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โรงเรียนมี 2 สาขาให้เลือก
จดัโปรแกรมท่ีตอบสนองความต้องการของนักเรียน

ระบบสนับสนุนทุนการศึกษา
การสนับสนุนและผลสมัฤทธ์ิด้านการศึกษาต่อท่ียอดเย่ียม

ชัน้เรียนท่ีเหมาะกบัระดบัความรู้ของนักเรียน
คลาสเตรียมตวัสอบวดัระดบั

สนับสนุนการท างานพิเศษและการใช้ชีวิตของนักเรียน
ความคิดเหน็ของนักเรียน

มีส านักงาน
ในประเทศไทยด้วย



NAGANO Campus
เรยีนรูใ้นเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยธรรมชาตอินัอุดมสมบูรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั

สาขานากาโนะ ตัง้อยู่ที ่จ.นากาโนะ ซึง่อยู่ใจกลางของประเทศญีปุ่่ น มธีรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์มากมาย เช่น ซากุระฤดใูบไม้ผล,ิ ใบไมแ้รกตน้ฤดรูอ้น, 
ใบไมแ้ดงฤดใูบไมร้่วง และหมิะในฤดหูนาว พรอ้มกบัความสนุกมากมายทีห่าไมไ่ดใ้นเมอืง เช่น บ่อน ้าพุรอ้น กฬีาต่างๆ อย่างการปีนเขาและการเล่น
สก ีจดัใหม้โีอกาสในการแลกเปลีย่นวฒันธรรมกบัชาวญี่ปุ่ นหลายครัง้ เช่น การร่วมกจิกรรมอาสาสมคัร และการร่วมงานเทศกาลของท้ องถิน่กเ็ป็น
จุดเด่นอย่างหนึ่งของสาขานากาโนะ สามารถไปโตเกยีวดว้ยรถไฟชนิคนัเซ็นในเวลา 72 นาท ีอกีทัง้ค่าครองชพีถูกและมคีวามปลอดภัย จงึสามารถ
ใชช้วีตินกัเรยีนต่างชาตไิดอ้ย่างสบายใจ

อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีท าให้มีสมาธิในการเรียนและค่าครองชีพูกู

Mr Ngo Nguyen Phat 

ชาวเวยีดนาม

ส่ิงอ านวยความสะดวกในเมืองครบครนั
เดนิทางจากหอพกัประมาณ 10 นาทกีถ็งึสถานทีส่ าคญัๆ ในชวีติ
ประจ าวนัอย่าง เช่น ซูเปอรม์ารเ์กต็ขนาดใหญ่ โรงเรยีน โรงพยาบาล 
รา้นสะดวกซื้อ และเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและสวยมากๆ 
จงึเป็นสถานทีท่ีด่ทีีสุ่ดทีท่ าใหเ้รามสีมาธกิบัการเรยีน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่าหอพกักไ็ม่แพง
สามารถเดนิทางในเมอืงไดด้ว้ยรถจกัรยานและทีส่ าคญัคอื ค่าครองชพีไม่
แพง โดยเฉพาะค่าเช่าหอพกั ซึง่เมือ่เทยีบกบัเมอืงใหญ่ๆแลว้ ราคาจะถูก
กว่าประมาณครึง่นึงเลยครบั

รายไดจ้ากงานพเิศษ +80,000

ค่าเช่าหอพกั               -17,000

ค่าน ้าค่าไฟ                  -7,000

ค่าอาหาร -15,000

ค่าโทรศพัท ์            -7,000

อื่นๆ -10,000

คงเหลอื +24,000

รายรบั-รายจ่ายใน 1 เดือน



TOKYO Campus
เรยีนรูใ้นเมอืงทีผ่สมผสานวฒันธรรมแบบดัง้เดมิและวฒันธรรมสมยัใหม่

สาขาโตเกยีว ตัง้อยูท่ีเ่รยีวโกกุของโตเกยีว เรยีวโกกุเป็นสถานทีท่ีส่ะดวก สามารถนัง่รถไฟจากสถานีโตเกยีวโดยใช้เวลาเพยีง 10 นาท ี
ไปชนิจกุูใชเ้วลา 20 นาท ีและไปยา่นอะกฮิาบาระซึง่เป็นยา่นทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกดว้ยรถไฟเพยีง 5 นาท ี
นอกจากน้ียงัสามารถเดนิเทา้ไปเทีย่วโตเกยีวสกายทร ีซึง่เพิง่สรา้งเสรจ็ในปี 2012 ไดอ้กีดว้ย 

หากต้องการสมัผสัวฒันธรรมสมยัใหม่ ขอแนะน าโตเกียวค่ะ

ASTRIANA FARADILLAH

ชาวอนิโดนีเซยี

เมืองท่ีผสมผสานระหว่างวฒันธรรมแบบดัง้เดิม
และวฒันธรรมสมยัใหม่
แน่นอนว่าโตเกยีวเป็นเมอืงใหญ่ แต่ว่าโรงเรยีนตัง้อยู่ที่เรยีวโกกุซึง่
เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรท์ าใหส้มัผสัไดถ้งึขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเป็นดัง้เดมิของญีปุ่่ น นกัเรยีนทีเ่ขา้มาเรยีนที่นี่มที ัง้หมด 20
สญัชาต ิจงึสามารถสมัผสักบัผูค้นทัว่โลกไดจ้ากการพดูคุยกบัเพือ่นๆ

ไปย่านอากิฮาบาระท่ีชอบมากๆ
หลงัเลกิเรยีนดฉินัมกัจะไปเดนิเล่นทีย่่านอากฮิาบาระ เดนิทางดว้ย
รถไฟจากโรงเรยีนสถานีเรยีวโกกไุป 2 สถานี ใชเ้วลาเพยีง 5 นาที
กถ็งึแลว้ และยงัสามารถเดนิทางไปเมอืงอื่นๆ ไดด้ว้ยรถไฟ สะดวก
มากๆ เลยค่ะ

รายไดจ้ากงานพเิศษ +112,000

ค่าเช่าหอพกั               -47,000

ค่าน ้าค่าไฟ                  -5,000

ค่าอาหาร -25,000

ค่าโทรศพัท ์                 -7,000

อื่นๆ -20,000

คงเหลอื +8,000

รายรบั-รายจ่ายใน 1 เดือน



จดัโปรแกรมท่ีตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน

หลกัสตูรระยะยาว
โปรแกรมศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท

หลกัสตูรระยะสัน้
Summer Program Spring Program

หลกัสตูรระยะยาว
โปรแกรมศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัชัน้น า

หลกัสตูรระยะยาว
โปรแกรมศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัดา้นศลิปะ

หลกัสตูรระยะสัน้
โปรแกรมทีก่ าหนดระยะเวลาเรยีนเองได้

เป็นโปรแกรมส าหรบันกัเรยีนทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีาเรยีบรอ้ยแลว้ 
ในการทีจ่ะสอบเขา้เพือ่ศกึษาในระดบัปรญิญาโทซึง่มคีวามแตกต่างกบัระบบ
การสอบเข้าโดยทัว่ไปให้ได้นั ้น ทางโรงเรียนจะต้องพัฒนาความรู้ด้ าน
ภาษาญี่ปุ่ นในระดบัสูง และกระตุ้นความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในสาขา
เฉพาะทาง

【ช่วงเขา้เรยีน : เดอืนเม.ย., ก.ค., ต.ค., ม.ค.】

การเตรยีมตวัเพือ่ศกึษาในมหาวทิยาลยัดา้นศลิปะนบัวา่มคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ 
โปรแกรมนี้ นอกจากจะไดเ้รยีนภาษาญี่ปุ่ นแลว้ นักเรยีนยงัไดเ้รียนศลิปะใน
โรงเรยีนสาธติของมหาวทิยาลยัดา้นศลิปะในเครอืดว้ย

【ช่วงเขา้เรยีน : เดอืนเม.ย., ก.ค., ต.ค., ม.ค.】

เป็นโปรแกรมที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัที่มชีื่อเสยีง
ของญีปุ่่ น นกัเรยีนจะไดเ้รยีนวชิาEJU ควบคู่ไปกบัการเรยีนภาษาญี่ปุ่ น และ
ยงัมคีลาสส าหรบัฝึกสอบสมัภาษณ์อกีดว้ย

【ช่วงเขา้เรยีน : เดอืนเม.ย., ก.ค., ต.ค., ม.ค.】

สมคัรเรยีนในภาคเรยีนและระยะเวลาที่ต้องการได้ เช่น วนัหยุดยาวในประเทศ
ของตนเองก็สามารถมาสนุกกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่ นได้ เนื่อ งจาก
สามารถเลอืกระยะเวลาเรยีนได้ตัง้แต่ 2 สปัดาห ์- 3 เดอืน 

【 ระยะเวลาเรยีน : 2สปัดาห ์- 3เดอืน, เขา้เรยีนตามระยะเวลาทีต่อ้งการได ้
แต่เนื่องจากตอ้งเขา้เรยีนตามระดบัความรู้ภาษาญี่ปุ่ น ท าใหใ้นบางภาคเรยีน
อาจไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนได ้】

โปรแกรมน้ีจดัขึน้ในเดอืนเมษายน และเดอืนกรกฎาคมของทุกปี ระยะเวลา
ของโปรแกรมสามารถเลอืกได ้2สปัดาห ์หรอื 1เดอืน นกัเรยีนจะสนุกสนาน
กบัการเรยีนภาษาญีปุ่่ น และเพลดิเพลนิไปกบัการสมัผสัประเพณีวฒันธรรม 
ธรรมชาต ิและเทศกาลของญีปุ่่ น เป็นโปรแกรมทีไ่ดร้บัความนิยมมาก 
【 จดัเฉพาะเดอืนเม.ย. และเดอืนก.ค. 2สปัดาห ์/ 1เดอืน 】

ระบบสนับสนุนทุนการศึกษา

1ปี มากกว่า 100คน รวมทัง้หมดกว่า 3,000,000 เยน
※ ระยะเวลาตัง้เเต่เดอืนเมษายน (ปีทีแ่ลว้) ถงึเดอืนมนีาคม

ทุนการศกึษาสอบเขา้มหาวทิยาลยัชัน้น า

ทุนการศกึษาพเิศษของ MANABI2

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

ทัง้หมด 1,500,000 เยน
※ สาขานากาโนะ และสาขาโตเกยีวรวมกนั

● สมคัรเรยีน 1 ปี ขึน้ไป  ● ไดร้บัการเสนอชือ่จากคณาจารย์  ●ผลการเรยีนด ีความประพฤตดิเีด่น

●ประชมุเพือ่คดัเลอืกผูท้ ีเ่หมาะสม   ● อตัราการเขา้เรยีน 100% ● อตัราการสง่การบา้น 100%

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

● ผลการเรยีนดคีวามประพฤตดิเีด่น ● ไดร้บัการเสนอชือ่จากโรงเรยีน
● เป็นผูท้ ีจ่ะศกึษาต่อ ※ มผีูไ้ดร้บัทนุ 5-6คน/ปี

หลกัสตูรเตรยีมสอบเขา้ศกึษาต่อ เเบบเตม็เวลา
(สาขานากาโนะ)

เป็นหลกัสตูรพเิศษทีน่กัเรยีนจะไดเ้รยีนรูอ้ย่างเตม็เวลา 6 ชัว่โมง/วนั โดยใน
เเต่ละวนัจะได้เรยีนวชิาปกตทิัว่ไปจ านวน 4 ชัว่โมง นอกจากนี้ยงัสามารถ
เลอืกเรยีนวชิา EJU (มนุษยศาตร)์ ไดม้ากกวา่ 300 ชัว่โมง/ปี

【ช่วงเขา้เรยีน : เดอืนเม.ย., ก.ค., ต.ค., ม.ค.】



สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ

ช่วงเริม่ตน้ของมหาวทิยาลยัญีปุ่่ นคอื เดอืนเมษายน ช่วงฤดดูอกซากุระบาน

ที่ MANABI จะมวีทิยากรทีม่ากประสบการณ์และขอ้มลูแนะแนวต่างๆ เพือ่สนบัสนุนการศกึษาต่อของนกัเรยีนไดอ้ยา่งตรงจุด

เริม่ตน้ดว้ยค าถาม 
"อยากเรยีนอะไร“

สิง่ส าคญัคอื นกัเรยีนจะตอ้งรูเ้ป้าหมายในอนาคต
และความฝัน รวมถงึแนวทางบรรลุเป้าหมายและ
ความฝันนัน้ๆ เพื่อก าหนดเส้นทางให้กบัตวัเอง 
ทัง้นี้ อาจารยจ์ะพยายามซกัถามและใหค้ าแนะน า
อย่างชดัเจน

ใหค้ าแนะน าเป็นรายบุคคล

อาจารย์จะคอยให้ค าแนะน าแบบตัวต่อตัว
จนกว่าจะสอบผา่น เนื่องจากนักเรยีนแต่ละคน
มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน อาจารย์จึงต้องให้
ค าแนะน าอย่างเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล

ใหก้ารสนบัสนุนโดยคณาจารย์
ทีม่ากประสบการณ์

อาจารย์ที่สนับสนุนด้านการเรียนต่อที่มีความ
เชี่ยวชาญ จะคอยให้ค าแนะน าและตดิตามอย่าง
ใกลช้ดิตัง้แต่การเลอืกโรงเรยีน การเตรยีมเอกสาร 
ไปจนถงึการเตรยีมตวัสอบ นกัเรยีนจงึสบายใจได้

１ ２ ３

ก าหนดการเตรยีมตวัศกึษาต่อ
ก าหนดการจะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัเป้าหมายการศกึษาต่อของแต่ละคน ที ่MANABI จะมกีารซกัถาม
เป้าหมายของนกัเรยีน และแนะแนวการศกึษาต่อทนัทภีายหลงัทีน่กัเรยีนเขา้เรยีน และจะแนะน าขอ้มลูที่
เกีย่วกบัการศกึษาต่อเป็นรายบุคคลจนกวา่นกัเรยีนสอบเขา้เรยีนได้

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

EJUEJU

ผลสมัฤทธ์ิด้านการศึกษาต่อ（3ปีทีผ่า่นมา）

บณัฑิตวิทยาลยั  มากกว่า 140 คน

Tokyo University

Kyoto University

Osaka University

Nagoya University

Kyushu University

Tohoku University

Tokyo University of the Arts

Tokyo Institute of Technology

Hitotsubashi University

Ochanomizu University

Tokyo Metropolitan University

Yokohama National University

University of Electro-Communications

Tokyo University of Agriculture and Technology

มหาวิทยาลยั  มากกว่า 320 คน

Nagoya University

Tokyo Institute of Technology

Tokyo University of

Foreign Studies

University of Tsukuba

Chiba University

Waseda University

Sophia University

Meiji University

Rikkyo University

Hosei University

Gakushuin University

Doshisha University

Ritsumeikan University

โรงเรียนเฉพาะทาง  มากกว่า 560 คน

Bunka Fashion College

Nihon Kogakuin College

Japan Electronics College

Hiko Mizuno College of Jewelry

Hollywood University of Beauty&Fashion

HALTokyo College of Technology&Design

Toho Gakuen Media Training College

Ecole De Patisserie De Tokio
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สือ่สารอย่างงา่ย ๆ ได ้         ใชช้วีติไดอ้ย่างไมม่ปัีญหา    ศกึษาต่อโรงเรยีนเฉพาะทาง ศกึษาต่อปรญิญาตร・ีปรญิญาโท ท างาน

ระดบัตน้ 1
Level 1

ระดบัตน้ 2
Level 2

ระดบัตน้กลาง
Level 3

ระดบัตน้กลาง 1
Level 4

ระดบัตน้กลาง 2
Level 5

ระดบักลางสงู 1
Level 6

ระดบักลางสงู 2
Level 7

ระดบัสูง 1
Level 8

ระดบัสูง 2
Level 9

JLPT-N5

JLPT-N3

JLPT-N2

JLPT-N4

JLPT-N1

ระดบัการเรียนรู้

มทีัง้หมด 9 ระดบั 1 ระดบัใชเ้วลาเรยีน 3 เดอืน
เรยีนในคลาสทีเ่หมาะสมกบัระดบัความรูข้องตนเอง

เตรยีมตวัศกึษาต่อ ・ เขา้เรยีนคลาส EJU

คลาสเตรียมตวัสอบ EJU
ทีป่ระเทศญีปุ่่ นมมีหาวทิยาลยักว่า 760 แห่ง และมหาวทิยาลยัรฐับาลเกอืบทุกแห่งใชข้อ้สอบEJU (Examination for Japanese University Admission 
for International Students）ในการสอบเขา้ศกึษาต่อ ในส่วนของMANABIเอง นอกจากวชิาภาษาญีปุ่่ นแลว้ ยงัมวีชิาเลอืกอกีหลากหลายวชิาทีใ่ชใ้น
การเตรยีมตวัเพือ่สอบเขา้มหาวทิยาลยั อย่างเช่น วชิาคณติศาสตร ์อกีดว้ย

เวลา จ. อ. พ. พฤ. ศ.

8:40～10:20 คลาสภาษาญี่ปุ่ นพืน้ฐาน

10:40～12:20 JLPT-N1
EJU

ภาษาญี่ปุ่ น
JLPT-N1

EJU
ภาษาญี่ปุ่ น

JLPT-N1

15:10～16:50
EJU

วชิาทัว่ไป
EJU

คณิตศาสตรⅠ์

ก าหนดการ กุมภาพนัธ ์– มถุินายน, กรกฎาคม - พฤศจกิายน

วชิาภาษาญี่ปุ่ น การอ่าน, การฟัง, การฟังการอ่าน, การจบัใจความ

วชิาเลอืก
วชิาทัว่ไป（รฐัศาสตร,์ เศรษฐศาสตร,์ สงัคมสมยัใหม่, ประวตัศิาสตรโ์ลก, ประวตัศิาสตรญ์ี่ปุ่ น）
คณิตศาสตร（์Ⅰ,Ⅱ）
วทิยาศาสตร（์ฟิสกิส,์ เคม,ี ชวีวทิยา）

ตวัอย่างหลกัสตูร

คลาสเตรียมตวัสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น JLPT
JLPT (Japanese Language Proficiency Test) เป็นขอ้สอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ นอย่างเป็นทางการทีม่ผีูเ้ขา้สอบมากที่สุดในโลก นอกจากจะมผีลต่อการเขา้ท างานแลว้ 

JLPT ยงัถกูน าไปใชใ้นการเรยีนต่ออกีดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีส่อบผา่น N1、N2 ทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้การสอบขอ้เขยีน นบัวา่มปีระโยชน์อย่างมาก 

◆ ตรวจเชค็ระดบัภาษาญีปุ่่ นทุกๆ 3 เดอืน โดยการท าขอ้สอบจ าลอง

นกัเรยีนจะไดท้ดลองท าขอ้สอบจ าลองโดยที่ไม่เสยีค่าใชจ้่าย ท าใหน้กัเรยีนไดรู้ถ้งึระดบัภาษาญี่ปุ่ นทีเ่พิม่ขึน้ของตวัเอง 

◆ ตวิเขม้JLPTก่อนสอบจรงิ 1 เดอืน 

โดยจบัประเดน็หลกัๆ ของขอ้สอบเพื่อใชเ้ป็นเทคนิคให้ได้คะแนน ซึง่สิง่ทีโ่รงเรยีนมคีวามภาคภมูใิจเป็นอย่างมาก กค็อื

นกัเรยีนทีม่าจากประเทศทีไ่ม่ไดใ้ชต้วัอกัษรคนัจอิย่างประเทศอนิโดนีเซยีและเวยีดนาม ฯลฯ ทีส่ามารถสอบผา่น N1, N2 

ไดเ้ป็นจ านวนมาก



การสนับสนุนการใช้ชีวิตของนักเรียน

กรณุาดูรายละเอยีดเพิม่เตมิจากเวป็ไซต์ หรอืคูม่อืหอพกันกัเรยีน 

หอพกันักเรียน 

สาขานากาโนะ มหีอพกั 4 แห่ง

ค่าเชา่ หอ้งคู่ 18,000～34,000 JPY

ค่าเชา่ หอ้งเดีย่ว 31,000～56,000 JPY

สาขาโตเกยีว มหีอพกั 2 แห่ง

ค่าเชา่ หอ้งส าหรบั 4 คน 29,000 JPY～

ค่าเชา่ หอ้งคู่ 37,000 JPY～

ค่าเชา่ หอ้งเดีย่ว 58,000 JPY～

เวลาเจบ็ป่วย หรอืบาดเจบ็

ในช่วงทีน่กัเรยีนยงัไมคุ่น้เคยกบัประเทศญีปุ่่ น เจา้หน้าทีข่องโรงเรยีนจะเดนิทางไปโรงพยาบาลกบันกัเรยีนดว้ย
นกัเรยีนของ MANABI จะตอ้งเขา้เป็นสมาชกิประกนัสุขภาพแห่งชาต ิและประกนัสขุภาพนกัเรยีนต่างชาติ จงึสบายใจไดเ้มือ่เจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็

สนบัสนุนดา้นการท างานพเิศษ
แมว้่าจะเป็นการท างานพเิศษครัง้แรกแต่ไมต่อ้งกงัวล เพราะอาจารยจ์ะคอยใหค้ าแนะน าจากงานพเิศษทีน่กัเรยีนเลอืก 

จนกว่าจะได้งานพิเศษ

ขอ้มลูงานพเิศษจะตดิประกาศไว้
ทีบ่อรด์ของโรงเรยีน

ฝึกสมัภาษณ์อย่างจรงิจงั

สมัภาษณ์งาน ณ สถานทีท่ างานพเิศษ

สอนการเขยีน Resume เป็น
ภาษาญีปุ่่ น

※ นกัเรยีนต่างชาตสิามารถท างานพเิศษไดไ้มเ่กนิ 28 ชัว่โมง/สปัดาห ์

70％
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ

ช าระเบี้ยประกนัเป็นรายเดอืน โดยรฐับาลญีปุ่่ นจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่รกัษาพยาบาล
นกัเรยีนต่างชาตทิกุคนจะตอ้งเขา้รว่มเป็นสมาชกิ

30％
ประกนัสุขภาพนกัเรยีนต่างชาติ

เขา้รว่มเป็นสมาชกิที ่MANABI

ช าระคา่รกัษาพยาบาลเอง 30% แต่หากเขา้รว่มเป็นสมาชกิประกนันี้จะไดร้บัเงนิคา่รกัษาพยาบาลคนื
แต่มบีางกรณทีีป่ระกนัไมค่รอบคลมุ 
กรณุาสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ www.jlic.or.jp/plan.html

◆ กราฟความคุม้ครองเกีย่วกบัค่ารกัษาพยาบาล



+66-2-661-6917

bangkok-info@manabi.co.jp

manabibkk

บรรยากาศการเรียนท่ีมานาบิเป็นอย่างไรบา้ง
บางคลาสก็มนีักเรียนชาติต่างๆ ด้วย อย่างในคลาสของผมมี
นกัเรยีนต่างชาตมิากถงึ 6 ประเทศ อาจารย์กจ็ะใชค้วามอดทน
และความพยายามอย่างมากในการสอนจนกว่านักเรียนจะ
เขา้ใจเนื้อหาการเรยีนอย่างถ่องแท ้

สภาพแวดล้อมในสาขาโตเกียวเป็นอย่างไรบา้ง
สาขาโตเกียวน่าสนใจมากครบั ตอนผมอยู่ที่สวเีดนก็ชื่นชอบ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบดัง้ เดิมและ Pop Culture JAPAN 
(วฒันธรรมป๊อปของญี่ปุ่ น) มาตัง้แต่แรกแล้วครบั เรียวโกกุเป็น
สถานที่ที่ยงัคงให้ความรู้สกึถึงความเป็นดัง้เดมิอยู่ นอกจากนี้ 
ยงัอยู่ใกล้ๆ  กบั Akihabara และ Asakusa อกีด้วย ท าให้การใช้
ชวีติในญี่ปุ่ นของผมสนุกสนานมากครบั 

สวสัดคี่ะ ดฉินัชือ่ จุทารกั เหลอืงอ่อนค่ะ
จบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์คณะประมง และ
มาเรยีนต่อที ่MANABI 1 ปี หลงัจากทีเ่รยีนจบจาก MANABI 
แลว้ กส็อบเขา้ระดบัปรญิญาโททีม่หาวทิยาลยันาโกย่า สาขา
เกีย่วกบัดา้นสิง่เเวดลอ้มไดแ้ล้วค่ะ

ในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัของญี่ปุ่ น ดฉินัไดร้บัค าแนะน าและ
การสนบัสนุนจากอาจารยท์ี ่MANABI มากมายเลยค่ะ
ทางโรงเรยีนจะชว่ยหามหาวทิยาลยัโดยดจูากระดบัความรู้และ
ความตอ้งการของเราวา่ตอ้งการเขา้เรยีนในสาขาใด นอกจากนี้
ยงัแนะน าวธิกีารตดิต่อกบัอาจารย ์และคอยแจง้ชว่งเวลาในการ
เตรยีมเอกสารใหด้ว้ย

บรรยากาศท่ีญ่ีปุ่ นเป็นอย่างไรบา้ง
ดฉินัเป็นนกัเรยีนของโรงเรยีนในสาขานากาโนะค่ะ ก่อนจะ
มาญี่ปุ่ นกค็ดิว่า “นากาโนะนี่ต่างจงัหวดัมากหรอืเปล่า” แต่
ก็แตกต่างกบัที่คิดไว้อย่างสิ้นเชงิถ้าเทียบกับต่างจงัหวดั
ของอนิโดนีเซยี 

DJURBERG ANDRE 
(ชาวสวเีดน)

LUANG-ON JUTARAK

LINA KHAIRANI

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

(เดนิเทา้จากสถานีรถไฟJRเรยีวโกก ุ3 นาท）ี

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

(เดนิเทา้จากสถานีรถไฟJRอุเอดะ 10 นาท）ี

+81-3-6659-2885

tokyo@manabi.co.jp

manabitokyo

การสนบัสนุนของอาจารยท์ าใหส้อบเขา้ปรญิญาโทมหาวทิยาลยัชัน้น าได้

เริม่เรยีนจากระดบัศนูย ์ประมาณ 1 ปี ผา่น N2

NAGOYA University
Graduate School of Environmental 
Studies

ส าหรบัหวัขอ้วจิยัทางโรงเรยีนจะช่วยแนะน าให้โดยจะถาม
รายละเอียดว่า เราต้องการศึกษาในด้านไหน และใน
ขณะเดียวกนัยงัสามารถขอค าปรึกษาเพิ่มเติมได้ จึงท าให้
สบายใจและทุกอย่างกผ็า่นไปได้ดว้ยดี

ส าหรบัคนที่ชอบเรียนภาษาญี่ปุ่ น ถ้ามโีอกาสก็อยากให้มา
เรยีนที่ประเทศญี่ปุ่ นค่ะ คดิว่า MANABI กเ็ป็นตวัเลอืกที่ด ี
เพราะวา่การเรยีนการสอนของที่นี่ท าให้เราสามารถน าไปใช้
ในชวีติประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดเีลยค่ะ นอกจากนี้ที่โรงเรยีนก็
มกีจิกรรมสนุกสนานให้ท ามากมาย ถึงแม้ว่าที่นากาโนะจะ
ค่อนขา้งหนาวส าหรบันักเรยีนไทย แต่คดิว่าจะเป็นโอกาสที่
ดีที่จะได้ลองสมัผสักบัหิมะจริงๆ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่
ยอดเยีย่มมากๆ เลยค่ะ

นกัเรยีนสาขานากาโนะ

ในตัว เ มือ งมีทั ้ง ช้อ ป ป้ิ ง มอลล์ขน าด ใหญ่  รอบๆ ก็มี
ซูเปอร์มาร์เก็ต และก็สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย 
อากาศกด็ ีแถมน ้าประปากย็งัสะอาดปลอดภยัมรีสชาตอิร่อย
อกีดว้ยค่ะ

เรียนภาษาญ่ีปุ่ นเป็นอย่างไรบา้ง
เรื่องสนทนากบัชัว่โมงเรียน JLPT นี่มปีระโยชน์กบัดฉิันมาก
เลยค่ะ เพราะว่าเขา้เรยีนตอนที่ภาษาญี่ปุ่ นอยู่ระดับต้นๆ เอง
ค่ะ แต่เนื่องด้วยการเรยีนการสอนที่มีประสทิธภิาพท าให้ดฉิัน
สอบ N2 ผ่านในระยะเวลา 1ปี JLPT นอกจากจะมปีระโยชน์
อย่างมากกบัการเรยีนต่อแล้ว ยงัช่วยให้ได้งานท าเมื่อกลบัมา
อินโดนีเซียอีกด้วย รบัรองว่าการเรียนที่มานาบิไม่ท าให้ผิด
อย่างแน่นอน นอกจากนี้อาจารย์ก็สอนสนุก ใจดี ใกล้ชิดกบั
นกัเรยีน ท าใหน้กัเรยีนใชช้วีติไดอ้ย่างสบายหายห่วง

Tokyo International University
Business Economics Major

การใช้ชีวิตประจ าวนัในญ่ีปุ่ นเป็นอย่างไรบา้ง
ถ้าผมไม่มีชัว่โมงเรียนภาษาญี่ปุ่ น ผมก็จะไปรับจ๊อบเป็นครู
สอนภาษาองักฤษให้กบัเดก็ๆ ผมรู้สกึว่าโชคดมีากครับที่ได้มา
ท าพาร์ทไทม์เป็นครูสอนภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นสาขาที่ผมชอบ 
ทีโ่ตเกยีวมโีอกาสไดท้ างานพารท์ไทม์แบบนี้เยอะมากเลยครบั 

ชืน่ชอบ Pop Culture ของญีปุ่่ นมาก

ความคิดเหน็ของนักเรียน
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