
2019
เรียนตอญี่ปุน

โรงเรียน
สอนภาษาญี่ปุน
ISI



หลักสูตรเพิ่มเติม 
เริ่มตั้งแตกรกฎาคม 
2019 เปนตนไป!

*ขอมูลจำนวนนักเรียนเมื่อ กรกฎาคม 2018
*ตารางหลักสูตรเพีมเติมของแคมปสทาคาดะโนะบาบะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได

TokyoKyoto

Nagano

มาสานฝนของคุณใหเปนจริงกับ ISI กันเถอะ

ISI
แคมปสเกียวโต

อุเอดะ, นางาโนะ
[ จำนวนนักเรียนที่สามารถ

รองรับ: 265 ]

ISI
แคมปสนางาโนะโตเกียว-

แคมปสทาคาดะโนะบาบะ วิทยาลัยธุรกิจและภาษา
โตเกียว

ISI ISI TBL

วิทยาลัยวิชาชีพ
วิทยาลัยธุรกิจและภาษา

นางาโนะ
เมืองอุเอดะ, นางาโนะ

[ จำนวนนักเรียนที่สามารถ
รองรับ: 300 ]

โตเกียว-
แคมปสอิเคบุคุโระ

เกียวโต
[ จำนวนนักเรียนที่สามารถ

รองรับ: 1,100 ]

ทาคาดะโนะบาบะ, โตเกียว
[ จำนวนนักเรียนที่สามารถ

รองรับ: 1,346 ]

อิเคบุคุโระ, โตเกียว
[ จำนวนนักเรียนที่สามารถ

รองรับ: 400 ]
อิเคบุคุโระ, โตเกียว

[ จำนวนนักเรียนที่สามารถ
รองรับ: 320 ]

วิทยาลัยวิชาชีพ

NBL

*นักเรียนจะตองสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนกอนเริ่มชั้นเรียนเพื่อกำหนดชั้นเรียนที่เหมาะสม และในทุกๆ 3 เดือนจะมีการสอบเพื่อประเมินพัฒนาการทางภาษาญี่ปุนของนักเรียน 
*ยกเวนหลักสูตรภาษาญี่ปุนทั่วไปของ ISI เกียวโต

340 2000+

3-9
เดือน

Ⅲ N1

Jokyu de Manabu Nihongo, 
Kanzen Master N1 Grammar, 
Kanji Master N1

320 2000Ⅱ N1

300 1700Ⅰ N1

280 1400

6-9
เดือน

Ⅲ N2

Chukyu kara Manabu Nihongo, 
Kanzen Master Nihongo N2, 
Kanji Master N2

250 1100Ⅱ N2

220 800Ⅰ N3

Minnano-Nihongo Ⅱ─ 500

3-9
เดือน

Ⅲ

Minnano-Nihongo Ⅰ・Ⅱ─ 300Ⅱ N4
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─150Ⅰ N5

ระดับ JLPT EJU คันจิ ระยะเวลา ตำราเรียนหลัก Electives ระดับความสามารถ

N4

ระดับชั้น

โรงเรียน

ชั้นเรียน

ทาคาดะโนะบาบะ
อิเคบุคุโระ
เกียวโต
นางาโนะ
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คลาสสนทนา    คลาสเตรียมสอบ
JLPT

คลาสเตรียมเขา
มหาวิทยาลัย

คลาสเตรียมเขา
วิทยาลัย คลาสหางานคลาสเตรียมเขา

บัณฑิตวิทยาลัย

★ ชั้นเรียนจะมีจัดขึ้นตั้งแตป 2020 เปนตนไป

(*ยกเวนหลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน แคมปสเกียวโต)

รายชื่อวิชาเลือก

ระดับสูง

ระดับกลาง

ระดับตน

สามารถเขาใจสำนวนภาษาที่กำกวม และแสดงความคิดเห็นในเชิงออมคอมได

สามารถจับใจความประเด็นหลักของบทความ และแสดงความคิดเห็น
หรือความรูสึกไดอยางมีประสิทธิผล

สามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางประโยค และใชรูปแบบภาษาตางๆ
ในการสื่อสารใหเหมาะสมกับสถานการณ

สามารถเขาใจบทความในหนังสือพิมพและขาวสารเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน 
สามารถดูอนิเมะหรือละครเปนภาษาญี่ปุนและแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกออกมา
ในรูปแบบการพูดหรือการเขียนได

สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันไดโดยไมมีปญหา และสามารถใชภาษาสุภาพได
ในบทสนทนางายๆ

สามารถอานเขียนประโยคเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว และคุนเคยกับการออกเสียง
ภาษาญี่ปุน

สามารถอานเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และอานประโยคขั้นพื้นฐานได



อะไรที่ทำให ISI ของเราแตกตางจากที่อื่น?

ชั้นเรียนเฉพาะพิเศษ

*หลักสูตรคลาสเรียนสวนตัว

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุน

ไวยากรณและการเขียน การสนทนา
กิจกรรมใน
เมืองเกียวโต

กิจกรรมเลือกชั้นเรียนอิงจากการออกไปเรียน
วัฒนธรรมนอกสถานที่

หลักสูตรเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยชั้นนำ
เขามหาวิทยาลัย

ชั้นนำ
เขามหาวิทยาลัย

ชั้นนำ

ฝกทำขอสอบ
เขามหาวิทยาลัย
และสัมภาษณ

การใหการสนับสนุนและ
คำปรึกษาในการเลือกมหาวิทยาลัย

คลาสเตรียมสอบ EJU

 สำหรับผูที่ตองการเรียนตอในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 สำหรับผูที่ผานการสอบเขา
 เรียนรูไวกวาชั้นเรียนธรรมดา 50%
 สำหรับผูที่ตองการทำคะแนนสูงดวยเทคนิคพิเศษ ในการสอบEJU
 มีอัตราการเขาเรียนในมหาลัยชั้นนำสูง

คลาสวิชาเลือก

คลาสเตรียมเขามหาวิทยาลัย/
คลาสเตรียมเขาวิทยาลัยวิชาชีพ
คลาสเตรียมเขามหาวิทยาลัย/
คลาสเตรียมเขาวิทยาลัยวิชาชีพ

ฝกทำขอสอบเขาวิทยาลัย 
เขียนเรียงความ 

และสัมภาษณ

ยกระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุนของคุณ

เรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน

 เรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน + 
เตรียมตัวศึกษาตอมหาวิทยาลัย 
หรือวิทยาลัยวิชาชีพ! 

คลาสหางาน
ประสบความสำเร็จ
ดานอาชีพการงาน
ประสบความสำเร็จ
ดานอาชีพการงาน
ประสบความสำเร็จ
ดานอาชีพการงาน

การใหการสนับสนุน
และคำปรึกษา
ในการหางาน

เรียนรูเกี่ยวกับ
มารยาททางธุรกิจญี่ปุน

เรียนรูภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจ

 ทางเราจะใหการสนับสนุนนักเรียน
ที่ตองการหางานในประเทศญี่ปุน
โดยการใหขอมูลตางๆที่เปนประโยชน
และจำเปนตอการหางาน

หลักสูตรระยะสั้นคอรสพิเศษ 

หลักสูตรระยะสั้น ภาษาในชีวิตประจำวัน (เฉพาะแคมปสเกียวโต) Summer Course

■ ISI Summer Course 
มุงเนนพัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปุน
ในชวงเวลาสั้นๆพรอมทั้งออกไปสัมผัส　
วัฒนธรรมไปในเวลาเดียวกัน
 

คลาสเตรียมเขา
บัณฑิตวิทยาลัย

 มีติวเตอรเฉพาะทางสำหรับผูที่ตองการ
ติวเฉพาะทางเพิ่มเติมในแตละวิชา 
(มีคาใชจายเพิ่มเติม)

คลาสสนทนา

 ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับผูที่
ตองการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุน 
ในชั้นเรียนมีการดีเบตงานคู งานเดี่ยว
และกิจกรรมตางๆมากมาย

คลาสเตรียมสอบ JLPT

 ในระหวางการเตรียมตัวสำหรับ
การสอบผานในระดับที่ตองการ 
(N2 หรือ N1 ในขอสอบ JLPT) 
ขณะเดียวกันนักเรียนก็จะได
เพิ่มพูนความรูภาษาญี่ปุนในชั้นเรียน

เขามหาวิทยาลัย 
หรือวิทยาลัยวิชาชีพ

เขามหาวิทยาลัย 
หรือวิทยาลัยวิชาชีพ

มีนักเรียนจากกวา
110 ประเทศ
ศึกษาอยูที ่ ISI

มี 4 แคมปสใน
3 เมือง

ใหคุณไดเลือก

เราเปนหนึ่ง
ในโรงเรียนสอนภาษา ที่ ใหญที่สุด: 

สามารถ
รองรับนักเรียนไดกวา

3,000 คน

ฝกทำขอสอบเขา
บัณฑิตวิทยาลัย
และสัมภาษณ

เตรียมการเขียนวิทยานิพนธ

เลือกหัวขอปริญญานิพนธ
ที่ตองการศึกษาคนควา

เขาบัณฑิตวิทยาลัยเขาบัณฑิตวิทยาลัย

■ คลาสเรียนนี้มีเฉพาะที่แคมปสเกียวโตและ
โตเกียว-ทาคาดะโนะบาบะ



อเมริกาเหนือ
4%

อื่นๆ 3%

อเมริกากลางและอเมริกาใต 7%

จีน 30%

เกาหลีใต
15%

ยุโรปอื่นๆ
13%

สวีเดน
8%

ไตหวัน
8%

เอเชียอื่นๆ
12%

Takadanobaba

Ikebukuro

Shinagawa

Akihabara

Tokyo

Shinjuku Chuo-sobu Line

Yamanote Line

ทำไมควรเลือก แคมปัสทาคาดะโนะบาบะ?

คุณต้องการพัฒนาทักษะการสนทนา หรือต้องการสอบ JLPT ผ่านใช่หรือไม่?

โรงเรียนตั้งอยูในใจกลางเมืองโตเกียว 
จึงทำใหสามารถเดินทางไดอยางสะดวกสบาย 
นักเรียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
แตเราทุกคนมีจุดมุงหมายเดียวกัน 
คือการพัฒนาภาษาของตนเอง 
จึงทำใหเรามีแรงผลักดันที่จะเรียนภาษาญี่ปุนมากขึ้น 

Waraporn　
Tapongka 
(ไทย)

ทุกๆครั้งที่ฉันมีปญหาในชั้นเรียน อาจารยทั้ง 2 ทาน
และ เจาหนาที่คอยชวยเหลือฉันตลอด 
ไมวาภาษาญี่ปุนของคุณจะไมไดดีมาก 
แตอยาไดกลัวที่จะเขาไปถามเพราะทุกคนจะคอยชวยเหลือ
คุณเปนอยางดี

Benjamin Sas
(ฮังการี)

ฉันตองการเรียนตอวิทยาลัยวิชาชีพในญี่ปุน

ฉันตองการลองใชชีวิตในโตเกียว

■ ขอมูลหอพักนักเรียน

ความสำเร็จของผูจบการศึกษาจาก ISI Group ป ค.ศ. 2018
★ นักเรียนจาก แคมปสทาคาดะโนะบาบะ

ที่อยู
2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo

การเดินทาง
3 นาทีดวยการเดินเทาจากสถานี Takadanobaba

หลักสูตรและชั้นเรียน
○หลักสูตรภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
・คลาสเตรียมเขามหาวิทยาลัยชั้นนำ
・คลาสเตรียมเขามหาวิทยาลัย
・คลาสเตรียมเขาวิทยาลัย
・คลาสเตรียมเขาบัณฑิตวิทยาลัย
・คลาสหางาน
・คลาสสนทนา
・คลาสเตรียมสอบJLPT
○หลักสูตรชั้นเรียนสวนตัว

ตารางเรียน
คาบเชา:   8:50-12:00 น.
คาบบาย:  13:00-16.10 น.

ภาคเรียน (หลักสูตรระยะยาว)
มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

จำนวนนักเรียนที่สามารถรองรับ
1,346 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก
คอมพิวเตอร, 
หองสมุด, หองพยาบาล, ล็อบบี้, พื้นที่พักผอน, 
หองศึกษาคนควา, เครื่องจำหนายขนมและ
เครื่องดื่มหยอดเหรียญ, ตูกดน้ำดื่ม, Wi-Fi, คาเฟ

กอตั้ง
เมษายน ค.ศ. 2006

โตเกียว
แคมปสทาคาดะโนะบาบะ
โตเกียว
แคมปสทาคาดะโนะบาบะ

สูงสุด + หลากหลายสัญชาติ
+ หลากหลายระดับ

นักเรียนสามารถเลือกชั้นเรียนที่
เหมาะสมกับความตองการของตน!

ทางเราจะใหความชวยเหลือในดาน
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให
นักเรียนของเราประสบความสำเร็จ!

มีนักเรียนกวา 1,300 คนจากทั่วทุก
ทวีปเรียนอยูที่ ISI และมีการแบง
ชั้นเรียนกวา 40 ระดับ!

วิชาเลือกมากมายการใหความชวยเหลือ
ดานการศึกษาตอ

แคมปสทาคาดะโนะบาบะเปนโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกคนไมวาจะมีพื้นฐานภาษาญี่ปุนระดับไหนและมีเปาหมายดานการเรียนอะไร สำหรับผูที่ไมมีพื้นฐาน
และนักเรียนจากชั้นเรียนระดับตนสามารถเรียนภาษาญี่ปุนเบื้องตนในหลักสูตรที่มีความสมดุล สำหรับนักเรียนจากชั้นเรียนระดับกลาง-สูงขึ้นไปสามารถ
ลงเรียนวิชาเลือกได 4 วิชาตอสัปดาห อาทิ คลาสสนทนา คลาสเตรียมสอบ EJU*1 หรือ JLPT*2 คลาสเตรียมสอบเขาบัณฑิตวิทยาลัย เปนตน เมื่อเขาสูระดับกลาง-สูง 
คุณสามารถมุงเนนศึกษาเรื่องที่ตรงกับเปาหมายในอนาคตได
*1 การสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน (จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและธันวาคมในประเทศญี่ปุน)
*2 การสอบเขามหาวิทยาลัยญี่ปุนสำหรับนักเรียนตางชาติ

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

การจางงาน

บัณฑิตวิทยาลัย:
Hitotsubashi University, University of Tsukuba, 
Yokohama National University, Waseda 
University, Keio University,Sophia University 
และอื่นๆอีกมากมาย!
มหาวิทยาลัย:
Keio University, Waseda University, Osaka 
University, Sophia University, Rikkyo University, 
Meiji University, Hosei University, Aoyama 
Gakuin University,Ritsumeikan University, Chuo 
University, Gakushuin University 
และอื่นๆอีกมากมาย!

CyberAgent, Inc., BAYCREW’S GROUP,
FamilyMart Co.,Ltd.,
California Nuts, NTT-ME, Mitsui Fudosan Hotel 
Management Co.,Ltd., One Coin English, 
HOWCOM Co.,Ltd., ESTAX CO.,LTD ,ZIN JAPAN 
Corporation และบริษัทอื่นๆอีกมากมาย

ภายนอก หองเดี่ยว

หองคู

Shakujii-koen International House Toda International House

ภายนอก หองเดี่ยว

หองคู

อัตราสวนนักเรียนตามสัญชาติ



Takadanobaba

Ikebukuro

Shinagawa

Akihabara

Tokyo

Shinjuku Chuo-sobu Line

Yamanote Line

ทำไมควรเลือก แคมปัสอิเคบุคุโระ?

เมื่อฉันมองดูโรงเรียนสอนภาษาอื่นๆในโตเกียว ILC 
เปนสถานที่หนึ่งที่ชวยใหคุณไดสรางความสัมพันธใหมๆในตัว
เมืองได ฉันไดพบกับเพื่อนตางวัฒนธรรม 
ซึ่งทำใหฉันไดฝกทักษะการพูดภาษาญี่ปุนไปในตัวYannick 

Boesmans
(เบลเย่ียม)

ฉันอยากลองใชประสบการณชีวิตในวัฒนธรรม
ที่แตกตาง

ฉันอยากเขามาสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุน

Laksamon 
Jaimuk 
(ไทย)

คุณต้องการฝึกภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นหรือไม่?
คุณมีกำลังมองหางานในประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่า?

กุญแจสูความสำเร็จดานการเรียนภาษาคือการฝกฝน แคมปสอิเคบุคุโระตั้งอยูในอาคารเดียวกับ TBL (วิทยาลัยธุรกิจและภาษาของ ISI) นักเรียนตางชาติมี
โอกาสมากมายในการฝกฝนทักษะภาษาญี่ปุนกับนักเรียนชาวญี่ปุนจาก TBL นอกจากนี้ทางเรามีชั้นเรียนมากมายเพื่อตอบสนองความตองการของคุณ
ตั้งแตชั้นเรียนระดับตนไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนชั้นเรียนสำหรับผูที่ตองการหางานในประเทศญี่ปุนในอนาคต!

*TBL: Tokyo Business and Language College.

TBL

จากประสบการณฝกงานที่ TBL 
ไดใหฉัน ทำใหฉันมีโอกาส
หางานในประเทศญี่ปุน และ 

สามารถทำงานในที่ที่ฉันตองการไดงายมากขึ้น ฉันอยากแนะนำ 
TBL ใหกับทุกคนมากๆเพราะ TBL 
ไดชวยใหฉันประสบความสำเร็จในการทำงานในวงการธุรกิจญี่ปุน

Nystroem Roger Joakim 
(สวีเดน） 

● หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
● หลักสูตรลาม ภาษาญี่ปุน-ภาษาเวียดนาม
● หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ
● หลักสูตรธุรกิจโลกาภิวัตน

★ นักเรียนจาก แคมปสอิเคบุคุโระ

เสียงจากนักเรียนที่จบการศึกษา

ที่อยู
1-13-13 Minami Ikebukuro, 
Toshima-ku, Tokyo

การเดินทาง
6 นาทีดวยการเดินเทาจากสถานี Ikebukuro

หลักสูตรและชั้นเรียน
○หลักสูตรภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
   ・ คลาสเตรียมเขามหาวิทยาลัย
   ・ คลาสเตรียมเขาวิทยาลัยวิชาชีพ
   ・ คลาสหางาน
   ・ คลาสสนทนา
   ・ คลาสเตรียมสอบ JLPT
○หลักสูตรชั้นเรียนสวนตัว

ตารางเรียน
คาบเชา:   8:50-12:00 น.
คาบบาย:  13:00-16.10 น.

ภาคเรียน (หลักสูตรระยะยาว)
มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

จำนวนนักเรียนที่สามารถรองรับ
400 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก
คอมพิวเตอร, 
หองสมุด, หองพยาบาล, ล็อบบี้, พื้นที่พักผอน, 
หองศึกษาคนควา, หองเรียน IT, หองประชุม, 
เครื่องจำหนายเครื่องดื่มหยอดเหรียญ, 
ตูกดน้ำดื่ม, Wi-Fi, คาเฟ, พื้นที่ปลอดบุหรี่ี่

กอตั้ง
ตุลาคม ค.ศ. 2002

โตเกียว
แคมปสอิเคบุคุโระ
โตเกียว
แคมปสอิเคบุคุโระ

คลาสหางานสำหรับผูที่ตองการ
ทำงานในญี่ปุน รวมมือกับ
ศูนยจัดหางาน

สรางเพื่อนชาวญี่ปุน และกิจกรรม
นอกหลักสูตรมากมาย!

หลักสูตรภาษาญี่ปุน (2 ป) 
→ หลักสูตรประกาศนียบัตรที่ 
TBL* (2 ป) เพื่อเรียนภาษาญี่ปุน
และธุรกิจในแคมปสเดียวกัน

แผนการเรียนแบบ 4 ป แนะแนวอาชีพ วิทยาลัยวิชาชีพในแคมปส

วิทยาลัยวิชาชีพ
วิทยาลัยธุรกิจและภาษา 
โตเกียว
อิเคบุคุโระ โตเกียว

Shakujii-koen International House Toda International House

การเดินทาง 10 นาทีดวยการเดินเทาจากสถานี Shakujii-koen 
สาย Seibu Ikebukuro

5 นาทีดวยการเดินเทาจากสถานี Toda 
สาย JR Saikyo

11,640 JPY/เดือน (ทาคาดะโนะบาบะ) 6,460 JPY/เดือน (ทาคาดะโนะบาบะ)ตั๋วเดือน

47 หอง (หองเดี่ยวและหองคู) 64 หอง (หองเดี่ยวและหองคู)จำนวนหอง

หอพัก

30 นาที 30 นาทีระยะเวลาเดินทาง

77,60  JPY/เดือน (อิเคบุคุโระ) 6,460 JPY/เดือน (อิเคบุคุโระ)ตั๋วเดือน

เตียง, เครื่องปรับอากาศ, ตูเสื้อผา, โตะ, เกาอี้, 
ตูเย็น, Wi-Fi (ทั้งหองเดี่ยวและหองคู)

เตียง, เคร่ืองปรับอากาศ, ตูเส้ือผา, โตะ, เกาอ้ี, ช้ันวางหนังสือ, 
ตูเย็น, อินเตอรเน็ตระบบ LAN （สำหรับหองเด่ียวและหองคู）หองนอน

สิ่งอำนวยความสะดวก หองนั่งเลน, หองครัว, เตาแมเหล็กไฟฟา (IH), 
หองอาบน้ำ, หองสุขา, เครื่องซักผา, Wi-Fi

หองนั่งเลน, หองครัว, เตาแมเหล็กไฟฟา (IH), 
หองอาบน้ำ, หองสุขา, เครื่องซักผา, Wi-Fi, 
หองอานหนังสือ

Route Map

Ikebukuro

Takadano
baba

JR-Saikyo-Line

Shinjyuku

Akabane
TodaOmiya

Shakujii-
koen

Nerima
takaodai

Nerima

Nippori
Narita
airport

Haneda
airport

Tokyo

Ueno

Shinagawa

เกาหลีใต
30%

จีน
9% เวียดนาม

12%

ไตหวัน
16%

เอเชียอื่นๆ
17%

ยุโรป
16%

อัตราสวนนักเรียนตามสัญชาติ

สิ่งที่ดีที่สุดในการเรียนที่ ISI คือ 
การไดเจอเพื่อนหลากหลายประเทศ 
ไดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกตางของแตละประเทศ  
อาจารยใหความชวยเหลือนักเรียนเปนอยางดี สอนเขาใจงาย 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกสถานที่ ทำใหฉันรูสึกเพลิดเพลิน 
พรอมทั้งไดความรูและประสบการณใหมๆอีกดวย 

SeibuIkebukuro-Line



Enmachi

Sagano Line

Kyoto Line

Kyoto

Osaka

Nijyo

ทำไมควรเลือก แคมปัสเกียวโต?

ถ้าการเรียนแค่ภาษาอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับคุณ ทางเรามีวิชาเลือกให้ลงเรียนมากมาย
ท่ี แคมปัสเกียวโต ทำให้การเรียนภาษาญ่ีปุ่นของคุณไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป

แคมปสเกียวโตไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนโดยนักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรหลักได 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาญี่ปุนทั่วไป
ที่มาพรอม 4 วิชาเลือกที่นาสนใจตั้งแตคลาสเตรียมสอบ JLPT ไปจนถึงคลาสสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุนที่นักเรียนสามารถสัมผัสความงามของโตเกียว
และวัฒนธรรมญี่ปุนที่แทจริง และสำหรับผูที่มีความสนใจที่จะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยทางเรามีหลักสูตรภาษาญี่ปุนเชิงวิชาการเพื่อเตรียม
ความพรอมใหแกนักเรียนในการสอบเขามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน

■ หอพักนักเรียนเกียวโต

Phakthanika 
Saensorn
(ไทย)

ฉันชอบญ่ีปุน และ อยากจะเขาไปลองใชชีวิตในประเทศญี่ปุนมากๆ 
ทำใหฉันคิดการเรียนภาษาญี่ปุนเปนสิ่งจำเปน และ ตั้งแตนั้นมา 
มันทำใหฉันตกหลุมรักกับภาษานี้และตัดสินใจที่จะเริ่มเรียนภาษา
ญี่ปุน 

Rebekka Riedel
(เยอรมันนี)

ในโรงเรียนที่เยอรมันของฉัน 
ไมมี ใครที่ ไมรูวาฉันอยากไปญี่ปุนมากแคไหน

★ นักเรียนจาก แคมปสเกียวโต

ที่อยู
6-6, Nishinokyo-Ryomachi, Nakagyo-ku,
Kyoto-shi, Kyoto

การเดินทาง
7 นาทีดวยการเดินเทาจากสถานี Enmachi 
สาย JR Sagano-Sanin

หลักสูตรและชั้นเรียน
○หลักสูตรภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
   ・ คลาสเตรียมเขามหาวิทยาลัย
   ・ คลาสเตรียมเขาวิทยาลัย
   ・ คลาสสนทนา
   ・ คลาสเตรียมสอบJLPT
○หลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน
○Summer Course
○หลักสูตรชั้นเรียนสวนตัว

ตารางเรียน
คาบเชา:   8:50-12:00 น.
คาบบาย:  13:00-16.10 น.
ภาคเรียน
หลักสูตรภาษาญี่ปุนทั่วไป:
สัปดาหแรกของทุกเดือน

หลักสูตรญี่ปุ นเชิงวิชาการ
มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

จำนวนนักเรียนที่สามารถรองรับ
1,100 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก
คอมพิวเตอร, 
หองเรียนรูเชิงวัฒนธรรม, หองสมุด, 
ระเบียงแบบเปด, หองศึกษาคนควา, 
เครื่องจำหนายเครื่องดื่มหยอดเหรียญ, 
ตูกดน้ำดื่ม, พื้นที่ปลอดบุหรี่, Wi-Fi, คาเฟ

กอตั้ง
กรกฎาคม ค.ศ.2017

แคมปสเกียวโตแคมปสเกียวโต
หลักสูตรภาคฤดูรอนคลาสวิชาเลือกประเพณีและวัฒนธรรม

กิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย
เพื่อใหคุณไดสัมผัสประวัติศาสตร
เกาแกของเกียวโต และวัฒนธรรม
ที่อุดมสมบูรณ!

สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน Standard 
Japanese Course นั้นสามารถเลือก
เรียน วิชาเลือกที่สามารถตอบโจทย
ความตองการของตนเองได

หลักสูตรภาคฤดูรอนที่ไมเหมือนใคร 
มาสัมผัสความงามของใจกลางเมือง
เกาแกกันเถอะ! 
(ตั้งแตอายุ 14 ปเปนตนไป)

Saga Arashiyama Kameoka Saga Kariwake

การเดินทาง 6 นาทีดวยการเดินเทาจากสถานี JR Saga-Arashiyama 
สาย Sanin

7 นาทีดวยการเดินเทาจากสถานี JR Kameoka 
สาย Sanin

ระยะเวลาการเดินทาง
5,500 JPY/เดือน 7,130 JPY/เดือนตั๋วเดือน

จำนวนหอง

เตียง, เครื่องปรับอากาศ, ตูเสื้อผา, โตะ, เกาอี้, ชั้นวางของ, 
ตูเย็น, Wi-Fi

เตียง, เครื่องปรับอากาศ, ตูเสื้อผา, โตะ, เกาอี้, ชั้นวาง
หนังสือ, ตูเย็น, เครื่องซักผา, หองครัว (เตาแมเหล็ก
ไฟฟา), หองน้ำ, Wi-Fi

หองนอน

หอพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

20 นาที 30 นาที

หองคู 16 หอง 26 หอง (หองเดี่ยวและหองคู)

ลานจอดจักรยาน, ราวตากผา

14 นาทีดวยการเดินเทาจากสถานี JR Saga-Arashiyama 
สาย Sanin

9,240 JPY/เดือน

เตียง, เครื่องปรับอากาศ, ตูเสื้อผา, โตะ, เกาอี้, 
ชั้นวางหนังสือ, ตูเย็น, Wi-Fi

30 นาที

หองคู 10 หอง; แยกชั้นตามเพศ

หองทานอาหาร, หองครัว (เตาแมเหล็กไฟฟา), 
หองอาบน้ำและหองสุขา (แยกตามเพศ), เครื่องซักผา

หองทานอาหาร, หองครัว (เตาแมเหล็กไฟฟา), 
หองอาบน้ำและหองสุขา (แยกตามเพศ), เครื่องซักผา

การเดินทาง

จำนวนหอง

หองนอน

สิ่งอำนวยความสะ
ดวก

ใชเวลาเดินเทา 13 นาทีจากโรงเรียน
ใชเวลาเดินเทา 7 นาทีจากสถานีรถไฟ
Enmachi 

เตียง,เครื่องปรับอากาศ,ตูเสื้อผา,โตะ,
เกาอ้ี,ช้ันวางหนังสือ,ตูเย็น,อินเตอรเน็ต

มีทั้งหองพักเดี่ยวและหองพักคู

หองนั่งเลน,หองทานอาหาร,
หองครัว(เตาแมเหล็กไฟฟา),Wi-Fi,
เครื่องทำน้ำรอนในครัว,
หองอานหนังสือหองอาบน้ำและ
หองสุขา(แยกตามเพศ),หองซักผา

Enmachi 
International 
House 

เปดแลววันนี้ !aa

อเมริกาเหนือ 6%
สหพันธรัฐรัสเซีย 

2%
ยุโรปอื่นๆ
       2%

อื่นๆ 2%

จีน 28%

ไตหวัน 20%

เวียดนาม
8%

  ยุโรป
 13%

เอเชียอื่นๆ
      14%

อัตราสวนนักเรียนตามสัญชาติ

เกาหลีใต 5%

โรงเรียนมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
มีกิจกรรมใหเขารวมระหวางภาคการศึกษา 
ทำใหผูเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนที่นี่  
อาจารยและเจาหนาที่ทุกทานดูแลเปนอยางดี 
ทั้งในเรื่องการเรียน การหางานพิเศษ 
การจัดการดานหอพัก เปนตน

เรียนภาษาญี่ปุนพรอมทำกิจกรรม



Ueda
Nagano

Takadanobaba
Ueno

Karuizawa

Narita
AirportNarita

Akihabara

Tokyo
Shinjuku

Nagano Shinkansen

Chuo-sobu 
Line

ทำไมควรเลือก แคมปัสนางาโนะ?

ต้องการหลีกเลี่ยงเมืองใหญ่?
ต้องการอยู่ในเมืองทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น?

แคมปสนางาโนะตั้งอยูในเมืองอุเอดะ ซึ่งเปนเมืองที่สวยงามและเปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูหนาว ป ค.ศ. 1988 ทั้งนี้ยังเปนบานเกิด
และสถานที่ถายทำละครอิงประวัติศาสตรของซานาดะ ยูคิมูระ ซามูไรผูเลื่องชื่ออีกดวย หากคุณตองการเรียนในเมืองเล็กแตสะดวกสบาย ISI 
เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ! ทางโรงเรียนมีชั้นเรียนสำหรับผูที่ไมมีพื้นฐานภาษาญี่ปุนมากอนไปจนถึงผูที่มีความประสงคที่จะศึกษาตอ
ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน หรือวิทยาลัยวิชาชีพในอนาคต

NBL
Vocational College
Nagano Business 
and Language 
College
Ueda, Nagano 

Lama Arati  
 (เนปาล)

● International Communication Major (วิชาโท 3 ตัว)

● Global Business Major (วิชาโท 2 ตัว) 

เสียงจากผูจบการศึกษา

ฉันมาที่ญี่ปุนเพราะวาฉันสนใจในวัฒนธรรม และ ภาษา 
สิ่งที่ดีที่สุดในการสมัครเรียนที่ ISI นั้นคือตัวอาจารยผูสอน 
และ สถานที่ตั้งของโรงเรียน

Victor Grundin 
(สวีเดน)

ISI เปนโรงเรียนที่เหมาะในเริ่มเรียนภาษา

การที่ฉันไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ ISI 
ทำใหฉันไดพบเจอกับเพื่อนหลากหลายชาติ และ 
ไดเพ่ือนใหมๆ จากหลากหลายประเทศ อาจารยทุกๆทานใจดีมากๆ 
และ คอยชวยเหลือเวลาฉันมีปญหาเสมอ ISI 
ไดเพิ่มโอกาสใหฉันไดเขามหาวิทยาลัยที่ดี 
ที่ที่ฉันไมเคยคิดวาจะไดเขาเรียนมากอน 

Lukas 
Westenberger
(เยอรมัน)

ฉันตองการเขามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุน

★ นักเรียนจาก แคมปสนางาโนะ

ตั้งแตฉันไดเริ่มเรียนที่ NBL 
ฉันไมสามารถเขาใจภาษาญี่ปุนเลย
 ฉันสามรถตอบแตคำวา 
"ใช"กับทุกคำถาม 
แตในตอนนี้ฉันสามารถเขามาทำงานบริการ
ในโรงแรมไดแลว 
อาจารยทุกทานใจดีและใชคำศัพทงายๆใน
การอธิบายใหฉันเขาใจ 
ฉันสามารถพูดไดเต็มปากวาโรงเรียนนี้เหมาะ
สำหรับนักเรียนตางชาติที่ตองการเรียน
ภาษาญี่ปุนหรือทำงานในญี่ปุน

แผนกภาษาญี่ปุน

ระดับตน

+

ปัจจุบันทำงานอยู่ท่ี 
Rako Hananoi Hotel

Hoang Khac 
Cuong 
 (เวียดนาม)

หลังจากที่ฉันเรียนจบจาก NBL 
ฉันไดเขาทำงานที่บริษัทผลิตพาสติก
 
ฉันทำงานในสวนโรงงานผลิตและยังไดรับ
การฝกฝนมาจนถึงปจจุบัน ที่ NBL 
ฉันหวังวาจะไดใชภาษาแมของฉัน 
ในทางกลับกันฉันตองใชภาษาญี่ปุนอยู
ตลอดเวลาจึงทำใหฉันไดฝกทักษะการพูด
อยางเปนธรรมชาติ ฉันคิดวา NBL 
เปนสถานที่สำหรับผูที่ไมมีแรงบันดาลใจ
ในการเรียนภาษาญี่ปุนและเหมาะสำหรับผู
ที่ตองการพัฒนาทักษะการพูดของ
ตนเองเปนอยางดีปัจจุบันทำงานอยู่ท่ี 

Swacoo Ltd.

ที่อยูู
3-5-18 Chuo, Ueda-shi, Nagano

การเดินทาง
12 นาทีดวยการเดินเทาจากสถานี Ueda

หลักสูตรและชั้นเรียน
○หลักสูตรภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
   ・ คลาสเตรียมเขามหาวิทยาลัย
   ・ คลาสเตรียมเขาวิทยาลัย
   ・ คลาสหางาน
   ・ คลาสสนทนา
   ・ คลาสเตรียมสอบ JLPT
○หลักสูตรชั้นเรียนสวนตัว

ตารางเรียน
คาบเชา:   8:50-12:00 น.
คาบบาย:  13:00-16.10 น.

ภาคเรียน (หลักสูตรระยะยาว)
เมษายน, ตุลาคม

จำนวนนักเรียนที่สามารถรองรับ
265 คน(แผนกภาษาญี่ปุน)

สิ่งอำนวยความสะดวก
คอมพิวเตอร, 
หองสมุด, หองพยาบาล, ล็อบบี้, 
หองศึกษาคนควา, เครื่องจำหนายเครื่องดื่ม
หยอดเหรียญ, Wi-Fi, พื้นที่ปลอดบุหรี่

กอตั้ง
ตุลาคม ค.ศ. 1992

อเมริกาเหนือ 2%

เวียดนาม 21%

จีน 18%

เนปาล
9%

สวีเดน 
6%

อเมริกากลาง
5%

เอเชียอื่นๆ 
    15%

ยุโรปอื่นๆ
    7%

ศรีลังกา 17%  

แคมปสนางาโนะแคมปสนางาโนะ
เมืองแหงมนตเสนห

โรงเรียนตั้งอยูในเมืองซามูไรเกาที่
งายตอการเขาถึงธรรมชาติและ
สกีรีสอรต!

แผนการเรียน 4 ป สัมผัสชีวิตทองถิ่น
เรียนอยางตอเนื่อง: 
หลักสูตรภาษาญี่ปุน (2 ป) + 
วิทยาลัยวิชาชีพ (2 ป) 
ในแคมปสเดียวกัน!

สำหรับผูที่ตองการหลีกเลี่ยง
เมืองใหญ และตองการทดลอง
ใชชีวิตในชนบทญี่ปน!

ระดับกลาง

ระดับตน
～

คลาสภาษาญี่ปุนเบื้องตน

คลาสภาษาญี่ปุนเบื้องตน

อัตราสวนนักเรียนตามสัญชาติ

คลาสเตรียมเขา
มหาวิทยาลัย

คลาสเตรียมเขา
วิทยาลัย

คลาสหางาน

คลาสสนทนา

คลาสเตรียมสอบ
JLPT



ดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดทางเว็บไซต

ISI Japanese Language School  
www.isi-education.com  
    Facebook: www.facebook.com/ISIJapan
E-Mail: info@isi-global.com
Tel: +81-3-5960-1335 / Fax: +81-3-5960-1336

ราคาเปนอัตราเงินเยน

ราคาเปนอัตราเงินเยนราคาเปนอัตราเงินเยนคาใชจายอื่นๆ คาครองชีพ
8 สัปดาห
(ระยะสั้น)

12 สัปดาห
(ระยะยาว)

4 สัปดาห
(ระยะสั้น)

323,000

296,000

239,000

215,000

―

―

―

―

―

130,800

―

101,200

―

130,800

101,200

205,600

143,500

165,100

ดูรายละเอียดขอมูลที่พักเพิ่มเติมไดทางเว็บไซต!
Prices in JPY

*ผูสมัครจากเนปาล เวียดนาม ศรีลังกา เมียนมา บังกลาเทศ และมองโกเลียตองจายคาธรรมเนียมเต็มจำนวนกอนทำการสมัครวีซา 1 ป
*สามารถสมัครมากกวา 3 เดือนโดยไมจำเปนตองมีวีซานักเรียน กรุณาติดตอโรงเรียนสำหรับขอมูลเพิ่มเติม 

โตเกียว ที่พักและบริการไปรับที่สนามบิน

ทีพ่กั

บรกิารร บัส งสนามบนิ 
NRT หรอื HND 

 (one way)

296,000

260,000

230,000

218,000

200,000

―

―

เกียวโต ที่พักและบริการไปรับสงสนามบิน

ทีพ่กั

บรกิารร บัส งสนามบนิ 
KIX หรอื ITM  

(one way)

182,400

132,000

―

―

―

308,200

18,000

125,200

119,600

98,400

92,800

87,200

130,800

165,100

101,200

76,000

―

―

―

165,100

Student House ห องเดีย่ว

Student House ห องคู-A

Student House ห องคู-B

Student House ห อง 3 คน

Student House ห อง 4 คน

โฮมสเตย 

แชร แท ก็ซี่
บรกิารร บัส งสนามบนิ 
NRT หรอื HND  

(one way)

คาธรรมเนียมการศึกษา

10 สัปดาห
 (3 เดือน)8 สัปดาห4 สัปดาห  1 ป6 เดือน

ราคาเปนอัตราเงินเยน
มีวีซานักเรียนไมมีวีซานักเรียน

201,500

186,500

201,500

235,250

165,850

153,850

165,850

193,600

94,550

88,550

94,550

106,800

823,000

763,000

823,000

―

450,000

420,000

450,000

―

หลักสูตรเริ่มตั้งแต 2 สัปดาหเปนตนไปจนถึง 2 ป ดูขอมูลเพิ่มเติมไดทางเว็บไซต!

ISI โตเกยีว

ISI นากาโน 

หลกัสตูรระยะสัน้ภาษาญีปุ่ นในชวีติประจำวัน

หลกัสตูรภาษาญีปุ่ นพืน้ฐาน

Student House ห องเดีย่ว-A

Student House ห องเดีย่ว-B

Student House ห องคู-A

Student House ห อง 3 คน

เกสเฮ าท  ห องเดีย่ว 

เกสเฮ าท  ห องคู

แมนช ัน่รายส ปัดาห  ห องเดีย่ว

แมนช ัน่รายส ปัดาห  ห องคู

โฮมสเตย 

รถร บัส งส วนรวม

ขนส งมวลชน (สำหร บัโฮมสเตย )

รถร บัส งส วนรวม หร อื ขนส งมวลชน
(เฉพาะ Student House ยกเวน Kameoka International House)
รถร บัส งส วนรวม หร อื ขนส งมวลชน 
(Kameoka International House)
รถร บัส งส วนรวม หร อื ขนส งมวลชน
(homestay)

แท ก็ซี ่ 
(เฉพาะ Guest house และ Weekly Mansion)

Student House ห องเดีย่ว-A

Student House ห องเดีย่ว-C

Student House ห องค-A

Student House ห องคู-B

Student House ห องคู-C

เกสเฮ าท  ห องเดีย่ว 

โฮมสเตย 

8 สัปดาห
(ระยะสั้น)

12 สัปดาห
(ระยะยาว)

4 สัปดาห
(ระยะสั้น)

เกียวโต ที่พักและบริการไปรับสงสนามบิน 8 สัปดาห
(ระยะสั้น)

12 สัปดาห
(ระยะยาว)

4 สัปดาห
(ระยะสั้น)

คาที่พักตอเดือน
(รวมคาสาธารณูปโภคและอินเตอรเน็ต)

อาหาร

โทรศัพท

คาใชจายอื่นๆ

คาใชจายรวมตอเดือน

36,000 - 80,000

25,000 - 50,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

70,000 - 170,000

คาที่พักตอเดือน
(รวมคาสาธารณูปโภคและอินเตอรเน็ต)

อาหาร

โทรศัพท

คาใชจายอื่นๆ

คาใชจายรวมตอเดือน

30,000 - 60,000

22,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

61,000 - 140,000

คาที่พักตอเดือน
(รวมคาสาธารณูปโภคและอินเตอรเน็ต)

อาหาร

โทรศัพท

คาใชจายอื่นๆ

คาใชจายรวมตอเดือน

25,000 - 50,000

20,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

54,000 - 130,000

โตเกียว

เกียวโต

นางาโนะ

ISI เกียวโต

* สำหรับผู้ท่ีเข้าพักระยะยาว จะมีค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักทุกๆ 3 เดือน
* โรงเรียนมีวันหยุดระหว่างภาคเรียน (0-2 สัปดาห์) และช่วงปิดภาคเรียน (2-3 สัปดาห์) ราคาค่าท่ีพักจะถูกคำนวณให้สอดคล้องกับจำนวนวันหยุด
* ราคาค่าท่ีพักมีไว้เพ่ือการอ้างอิงเท่าน้ัน ราคาจริงอาจมีการเปล่ียนแปลงตามตารางวันหยุดและวันย้านเข้า-ออกหอพัก 
   ซ่ึงนักเรียนอาจต้องยืดระยะเวลาการเข้าพัก
* ไม่มีบริการไปรับท่ีสนามบินสำหรับจุดหมายปลายทางนอกเหนือจากโรงเรียนและท่ีพักท่ีกล่าวมาข้างต้น
* ตารางค่าธรรมเนียมมีผลถึง 31 มีนาคม 2020

6,000～*ขึน้อยูกบัว นัทีเ่ดนิทางมาถงึ

18,000

31,000

6,000

10,000～*ขึน้อยูกบัว นัทีเ่ดนิทางมาถงึ

18,000

231,600

―

182,400

―

231,600

182,400

389,200

265,000

308,200

220,400

209,200

176,800

165,600

154,400

231,600

308,200

450,000

318,000

294,000

252,000

252,000

―

ทีพั่ก
*รวมstudent 

housesเป ดใหม  2 ที ่

ตัวอยางการใชจายของโรงเรียนที่โตเกียว

ตัวอยางการใชจายของโรงเรียนที่เกียวโต

ตัวอยางการใชจายของโรงเรียนที่นากาโน




