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การปกครอง

ความฝันของคุณเริม่ตน้ทีนี่!่ 

มหาวทิยาลยัแห่งชาติ
Gunma Univ(คณะศกึษาศาสตร,์ คณะสารสนเทศศาสตรส์งัคม, 
โรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม, โรงเรยีนแพทย)์

ersityมหาวทิยาลยัของรฐั
Takasaki City University of Economics(คณะเศรษฐศาสตร,์ คณะ
นโยบายภูมภิาค)

Maebashi Institute of Technology(คณะวศิวกรรมศาสตร)์

มหาวทิยาลยัเอกชน
Jobu University(วทิยาลยัพยาบาล, ขอ้มูลโรงเรยีนธรุกจิ)

Kanto Gakuen University(คณะเศรษฐศาสตร)์

Kyoai Gakuen University (คณะสงัคมวทิยาระหวา่งประเทศ)

โรงเรยีนอาชวีศกึษา
Gunma Automobile University School

เป็นตน้…

มหาวทิยาลยัและวทิยาลยัใน Gunma

สถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่นอะโอะยามา

ต ัง้อยู่ในอ าเภอมาเอะบาซจิงัหวดักมุมะ

เรามุ่งหวงัทีจ่ะท าคะแนนสูงสุดของ EJU 

แลว้กผ่็านการทดสอบวดัระดบั

ภาษาญีปุ่่น (N1และN2)ส าหรบัการเขา้

มหาวทิยาลยั

ทีส่ถานทีศ่กึษาภาษาญีปุ่่นอะโอะยามาใหไ้ดร้บัทกัษะภาษาญีปุ่่น

ทีจ่ าเป็นส าหรบัการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัและบณัฑติวทิยาลยั

แลว้กใ็หก้ารศกึษาภาษาญีปุ่่นเชงิปฏบิตัเิพือ่ท าความเขา้ใจ

สงัคมญีปุ่่นและน าไปสู่ชวีติทางสงัคมทีน่่าพอใจดงันั้นเรามี

เป้าหมายทีน่กัเรยีนทุกคนกา้วไปสู่สถาบนัการศกึษาระดบัสูงใน

ประเทศญีปุ่่นและใชช้วีติอย่างเต็มอิม่ในสงัคมญีปุ่่น

ท าไมตอ้งเป็นสถาบนัภาษาญีปุ่่นอาโอยามา่?
1. ท าเลดมีาก

2. คา่ธรรมเนียมการเรยีนการสอนต า่และวธิกีารช าระเงิน

ตามสถานการณท์างเศรษฐกจิ
3. ความสมบูรณแ์บบหอพกัและราคาถูก

4. นอกจากภาษาญีปุ่่นคณุสามารถเรยีนวชิาทีจ่ าเป็น

ส าหรบัการเขา้มหาวทิยาลยัเชน่คณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตรว์ชิาท ัว่ไปและภาษาองักฤษ

5. มทุีนการศกึษาเฉพาะของโรงเรยีน

6. สามารถใหข้อ้มูลงานนอกเวลา

หลกัสูตรระยส ัน้

ระยะเวลา การปกครอง ค่าหอพกั ท ัง้หมด

2 สปัดาห ์ ￥37,950 ￥94,600 ￥132,550

3 สปัดาห ์ ￥51,425 ￥114,620 ￥166,045

หน่ึงเดอืน

（4สปัดาห）์
￥64,900 ￥134,640 ￥199,540

3 เดอืน
（12 สปัดาห）์

￥172,700 ￥293,920 ￥466,620

※เรยีนในตอนเชา้ 45 นาที x 4
※ คา่ธรรมเนียมตวัอกัษรรวมอยูใ่นคา่เลา่เรยีนแลว้
※ คา่เชา่รวมถงึไฟฟ้า, แกส๊, น ้าและฟูก

การปกครอง เม็ดเงิน

หลกัสตูร 2 ปี
¥1,386,000

ปีที่ 1 ¥720,500
ปีที่ 2 ¥665,500

หลกัสตูร 1.5 ปี
¥1,056,000

ปีที่ 1 ¥720,500
ปีที่ 2 ¥335,500

ประธานกรรมการ

เทสโ์ซ อะโอะยามา

青山日本語学院

Aoyama Japanese Language Academy

เดนิ 2 นาทจีากสถานี 
Maebashi!



เนือ้หาวชิา & ชัน้เรยีน
ช ัว่โมงเรยีน

１. หลกัสูตรภาควชิา
① หลกัสูตร 2 ปี(ประตูทางเขา้เดอืนเมษายน, ส าเรจ็การศกึษาตัง้แต่
เดอืนมนีาคมของปีถดัไป)
เวลาเรยีนรวม ：1,600 ช ัว่โมง
ผูส้มคัรมสีทิธิ ์：ระดบั JLPT N5 ขึน้ไป
② หลกัสูตร 1 ปี 6 เดอืน(การลงทะเบยีนเดอืนตุลาคม, ส าเรจ็
การศกึษาในเดอืนมนีาคมของปีถดัไป)
เวลาเรยีนรวม ：1,200 ช ัว่โมง
ผูส้มคัรมสีทิธิ ์： JLPT ระดบั N4 ขึน้ไป

２. เนือ้หาของช ัน้เรยีน
ระดบัประถมศกึษา ตรวจสอบระดบัพืน้ฐานไวยากรณญ์ีปุ่่น

& มุ่งสู่การสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่นN5 ~ N4 ระดบั

✓ เรยีนรูไ้วยากรณแ์ละไวยากรณเ์บือ้งตน้

✓ ท าความเขา้ใจกบัตวัอกัษรคนัจพิืน้ฐานของฮริะงะนะคาตาคานะและชวีติประจ าวนั

✓ ฟังการสนทนาสัน้ ๆ ทีพู่ดชา้ๆในชวีติประจ าวนั

✓ เขา้ใจประโยคในหวัขอ้ทีคุ่น้เคยในชวีติประจ าวนั

ระดบักลาง มุ่งสู่ระดบั JLPT N3 ~ N2

✓ ท าความเขา้ใจเนือ้หาของขอ้ความในหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสาร

✓ ท าความเขา้ใจกบัเนือ้หาของบทสนทนาและขา่วทีใ่กลเ้คยีงกบัธรรมชาติ

✓ เรยีนรูว้ธิกีารเขยีนประโยคเชงิตรรกะ

ระดบัอาวโุส มุ่งสู่การสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่นN1

✓ เขา้ใจเนือ้หาของประโยคเชงิตรรกะและเชงินามธรรมเชน่บรรณาธกิารหนังสอืพมิพ ์

และค าวจิารณ์

✓ ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการไหลการแสดงออกและเจตนาของเร ือ่งราวดว้ยการอา่นอย่

างลกึซ ึง้

✓ ฟังการสนทนาขา่วและการบรรยายทีร่วดเรว็ตามธรรมชาตเิพือ่ท าความเขา้ใจเนือ้หา

และท าความเขา้ใจกบัประเด็น

ตอนเชา้ช ัน้

09：00～09：45

09：50～10：35

10：45～11：30

11：35～12：20

ช ัน้เรยีนตอนบ่าย

13：00～13：45

13：50～14：35

14：45～15：30

15：35～16：20

ตารางเรยีน

หอพกั

ทีพ่กั หอ้งเดีย่ว หอ้งคู่
หอ้งพกั

ส าหรบัสี่

ท่าน

แบบหน่ึง
หอ้ง

￥40,000 ￥20,000

หน่ึง
หอ้งนอน

￥42,000 ￥21,000 ￥18,000

เมอืงแม่บาชจิงัหวดักนุมะ

สดราคาถูก!

ใกลก้บัโตเกยีว!
โรงเรยีนตัง้อยู่ในเมอืง Maebashi 

จงัหวดั Gunma ประมาณ 100 กม. 

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

กรุงโตเกยีว

โดยชนิคนัเซน็จะใชเ้วลาประมาณ

1.5 ช ัว่โมงถงึโตเกยีว

น ้าพุรอ้นมากมาย!
มนี า้พุรอ้นหลายแห่งในจงัหวดักุ

นมะ!

ในพืน้ทีข่อง Shima Onsen มี

โรงแรมสไตลญ์ีปุ่่น (โรงแรม) ซึง่

จ าลองวา่เป็น "Spirited Away" Shima Onsen“Sekizenkan”

เสน่หข์องจงัหวดักนุมะ!
จงัหวดักุนมะมสีถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย

คุณสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่าง ๆ ตลอดสีฤ่ดดูกาล

ในฤดดใูบไมผ้ลดิอกซากุระจะบานที่ Senbonzakura บน

ภเูขา Akagi

ในฤดดูรอ้นปีนเขาในพืน้ทีช่ ุม่น า้ของ Oze

ฤดดใูบไมร้ว่งเป็นฤดดใูบไมร้ว่งของภเูขาฮารุนะ

ในฤดดูหนาวคุณสามารถสนุกกบัการเล่นสกไีดท้ัว่ทัง้

จงัหวดัรวมถงึสกีรสีอรท์ Manza Onsen

ราคาในกุนมะน้ันถูกทีสุ่ดในญีปุ่่น

（ การส ารวจของกระทรวงกจิการภายในและการสือ่สาร ）

ค่าเชา่ประมาณ 20,000 เยนหากมสีองคนแชรห์อ้ง

ค่าอาหารสามารถลดลงไดถ้งึ 23,000 เยนต่อเดอืน

จากโรงเรยีนถงึหอพกั
5 นาทโีดยจกัรยาน!


