22 ชม. 

(10.00-12.00) 
1,800 บาท อาจารย์วีรยุทร 4 พฤศจิกายน 2560 (11 สัปดาห์) 

ล่ามเบื้องต้น ชั้นกลาง 
22 ชม. 

(13.00-15.00) 
1,800 บาท อาจารย์อาลียา 4 พฤศจิกายน 2560 (11 สัปดาห์) 

ญี่ปุ่นศึกษา             
(ญี่ปุ่นในปัจจุบัน) 

ชั้นกลาง –สูง 
22 ชม. 

(10.00 – 12.00 ) 
1,800 บาท อาจารยม์ัทซึดะ 18 พฤศจิกายน 2560 (11 สัปดาห์) 

ภาษาญี่ปุ่น             
เพื่อการท างาน 

ชั้นสูง 
22 ชม. 

(13.00-15.00) 
1,800 บาท อาจารยม์ัทซึดะ 18 พฤศจิกายน 2560 (11 สัปดาห์) 

 
เกณฑ์การผ่าน : ต้องมีระยะเวลาการเรียนและมีผลสอบไม่น้อยกว่า 50%  
 
 

                 มีต่อด้านหลัง ⇒⇒ 
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คอร์สวันธรรมดา  (วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 18.15- 20.15 น.  หรือ 18.45 – 20.15 น. ) 
(วันหยุดในแต่ละคอรส์เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้สอนอีกครั้งหลังเปิดเรียน) 
หลักสูตร ระดับ จ านวนชั่วโมง การเรียนต่อาจารย์สัปดาห ์(เวลาเรียน) ค่าธรรมเนียม ผู้สอน เริ่มเรียน  (จ านวนสัปดาห์) 

รวมทักษะ 
Marugoto 

 

ชั้นเบือ้งต้น 76 ชม. วันอังคาร และพฤหัสบดี 
*ใชต้ าราฉบับแปลไทย (18.15-20.15) 

5,200 บาท 
อาจารย์โคะยะมะ 
และอาจารย์.ชัยภัทร 

17 ตุลาคม 2560 (19 สัปดาห์) ชั้นต้น 1 76 ชม. วันอังคาร และพฤหัสบดี 
*ใชต้ าราฉบับแปลไทย (18.15-20.15) 

5,200 บาท 
อาจารย์ฮะยะคะวะ 
และอาจารย์.นริศรา 

ชั้นต้น 2 76 ชม. 
วันอังคาร และพฤหัสบดี 

*ใชต้ าราฉบับภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ 
(18.15-20.15) 

5,600 บาท 
อาจารย์โอทะเกะ 
และ อาจารยฑ์ริกตมิา 

ชั้นต้นกลาง 48 ชม. 
วันพุธและวันศุกร์ 

*ใชต้ าราฉบับภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ 
(18.15-20.15) 

3,500 บาท 
อาจารย์โอตะ 

และอาจารย์อาภาพร 
3 พฤศจกิายน 2560 ( 14 สัปดาห์) 

ชั้นกลาง 1 48 ชม. 
วันพุธและวันศุกร์ 

*ใชต้ าราฉบับภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ 
(18.15-20.15) 

3,700 บาท 
อาจารยเ์ซกิยะมะ 
และอาจารย์รสา 

1 พฤศจกิายน 2560 ( 14 สัปดาห์) 

การสนทนา ชั้นต้นกลาง 22 ชม. วันอังคาร(18.15-20.15) 1,800 บาท อาจารยช์ิมะดะ 31 ตุลาคม 2560 (11 สัปดาห)์ 

การออกเสียง ชั้นต้นกลาง – สูง 22.5 ชม. วันพุธ(18.45-20.15) 1,800 บาท อาจารย์วรรณา 1 พฤศจกิายน 2560 ( 15 สัปดาห์) 

คันจิ ชั้นกลาง 22.5 ชม. วันพฤหัสบดี(18.45-20.15) 1,800 บาท อาจารย์กมลอร 2 พฤศจกิายน 2560 ( 15 สัปดาห์) 

การสนทนา ชั้นกลาง 22.5 ชม. วันศุกร์(18.45-20.15) 1,800 บาท อาจารย์โอทะเกะ 3 พฤศจกิายน 2560 ( 15 สัปดาห์) 

ภาษาญี่ปุ่น
จากสือ่มเีดยี 

ชั้นสูง 22 ชม. วันพุธ(18.15-20.15) 1,800 บาท อาจารยเ์ตวิช 1 พฤศจกิายน 2560 ( 11 สัปดาห์) 

ล่าม ชั้นสูง 22.5 ชม. วันพฤหัสบดี(18.45-20.15) 1,800 บาท อาจารย์อาลียา 2 พฤศจกิายน 2560 ( 15 สัปดาห์) 

เกณฑ์การผ่าน :   *คอร์สรวมทักษะ Marugoto  ต้องมีระยะเวลาเรียน และผลการสอบไม่น้อยกว่า 60%  
   *คอร์สอ่ืนๆ ต้องมีระยะเวลาเรียน และผลการสอบไม่น้อยกว่า 50% 


