
หอ้งเรยีนภาษาญีปุ่่ นทีจ่ดัใน "โคคไุซฮโิรบะ" ( สงิหาคม 2021 - พฤศจกิายน 2021)
■ตารางสอน
　・ตัวอักษรในปฏทินิตรงกับชือ่หอ้งเรยีนในตารางดา้นขวามอื สว่นเสน้ทแยงมมุคอืวันทีไ่มม่หีอ้งเรยีนเปิด

ชือ่หอ้งเรยีน คา่เขา้รว่ม ชอ่งทางตดิตอ่ รายละเอยีด
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สงิหาคม เวลา

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์ อาทติย์

องั
คาร

A
ชมรม

แลกเปลีย่น
นานาชาตเิล็กๆ

①-1. 10:00-11:00
①-2. 11:15-12:15
②-1. 13:00-14:00
②-2. 14:15-15:15

ครัง้แรก : 5000 เยน/ครึง่ปี, 
กรณีตอ่อายหุลังจากหมดครึง่
ปีแลว้：3000 เยน/ครึง่ปี, 5000 
เยน/
ปี
　
*หากพกบัตรเขา้รว่มมาดว้ย 
จะสามารถเขา้รว่มชัน้เรยีนอืน่
อกี 6 ชัน้เรยีนของชมรมนีไ้ด ้
(ทัศนศกึษาฟร)ี

(โทรศัพทแ์ละแฟ็กซ ์)
092-662-7690
(อเีมล)์
chiisanainfo@gmail.com
(HP)
http://chiisananihongo.web.fc
2.com

①[กลุม่เป้าหมาย] ขัน้ตน้, ขัน้กลาง, ขัน้สงู
[อปุกรณ์การเรยีน] จะใช ้"Nihongo Kaiwa" 
(จัดพมิพโ์ดยทางชมรม), "Nihongo 45 Jikan", 
"Nihongo Kaiwa Training", "Nihongo Hatsuon 
Activity" และอืน่ๆ โดยปรับเปลีย่นตามผูเ้รยีน
②[กลุม่เป้าหมาย] ขัน้ตน้, ขัน้กลาง, ขัน้สงู
[อปุกรณ์การเรยีน]  ต าราเรยีนกับแบบฝึกหดัของ 
"Nihongo 123" (เลม่แรก), Painless Japanese, 
สือ่ภาพชว่ยสอน, Super Kit และอืน่ๆ

กลุม่เป้าหมาย : ขัน้ตน้, ขัน้กลาง, ขัน้สงู
อปุกรณ์การเรยีน : เลอืกใชห้นังสอืเรยีนทีม่ี
เนื้อหาตามความตอ้งการของผูเ้รยีน ใช ้
เอกสารหรอือปุกรณ์การเรยีน เชน่ 
หนังสอืพมิพ ์และอืน่ๆ ตามความจ าเป็นกนัยายน 

100 เยน/ครัง้

(โทรศัพทแ์ละแฟ็กซ)์
092-807-7053
(อเีมล)์
ft2941mateno@yahoo.co.jp

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์ อาทติย์

พุธ

B
คลบั

ภาษาญีปุ่่ นคอ
สมอส

①11:00-12:00
②13:30-14:30

กลุม่เป้าหมาย : ขัน้ตน้, ขัน้กลาง, ขัน้สงู
อปุกรณ์การเรยีน : "Minna no Nihongo", 
"GENKI", "Nihongo Kore dake", บทความ
หนังสอืพมิพ,์ รวมขอ้สอบวัดระดับภาษาญีปุ่่ น,
 บทความหนังสอืพมิพ ์และอืน่ๆ

พฤ
หัส
บดี

C
หอ้งเรยีน

ภาษาญีปุ่่ น FH

①13:15-14:15
②14:30-15:30

200 เยน/ครัง้แรก
500 เยน/เดอืน

(เอกสารทีแ่จกมคีา่ถา่ย
เอกสาร)

(โทรศัพท)์ 090-7539-3739
สามารถใชภ้าษาอังกฤษได ้

กลุม่เป้าหมาย : ขัน้ตน้, ขัน้กลาง, ขัน้สงู
อปุกรณ์การเรยีน : ใชอ้ปุกรณ์การเรยีนตามเนือ้หา
การเรยีนของผูเ้รยีนแตล่ะคน เรยีนรูทั้กษะอา่น-
เขยีน-พดู-ฟัง ใช ้"Minna no Nihongo" ขัน้ตน้-
กลาง, "Marugoto" ขัน้ตน้-กลาง, "GENKI", ต ารา
เตรยีมสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่ น, บทความ
หนังสอืพมิพ์

①13:30-14:30
②14:45-15:45

　　                             
    500 เยน/เดอืน

(โทรศัพท)์ 090-4779-6816
(แฟ็กซ)์ 092-806-3704
(อเีมล)์ 
nihongowomanabukai@hotm
ail.co.jp

ตลุาคม 

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์ อาทติย์

ศกุร์
D

คลบัวนัศกุร์
①14:00-15:00
②15:15-16:15

　　                             
    500 เยน/เดอืน

(โทรศัพท)์ 
080-3946-8859
　
สามารถใชภ้าษาจนี, อังกฤษได ้
(แฟ็กซ)์ 092-923-3040
(อเีมล)์

กลุม่เป้าหมาย : ขัน้ตน้ (ตอ้งเขยีน-อา่นฮริา
กานะ, คาตาคานะได)้, ขัน้กลาง, ขัน้สงู
อปุกรณ์การเรยีน : "Minna no Nihongo" (I, 
II), บทความหนังสอืพมิพ,์ หนังสอืรวม
ไวยากรณ์

พฤศจกิายน

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์ อาทติย์

เสาร์

E
ลานกวา้ง
ภาษาญีปุ่่ น

11:00-12:00
ฟรี

(อเีมล)์
jfl2_chikujo@yahoo.co.jp

กลุม่เป้าหมาย : ขัน้กลาง
อปุกรณ์การเรยีน : ไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์การ
เรยีน เนือ่งจากเป็นชัน้เรยีนพดูคยุฟรสีไตล์
*เป็นระบบจองลว่งหนา้ (กรณุาจองโดยตรงที่
หอ้งเรยีน)

F
ชมรมเรยีน
ภาษาญีปุ่่ น

G
ยนิดตีอ้นรับสู่
หอ้งเรยีน
ภาษาญีปุ่่ น

①16:15-17:15
②17:30-18:30

100 เยน/ครัง้

(โทรศัพทแ์ละแฟ็กซ)์ 
092-801-2974
(อเีมล)์ 
nihongo822@hotmail.com

กลุม่เป้าหมาย : ขัน้ตน้, ขัน้กลาง, ขัน้สงู
อปุกรณ์การเรยีน : "Minna no Nihongo", 
รวมขอ้สอบวัดระดับภาษาญีปุ่่ น (N1, N2) 
และอืน่ๆ

กลุม่เป้าหมาย : ขัน้ตน้, ขัน้กลาง, ขัน้สงู
อปุกรณ์การเรยีน : ชทีท าเอง

・ขอจ ากัดจ านวนผูเ้ขา้รว่มหอ้งเรยีนใน 1 ครัง้มากทีส่ดุ 12 คน ตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ 

I
ลานกวา้ง
ภาษาญีปุ่่ น-

หนึง่-สอง-สาม

①13:30-14:20
②14:35-15:25

500 เยน/เดอืน
(・มคีา่ถา่ยเอกสารเวลาทีแ่จก

เอกสารเยอะ
・คา่ต าราเรยีน เลม่ละ 200 เยน)

(อเีมล)์ 
nihongohiroba123@yahoo.co.j
p

กลุม่เป้าหมาย : ขัน้ตน้, ขัน้กลาง
อปุกรณ์การเรยีน : หนังสอืพมิพ,์ ต าราเรยีน, 
ค าถามฝึกความเขา้ใจในการอา่น, ค าถาม
จากขอ้สอบ และอืน่ๆ

(โทรศัพท)์ 
090-4754-6321
 
(อเีมล)์ 
nichiyo2525@yahoo.co.jp

・โปรดทราบวา่การเรยีนการสอนอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 ของรัฐหรอืจังหวัด

อา
ทติ
ย์

H
สโมสรสนทนา
วนัอาทติย์

10:30-11:30 100 เยน/ครัง้

・ขอจ ากัดเวลาใชบ้รกิารของผูเ้รยีนทีว่ันละ1 ชัว่โมง กรณุาเขา้เรยีนหนึง่วันเพยีงหนึง่คาบเทา่นัน้

สามารถเขา้รว่มไดต้ัง้แต่
ระดับผูเ้ร ิม่ตน้

Closed：August 20 (FRI) to September 12 (SUN)

Closed：August 20 (FRI) to September 12 (SUN)
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ขอแนะน าใหรู้จ้กัหอ้งเรยีนภาษาญีปุ่่ นในโคคไุซฮโิรบะ!

ลานกวา้งภาษาญีปุ่่ น-หนึง่-สอง-สาม

(อาทติย)์

ชมรมแลกเปลีย่นนานาชาตเิล็กๆ 
(องัคาร)

คลบัภาษาญีปุ่่ นคอสมอส (พธุ) หอ้งเรยีนภาษาญีปุ่่ น FH (พฤหสับด)ี

คลบัวนัศกุร ์(ศกุร)์ ลานกวา้งภาษาญีปุ่่ น (เสาร)์ ชมรมเรยีนภาษาญีปุ่่ น (เสาร)์

ยนิดตีอ้นรบัสูห่อ้งเรยีนภาษาญีปุ่่ น
(เสาร)์

สโมสรสนทนาวนัอาทติย ์(อาทติย)์

★ลกัษณะพเิศษของหอ้งเรยีน
ฟังใหม้ากและพดูใหม้ากเกีย่วกบัประเด็นใกลต้ัวและเรือ่งราวที่
สนใจ เพิม่ทักษะสือ่สาร ชัน้เรยีนนีไ้มย่ดึตดิกบัไวยากรณ์ ตัง้เป้า
ทีก่ารเพิม่ทักษะถา่ยทอดสือ่ความ, ทักษะการฟังของตนเอง 
สามารถสนทนาไดอ้ยา่งสนุกสนานอสิระ

★ลกัษณะพเิศษของหอ้งเรยีน
ใชอ้ปุกรณ์การเรยีนทีต่อ่ยอดออกไปได ้โดยเนน้การสนทนาใน
ชวีติประจ าวันเป็นหลกั ตัง้เป้าหมายเพือ่ใหส้ามารถเรยีนรู ้
ไวยากรณ์, รปูประโยคได ้มกีารพลกิแพลงและเอาใจใสไ่มใ่หม้แีต่
การพดูคยุฟรสีไตลอ์ยา่งเดยีว หากมกีารเรยีกรอ้งมากก็สามารถ
เตรยีมการ, รับมอืการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่ นไดเ้ชน่กนั

★ลกัษณะพเิศษของหอ้งเรยีน
เรยีนการสนทนาในชวีติประจ าวนั, ไวยากรณ์ตัง้แตข่ัน้ตน้

จนถงึขัน้สงู รองรับการเตรยีมสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่ น (N1, 

★ผูเ้รยีนหลกั (ประเทศ, พืน้ทีภ่มูลิ าเนา)
นักเรยีนตา่งชาต,ิ คนท างาน และอืน่ๆ (จนี, เกาหลใีต,้ ไทย, 

อนิโดนเีซยี, เนปาล, กมัพชูา, สหราชอาณาจักร และอืน่ๆ)

★ลกัษณะพเิศษของหอ้งเรยีน
ไวยากรณ์, การสนทนาในชวีติประจ าวัน, รับมอืการสอบวัด

ระดับภาษาญีปุ่่ น, พดูคยุฟรสีไตล ์และอืน่ๆ รองรับ

★ผูเ้รยีนหลกั (ประเทศ, พืน้ทีภ่มูลิ าเนา)
นักเรยีนตา่งชาต,ิ คนท างาน, แมบ่า้น (เกาหลใีต,้ จนี, ฝร่ังเศส

, ไตห้วัน, รัสเซยี, ฟิลปิปินส,์ เวยีดนาม, อเมรกิา, ยเูครน, 

ไนจเีรยี, แคนาดา, อติาล,ี ซาอดุอิาระเบยี, ไทย, ควิบา, ศรี

ลังกา และอืน่ๆ)

★ลกัษณะพเิศษของหอ้งเรยีน
เรยีนตัง้แตพ่ืน้ฐานโดยใชต้ าราเรยีนประกอบพรอ้มกบั
เสรมิสรา้งทักษะสนทนา ส าหรับผูเ้ร ิม่ตน้

★ผูเ้รยีนหลกั (ประเทศ, พืน้ทีภ่มูลิ าเนา)
นักเรยีนตา่งชาต,ิ ผูฝึ้กปฏบิตังิานดา้นเทคนคิ, แมบ่า้น,

คนท างาน (จนี, เวยีดนาม, ไตห้วัน, เกาหลใีต,้ อนิโดนเีซยี,

★ลกัษณะพเิศษของหอ้งเรยีน

①เป็นชัน้เรยีนทีน่ างานเทศกาลประจ าฤดกูาลมาใชใ้นการ

สอน การสนทนาสนุกสนาน มกีารโตต้อบเยอะ  ②ชัน้เรยีน

พืน้ฐานจะเรยีนพืน้ฐานภาษาญีปุ่่ น เชน่ เรือ่งตัวอกัษรกบัรปู
ประโยค, การสนทนาขัน้ตน้กบัการฝึกออกเสยีง และอืน่ๆ 

กระตุน้ใหส้นทนาและเปลง่เสยีงพดู 

★ผูเ้รยีนหลกั (ประเทศ, พืน้ทีภ่มูลิ าเนา)
นักเรยีนตา่งชาตกิบัครอบครัว, แมบ่า้น, คนท างาน และอืน่ๆ 

(จนี, เกาหลใีต,้ ออสเตรเลยี, ฟิลปิปินส,์ รัสเซยี และอืน่ๆ)

★ลกัษณะพเิศษของหอ้งเรยีน
ใชต้ าราเรยีนขัน้ตน้, ขัน้กลาง, ขัน้สงู เรยีนแบบบรูณาการการ
สนทนาทีใ่ชค้ าศัพท,์ ไวยากรณ์ มชีัน้เรยีนการสนทนาขัน้สงู 
(เชน่ บทความหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้) เรยีนภาษาญีปุ่่ นทีจ่ าเป็น
ส าหรับใชช้วีติหรอืหางาน, เรยีนตอ่มหาวทิยาลยัทีญ่ีปุ่่ น รองรับ
การสอนเตรบีมสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่ นรายคนแยกตามระดับ

★ผูเ้รยีนหลกั (ประเทศ, พืน้ทีภ่มูลิ าเนา)
นักเรยีนตา่งชาต,ิ ผูเ้กีย่วขอ้งดา้นธรุกจิกบัครอบครัว (ประเทศ

และพืน้ทีใ่นเอเชยี เชน่ จนี และอืน่ๆ, ประเทศและพืน้ทีใ่นยโุรป 

เชน่ สหราชอาณาจักร และอืน่ๆ, ประเทศและพืน้ทีใ่นอเมรกิา

★ผูเ้รยีนหลกั (ประเทศ, พืน้ทีภ่มูลิ าเนา)
นักเรยีนตา่งชาต,ิ คนท างาน, แมบ่า้น (พอ่บา้น), นักเรยีน ม.

ตน้และปลาย (จนี, เกาหลใีต,้ ไตห้วัน, เวยีดนาม, เนปาล,

อนิโดนเีซยี, อเมรกิา, สงิคโปร,์ ปากสีถาน, ฝร่ังเศส, สหราช

อาณาจักร, ฮอ่งกง, โมร็อกโก และอืน่ๆ)

★ลกัษณะพเิศษของหอ้งเรยีน
สามารถเรยีนภาษาพดู (เชน่ ศัพทว์ัยรุน่, ส าเนยีงถิน่ เป็นตน้) 

โดยเนน้การพดูคยุฟรสีไตลเ์ป็นหลกั ไมต่อ้งจองหรอืใชต้ ารา

เรยีน ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่ม

★ลกัษณะพเิศษของหอ้งเรยีน
เนน้การสนทนา, ไวยากรณ์ทีอ่า้งองิจากหนังสอืสิง่พมิพ ์ขยาย
ทักษะการอา่นท าความเขา้ใจและทกัษะถา่ยทอดสือ่
ความหมายค าศ พทโ์ดยใชบ้ทความหนังสอืพมิพ ์สอนวธิใีช ้

★ผูเ้รยีนหลกั (ประเทศ, พืน้ทีภ่มูลิ าเนา)
นักเรยีนตา่งชาต,ิ แมบ่า้น, คนท างาน และอืน่ๆ (จนี, เกาหลใีต,้ 

เวยีดนาม, ฟิลปิปินส,์ อเมรกิา, ไตห้วัน และอืน่ๆ)

★ผูเ้รยีนหลกั (ประเทศ, พืน้ทีภ่มูลิ าเนา)
คนท างาน, นักเรยีนตา่งชาต,ิ แมบ่า้น และอืน่ๆ (จนี, เกาหลี
ใต,้ เวยีดนาม, อเมรกิา, สหราชอาณาจักร, ไทย, ไตห้วัน 

และอืน่ๆ)

★ผูเ้รยีนหลกั (ประเทศ, พืน้ทีภ่มูลิ าเนา)
นักเรยีนตา่งชาต,ิ คนท างาน แมบ่า้น และอืน่ๆ (จนี, ไตห้วัน, 


