
โรงเรยีนม ี2 สาขาใหเ้ลอืก

จัดโปรแกรมทีต่อบสนองความตอ้งการของนกัเรยีน

ระบบสนบัสนนุทนุการศกึษา

การสนบัสนนุและผลสมัฤทธิด์า้นการศกึษาตอ่ทีย่อดเยีย่ม

ชั้นเรยีนทีเ่หมาะกบัระดบัความรูข้องนกัเรยีน

คลาสเตรยีมตวัสอบวดัระดบั

สนับสนนุการท างานพเิศษและการใชช้วีติของนกัเรยีน

ความคดิเหน็ของนกัเรยีน



NAGANO Campus
เรียนรู้ในเมืองที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกครบครัน

สาขานากาโนะ ต้ังอยู่ที่ จ.นากาโนะ ซึ่งอยู่ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

มากมาย เช่น ซากุระฤดูใบไม้ผลิ, ใบไม้แรกต้นฤดูร้อน, ใบไม้แดงฤดูใบไม้ร่วง และหิมะในฤดูหนาว 

พร้อมกับความสนุกมากมายที่หาไม่ได้ในเมือง เช่น บ่อน้ าพุร้อน กีฬาต่างๆ อย่างการปีนเขาและการ

เล่นสกี จัดให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นหลายครั้ง เช่น การร่วมกิจกรรม

อาสาสมัคร และการร่วมงานเทศกาลของท้องถิ่นก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของสาขานากาโนะ สามารถไป

โตเกียวด้วยรถไฟชินคันเซ็นในเวลา 72 นาที อีกทั้งค่าครองชีพถูกและมีความปลอดภัย จึงสามารถใช้

ชีวิตนักเรียนต่างชาติได้อย่างสบายใจ  (ครูใหญ่ ยูกิจิ โฮริอุจิ)

อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่

ท าให้มีสมาธิในการเรียน และ

ค่าครองชีพถูก

Le Nguyen

ชาวเวียดนาม

สิ่งอ านวยความสะดวกในเมืองครบ

ครัน

เดินทางจากหอพักประมาณ 10 นาที ก็ถึง

สถานที่ส าคัญๆ ในชีวิต

ประจ าวันอย่าง เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 

โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ และ

เน่ืองจากเป็นเมืองที่เงียบสงบและสวยมากๆ 

จึงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่ท าให้เรามีสมาธิกับการ

เรียน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่า

หอพักก็ไม่แพง

สามารถเดินทางในเมืองได้ด้วยรถจกัรยานและ

รายได้จากงานพิเศษ

+80,000

ค่าเช่าหอพัก               

-17,000

ค่าน้ าค่าไฟ                  

-7,000

ค่าอาหาร 

-15,000

ค่าโทรศัพท์             

-7,000

รายรบั-รายจา่ยใน 1 

เดือน



TOKYO Campus
เรียนรู้ในเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและ

วัฒนธรรมสมัยใหม่

สาขาโตเกียว ตั้งอยู่ที่เรียวโกกุของโตเกียว เรียวโกกุเป็นสถานที่ที่สะดวก สามารถนั่งรถไฟ

จากสถานีโตเกียวโดยใช้เวลาเพียง 10 นาที 

ไปชินจูกุใช้เวลา 20 นาที และไปย่านอะกิฮาบาระซึ่งเป็นย่านที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยรถไฟ

เพียง 5 นาที 

นอกจากนี้ยังสามารถเดินเท้าไปเที่ยวโตเกียวสกายทรี ซึ่งเพ่ิงสร้างเสร็จในปี 2012 ได้อีกด้วย  

(ครูใหญ่ โอกิ ฮิเดฮิโระ）

หากต้องการสมัผัสวัฒนธรรม

สมัยใหม่

ขอแนะน าโตเกียวค่ะ

ASTRIANA FARADILLAH

ชาวอินโดนีเซีย

เมืองที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

แบบดั้งเดิม

และวัฒนธรรมสมัยใหม่
แน่นอนว่าโตเกียวเป็นเมืองใหญ่ แต่ว่าโรงเรียน

ต้ังอยู่ที่เรียวโกกุซึง่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ท า

ให้สัมผัสได้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีความ

เป็นดั้งเดิมของญี่ปุ่น นักเรียนที่เข้ามาเรียนที่น่ีมี

ทั้งหมด 20 สัญชาติ จึงสามารถสัมผัสกับผู้คน

ทั่วโลกได้จากการพูดคยุกบัเพ่ือนๆ

ไปย่านอากิฮาบาระที่ชอบมากๆ
หลังเลิกเรียนดิฉันมักจะไปเดินเล่นที่ย่านอากิฮา

บาระ เดินทางด้วยรถไฟจากโรงเรียนสถานีเรียว

โกกุไป 2 สถานี ใช้เวลาเพียง 5 นาที

ก็ถึงแล้ว และยังสามารถเดินทางไปเมืองอื่นๆ ได้

รายได้จากงานพิเศษ 

+112,000

ค่าเช่าหอพัก               

-47,000

ค่าน้ าค่าไฟ                  

-5,000

ค่าอาหาร -

25,000

ค่าโทรศัพท์                  

-7,000

รายรบั-รายจา่ยใน 1 

เดือน



จัดโปรแกรมทีต่อบสนอง

ความต้องการของ

นักเรียน
หลักสูตรระยะยาว

โปรแกรมศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

หลักสูตรระยะส้ัน
Summer Program

หลักสูตรระยะยาว

โปรแกรมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยช้ัน

น า

หลักสูตรระยะยาว

โปรแกรมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ด้านศิลปะ

หลักสูตรระยะส้ัน

โปรแกรมที่ก าหนดระยะเวลาเรียนเอง

ได้

เป็นโปรแกรมส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมาเรียบร้อยแล้ว 

ในการท่ีจะสอบเข้าเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทซึ่งมี

ความแตกต่างกับระบบการสอบเข้าโดยทั่วไปให้ได้

น้ัน ทางโรงเรียนจะต้องพัฒนาความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น

ในระดับสูง และกระตุ้นความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ในสาขาเฉพาะทาง【ช่วงเข้าเรียน : เดือนเม.ย.,

ก.ค., ต.ค., ม.ค.】

การเตรียมตัวเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ

นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โปรแกรมน้ี นอกจากจะ

ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนยังได้เรียนศิลปะใน

โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยด้านศิลปะในเครือ

ด้วย

【ช่วงเข้าเรียน : เดือนเม.ย., ก.ค., ต.ค., ม.ค.】

เป็นโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงของญี่ ปุ่น นักเรียนจะได้

เรียนวิชาEJU ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และ

ยังมีคลาสส าหรับฝึกสอบสัมภาษณ์อีกด้วย

【ชว่งเข้าเรียน : เดือนเม.ย., ก.ค., ต.ค., ม.ค.】

สมัครเรียนในภาคเรียนและระยะเวลาที่ต้องการได้ 

เช่น วันหยุดยาวในประเทศของตนเองก็สามารถมา

สนุกกับการใช้ชีวิตในประเทศญ่ีปุ่นได้  เนื่องจาก

สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ - 3 

เดือน 

【 ระยะเวลาเรียน : 2สัปดาห์ - 3เดือน, เข้าเรียนตาม

ระยะเวลาที่ต้องการได้ 

แต่เนื่องจากต้องเข้าเรียนตามระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่น 

ท าให้ในบางภาคเรียน

อาจไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 】
โปรแกรมน้ีจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

ระยะเวลาของโปรแกรมสามารถเลือกได้ 2สัปดาห์ 

หรือ 1เดือน นักเรียนจะสนุกสนานกับการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น และเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสประเพณี

วัฒนธรรม ธรรมชาติ และเทศกาลของญี่ปุ่น เป็น

โปรแกรมท่ีได้รับความนิยมมาก 

ระบบสนบัสนุนทุนการศกึษา

1ปี มากกว่า 100คน รวมทั้งหมดกว่า 

3,000,000 เยน 
※ นักเรียนที่ได้รบัทุนการศกึษาของ MANABI ทั้ง 2 สาขา ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี

2017 - เดือนมีนาคม ปี2018ทุนการศึกษาสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นน า

ทุนการศึกษาพิเศษของ MANABI
2

1

Monbukagakusho Honors Scholarship for 

Privately-Financed International Students

3

500,000 JPY

The University of Tokyo

300,000 JPY

Kyoto University

Osaka University

Nagoya University

200,000 JPY
Hitotsubashi University

Tokyo Institute of Technology

University of Tsukuba

Tohoku University

Hokkaido University

Tokyo University of Foreign Studies

Kyushu University

Chiba University

Waseda University

Keio University

Sophia University

100,000 JPY
Saitama University

Shinshu University

Meiji University

Hosei University

Chuo University

Rikkyo University

Aoyamagakuin University

Tokyo University of Science

Gakushuin University

Yokohama National University

ทั้งหมด 1,540,000 เยน

※ สาขานากาโนะ และสาขา

โตเกียวรวมกัน● สมัครเรียน 1 ปี ขึ้นไป  ● ได้รับการเสนอชื่อจากคณาจารย์  ● ผล

การเรียนดี ความประพฤติดีเด่น ● ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม   

● อัตราการเข้าเรียน 100% ● อัตราการส่งการบ้าน 100%

1 ปี ทั้งหมด 360,000 เยน
※ เดือนละ 30,000 เยน × 12เดือน

● ผลการเรียนดีความประพฤติดีเด่น ● ได้รับการเสนอชื่อ

จากโรงเรียน

● เป็นผู้ที่จะศึกษาต่อ ※ มีผู้ได้รับทุน 5-6คน/ปี



สนับสนุนด้านการศกึษาต่อ

ช่วงเร่ิมต้นของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นคือ เดือนเมษายน ช่วงฤดูดอกซากุระบาน

ที่ MANABI จะมีวิทยากรที่มากประสบการณแ์ละข้อมูลแนะแนวต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อของ

นักเรียนได้อย่างตรงจุด

เริ่มต้นด้วยค าถาม 

"อยากเรียน

อะไร“

สิ่ งส าคัญคือ นักเรียนจะต้องรู้

เป้าหมายในอนาคตและความฝัน 

รวมถึงแนวทางบรรลุเปา้หมายและ

ความฝันนั้นๆ เพื่อก าหนดเส้นทาง

ให้กับตัวเอง ทั้ งนี้  วิทยากรจะ

พยายามซักถาม และให้ค าแนะน า

อย่างชัดเจน

ให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล

อาจารย์จะคอยให้ค าแนะน า

แบบตัวต่อตัว จนกว่าจะสอบ

ผ่าน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคน

มี เ ป้ า ห ม า ย ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น 

อาจารย์จึงต้องให้ค าแนะน า

อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ให้การสนับสนุนโดย

คณาจารย์

ที่มากประสบการณ์

อาจารย์ที่สนับสนุนด้านการเรียน

ต่อที่มีความเชี่ยวชาญ จะคอยให้

ค าแนะน าและติดตามอย่างใกล้ชิด

ตั้ งแต่การเ ลือกโรงเรียน การ

เตรียมเอกสาร ไปจนถึงการเตรียม

ตัวสอบ นักเรียนจึงสบายใจได้

１ ２ ３

ก าหนดการเตรียมตัวศึกษาต่อ

ก าหนดการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเป้าหมายการศึกษาต่อของแต่ละคน ที่ 

MANABI จะมีการซักถามเป้าหมายของนักเรียน และแนะแนวการศึกษา

ต่อทันทีภายหลังที่นักเรียนเข้าเรียน และจะแนะน าข้อมูลที่เกี่ยวกับ

การศึกษาต่อเป็นรายบุคคลจนกว่านักเรียนสอบเข้าเรียนได้
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR

EJUEJU

ผลสัมฤทธิด์า้นการศกึษาต่อ（3ปีทีผ่า่นมา）

บัณฑติวทิยาลยั  มากกว่า 90 

คน

Tokyo University

Kyoto University

Nagoya University

Ochanomizu University

Hiroshima University

Waseda University

Tokyo University of the Arts

Tokyo Metropolitan University

University of Electro-Communications

Joshibi University of Art and Design

Tokyo University of Agriculture and Technology

มหาวิทยาลยั  มากกวา่ 220 

คน

University of Tsukuba

Waseda University

Meiji University

Rikkyo University

Hosei University

Gakushuin University

Kwansei Gakuin Univesity

Ritsumeikan University

Meiji Gakuin University

Musashino Art University

Joshibi University of Art and Design

โรงเรยีนเฉพาะทาง  มากกวา่ 

500 คน

Bunka Fashion College

Nihon Kogakuin College

Japan Electronics College

Hiko Mizuno College of Jewelry

Hollywood University of Beauty & Fashion

ICS College of Arts

Toho Gakuen Media Training College

Ecole De Patisserie De Tokio

(และอื่นๆ อีกมากมาย)

คลาสเตรียมตัวสอบ EJU คลาสเตรียมตัวสอบ EJU

รวบรวมข้อมูล
เยี่ยมชม

มหาวิทยาลัย
เตรียมตัวสอบเข้า

แนะน า

ขั้นตอน

เพื่อเข้าเรียน

เตรียมเอกสารการสมัครเรียน

ฝึกสัมภาษณ์, ฝึกท าข้อสอบ

สอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน

สัมภาษ
ณ์
รายบคุค
ล

แนะแนว

การศึกษาต่อ

เลือก

มหาวิทยาลัย

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รัฐบาล

สัมภาษ

ณ์

รายบุคค

ล

แนะแนวการศึกษาต่อ

ความรู้พื้นฐานทั่วไป

ศึกษาตอ่ระดับ

ปริญญาตรี

ศึกษาตอ่ระดับ

ปริญญาโท

หาอาจารย์ที่ปรึกษา
เขียนแผนงาน

วิจัย
สอบเข้าเรียนปริญญาโท

แนะน า

ขั้นตอน

เพื่อเข้าเรียน

เตรียมเอกสารการสมัครเรียน

ฝึกสัมภาษณ์, ฝึกท าข้อสอบ

สัมภาษณ์รายบุคคล

เตรียมเขียนแผน

งานวิจัย

สัมภาษณ์

รายบุคคล

สอนวิธีการเขียน 
Email

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะน าวิธีการหาอาจารย์

ที่ปรึกษา

ติดต่อ, สัมภาษณ์

Sophia University

Meiji University

Tama Art 

University

Rikkyo University

Hosei University

Chuo University

(และอื่นๆ อีก

มากมาย)

Tama Art University

Dokkyo University 

Nihon University

Toyo University 

Kokugakuin University

Nishogakusha University 

Tokyo Denki University

Digital Hollywood 

University

(และอื่นๆ อีกมากมาย)



สื่อสารอย่างง่าย ๆได้          ใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีปัญหา    ศึกษาต่อโรงเรียนเฉพาะทาง ศึกษาต่อปริญญา

ตรี・ปริญญาโท ท างาน

ระดับต้น 

1

Level 1

ระดับต้น 

2

Level 2

ระดับต้น

กลาง

Level 3

ระดับต้นกลาง

1

Level 4

ระดับต้น

กลาง 2

Level 5

ระดับกลาง

สูง 1

Level 6

ระดับกลาง

สูง 2

Level 7

ระดับสูง 1

Level 8

ระดับสูง 2

Level 9

JLPT-N5

JLPT-N3

JLPT-N2

JLPT-N4

JLPT-N1

ระดับการเรยีนรู้

มีทั้งหมด 9 ระดับ 1 ระดับใช้เวลาเรียน 3 เดือน

เรียนในคลาสที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของตนเอง

เตรียมตัวศึกษาต่อ ・ เข้าเรียนคลาส EJU

คลาสเตรียมตัวสอบ EJU

ที่ประเทศญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยกว่า 760 แห่ง และมหาวิทยาลัยรัฐบาลเกือบทุกแห่งใช้ข้อสอบEJU

(Examination for Japanese University Admission for International Students）ในการสอบเข้าศึกษา

ต่อ ในส่วนของMANABIเอง นอกจากวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีวิชาเลือกอีกหลากหลายวิชาที่ใช้ใน

การเตรียมตัวเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย อย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์ อีกด้วย

เวลา จ. อ. พ. พฤ. ศ.

8:40～

10:20
คลาสภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน

10:40～

12:20
JLPT-N1

EJU

ภาษาญ่ีปุ่น
JLPT-N1

EJU

ภาษาญ่ีปุ่น
JLPT-N1

15:10～

16:50

EJU

วิชาทั่วไป

EJU

คณิตศาสตร์
Ⅰ

ก าหนดการ กุมภาพันธ์ – มิถุนายน, กรกฎาคม - พฤศจิกายน

วิชาภาษาญ่ีปุ่น การอ่าน, การฟัง, การฟังการอ่าน, การจับใจความ

วิชาเลือก

วิชาทั่วไป（รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมสมัยใหม่, ประวัติศาสตร์
โลก, ประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่น）
คณิตศาสตร์（Ⅰ、Ⅱ）
วิทยาศาสตร์（ฟิสิกส์, เคม,ี ชีววิทยา）

ตัวอย่าง

หลักสูตร

คลาสเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่น JLPT

JLPT (Japanese Language Proficiency Test) เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่นอย่างเป็นทางการที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุดในโลก

นอกจากจะมีผลต่อการเข้าท างานแล้ว 

JLPT ยังถูกน าไปใช้ในการเรียนต่ออีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สอบผ่าน N1、N2 ที่จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน 

นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก 
◆ ตรวจเช็คระดับภาษาญี่ปุ่นทุกๆ 3 เดือน โดยการท าข้อสอบจ าลอง

นักเรียนจะได้ทดลองท าข้อสอบจ าลองโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้นักเรียนได้รู้ถึง

ระดับภาษาญ่ีปุ่นที่เพิ่มขึ้นของตัวเอง 

◆ ติวเข้มJLPTก่อนสอบจริง 1 เดือน 

โดยจับประเด็นหลักๆ ของข้อสอบเพื่อใช้เป็นเทคนิคให้ได้คะแนน ซึ่งสิ่งที่โรงเรียนมี

ความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ก็คือนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรคันจิ

อย่างประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ฯลฯ ที่สามารถสอบผ่าน N1, N2 



การสนับสนุนการใชช้ีวิตของนกัเรยีน

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์ หรือคู่มือหอพักนักเรียน 

หอพักนักเรยีน (เมษายน 2019 – มีนาคม 2020)

สาขานากาโนะ มีหอพัก 6 แห่ง

ค่าเช่า ห้องคู่ 17,000～33,300 JPY

ค่าเช่า ห้องเดี่ยว 30,300～55,300 JPY

สาขาโตเกียว มีหอพัก 4 แห่ง

ค่าเช่า ห้องคู่ 28,500～47,500 JPY

ค่าเช่า ห้องเดี่ยว 82,000 JPY

เวลาเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ

ในช่วงที่นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะเดินทางไปโรงพยาบาลกบั

นักเรียนด้วย

นักเรียนของ MANABI จะต้องเข้าเป็นสมาชิกประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกันสุขภาพนักเรียน

ต่างชาติ จึงสบายใจไดเ้มื่อเจ็บปว่ยหรือบาดเจ็บ

สนับสนุนด้านการท างานพิเศษ

แม้ว่าจะเป็นการท างานพิเศษครั้งแรกแต่ไม่ต้องกังวล เพราะอาจารย์จะคอยให้ค าแนะน าจากงาน

พิเศษที่นักเรียนเลือก 
จนกวา่จะไดง้าน

พิเศษ

ข้อมูลงานพิเศษจะติด

ประกาศไว้ที่บอร์ดของ

โรงเรียน

ฝึกสัมภาษณ์อย่างจริงจงั

สัมภาษณ์งาน ณ สถานที่

ท างานพิเศษ

สอนการเขียน Resume

เป็นภาษาญี่ปุ่น

※ นักเรียนต่างชาติสามารถท างานพิเศษได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

70％
ประกันสุขภาพแห่งชาติ

ช าระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่ารักษาพยาบาล

นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก

30％
ประกันสุขภาพนักเรียน

ต่างชาติ

เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ 
MANABI

ช าระค่ารักษาพยาบาลเอง 30% แต่หากเข้าร่วมเป็นสมาชิกประกันนี้จะได้รับเงินค่า

รักษาพยาบาลคืน

แต่มีบางกรณีที่ประกันไม่ครอบคลุม 

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.jlic.or.jp/plan.html

◆ กราฟความคุ้มครองเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล



บรรยากาศการเรยีนทีม่านาบเิปน็

อย่างไรบา้ง
บางคลาสก็มีนักเรียนชาติต่างๆ ด้วย อย่าง

ในคลาสของผมมีนักเรียนต่างชาติมากถึง 6

ประเทศ อาจารย์ก็จะใช้ความอดทนและ

ความพยายามอย่างมากในการสอนจนกว่า

นักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาการเรียนอย่างถ่อง

แท้ 

สภาพแวดลอ้มในสาขาโตเกยีวเปน็

อย่างไรบา้ง
สาขาโตเกียวน่าสนใจมากครับ ตอนผมอยู่

ที่สวีเดนก็ชื่นชอบเก่ียวกับวัฒนธรรมแบบ

ดั้ ง เ ดิ ม แ ล ะ  Pop Culture JAPAN 

(วัฒนธรรมป๊อปของญ่ีปุ่น) มาตั้งแต่แรก

แล้วครับ เรียวโกกุเป็นสถานที่ที่ยังคงให้

ความรู้สึกถึงความเป็นดั้งเดิมอยู่ นอกจากนี้ 

ยังอยู่ใกล้ๆ กับ Akihabara และ Asakusa 

อีกด้วย ท าให้การใช้ชีวิตในญ่ีปุ่นของผม

สนุกสนานมากครับ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันช่ือ จุทารัก เหลืองอ่อนค่ะ

จบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง 

และมาเรียนต่อที่ MANABI 1 ปี หลังจากที่

เรียนจบจาก MANABI แล้ว ก็สอบเข้าระดับ

ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนาโกย่า สาขา

เก่ียวกับด้านสิ่งเเวดล้อมได้แล้วค่ะ

ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของญ่ีปุ่น ดิฉัน

ได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจาก

อาจารย์ที่ MANABI มากมายเลยค่ะ

ทางโรงเรียนจะช่วยหามหาวิทยาลัยโดยดู

จากระดับความรู้และความต้องการของเรา

ว่าต้องการเข้าเรียนในสาขาใด นอกจากนี้

ยังแนะน าวิธีการติดต่อกับอาจารย์ และคอย

แจ้งช่วงเวลาในการเตรียมเอกสารให้ด้วย

บรรยากาศทีญ่ีปุ่น่เปน็อยา่งไร

บ้าง
ดิฉันเป็นนักเรียนของโรงเรียนในสาขา

นากาโนะค่ะ ก่อนจะมาญ่ีปุ่นก็คิดว่า “นา

กาโนะนี่ต่างจังหวัดมากหรือเปล่า” แต่ก็

แตกต่างกับที่คิดไว้อย่างสิ้นเชิงถ้าเทียบ

กับต่างจังหวัดของอินโดนีเซีย 

DJURBERG ANDRE 

(ชาวสวีเดน)

LUANG-ON JUTARAK

LINA KHAIRANI

www.manabi.co.jp ▶

Tokyo Campus
2-10-5 Ryogoku, Sumida, Tokyo

(เดินเท้าจากสถานีรถไฟJRเรียวโกกุ 3 

นาที）

Nagano Campus
2-3-1 Ote, Ueda, Nagano

(เดินเท้าจากสถานีรถไฟJRอุเอดะ 10 

นาที）+81-268-28-7788 

nagano@manabi.co.jp 

manabinagano

+81-3-6659-2885

tokyo@manabi.co.jp

manabitokyo

การสนับสนุนของอาจารย์ท าให้สอบเข้าปริญญาโทมหาวิทยาลัยชั้นน าได้

เริ่มเรียนจากระดับศูนย์ ประมาณ 1 ปี 

ผ่าน N2

NAGOYA University
Graduate School of Environmental 
Studies

ส าหรับหัวข้อวิจัยทางโรงเรียนจะช่วย

แนะน าให้โดยจะถามรายละเอียดว่าเรา

ต้ อ งการศึกษาในด้ านไหน  และใน

ขณะเดียวกันยังสามารถขอค าปรึกษา

เพิ่มเติมได้ จึงท าให้สบายใจและทุกอย่าง

ก็ผ่านไปได้ด้วยดี

ส าหรับคนที่ชอบเรียนภาษาญ่ีปุ่น ถ้ามี

โอกาสก็อยากให้มาเรียนที่ประเทศญ่ีปุ่น

ค่ะ คิดว่า MANABI ก็เป็นตัวเลือกที่ดี 

เพราะว่าการเรียนการสอนของที่นี่ท าให้

เราสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

เป็นอย่างดีเลยค่ะ นอกจากนี้ที่โรงเรียนก็

มี กิจกรรมสนุกสนานให้ท ามากมาย

ถึงแม้ว่าที่นากาโนะจะค่อนข้างหนาว

ส าหรับนักเรียนไทย แต่ คิดว่าจะเป็น

โอกาสที่ดีที่จะได้ลองสัมผัสกับหิมะจริงๆ 

ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆ 

เลยค่ะ

นักเรียนสาขานากา
โนะ

ในตัวเมืองมีทั้งช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ 

รอบๆ ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ต และก็สิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆ มากมาย อากาศก็ดี แถม

น้ าประปาก็ยังสะอาดปลอดภัยมีรสชาติ

อร่อย

อีกด้วยค่ะ

เรียนภาษาญีปุ่น่เปน็อยา่งไรบา้ง
เรื่องสนทนากับชั่วโมงเรียน JLPT นี่มี

ประโยชน์กับดิฉันมากเลยค่ะ เพราะว่าเข้า

เรียนตอนที่ภาษาญ่ีปุ่นอยู่ระดับต้นๆ เองค่ะ 

แ ต่ เ นื่ อ ง ด้ ว ย ก า ร เ รี ย นก า ร ส อนที่ มี

ประสิทธิภาพท าให้ดิฉันสอบ N2 ผ่านใน

ระยะเวลา 1ปี JLPT นอกจากจะมี

ประโยชน์อย่างมากกับการเรียนต่อแล้ว ยัง

ช่วยให้ได้งานท าเมื่อกลับมาอินโดนีเซียอีก

ด้วย รับรองว่าการเรียนที่มานาบิไม่ท าให้

ผิดอย่างแน่นอน นอกจากนี้อาจารย์ก็สอน

สนุก  ใจดี  ใกล้ชิด กับนัก เรียน ท าใ ห้

นักเรียนใช้ชีวิตได้อย่างสบายหายห่วง

Tokyo International University
Business Economics Major

การใช้ชีวติประจ าวนัในญีปุ่น่เปน็

อย่างไรบา้ง
ถ้าผมไม่มีชั่วโมงเรียนภาษาญ่ีปุ่น ผมก็จะ

ไปรับจ๊อบเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับ

เด็กๆ ผมรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่ได้มาท า

พาร์ทไทม์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น

สาขาที่ผมชอบ ที่โตเกียวมีโอกาสได้ท างาน

พาร์ทไทม์แบบนี้เยอะมากเลยครับ 

ชื่นชอบ Pop Culture ของญี่ปุ่นมาก

ความคิดเหน็ของนกัเรยีน


