คมือกอการสมือกครเรยน
■

หลักสตรที่เปิดสอเปิดสอน歧8ดสอน
! ษาต$อมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรหา%&ทยาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมย 1 ), 2 )แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 1 )คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร!.ง
NIHON RIKO-JYOHO INSTITUTE มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,อ หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรเตรยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรศก

หลักสตรเตรยมือกศกษาตอมือกหาวิทยาลัย 1 ปีX데澱tที่เปิดสอยาลัย 1 ปิดสอน歧8
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรนี้ เป็นหลั1 เ)2นี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัท.มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรร5ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัระ9บ 2 หรอมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรร5เทยบเท$า หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากจบการศ!กษาแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรเ)5าหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรายเ;.อ
สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบเ<5าศ!กษาต$อระ9บสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยงในี้ เป็นหลั%&ทยาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมย%&ชาช;หรอมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรหา%&ทยาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมย
ภาคเรยน

เ9อนี้ เป็นหลัเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั<องท8ก)

ระยะเวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัาเรยน

1 ) (2 ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลั ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 6 เ9อนี้ เป็นหลั)

วิทยาลัย 1 ปีX데澱tชาที่เปิดสอสอน

ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั (ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱง! สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล
D .)8$นี้ เป็นหลัในี้ เป็นหลั)จจ8บนี้ เป็นหลั)

ชวิทยาลัย 1 ปีX데澱tโมือกงเรยน

5 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อ 1 %นี้ เป็นหลั (คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าบลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 45 นี้ เป็นหลัาท)

วิทยาลัย 1 ปีX데澱tนเรยน

5 %นี้ เป็นหลัต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD (%นี้ เป็นหลัจนี้ เป็นหลัทรDถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)!ޱง%นี้ เป็นหลัศ8กรD) ท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9 25 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

ชวิทยาลัย 1 ปีX데澱tงเวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัาเรยน

ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัแรกแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัท. 2 ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 18 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD ท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9 900 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อ)
(ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัแรก ต1งแต$กลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมางเ9อนี้ เป็นหลัเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั-)ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมายเ9อนี้ เป็นหลักนี้ เป็นหลัยายนี้ เป็นหลั / ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมง ต1งแต$ต5นี้ เป็นหลัเ9อนี้ เป็นหลัต8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร -กลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมางเ9อนี้ เป็นหลัมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรนี้ เป็นหลัาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร)
**** ช1นี้ เป็นหลั1 เรยนี้ เป็นหลั แบ$งเ)2นี้ เป็นหลั รอบเช 5า หรอ รอบบ$าย ซ!ง. ทางโรงเรยนี้ เป็นหลัจะเ)2นี้ เป็นหลัN5จ9ให5 ****

หลักสตรเตรยมือกศกษาตอมือกหาวิทยาลัย 1 ปีX데澱tที่เปิดสอยาลัย 2 ปิดสอน歧8
ในี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัจะเรยนี้ เป็นหลัภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล)
. 8$นี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ%&ชา;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลัไ);ร5อมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกนี้ เป็นหลั เหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราะสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัท.ต5องการจะเ<5าศ!กษาต$อระ9บสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยงในี้ เป็นหลั%&ทยาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมย
%&ชาช;หรอมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรหา%&ทยาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมย หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากจบการศ!กษาจะไ95รบ%8Q& Senmonshi นี้ เป็นหลั.นี้ เป็นหลัก2คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,อ N5เช.ย%ชาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล;&เศษทาง%&ชาช;
ภาคเรยน

เ9อนี้ เป็นหลัเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั<องท8ก)

ระยะเวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัาเรยน

2 ) (4 ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลั ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 6 เ9อนี้ เป็นหลั)

วิทยาลัย 1 ปีX데澱tชาที่เปิดสอสอน

ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั (ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱง! สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล
D .)8$นี้ เป็นหลัในี้ เป็นหลั)จจ8บนี้ เป็นหลั)

*%&ชา;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลั (ในี้ เป็นหลัการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบ EJU)

สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยายศ&ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม)D: คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า&ตศาสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรD1 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรร5ท.%ไ) (สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยงคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรศาสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรD)
& สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย D เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรหรอช%%&ทยา
สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาย%&ทยD: คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า&ตศาสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรD2 ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาx&สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยก

ชวิทยาลัย 1 ปีX데澱tโมือกงเรยน

5 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อ 1 %นี้ เป็นหลั (คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าบลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 45 นี้ เป็นหลัาท) + 4 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD(ในี้ เป็นหลักรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าท.เลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมอก%&ชา;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลั)

วิทยาลัย 1 ปีX데澱tนเรยน

5 %นี้ เป็นหลัต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD (%นี้ เป็นหลัจนี้ เป็นหลัทรDถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)!ޱง%นี้ เป็นหลัศ8กรD) ท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9 25 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

ชวิทยาลัย 1 ปีX데澱tงเวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัาเรยน

ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัแรกแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัท. 2 ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 18 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD ท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9 1,800 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อ 2 )
(ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัแรก ต1งแต$กลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมางเ9อนี้ เป็นหลัเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั-)ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมายเ9อนี้ เป็นหลักนี้ เป็นหลัยายนี้ เป็นหลั / ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมง ต1งแต$ต5นี้ เป็นหลัเ9อนี้ เป็นหลัต8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร -กลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมางเ9อนี้ เป็นหลัมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรนี้ เป็นหลัาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร)
**** ช1นี้ เป็นหลัเรยนี้ เป็นหลั แบ$งเ)2นี้ เป็นหลั รอบเช 5า หรอ รอบบ$าย ซ!ง. ทางโรงเรยนี้ เป็นหลัจะเ)2นี้ เป็นหลัN5จ9ให5 ****

หลักสตรเตรยมือกศกษาตอมือกหาวิทยาลัย 1 ปีX데澱tที่เปิดสอยาลัย 1 ปิดสอน歧8ครง
ในี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัจะเรยนี้ เป็นหลัภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล)
. 8$นี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ%&ชา;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลัไ);ร5อมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกนี้ เป็นหลั เหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราะสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัท.ต5องการจะเ<5าศ!กษาต$อระ9บสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยงในี้ เป็นหลั%&ทยาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมย
%&ชาช;หรอมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรหา%&ทยาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมย
ภาคเรยน

เ9อนี้ เป็นหลัต8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร<องท8ก)

ระยะเวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัาเรยน

1 ) 6 เ9อนี้ เป็นหลั (3 ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลั ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 6 เ9อนี้ เป็นหลั)

วิทยาลัย 1 ปีX데澱tชาที่เปิดสอสอน

ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั (ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱง! สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล
D .)8$นี้ เป็นหลัในี้ เป็นหลั)จจ8บนี้ เป็นหลั)

*%&ชา;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลั (ในี้ เป็นหลัการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบ EJU)

สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยายศ&ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม)D: คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า&ตศาสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรD1 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรร5ท.%ไ) (สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยงคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรศาสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรD)
& สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย D เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรหรอช%%&ทยา
สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาย%&ทยD: คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า&ตศาสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรD2 ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาx&สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยก

ชวิทยาลัย 1 ปีX데澱tโมือกงเรยน

5 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อ 1 %นี้ เป็นหลั (คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าบลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 45 นี้ เป็นหลัาท) + 4 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD(ในี้ เป็นหลักรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าท.เลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมอก%&ชา;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลั)

วิทยาลัย 1 ปีX데澱tนเรยน

5 %นี้ เป็นหลัต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD (%นี้ เป็นหลัจนี้ เป็นหลัทรDถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)!ޱง%นี้ เป็นหลัศ8กรD) ท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9 25 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

ชวิทยาลัย 1 ปีX데澱tงเวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัาเรยน

ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัแรกแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัท. 2 ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 18 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD ท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9 1350 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อ 1 )คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร!.ง
(ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัแรก ต1งแต$ต5นี้ เป็นหลัเ9อนี้ เป็นหลัต8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร-กลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมางเ9อนี้ เป็นหลัมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรนี้ เป็นหลัาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร/ ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัท.2 ต1งแต$กลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมางเ9อนี้ เป็นหลัเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั-กลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมางเ9อนี้ เป็นหลักนี้ เป็นหลัยายนี้ เป็นหลั/ ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,
เรยนี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมง ต1งแต$ต5นี้ เป็นหลัเ9อนี้ เป็นหลัต8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร -กลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมางเ9อนี้ เป็นหลัมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรนี้ เป็นหลัาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร)
**** ช1นี้ เป็นหลัเรยนี้ เป็นหลั แบ$งเ)2นี้ เป็นหลั รอบเช 5า หรอ รอบบ$าย ซ!ง. ทางโรงเรยนี้ เป็นหลัจะเ)2นี้ เป็นหลัN5จ9ให5 ****

1

■

ค-ณสมือกบัติ汹ต

１．หลักสตรที่เปิดสอเปิดสอน歧8ดรบัติ汹สมือกคร
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตร 1 )
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตร 2 )
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตร 1 )คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร!.ง
２．ภาคเรยน/ก1าหนดการรบัติ汹สมือกคร/ระยะเวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัาเรยน/จำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠1านวิทยาลัย 1 ปีX데澱tนรบัติ汹สมือกคร
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตร

ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลั

ระยะเ%ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมา

1)

เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั

1)

จ3านี้ เป็นหลั%นี้ เป็นหลัรบ
สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร
40 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลั

2)

เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั

2)

20 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลั

1 )คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร!.ง

ต8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร

1 )คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร!.ง

20 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลั

ก3าหนี้ เป็นหลั9การรบสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร

เ)&9รบไ95ท1ง
ในี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะนี้ เป็นหลัอก
)ระเทศ

1 ก.ย. – 30 ;.ย.
<องท8กๆ)
1 ก.ย. – 30 ;.ย.
<องท8กๆ)
1 เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร.ย. – 31 ;.คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,.
<องท8กๆ)

*ก3าหนี้ เป็นหลั9การรบสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รจะ<!1นี้ เป็นหลัอย$กบจ3านี้ เป็นหลั%นี้ เป็นหลันี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลั95%ย
３．ค-ณสมือกบัติ汹ตของผู้สมัคร癳@瑮昭5สมือกคร
（１）N5ท.สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าเร2จการศ!กษาหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตร 12 )มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%
（２）N5ท.มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรอาย8ต1งแต$ 18 )<!1นี้ เป็นหลัไ)
（３）N5ท.โรงเรยนี้ เป็นหลัเห2นี้ เป็นหลั%$ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,8ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรบต&ตามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร<5อ(1)แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ(2)
（４）N5ท.กองตร%จคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเ<5าเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรองญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัย&นี้ เป็นหลัยอมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรหรอคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,า9%$าจะไ95รบคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรย&นี้ เป็นหลัยอมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรให5เ9&นี้ เป็นหลัทางเ<5า)ระเทศ
（５）N5ท.มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร;ร5อมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรทาง95านี้ เป็นหลัการเง&นี้ เป็นหลัเ;ยง;อ<ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าะท.เรยนี้ เป็นหลัอย$ในี้ เป็นหลั)ระเทศญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัไ95โ9ยไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$ตอ
5 งท3างานี้ เป็นหลั
４．วิทยาลัย 1 ปีX데澱tธีคัดคดเลัอกเข5าเรยน
;&จารณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าาจากเอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาร สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบ<5อเ<ยนี้ เป็นหลั(ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า&ตศาสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรD ภาษาองกฤษ) สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรภาษณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าD(แต$อาจมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรบางกรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าท.หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจาก
;&จารณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าาเอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยารแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%จะไ95รบยกเ%5นี้ เป็นหลัการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบ<5อเ<ยนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรภาษณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าD)
５．คาเลัาเรยน
ａ．<คาใช5จำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠ายที่เปิดสอต5องช1าระหลังจำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠ากสมือกคร>
ย.นี้ เป็นหลัเอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยารการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รเรยนี้ เป็นหลั;ร5อมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกบช3าระเง&นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าN5ทต
. 5องการช3าระเง&นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รโ9ยการโอนี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลั สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱโอนี้ เป็นหลั
เง&นี้ เป็นหลัเ<5าบญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลช<องโรงเรยนี้ เป็นหลัตามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรท.ระบ8ไ%5ในี้ เป็นหลั<5อ 6 แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%แฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxกซDหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกฐานี้ เป็นหลัการโอนี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลัมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราให5กบต%แทนี้ เป็นหลั
คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,า$ สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร

20,000 เยนี้ เป็นหลั

【ข5อควิทยาลัย 1 ปีX데澱tรระวิทยาลัย 1 ปีX데澱tง】・หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง$ เอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยารเ<5ากองตร%จคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเ<5าเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรองญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5% จะไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรการคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร ไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$%$ากรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าใ9ๆ
&1
ท1งสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยนี้ เป็นหลั
ｂ．＜คาใช5จำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠ายที่เปิดสอต5องช1าระหลังจำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠ากที่เปิดสอราบัติ汹ผู้สมัคร癳@瑮昭ลัจำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠ากกองตรวิทยาลัย 1 ปีX데澱tจำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠เข5าเมือกองญี่ปุ่น＞9O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/objstปิดสอน歧8-น＞
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากทางโรงเรยนี้ เป็นหลั ไ95 รบหนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย อรบรองสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน) ޱา นี้ เป็นหลั ภ า;การ;3า นี้ เป็นหลั กจากกองตร%จคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลั เ <5า เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร องญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล. )8$นี้ เป็นหลั แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5 % ทางโรงเรยนี้ เป็นหลั
จะแจ5งNลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมให5กบต%แทนี้ เป็นหลัทราบ เ;.อให5N5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รโอนี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย%$ นี้ เป็นหลัท.ต5องช3าระตามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรรายลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะเอย99งต$อไ)นี้ เป็นหลั1
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากทางโรงเรยนี้ เป็นหลัตร%จสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบการโอนี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลั<องนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5% โรงเรยนี้ เป็นหลัจะจ9สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง$ หนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอรบรองสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัภา;การ;3านี้ เป็นหลักแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ
หนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอรบรองการเ<5าเรยนี้ เป็นหลัมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราให5แก$นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลั

2

หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตร

คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าแรกเ<5า

คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลั
1 )แรก

1)
2)

60,000 เยนี้ เป็นหลั

660,000 เยนี้ เป็นหลั

1 )คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร!.ง

คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลั
) 2 (คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร!.งแรก)

คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลั
) 2 (คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร!.งหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมง)

ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าใช 5จ$ายท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9
จนี้ เป็นหลัจบการศ!กษา

-

-

660,000 เยนี้ เป็นหลั

330,000 เยนี้ เป็นหลั

330,000 เยนี้ เป็นหลั

1,320,000 เยนี้ เป็นหลั

330,000 เยนี้ เป็นหลั

-

990,000 เยนี้ เป็นหลั

- สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลั นี้ เป็นหลักศ!กษา ชา%ไทยนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลัจะไ95รบการยกเ%5นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าแรกเ<5าจ3านี้ เป็นหลั%นี้ เป็นหลั 60,000 เยนี้ เป็นหลั
& สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย,D ฯลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมฯ ไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรร$ %มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร%ช
- สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบN5ท.ต5องการเรยนี้ เป็นหลั%&ชา;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลัเ;&.มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรเต&มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรในี้ เป็นหลัการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบ EJU (เช$นี้ เป็นหลั %&ชาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า&ตศาสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรD,ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาx&สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยก
& าภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)นี้ เป็นหลั
8$ ) กร8ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าาแจ5งลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า
- สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบN5ท.สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบN$านี้ เป็นหลัการ%9ระ9บภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั N4 หรอสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยงก%$า จะไ95รบการยกเ%5นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลั<อง)แรกอก 60,000 เยนี้ เป็นหลั (จาก 660,000 เยนี้ เป็นหลั)

【ข5อควิทยาลัย 1 ปีX데澱tรระวิทยาลัย 1 ปีX데澱tง 1】คาใช5จำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠ายอนๆ：นี้ เป็นหลัอกจากคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าใช 5จ$าย<5างต5นี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5% ยงมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าใช 5จ$ายเ;&.มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรเต&มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9งต$อไ)นี้ เป็นหลั1
（１） )การศ!กษาแรก ต5องช3าระในี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย%$ นี้ เป็นหลั<อง 1 ) เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร.อศ!กษาต$อในี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตร 2 ) ต5องจ$ายในี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย%$ นี้ เป็นหลั<องอก 1 )เช$นี้ เป็นหลักนี้ เป็นหลั
แต$สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตร 1 )คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร!.ง ให5ชา3 ระคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลัอก 6 เ9อนี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมง
ระยะเ%ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมา

1)

6 เ9อนี้ เป็นหลั

รายลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะเอย9
คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าอ8)กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าDการเรยนี้ เป็นหลั

20,000 เยนี้ เป็นหลั

10,000 เยนี้ เป็นหลั

คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าก&จกรรมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรนี้ เป็นหลัอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัท.

20,000 เยนี้ เป็นหลั

10,000 เยนี้ เป็นหลั

คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$า)ระกนี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย<
8 ภา;แห$งชาต&
คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$า)ระกนี้ เป็นหลัอ8บต&เหต8,อคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ภยแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะอ.นี้ เป็นหลัๆ＊1

3,700 เยนี้ เป็นหลั
13,800 เยนี้ เป็นหลั

6,600 เยนี้ เป็นหลั

สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบเร.องการใช 5ช%&ตในี้ เป็นหลัญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั<องนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัต$างชาต& เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร.อเก&9อ8บต&เหต8หรอบา9เจ2บระห%$างท.อย$ญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั จะมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรเง&นี้ เป็นหลั

＊1

)ระกนี้ เป็นหลัให59งต$อไ)นี้ เป็นหลั1
•

เง&นี้ เป็นหลั)ระกนี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$ารกษา;ยาบาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม
เ)2นี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลั)ระกนี้ เป็นหลัท.จ$ายให5กบนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลั ในี้ เป็นหลักรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าท.นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัไ95รบบา9เจ2บ แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะเจ2บ)$%ยต$างๆ หากใช 5)ระกนี้ เป็นหลัต%นี้ เป็นหลั1ร$%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกบ
บตร)ระกนี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย8<ภา;แห$งชาต& จะไ95รบยกเ%5นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$ารกษาท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9
*การเ<5าระบบ)ระกนี้ เป็นหลันี้ เป็นหลั1จะมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าใช 5จ$าย ()ระมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า 22,000 เยนี้ เป็นหลัต$อ))

•

เง&นี้ เป็นหลั)ระกนี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยยหายให5คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า
เ)2นี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลั)ระกนี้ เป็นหลัท.จ$ายให5คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า ในี้ เป็นหลักรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าท.นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัท3าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย ง&. <องN5อ.นี้ เป็นหลัเสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยยหายหรอท3าให5N5อ.นี้ เป็นหลัไ95รบบา9เจ2บโ9ยรถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱยนี้ เป็นหลัตD
(ไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรรถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱจกรยานี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะรถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรอเตอรDไซ9D)

•

เง&นี้ เป็นหลั)ระกนี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าใช 5จ$ายอ.นี้ เป็นหลัๆ
คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,า$ ใช 5จ$ายในี้ เป็นหลัการเ9&นี้ เป็นหลัทาง<องคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รอบคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร%เ;.อมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราเย.ยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัตอนี้ เป็นหลัเ<5าโรง;ยาบาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าใช 5จ$ายในี้ เป็นหลัการเคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม.อนี้ เป็นหลัย5าย
นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลั กลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมบไ)ยง)ระเทศ อย$างเช$นี้ เป็นหลักรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าบา9เจ2บหนี้ เป็นหลัก หรอ )$%ยหนี้ เป็นหลัก ฯลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมฯ แต$เง&นี้ เป็นหลั)ระกนี้ เป็นหลัแต$ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะอย$างนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลัจะมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร<5อ
ก3าหนี้ เป็นหลั9การยกเ%5นี้ เป็นหลัการรบN&9ชอบ95%ย

＊２

คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าใช 5จ$ายท.จ3า เ)2นี้ เป็นหลัอ.นี้ เป็นหลั ๆ (1) เง&นี้ เป็นหลัก&นี้ เป็นหลัเ )ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าท.จ$ายตอนี้ เป็นหลัเ <5าหอ;ก (2) จ$ายคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเช$า 1 เ9อนี้ เป็นหลั (3) เง&นี้ เป็นหลั)ระกนี้ เป็นหลัห5 อง;ก
(4,500 เยนี้ เป็นหลั/)) กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าท3าห5องเสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยยหาย โรงเรยนี้ เป็นหลัจะหกเง&นี้ เป็นหลัเอาไ%5 แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย%$ นี้ เป็นหลัท.เหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมอให5หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากจบการศ!กษา

3

【ข5อควิทยาลัย 1 ปีX데澱tรระวิทยาลัย 1 ปีX데澱tง ２】・คาธีคัดรรมือกเนยมือกในการโอนเงนคาเลัาเรยน
・N5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รเ)2นี้ เป็นหลัN5รบN&9ชอบท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9
・การโอนี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลัให5โอนี้ เป็นหลัเ)2นี้ เป็นหลัเงนเยน
・หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากโอนี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5% โรงเรยนี้ เป็นหลัจะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลัให5ในี้ เป็นหลักรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า<5อ (1) แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ (2)9งนี้ เป็นหลั1
（１） กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าท.%ซ$าไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$N$านี้ เป็นหลั ทางโรงเรยนี้ เป็นหลัจะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเ ง&นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลั ใ ห5ท1 งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร 9 ยกเ%5 นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$ าแรกเ<5 า （หากมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรการท3า
สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลากบต%แทนี้ เป็นหลั จะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลัให5 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย%$ นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าธรรมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรเนี้ เป็นหลัยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรในี้ เป็นหลัการโอนี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลันี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลัN5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รเ)2นี้ เป็นหลัN5รบN&9ชอบ）
（２） หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากเ<5าเรยนี้ เป็นหลั หากลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาออกจากโรงเรยนี้ เป็นหลั95 %ย%&ธ การท. ถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน) ޱกต5 อ งจนี้ เป็นหลั ถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน) !ޱง %นี้ เป็นหลั สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย8 9ท5 าย<องภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เ รยนี้ เป็นหลัท. 1
โรงเรยนี้ เป็นหลัจะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลั<องภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัท. 2 ให5แก$นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลั

６．หมือกายเลัขบัติ汹ญี่ปุ่น＞9O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/objstชที่เปิดสอใชใ5 นการโอนเงนคาเลัาเรยน

. บญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลช
ชอ
ธนี้ เป็นหลัาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าร
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. บญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลช
ชอ
ธนี้ เป็นหลัาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าร
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７．ข=นตอนการสมือกคร
ย.นี้ เป็นหลัเอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยารการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร
↓
โรงเรยนี้ เป็นหลัจะ;&จารณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าาเอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยารการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รเ;.อตอบรบเ<5าเรยนี้ เป็นหลั
↓

ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัเ9อนี้ เป็นหลัเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั แจ5งNลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม เ9อนี้ เป็นหลัธนี้ เป็นหลั%าคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร<อง)ก$อนี้ เป็นหลัหนี้ เป็นหลั5า

การแจ5งNลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมการตอบรบ

ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,เรยนี้ เป็นหลัเ9อนี้ เป็นหลัต8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร แจ5งNลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม เ9อนี้ เป็นหลัมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร&ถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8นี้ เป็นหลัายนี้ เป็นหลั<อง)เ9ย%กนี้ เป็นหลั
ช3าระคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร 20,000 เยนี้ เป็นหลั
↓
โรงเรยนี้ เป็นหลัเ)2นี้ เป็นหลัต%แทนี้ เป็นหลันี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัในี้ เป็นหลัการย.นี้ เป็นหลั<อหนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอรบรองสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัภา;การ;3านี้ เป็นหลักไ)ยงกองตร%จคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเ<5าเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรองโอซาก5า
↓
โรงเรยนี้ เป็นหลัแจ5งNลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมการตอบรบจากกองตร%จคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเ<5าเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรองญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัให5กบนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลั
↓

&1 เ9อนี้ เป็นหลัก8มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรภา;นี้ เป็นหลัธDทางแฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxกซD หรออเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมD
กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าเ<5าเรยนี้ เป็นหลัเ9อนี้ เป็นหลัเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั จะแจ5งให5ทราบ สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยนี้ เป็นหลั
กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าเ<5าเรยนี้ เป็นหลัเ9อนี้ เป็นหลัต8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร

&1 เ9อนี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง& หาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรทางแฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxกซD หรออเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมD
จะแจ5งให5ทราบ สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยนี้ เป็นหลั

N5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รช3าระคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลั (9เ;&.มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรเต&มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรหนี้ เป็นหลั5า 3)
↓
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากท.โรงเรยนี้ เป็นหลัไ95รบการยนี้ เป็นหลัยนี้ เป็นหลัการช3าระคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลั ทางโรงเรยนี้ เป็นหลัจะสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง$ หนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอรบรองสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัภา;การ;3านี้ เป็นหลัก
แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะหนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอรบรองการเ<5าเรยนี้ เป็นหลัให5แก$N5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร หรอต%แทนี้ เป็นหลั
↓
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากN5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รช3าระคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลัเเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5% ให5N5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รนี้ เป็นหลั3าหนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย อรบรองสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัภา;การ;3า นี้ เป็นหลัก แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะหนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย อรบรองการเ<5า
เรยนี้ เป็นหลั ไ)ย.นี้ เป็นหลั<อ%ซ$าท.สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัทตหรอกงสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั)ระจ3า)ระเทศไทย
↓
เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร.อN5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รไ95รบ%ซ$าแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5% ให5แจ5งก3าหนี้ เป็นหลั9การเ9&นี้ เป็นหลัทางเ<5า)ระเทศญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัให5โรงเรยนี้ เป็นหลัทราบ
↓
เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร.อถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)!ޱงญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%จะมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบเ;.อ%9ระ9บช1นี้ เป็นหลัเรยนี้ เป็นหลั *นกเรยนที่เปิดสอ-กคนต5องที่เปิดสอ1าการสอบัติ汹น=
↓
;&ธรบเ<5าศ!กษา + )ฐมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรนี้ เป็นหลั&เทศ

*นกเรยนที่เปิดสอ-กคนต5องเข5ารวิทยาลัย 1 ปีX데澱tมือกพิธีนี้ Ecom.sun.star.i18n.Transliteration.FULธีคัดน=

８．ชวิทยาลัย 1 ปีX데澱tตนกเรยน
5 ายในการใชช
5 วิทยาลัย 1 ปีX데澱tต)
(คาใชจำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠
・ คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,า$ ใช 5จ$ายท.นี้ เป็นหลัอกเหนี้ เป็นหลัอจากคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,า$ เลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลั เฉลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม.ยอย$ท. 60,000-80,000 เยนี้ เป็นหลั ต$อเ9อนี้ เป็นหลั
・ การ;!.งรายไ95จากการท3า งานี้ เป็นหลั;&เศษเ)2นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าใช 5จ$ายในี้ เป็นหลัการใช 5ช%&ตท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9นี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลัเ)2นี้ เป็นหลัเร.องยากเ;ราะต5องเรยนี้ เป็นหลัไ)95%ย 9งนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลัจ!ง
อยากให5เตรยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรเง&นี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าหรบคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าใช 5จ$ายให5เ;ยง;อกบการใช 5ช%&ตในี้ เป็นหลั)ระเทศญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั
(การที่เปิดสอ1างานพิธีนี้ Ecom.sun.star.i18n.Transliteration.FULเศษ)
・ สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน) ޱานี้ เป็นหลัภา;การ;3า นี้ เป็นหลัก)ระเภท「นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลั College Student」โ9ยท.%ไ)แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5% มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร<5อ ก3า หนี้ เป็นหลั9 %$า หากไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$ไ95รบอนี้ เป็นหลั8ญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลาตจะไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$
สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱท3างานี้ เป็นหลั;&เศษไ95 9งนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลั กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าท.นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัจะท3างานี้ เป็นหลั;&เศษนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลั จะต5องไ95รบอนี้ เป็นหลั8ญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลาตจากกองตร%จคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเ<5าเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรองญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั แต$
ต5องหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากเ<5า)ระเทศญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5% 3 เ9อนี้ เป็นหลั แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱท3างานี้ เป็นหลั;&เศษไ95ไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$เก&นี้ เป็นหลั 28 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD（กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าในี้ เป็นหลัช%$ ง%นี้ เป็นหลัหย89
ฤ9ร5อนี้ เป็นหลั ฤ9หนี้ เป็นหลัา% แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ ฤ9ใบไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร5Nลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม& สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱท3างานี้ เป็นหลัไ95%นี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 8 ช.%โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรง）

5

(ที่เปิดสอพิธีนี้ Ecom.sun.star.i18n.Transliteration.FULกอาศย)
・ ทางโรงเรยนี้ เป็นหลัมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรการจ9หาหอ;กให5เ;.อให5นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱเรยนี้ เป็นหลัไ95อย$าง)ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมอ9ภย โ9ยต5องท3าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย ญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลาเช$าอย$างนี้ เป็นหลั5อย 1 )
・กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้านี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัจ ะ;กอาศยอย$กบคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี, รอบคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี, ร% หรอ ญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแลาต& จ3า เ)2นี้ เป็นหลัต5อ งแจ5งลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า เนี้ เป็นหลั.อ งจาก%$าทางโรงเรยนี้ เป็นหลัจ ะมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรการไ)เย. ยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร
คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รอบคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร% แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรภาษณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าDN5ท.นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัจะไ);กอาศย95%ย แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะN5ท.;กอาศยนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลัตอ
5 งสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง$ เอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาร<องN5คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,31า)ระกนี้ เป็นหลั95%ย

5 ายหอพิธีนี้ Ecom.sun.star.i18n.Transliteration.FULกของหลักสตรระยะยาวิทยาลัย 1 ปีX데澱t（ผู้สมัคร癳@瑮昭5ถือวีซ่านักเรียน STUDENT VISA）BFอวิทยาลัย 1 ปีX데澱tซานกเรยน STUDENT VISA）
คาใชจำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠
หอพิธีนี้ Ecom.sun.star.i18n.Transliteration.FULก
คาเชาตอ 1 คน
รายลัะเอยด
Gakuen Building

28,000 เยนี้ เป็นหลั
ต$อเ9อนี้ เป็นหลั（2DK）

mansion（2DK,3DK）

26,000 –

.
<นี้ เป็นหลัา9ห5อง：8 เสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอ

27,000 เยนี้ เป็นหลั

・2-3 ห5องต$อยนี้ เป็นหลั&ต (มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรโตsะ เตยง เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร.อง)รบอากาศ ท8กห5อง)
・ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า อ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ต
・ห5องคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร% สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย8<า ห5องอาบนี้ เป็นหลั31า ต5เย2นี้ เป็นหลั เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร.องซกN5า ใช 5ร$%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกนี้ เป็นหลั
・ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxกนี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลั จองลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า ()ระมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า 8,000 เยนี้ เป็นหลั)

ต$อเ9อนี้ เป็นหลั（3DK）
Gakuen Daini
Building 2F
mansion（oneroom)

30,000 เยนี้ เป็นหลั
ต$อเ9อนี้ เป็นหลั

Gakuen Daini
mansion（2DK）

・คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร%แบบมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร&นี้ เป็นหลั&คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,&ทเช$นี้ เป็นหลั สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย8<า ห5องอาบนี้ เป็นหลั31า
・ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxกนี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลั จองลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า ()ระมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า 8,000 เยนี้ เป็นหลั)

.
<นี้ เป็นหลัา9ห5อง：8 เสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอ
Building 3F

・ห5องเ9.ย% (มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรโตsะ เตยง เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร.อง)รบอากาศ ต5เย2นี้ เป็นหลั เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร.องซกN5า)
・ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า อ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ต

28,000 เยนี้ เป็นหลั
ต$อเ9อนี้ เป็นหลั

・2 ห5องต$อยนี้ เป็นหลั&ต (มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรโตsะ เตยง เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร.อง)รบอากาศ ท8กห5อง)
・ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า อ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ต
・คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร% สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย8<า ห5องอาบนี้ เป็นหลั31า ต5เย2นี้ เป็นหลั เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รอ
. งซกN5า ใช 5ร$%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกนี้ เป็นหลั
・ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxกนี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลั จองลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า ()ระมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า 8,000 เยนี้ เป็นหลั)

.
<นี้ เป็นหลัา9ห5อง：8 เสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอ
Nichizemi Mansion
mansion（2K）
ห5อง<นี้ เป็นหลัา9

22,000 เยนี้ เป็นหลั
ต$อเ9อนี้ เป็นหลั

(หอพิธีนี้ Ecom.sun.star.i18n.Transliteration.FULกหญี่ปุ่น＞9O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/objstง)
mansion（4DK）

24,500 เยนี้ เป็นหลั
ต$อเ9อนี้ เป็นหลั

.
<นี้ เป็นหลัา9ห5อง：6 เสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอ

・4 ห5องต$อยนี้ เป็นหลั&ต (มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรโตsะ เตยง เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร.อง)รบอากาศ ท8กห5อง)
・ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า อ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ต
・คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร% สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย8<า ห5องอาบนี้ เป็นหลั31า ต5เย2นี้ เป็นหลั เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รอ
. งซกN5า ใช 5ร$%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกนี้ เป็นหลั
・ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxกนี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลั จองลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า ()ระมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า 8,000 เยนี้ เป็นหลั)

.
<นี้ เป็นหลัา9ห5อง：6 เสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอ
Komatsu Building

・คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร% สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย8<า ห5องอาบนี้ เป็นหลั31า ต5เย2นี้ เป็นหลั เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รอ
. งซกN5า ใช 5ร$%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกนี้ เป็นหลั
・ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxกนี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลั จองลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า ()ระมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า 8,000 เยนี้ เป็นหลั)

. + 4.5 เสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอ
.
6 เสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอ
Jyoshiryo Building

・ห5องแชรD 2 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลั (โตsะ เตยง เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร.อง)รบอากาศ)
・ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า อ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ต

22,000 เยนี้ เป็นหลั
ต$อเ9อนี้ เป็นหลั

・ห5องเ9.ย% (โตsะ เตยง เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร.อง)รบอากาศ)
・ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า อ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ต
・ห5องคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร% สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย8<า ห5องอาบนี้ เป็นหลั31า ต5เย2นี้ เป็นหลั เคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร.องซกN5า ใช 5ร$%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกนี้ เป็นหลั
・ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxกนี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลั จองลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า ()ระมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้า 8,000 เยนี้ เป็นหลั)

＊คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,า$ ไฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาx5า คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าแกsสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยจ$ายตามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรการใช 5งานี้ เป็นหลัจร&ง
＊หอ;กท8กชนี้ เป็นหลั&9จะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,&9คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเง&นี้ เป็นหลัก&นี้ เป็นหลัเ)ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$า (50,000 เยนี้ เป็นหลั)
= (1-3 เดอน)
คาหอพิธีนี้ Ecom.sun.star.i18n.Transliteration.FULกส1าหรบัติ汹นกเรยนระยะสน
Gakuen Building

35,000 เยนตอเดอน (ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเช$า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าไฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxา5 , คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าแกsสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าอ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ตแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเช$าท.นี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%)

Gakuen Daini Building

35,000 เยนตอเดอน (ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเช$า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าไฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxา5 , คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าแกsสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าอ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ตแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเช$าท.นี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%)

Nichizemi Mansion

30,000 เยนตอเดอน (ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเช$า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าไฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาx5า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าแกsสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าอ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ตแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเช$าท.นี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%)

Jyoshiryo Building

30,000 เยนตอเดอน (ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเช$า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าไฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาx5า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าแกsสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$านี้ เป็นหลั31า, คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าอ&นี้ เป็นหลัเตอรDเนี้ เป็นหลั2ตแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเช$าท.นี้ เป็นหลัอนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%)

6

９．วิทยาลัย 1 ปีX데澱tซา
เนี้ เป็นหลั. อ งจากเ)2 นี้ เป็นหลั หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม กสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย ตรภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล. )8$ นี้ เป็นหลั ในี้ เป็นหลั%& ท ยาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม ย%& ช าช;จ! ง ไ95 ร บ %ซ$า นี้ เป็นหลั กเรยนี้ เป็นหลั (College Student Visa) ซ!ง.
& ธ&;&เศษ อย$างเช$นี้ เป็นหลั สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย%$ นี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม9คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลั ท8นี้ เป็นหลัการศ!กษา การช$%ยเหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมอคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$ารกษา;ยาบาลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม เ)2นี้ เป็นหลัต5นี้ เป็นหลั
นี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัจะไ95รบสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยท

=
การสมือกครหลักสตรภาษาญี่ปุ่น＞9O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/objstปิดสอน歧8-น (ระยะสน)
หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรนี้ เป็นหลั1เหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราะกบชา%ต$างชาต&ท.อาศยอย$ในี้ เป็นหลั)ระเทศญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั หรอ N5ท.ถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱอ%ซ$านี้ เป็นหลักท$องเท.ย% ซ!ง. สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱเรยนี้ เป็นหลัร$%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร
กบนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัต$างชาต&ท.เรยนี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัไ95 จ3านี้ เป็นหลั%นี้ เป็นหลัช %. โมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรงเรยนี้ เป็นหลั%นี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 5 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าบ ( คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าบลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 45 นี้ เป็นหลัาท ) ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร 25 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าบ
ต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD เนี้ เป็นหลั1อหาการเรยนี้ เป็นหลัการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอนี้ เป็นหลั จะเรยนี้ เป็นหลัทกษะภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัท1ง 4 95านี้ เป็นหลั คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,อ95านี้ เป็นหลัการฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxง ;9 อ$านี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะเ<ยนี้ เป็นหลั นี้ เป็นหลัอกนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลัยง
& ธ&ภา; แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร
แบ$งระ9บช1นี้ เป็นหลัเรยนี้ เป็นหลัเ)2นี้ เป็นหลั 5 ระ9บ ต1งแต$ระ9บต5นี้ เป็นหลัจนี้ เป็นหลัถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)!ޱงระ9บสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง จ!งสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱเรยนี้ เป็นหลัภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัไ95อย$างมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร)ระสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย ท
โอกาสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,8ยแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกเ)ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม.ยนี้ เป็นหลักบเ;.อนี้ เป็นหลันี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลัญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัซ ง!. เรยนี้ เป็นหลัในี้ เป็นหลัหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยตรอ.นี้ เป็นหลัๆอก95%ย สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย %$ นี้ เป็นหลัเร.องการใช 5ช%&ตท.ญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลันี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลั จะมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรอาจารยD
&
รบN&9ชอบแต$ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะห5องคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,อย9แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมอย$างใกลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5ช9
ระยะเวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัา
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ถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ5ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,8ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรบต&ตรงตามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร95านี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$างนี้ เป็นหลั1 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รเรยนี้ เป็นหลัไ95
●กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรร5ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱเ<5าเรยนี้ เป็นหลัไ95ทนี้ เป็นหลัท
กร8ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าาตร%จสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบตารางการเรยนี้ เป็นหลั<องโรงเรยนี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า อย$างเช$นี้ เป็นหลั %นี้ เป็นหลัหย89ระยะยา% เ)2นี้ เป็นหลัต5นี้ เป็นหลั
●กรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าN5เร&.มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรเรยนี้ เป็นหลัภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั
การรบเ<5าเรยนี้ เป็นหลั )ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 2 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,อ ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ฤ9ใบไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร5Nลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม& 15 เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรษายนี้ เป็นหลั , ภาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ฤ9ใบไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร5ร$%ง 15 ต8ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร

เวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัาเรยน

จนี้ เป็นหลัทรD - ศ8กรD เ%ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมา 8.55 – 13.10 ( %นี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 5 คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าบ คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,าบลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 45 นี้ เป็นหลัาท)
*หย89เรยนี้ เป็นหลั %นี้ เป็นหลัเสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยารD อาท&ตยD %นี้ เป็นหลัหย89ราชการ

เน=อหาการ
เรยน
การสอน

ก$อนี้ เป็นหลัเ<5าเรยนี้ เป็นหลัจะมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบ Placement Test เ;.อจ9ช1นี้ เป็นหลัเรยนี้ เป็นหลั หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากนี้ เป็นหลั1นี้ เป็นหลัคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,อ
$ ยเร&.มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรการเรยนี้ เป็นหลัการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอนี้ เป็นหลั
สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยา3 หรบN5ทต
. 5องการเ<5าเรยนี้ เป็นหลัระห%$างกลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาง กร8ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าา)ร!กษาเร.องตารางเรยนี้ เป็นหลัลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$%งหนี้ เป็นหลั5า

=
ชนเรยนแลัะเน=
อหา
=
ระดบัติ汹ชนเรยน
JLPT
(คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรร5ภาษา
ระ9บต5นี้ เป็นหลั １

ญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั)
ระ9บ N5

ระ9บต5นี้ เป็นหลั ２

ระ9บ N4

ระ9บกลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาง

ระ9บ N3

ระ9บกลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาง-สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง

ระ9บ N2

ระ9บสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง

ระ9บ N1

เน=อหาการเรยน

ไ%ยากรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าD;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลั , บทสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยนี้ เป็นหลัทนี้ เป็นหลัาช%&ต)ระจ3า%นี้ เป็นหลั
ไ%ยากรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าD;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลั,การฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยาxงเ;.อคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรเ<5าใจ สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยนี้ เป็นหลัทนี้ เป็นหลัา การเ<ยนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ
การอ$านี้ เป็นหลัอย$างสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร98ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมยD
ไ%ยากรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าDระ9บกลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาง, เรยนี้ เป็นหลั%&ธการใช 5ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัให5เหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราะสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรกบแต$
ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱานี้ เป็นหลัการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าD
. การเรยนี้ เป็นหลัการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอนี้ เป็นหลัท.หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมากหลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาย เ;.อให5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱใช 5ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั
ใช 5สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอ
ในี้ เป็นหลัการแสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย9งคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,%ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,&9เห2นี้ เป็นหลัไ95
. การสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอนี้ เป็นหลั เรยนี้ เป็นหลัภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลัระ9บ
ใช 5ห%<5อเหต8การณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าD)จจ8บนี้ เป็นหลัเ)2นี้ เป็นหลัสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอ
สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะแนี้ เป็นหลัะแนี้ เป็นหลั%การสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบอย$างลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะเอย9ให5แก$N5ท.ต5องการศ!กษาต$อ
ในี้ เป็นหลัระ9บสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง

[หนงสอที่เปิดสอใชเ5 รยน]
Minna no Nihongo 1 แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 2 , New Approach ;1นี้ เป็นหลัฐานี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรบรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าDแบบ, หนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอไ%ยากรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าDระ9บ
. ๆ เ)2นี้ เป็นหลัต5นี้ เป็นหลั
1 แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ 2,การอ$านี้ เป็นหลัระ9บสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง, หนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,3าถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรท.%ไ)ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า หลังจากจบการศึกษาแล.)8$นี้ เป็นหลั , เอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยารอ.นี้ เป็นหลั

7

คาเลัาเรยน

ระยะเวิทยาลัย 1 ปีX데澱tลัาเรยน（จำนวนรับสมัคร嘬炱嘐炱嗴炱嗜炱喠1านวิทยาลัย 1 ปีX데澱tน
สปิดสอน歧8ดาหd）
4 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD
5 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

คาเลัาเรยน
50,000 เยนี้ เป็นหลั
63,000 เยนี้ เป็นหลั

6 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

75,000 เยนี้ เป็นหลั

7 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

88,000 เยนี้ เป็นหลั

8 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

100,000 เยนี้ เป็นหลั

9 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

113,000 เยนี้ เป็นหลั

10 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

125,000 เยนี้ เป็นหลั

11 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

137,000 เยนี้ เป็นหลั

12 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

150,000 เยนี้ เป็นหลั

*ไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,9
& คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าแรกเ<5า คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,า$ หนี้ เป็นหลังสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอท.ใช 5ในี้ เป็นหลัการเรยนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,ร
*คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,า$ เลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลัจะคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,&9จาก %นี้ เป็นหลัเรยนี้ เป็นหลัจร&ง ไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$ร%มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร%นี้ เป็นหลัเสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยารD ,อาท&ตยDแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะ %นี้ เป็นหลัหย89นี้ เป็นหลัก<ตฤกษD
1
*เมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร.อจ$ายคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%จะไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรการคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,นี้ เป็นหลัเง&นี้ เป็นหลัไมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร$%$าในี้ เป็นหลักรณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าใ9ๆท1งสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย&นี้ เป็นหลั
วิทยาลัย 1 ปีX데澱tธีคัดสมือกคร

สอบถามข้อมูลอมล
ยนยนคาเลาเรียน8㰾瑳Dยน
สมครียน8㰾瑳Dเรียน8㰾瑳Dยน
ชารียน8㰾瑳Dะคาเลาเรียน8㰾瑳Dยน

1. N5ท.สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยนี้ เป็นหลัใจเ<5าเรยนี้ เป็นหลัต$อ กร8ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าาแจ5งช.อ ท.อย$ทสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย
. ามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรารถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱต&9ต$อไ95 ระยะเ%ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาท.ต5องการ
เรยนี้ เป็นหลั แลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะต5องการอย$ท.หอ;กนี้ เป็นหลักเรยนี้ เป็นหลั ต&9ต$อสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรไ95ท.
โทร . 81-6-6329-6553 โทรสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาร. 81-6-6321-0861 E-mail: info@kamei.ac.jp
2. โรงเรยนี้ เป็นหลัจะต&9ต$อกลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมบเ;.อแจ5งรายลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะเอย9<องคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะอ.นี้ เป็นหลัๆ
3. สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยง$ ใบสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตราท.โรงเรยนี้ เป็นหลั (ทางไ)รษณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้ายD,อเมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม,D 95%ยตนี้ เป็นหลัเอง หรอ %&ธต$างๆ)
4. กร8ณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ8*ไม่คิดค่าแรกเข้าาช3าระคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลัท1งหมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตร9ตามี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรระยะเ%ลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมาท.ต5องการเ<5าเรยนี้ เป็นหลั
ก$อนี้ เป็นหลัเ<5าเรยนี้ เป็นหลัอย$างนี้ เป็นหลั5อย 1 สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)9าหD

5. หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมงจากทางโรงเรยนี้ เป็นหลัตร%จสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยอบเอกสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยารการสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,รแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมะช3าระคือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 1 ปี,$าเลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม$าเรยนี้ เป็นหลัแลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อม5%
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สูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย3าเนี้ เป็นหลัาหนี้ เป็นหลั5า;าสูตร คือ หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อมหาวิทย)อรDต

4.

ร)ถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน)ޱ$าย 2 ใบ

1.
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