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สถาบันสอนภาษาเคียวชิน หรือ "เคแอลเอ (KLA)" เป็นสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่เกิดมาจากบริษัท เคียวชิน จ�ากัด ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน

ในฐานะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ  เป็นกลุ่มโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงเรียน

สี่แห่งในโตเกียว ส่วนในมิโตะ นาโงยะ ชิงะ เกียวโต โอซากะ โคเบะ และฟูกูโอกะ มีเมืองละหนึ่งแห่ง ทั้ง 11 โรงเรียนสามารถรับนักเรียน

ได้รวมทั้งสิ้น 3,700 คน นักเรียนมาจากทั่วทุกมุมโลก และนักเรียนทั้งหมดที่ส�าเร็จการศึกษามีอยู่ในหลายๆ ด้าน เช่น ผู้ที่เรียนต่อมหา

วิทยาลัย บัณทิตวิทยาลัย หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาในประเท ศญี่ปุ่น และผู้ที่หางานท�าในบริษัทญี่ปุ่นหรือในประเทศบ้านเกิด เคแอลเอ 

(KLA) ไม่ใช่แค่โรงเรียนที่สอนภาษาญึ่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่

หลากหลายจากทั่วโลก ตามหลักปรัชญาการศึกษาที่ว่า "การปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์ผู้ที่สามารถมีบทบาทส�าคัญในสังคมระหว่างประเทศ 

เราได้เตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคุณ ดังนั้นเรามาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันเถอะ 

  ท่านประธาน Koji Jobo

1 การเลือกพื้นที่

เม่ือต้องเลือกโรงเรยีน สถานท่ีตัง้มีความส�าคัญมาก 
เคแอลเอ (KLA) มีโรงเรยีนทัง้ในโตเกียว มิโตะ นาโงยะ 
ชิงะ เกียวโต โอซากะ โคเบะ และฟกูโูอกะ พ้ืนท่ีท่ีต่าง 
กันเหล่าน้ีมีเสน่ห์ท่ีแตกต่างกัน และแต่ละโรงเรยีน
ก็มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน โรงเรยีนของเราทกุ 
แห่งสะดวกในการเดินทาง ดังน้ันโรงเรยีนของเรา 
จึงเหมาะกับความต้องการในการเดินทางและการใช้ 
ชีวติของคณุ

6 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

เคแอลเอ (KLA) ถือวา่การพ่ึงตนเองเป็นส่ิงท่ีส�าคัญ 
มาก การพ่ึงตนเองจะมีความส�าคัญยิง่ขึ้นเม่ือคณุจบ 
การศึกษาจากโรงเรยีนและก้าวต่อไปยังขัน้ต่อไปในชีวติ 
ของคณุ เราอยากท่ีจะสามารถสนับสนุนคณุในการ
พัฒนาการพ่ึงตนเอง เราด�าเนินการเชิงรกุในบทเรยีน
เก่ียวกับประสบการณ์ทางด้านวฒันธรรมและบทเรยีน
นอกหลักสตูร และสถานท่ีแห่งการเรยีนรู ้ไม่ได้จ�ากัดอยู่
แค่ในห้องเรยีน เราปรารถนาท่ีจะเสนอแนวทางท่ีจะช่วย
ให้คณุมีประสบการณ์ ได้คิด และได้เรยีนรูด้้วยตัวเอง

3 การใส่ใจครอบครัวของคุณ

เราส่งรายงานผลงานและการเข้าเร ียนไป ให้ผู้
ปกครองของคณุในประเทศบ้านเกิดของคณุ ถึง
แม้วา่คณุจะอยู่ไกลบ้าน แต่ครอบครวัของคณุก็ 
สามารถเฝ้าดแูลได้วา่ลกูของพวกเขาได้อาศัยและ
เติบโตในประเทศญีปุ่่ น

5 การสนับสนุน อย่างเห็นอกเห็นใจ

การสรา้งความคุ้นเคยกับการใช้ชีวติในประเทศญี่ปุ่ นอาจ
ท�าให้คณุรูสึ้กกังวล แต่เรามีเจา้หน้าท่ีท่ีจะให้การสนับสนุน 
คณุและช่วยให้การเปล่ียนแปลงงา่ยขึ้น เช่นเดียวกับเจา้หน้าท่ี 
ท่ีสามารถพูดภาษาญี่ปุ่ นได้ของเรา เรายังมีเจา้หน้าท่ี
ท่ีสามารถพดูภาษาองักฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจนี ภาษา 
เวยีดนาม และภาษาอนิโดนีเซียได้ อกีทัง้ยังมีระบบท่ีช่วย
ให้มัน่ใจได้วา่นักเรยีนใหม่ท่ี ไม่มีความรูด้้านการพูดภาษา
ญีปุ่่ นจะสามารถรูสึ้กมัน่ใจและไรกั้งวลในการส่ือสารกับเรา

2 การแนะแนวส�าหรับการ
เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา

เคแอลเอ (KLA) เป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดของเคียว
ชินคอรป์อเรชั่นซ่ึงมีประสบการณ์ 45 ปีในฐานะโรงเรยีน
นอกหลักสูตรท่ีอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือนักเรยีนให้เข้าสู่
สถาบันอดุมศึกษา ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เคียวชินได้
แนะแนวนักเรยีนนับแสนคนให้เข้าสู่มหาวทิยาลัยได้ส�าเรจ็ 
ด้วยความรูแ้ละประสบการณ์ท่ี ได้จากประสบการณ์หลาย
ปีท่ีผ่านมาเราจึงได้รวบรวมทีมงานผู้เช่ียวชาญด้านการ
แนะแนวระดับอดุมศึกษาท่ีแขง็แกรง่ไวด้้วยกัน น่ีคือขอ้ดี
ของโรงเรยีนของเราซ่ึงคณุจะไม่พบในโรงเรยีนญีปุ่่ นอื่น ๆ 

4 อาจารย์ผู้สอนที่ยอด
เยี่ยม

อาจารย์ผู้สอนท่ีมีประสบการณ์สูงของเราจะให้ค�า 
แนะน�าอย่างละเอียดตามแรงจูงในและระดับทักษะ 
ส่วนตัวของคุณเพ่ือท่ีจะสนับสนุนความส�าเรจ็ของ
คณุในฐานะนักเรยีนแลกเปล่ียน พวกเขาท�างานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของนักเรยีน
ของเรา อย่างเช่นความต้องการสอบขอ้สอบส�าหรบั
นักเรยีนต่างชาติหรอืการทดสอบความช�านาญ ความ
ต้องการด�าเนินการศึกษาเฉพาะทาง ฯลฯ

7 ความน่าเชื่อถือที่จะ
ท�าให้คุณสบายใจ

บรษัิท เคียวชิน จ�ากัด เป็นบรษัิทท่ีมีความมัน่คง ซ่ึง
จดทะเบียนอยู่ในหมวดท่ีสองของตลาดหลักทรพัย์
โตเกียว เราได้รบัความน่าเช่ือถือในระดับท่ีเป็น 
ฐานรากของการจัดการท่ีสูงกวา่โรงเรยีนสอนภาษา
ญีปุ่่ นแห่งอื่นๆ เราได้เตรยีมสภาพแวดล้อมท่ีคณุจะ
สามารถผ่อนคลายและรูสึ้กมัน่ใจเม่ือคณุต้องตัง้ใจ
ในการศึกษาของคณุ

ค�าทักทายจากท่านประธาน

C O N C E P T

Kyoshin Language Academy 
Concept

การเข้าถึง

สถาบันสอนภาษาเคียวชิน

7 เหตุผลท่ีควรมา
เรียนกับเรา

เคแอลเอ (KLA) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะทางภาษาญีปุ่่ นเช่น 
เดียวกับการเอาใจใส่ "ความสามารถในการเรยีนรูด้้วยตนเอง" การใช้วธิ ี
การดัง้เดิมของเคแอลเอ (KLA) ท่ีเรยีกวา่ "การเขา้ถึง" เรามุ่งมัน่ท่ีจะส่ง 
เสรมิความอสิระของนักเรยีนของเราเพ่ือให้พวกเขาสามารถเรยีน คิด และ
ปฏิบัติด้วยตัวเอง นักเรยีนของเราจะวาด "ต้นไม้ในฝัน" ลงในสมดุโน๊ตการ
เขา้ถึงเพ่ือให้เห็นภาพความปรารถนาของพวกเขา จากน้ันพวกเขาจะเขยีน 
"เป้าหมายของการเขา้ถึง" เพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมายของพวกเขาลงในหน้า
การเขา้ถึง พวกเขาใช้วธิน้ีีในการฝึกฝนทกุวนัโดยใช้ "บันทึกการตรวจ
สอบกิจวตัรประจ�าวนั" และ "สมดุไดอารีก่ารเขา้ถึง" สมดุโน๊ตน้ียังมีขอ้มลู
ท่ีมีประโยชน์มากส�าหรบัการศึกษาต่อ
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แผนกประถมศกึษา - มัธยมศกึษาตอนต้น

Kyoto (26 โรงเรยีน)   Osaka (5 โรงเรยีน)   Nara (5 โรงเรยีน)
Shiga (25 โรงเรยีน)   Aichi (13 โรงเรยีน)
ต่างประเทศ (Dusseldorf, Munich and Guangzhou)

แผนกกวดวชิารายบุคคล

Kyoto (34 โรงเรยีน)   Shiga (20 โรงเรยีน)  Osaka (23 โรงเรยีน)
Hyogo (21 โรงเรยีน)   Nara (16 โรงเรยีน)   Aichi (16 โรงเรยีน)
Tokyo (2 โรงเรยีน)   Kanagawa (1 โรงเรยีน)   Mie (1 โรงเรยีน)
Hiroshima (2 โรงเรยีน)   Okayama (1 โรงเรยีน)
Tokushima (1 โรงเรยีน)   ต่างประเทศ (New York Harrison)

แผนกมัธยมศกึษาตอนปลาย

Kyoto (5 โรงเรยีน)   Shiga (5 โรงเรยีน)   Aichi (1 โรงเรยีน)

แผนกโรงเรยีนสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ

Kyoto (4 โรงเรยีน)   Shiga (2 โรงเรยีน)   Osaka (2 โรงเรยีน)
Hyogo (5 โรงเรยีน)   Kanagawa (4 โรงเรยีน)

แผนกการศกึษาปฐมวยั

Kyoto (1 โรงเรยีน)

แผนกแฟรนไชส์

Kyoto (9 โรงเรยีน)   Shiga (6 โรงเรยีน)   Osaka (15 โรงเรยีน)
Hyogo (4 โรงเรยีน)   Nara (3 โรงเรยีน)   Wakayama (2 โรงเรยีน)
Gifu (1 โรงเรยีน)  Aichi (27 โรงเรยีน)  Fukui (1 โรงเรยีน)  Mie (5 โรงเรยีน)
Iwate (1 โรงเรยีน)   Tokyo (4 โรงเรยีน)   Chiba (1 โรงเรยีน) 
Kanagawa (8 โรงเรยีน)   Saitama (2 โรงเรยีน)   Ibaraki (3 โรงเรยีน) 
Okayama (1 โรงเรยีน)   Hiroshima (5 โรงเรยีน)   Kagawa (1 โรงเรยีน)
Tokushima (1 โรงเรยีน)  Fukuoka (1 โรงเรยีน)  Kagoshima (3 โรงเรยีน)

แผนกการศกึษาญีปุ่่น

Tokyo (4 โรงเรยีน)   Kyoto (1 โรงเรยีน)   Aichi (1 โรงเรยีน) 
Osaka (1 โรงเรยีน)   Hyogo (1 โรงเรยีน)   Fukuoka (1 โรงเรยีน)
Ibaraki (1 โรงเรยีน)   Shiga (1 โรงเรยีน)　ต่างประเทศ (Yangon, Myanmar)

แผนกการดูแลเดก็

Kyoto (1 โรงเรยีน)   Shiga (6 โรงเรยีน)   Osaka (3 โรงเรยีน) 
Hyogo (4 โรงเรยีน)   Tokyo (19 โรงเรยีน)   Kanagawa (7 โรงเรยีน)  
Chiba (5 โรงเรยีน)   Hiroshima (3 โรงเรยีน)

เดือนมิถนุายน ค.ศ. 1975 การก่อตัง้ของเกียวโต ชินกะค ุเคียวอชิุสึ
เดือนเมษายน ค.ศ. 1981 การก่อตัง้ของเกียวโต ชินกะค ุเคียวอชิุสึ คอรป์อเรชั่น
เดือนมกราคม ค.ศ. 1997 เปล่ียนช่ือทางการค้าจาก เกียวโต ชินกะค ุเคียวอชิุสึ เป็น เคียวชิน คอรป์อเรชั่น
เดือนตลุาคม ค.ศ. 1999 บรษัิท เคียวชิน จ�ากัด จดทะเบียนอยู่ในหมวดท่ีสองของตลาดหลักทรพัย์โอซากะ
เดือนกมุภาพันธ ์ค.ศ. 2009  ก่อตัง้บรษัิทย่อยท่ีเมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจนี
เดือนธนัวาคม ค.ศ. 2010 ก่อตัง้บรษัิท โอแอลเจ จ�ากัด (OLJ) ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยแบบเต็มรูปแบบ (เปิดสถาบันสอนภาษาโอแอลเจ [OLJ])
เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2012 ก่อตัง้บรษัิท สถาบันสอนภาษาเคียวชิน จ�ากัด (เปิดสถาบันสอนภาษาเคียวชิน ชินจกุ)ุ
เดือนเมษายน ค.ศ. 2013 เปิดสถาบันการศึกษาวฒันธรรมนานาชาติโตเกียว (สถาบันสอนภาษาเคียวชิน อากิฮาบาระ)
เดือนมิถนุายน ค.ศ. 2013 เปิดโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ นท่ีนครโฮจมิินห์ ประเทศเวยีนนาม
เดือนเมษายน ค.ศ. 2014 เปิดสถาบันสอนภาษาเคียวชิน เกียวโต-เอกิมาเอะ (ปัจจบัุนคือ เกียวโต-ชูโอ)
เดือนกมุภาพันธ ์ค.ศ. 2015 เปิดโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ นท่ีเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
เดือนเมษายน ค.ศ. 2015 เร ิม่โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ นแห่งท่ีสองในเกียวโต
เดือนเมษายน ค.ศ. 2016  เปิดสถาบันสอนภาษาเคียวชิน นาโงยะ-คิตะ
เดือนมิถนุายน ค.ศ. 2016 เปิดโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ นท่ีเมืองโคเบะ จงัหวดัเฮยีวโงะ
 (เคแอลเอ โคเบะ [KLA Kobe])
เดือนธนัวาคม ค.ศ. 2016 ก่อตัง้บรษัิท ไอซีซี จ�ากัด (ICC) 
 ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยแบบเต็มรูปแบบ (เคแอลเอ มิโตะ [KLA Mito]) 
เดือนเมษายน ค.ศ. 2017  ย้ายโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ นแห่งหน่ึงจากเกียวโตไปยังโอซากะ
 (เคแอลเอ โอซากะ [KLA Osaka])
เดือนเมษายน ค.ศ. 2017  เปิดโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ นท่ีเมืองฟกูโูอกะ
 (เคแอลเอ ฟกูโูอกะ [KLA Fukuoka])
เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ก่อตัง้บรษัิท ไดนามิค บิสซิเนส คอลเลจ จ�ากัด 
 ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยแบบเต็มรูปแบบ
เดือนเมษายน ค.ศ. 2020  เปิดสถาบันสอนภาษาเคียวชิน บิวะโกะ

ไทม์ไลน์ของบริษัท (ข้อความที่ตัดตอนมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกการศึกษาญี่ปุ่น

ช่ือองค์กร:  บรษัิท เคียวชิน จ�ำกัด  
ท่ีอยู่องค์กร:  382-1 Osaka-cho Gojosagaru Karasuma-dori Shimogyo-ku Kyoto 

600-8177 Japan
ทนุจดทะเบียน: 327,890,000 เยนn
จ�ำนวนพนักงำน: 1,740 คน (พนักงำนท�ำงำนเต็มเวลำ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม ค.ศ. 2019)
ขอบเขตของธรุกิจ:  โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษำ โรงเรยีนประถมศึกษำ โรงเรยีนมัธยม

ต้นและโรงเรยีนมัธยมปลำย โรงเรยีนกวดวิชำ ห้องเรยีนกวดวิชำ
รำยบุคคล โรงเรยีนสอนภำษำอังกฤษ แฟรนไชส์กำรกวดวิชำรำย
บุคคล กำรศึกษำออนไลน์ โรงเรยีนสอนภำษำญี่ปุ่น ศูนย์ดูแลเด็ก
เล็ก "กำรเข้ำถึง" กำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์ กำรพยำบำล กำรส่ง
เสรมิอำชีพ บรกิำรด้ำนอำหำร

ภาพรวมของบริษัท

เคียวชินกรุ๊ปขยายไปยังประเทศจีน
ท่านประธานทาชิกิ ได้คาดการณ์ว่าความ
สัมพันธร์ะหวา่งประเทศญี่ปุ่ นและประเทศจีน
จะใกล้ชิดกันมากขึ้นในอนาคต 
ดังน้ัน เขาจงึพยายามสรา้งความสัมพันธท่ี์ดี
ขึ้นมากวา่ 30 ปีแล้ว เขาได้รบัแต่งตัง้ให้เป้นท่ี
ปรกึษาชั้นน�าทางด้านการวิจัยทางรฐัศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยชิงหวา 
(ปักกิง่ ประเทศจนี) ในเดือนพฤศจกิายน ค.ศ. 
2012 ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ในงาน
ประชุมการพัฒนาของชิงหวา/เคียวชิน เขาได้
จัดการสัมมนาเก่ียวกับวฒันธรรมดัง้เดิมและ
สังคมสมัยใหม่

โรงเรียน/ ส�านักงาน เคียวชินกรุ๊ป As of January 31, 2020
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ก ารแนะนำาโรงเรยีน

สถาบันสอนภาษาเคียวชิน ชินจุกุ

★
Tokyo

โรงเรยีนชินจูกุตั้งอยู่ในทาคาดะโนบาบะ 
ชินจกู ุ ท่ีขนานนามกันวา่ย่านนักศึกษาซ่ึง
มีมหาวทิยาลัยช่ือดังอย่างมหาวทิยาลัยวา
เซดะและวทิยาลัยและโรงเรยีนอาชีวศึกษา
อื่น ๆ อกีมากมาย คณุสามารถรบัขอ้มลู
อย่างงา่ยดายเก่ียวกับการสอบเขา้ อกีทัง้
ยังไปดูมหาวิทยาลัยท่ีคุณต้องการไป ได้
อกีด้วย นอกจากน้ียังมีการเตรยีมความ
พรอ้มในการสอบ EJU และผู้ท่ีต้องการเขา้
มหาวทิยาลัยสามารถสอบเขา้ได้ 100%

★
Tokyo

พ้ืนท่ีอิเคะบุคุโระและโอสึกะท่ีสถาบันสอน
ภาษาโอแอลเจ (OLJ) ตัง้อยู่เป็นเมืองท่ีมี
ชีวติชีวาและเป็นศูนย์กลางของวฒันธรรม
ย่อยของญีปุ่่ น นักเรยีนจาก 25 ประเทศทัว่
โลกก�าลังเรยีนภาษาญี่ปุ่ นอย่างต่อเน่ืองท่ี
สถาบันสอนภาษาโอแอลเจ (OLJ)
สถาบันสอนภาษาโอแอลเจ (OLJ) มุ่งเน้น
ไปท่ี "ทักษะการฟัง" และ "ทักษะการพดู" 
และมุ่งเน้นไปท่ีการได้รบั "ทักษะการส่ือสาร
ระดับสงู" และเราจดัการกับความต้องการ
ต่าง ๆ อย่างเช่น การเขา้บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวทิยาลัย อาชีวศึกษา หรอืการหางาน

 ใช้เวลาเดิน 12 นาที จาก
　สถานีรถไฟญีปุ่่ นอิเคะบุคโุระ
 ใช้เวลาเดิน 9 นาที จากสถานี

　รถไฟญีปุ่่ นโอสึกะ 
 ใช้เวลาเดืน 5 นาที จากสถานีมุ

　โคฮาระ สายโทเดนอาราคาวะ

การเขา้ถึง

สถาบันสอนภาษาโอแอลเจ (OLJ)

  ใช้เวลาเดิน 10 นาที จากสถานี
รถไฟญีปุ่่ นทาคาดะโนบาบะ
  ใช้เวลาเดิน 7 นาที จากสถานี
โตเกียวเมโทร ทาคาดะโนบาบะ
  ใช้เวลาเดิน 4 นาที จากสถานี
โตเกียวเมโทร นิชิ-วาเซดะ

การเขา้ถึง
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สถาบันสอนภาษาเคียวชิน เกียวโต ชูโอ

สถาบันสอนภาษาเคียวชิน โอซากะ

★
Kyoto

★
Osaka

โอซากะเป็นมหานครท่ีมีชีวิตชีวามากใน
ใจกลางของญีปุ่่ นตะวนัตก มีมหาวทิยาลัย
และโรงเรยีนอาชีวศึกษาให้เลือกมากมาย เรา
ยังรบันักเรยีนระยะสัน้จาก 10 ประเทศอกี
ด้วย มีการสัมภาษณ์รายบุคคลกับนักเรยีน
เป็นประจ�าและง่ายต่อการให้ค�าปรึกษา
เก่ียวกับหลักสตูรและชีวติประจ�าวนั เรา
วางแผนกิจกรรมเสรมิทกุ ๆ เดือน คณุยัง
สามารถเพลิดเพลินกับการท�าอาหารอย่าง 
"ทาโกะยากิ" หรอื "เก้ียวปลาหมึก" ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของโอซากะ

เมืองเกียวโตมีมรดกโลกและวัฒนธรรม
ดัง้เดิมมากมาย และยังเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะ
ย่านนักศึกษาซ่ึงมีมหาวทิยาลัยท่ีมีช่ือเสียง
หลายแห่งอยู่ใกล้ๆ กัน ท่ีโรงเรยีนเกีย
วโต ชูโอ นักเรยีนจาก 20 ประเทศเรยีนรู ้
วฒันธรรมญีปุ่่ นและพัฒนา "ทักษะการ 
ส่ือสารภาษาญีปุ่่ น" ของพวกเขาด้วยการ 
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีมีเอกลักษณ์ 
ในเกียวโต และมีปฏิสัมพันธกั์บคนญีปุ่่ น  
นอกจากน้ี ยังมีการเตรยีมความพรอ้มใน 
การสอบ EJU อกีด้วย อกีทัง้ยังมีหลักสตูร
ส�าหรบัผู้สมัครมหาวทิยาลัยศิลปะด้วย

 ใช้เวลาเดิน 19 นาที จาก
　สถานีรถไฟญีปุ่่ นเกียวโต
 ใช้เวลาเดิน 2 นาที จากสถานี

　รถไฟใต้ดินโกโจ

การเขา้ถึง

 ใช้เวลาเดิน 3 นาที จาก
　สถานีรถไฟใต้ดินนากาอิการเขา้ถึง
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★
Biwako

สถาบันสอนภาษาเคียวชิน โคเบะ

★
Kobe

สถาบันสอนภาษาเคียวชิน นาโงยะ คิตะ

★ Nagoya

นาโงยะเป็นเมืองมหานครท่ีใหญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศญีปุ่่ น
รองจากโตเกียวและโอซากะ ถึงแม้วา่จะอยู่ใกล้กับเมืองใหญ ่แต่
โรงเรยีนอยู่ในย่านท่ีพักอาศัยและมีค่าครองชีพท่ีต�า่ โรงเรยีน บ้าน
พัก และสถานท่ีท�างานจะอยู่ในชุมชนเดียวกัน และงา่ยต่อการเร ิม่
ต้นชีวติใหม่ มีนักเรยีนจ�านวนมากท่ีต้องการไปเรยีนท่ีโรงเรยีน
อาชีวศึกษาหรอืมหาวทิยาลัย และมันเป็นโรงเรยีนท่ีมีชีวติชีวา

โรงเรยีนบิวะโกะเป็นโรงเรยีนใหม่ล่าสุดของเคแอลเอ
กรุป๊ (KLA) ใช้เวลาเพียง 17 นาทีในการเดินทางโดย
รถไฟจากเมืองโบราณของเกียวโต มีรา้นค้าทกุอย่างท่ี
จ�าเป็นส�าหรบัการใช้ชีวติประจ�าวนัอยู่รอบ ๆ สถานี เรา
สนับสนุนความฝันของผู้ท่ีต้องการท�างานในประเทศ 
ญี่ปุ่ นในฐานะ "โรงเรยีนสอนภาษาญี่ปุ่ นเพ่ือการะ
ประกอบอาชีพ"

โคเบะเป็นเมืองท่ีคุณสามารถเพลิดเพลินกับทั้งทะเลและภูเขา 
ท่ีโรงเรยีนโคเบะไม่เพียงแต่คุณจะได้เรยีนรูภ้าษาญี่ปุ่ น แต่
จะได้ค�าแนะน�าท่ีดีเก่ียวกับการใช้ชีวิตประจ�าวันและการเข้า
มหาวทิยาลัยหรอืวทิยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่ นอีกด้วย ผู้ส�าเรจ็
การศึกษาจ�านวนมากศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นทัว่ประเทศญี่ปุ่ น
ตามท่ีพวกเขาหวังไว้และสามารถได้งานท�าหลังจากส�าเรจ็การ
ศึกษาและประสบความส�าเรจ็ในสาขาอาชีพของตน

สถาบันสอนภาษาเคียวชิน บิวะโกะ

 ใช้เวลาเดิน 3  นาที จากสถานี รถไฟญีปุ่่ นโคโชจิการเขา้ถึง

 ใช้เวลาเดิน 5  นาที จากสถานีรถไฟญีปุ่่ นเซตะการเขา้ถึง

 ใช้เวลาเดิน 12  นาที จากสถานีฮันชิน โออิชิ
 ใช้เวลาเดิน 17 นาที จากสถานีรถไฟญีปุ่่ นรอ็คโคมิจิ
 ใช้เวลาเดิน 1 นาที จากป้ายรถบัสโชกนุโดริ

การเขา้ถึง
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สถาบันสอนภาษาเคียวชิน มิโตะ

★
Mito

สถาบันสอนภาษาเคียวชิน ฟูกูโอกะ

★Fukuoka

สถาบันการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติโตเกียว 
(โรงเรียนอากิฮาบาระ) วิทยาลัยธุรกิจไดนามิก (โรงเรียนดีบีซี [DBC])

โรงเร ียนดีบีซีสามารถเข้าถึงได้ง่ายจาก
สนามบิน เราได้ให้การสนับสนุนส�าหรบั
การเข้าสู่สถาบันการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น
และเพ่ือการจา้งงาน

โรงเรยีนอากิฮาบาระตั้งอยู่ใกล้กับอาซากูซะ
และอากิฮาบาระ นักเรยีนจากจีนแผ่นดิน
ใหญ่ก�าลังศึกษาเพ่ือเข้าสู่สถาบันการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น

★
Tokyo

★
Tokyo

โรงเรยีนฟกูโูอกะใช้เวลาในการเดินทางโดยรถบัส 30 นาทีจากฮากาตะและ
คณุสามารถมีสมาธใินการเรยีนในสภาพแวดล้อมท่ีเขยีวชอุม่และผ่อนคลาย 
หลักสตูรท่ีได้เอาการปฏิบัติมารวมเขา้ด้วยกันมีเป้าหมายเพ่ือ "การใช้ภาษา
ญีปุ่่ นในภาคปฎิบัติ" และเราก�าลังท�างานให้นักเรยีนได้ด�าเนินชีวติได้อย่าง 
ราบรืน่ในประเทศญีปุ่่ น และแนะน�าพวกเขาให้เขา้เรยีนสถาบันการศึกษา
ในระดับท่ีสงูขึ้นและแนะน�าสถานท่ีส�าหรบัท�างานพารท์ไทม์ นักเรยีนได้มี
โอกาสเขา้รว่มงานเทศกาลท้องถิน่และได้มีปฏิสัมพันธกั์บคนในท้องถิน่

โรงเรยีนมิโตะตั้งอยู่ในเมืองหลวงของจังหวัดอิบารากิและ 
ตัง้อยู่ใกล้กับสถานีมิโตะ มีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและห้างสรรพ 
สินค้าอยู่รอบ ๆ สถานีซ่ึงสะดวกส�าหรบัชีวติประจ�าวนั  
นอกจากน้ีในชั้นเรยีนภาษาญีปุ่่ น เรายังจดัให้มีประสบการณ์
ทางวฒันธรรมของญีปุ่่ นท่ีหลากหลายอกีด้วย

 ใช้เวลาเดิน 6 นาที จากสถานีรถไฟญีปุ่่ นมิโตะการเขา้ถึง

 ใช้เวลาเดิน 16 นาที จากสถานีรถไฟญีปุ่่ นอมิุ
 ใช้เวลาเดิน 2 นาที จากป้ายรถบัสอาคาอิเดะ
 ใช้เวลาเดิน 9 นาที จากป้ายรถบัสอมิุฮะจมัิง

การเขา้ถึง

  ใช้ใช้เวลาเดินทาง 1 นาที 
จากสถานีครุามาเอะ บนเส้น
ทางรถไฟใต้ดินสายโทเออิ
และอา ซากซูะ

การเขา้ถึง
 ใช้เวลาเดินทาง 3 นาที จากสถานี

　รถไฟญีปุ่่ นเคเซนิปโปริการเขา้ถึง
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การเข้าใจถึงสภาพการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
นักเรยีนท่ีสถาบันสอนภาษาเคียวชินมีเป้าหมายท่ีหลากหลาย ถึงแม้เป้าหมายของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 
"ต้องการเขา้เรยีนวทิยาลัย/ บัณฑิตวทิยาลัย" หรอื "ต้องการหางาน" แต่นักเรยีนท่ีเรยีนภาษาญีปุ่่ นทกุคนจะต้องสรา้งรากฐานท่ี
มัน่คง สถาบันสอนภาษาเคียวชินได้มีหลักสตูรท่ีไม่เพียงแต่ส�าหรบันักเรยีนท่ีก�าลังมองหาความก้าวหน้าทางวชิาการ แต่ยังเพ่ือ
ส�าหรบันักเรยีนท่ีต้องการได้รบัทักษะการส่ือสารท่ีดีขึ้นด้วย ในการสนับสนุนเพ่ือให้บรรลุเุป้าหมายของนักเรยีนและพัฒนาทักษะ
ภาษาญีปุ่่ น เราจงึมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ใจสภาพการเรยีนรูข้องนักเรยีนผ่านชั้นเรยีนปกติและบทเรยีนแบบตัวต่อตัว

สถาบันสอนภาษาเคียวชินมีครูผู้ สอนท่ี มี 
ประสบการณ์และได้รบัการรบัรอง ครูบางคนก็มี 
ส่วนรว่มในการผลิตและเผยแพรคู่่มือการศึกษา
ภาษาญีปุ่่ น หลักสตูรของเราถกูสรา้งขึ้นโดยบุคคล
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสงู เจา้หน้าท่ีของเรา
หลายคนมีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ 
ดังน้ันพวกเขาจึงสามารถให้ค�าแนะน�าในมุมมอง
ของนักเรยีนได้

นักเรยีนส่วนใหญ่ท่ีสถาบันสอนภาษาเคียวชินพยายามท่ีจะเข้าเรยีนต่อในระดับ
บัณฑิตวทิยาลัย วทิยาลัย หรอืโรงเรยีนอาชีวศึกษาของประเทศญีปุ่่ น ในฐานะท่ี
เป็นหน่ึงในโรงเรยีนกวดวชิาชั้นน�าในประเทศญีปุ่่ น เคียวชินจะใช้ความรูท่ี้มีเพ่ือ 
สนับสนุนส่งเสรมินักเรยีนท่ีต้องการจะสอบ EJU เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ
อดุมศึกษา ส�าหรบัผู้ท่ีศึกษาต่อบัณฑิตวทิยาลัย เราจะแบ่งปันความรูข้องเราเก่ียวกับ
การสอบเขา้และช่วยคณุท�าแผนการวจิยัเพ่ือท�าให้ความต้องการของคณุเป็นจรงิได้

ทักษะการส่ือสารภาษาระดับสูงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรบัผู้ท่ีก�าลังมองหางานใน
ประเทศญีปุ่่ นหรอืต้องใช้ภาษาญีปุ่่ นในการท�างาน ท่ีสถาบันสอนภาษาเคียวชิน 
เราได้จัดท�าหลักสูตรมาตรฐานซ่ึงส่งเสรมิทักษะการส่ือสารภาษาญี่ปุ่ นระดับสูง 
นอกจากน้ีเรายังสอนนักเรยีนของเราเก่ียวกับวธิค้ีนหานายจา้งท่ีมีศักยภาพและ
การเขยีนประวติัส่วนตัวให้น่าสนใจ เรายังเสนอการทดลองการสัมภาษณ์เพ่ือ
เป็นการเตรยีมตัวอกีด้วย

การสอบผ่าน JLPT สามารถช่วยคณุในการหางาน การได้ขึ้นเงนิเดือน การได้
เล่ือนขัน้ การได้รบัการรบัรอง และได้หน่วยกิตหลักสตูรของวทิยาลัย สถาบัน
สอนภาษาเคียวชินได้รวมเอากลยุทธข์อง การจดัสอบเพ่ือประเมินความสามารถ
ในการใช้ภาษาญีปุ่่ น JLPT ไวใ้นหลักสตูรมาตรฐาน

ส�าหรบัผู้ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความก้าวหน้าทางวชิาการ

ส�าหรบัผู้ท่ีต้องการหางาน

ส�าหรบัผู้ท่ีต้องการเพิม่ทักษะและการได้ใบรบัรอง

บทเรียน

ครูผู้สอน

หลักสูตร

การสนับสนุน

หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรส�าหรบัผู้ท่ีมีวซ่ีานักเรยีนท่ี
มีอายุตัง้แต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี เป็นการมุ่งเน้นไปท่ีการ
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่ นส�าหรบันักเรยีนท่ีต้องการ
เขา้เรยีนในโรงเรยีนอาชีวศึกษา มหาวทิยาลัย หรอื
บัณฑิตวทิยาลัย หรอืต้องการได้รบัการจา้งงาน

หลักสูตรการศึกษาต่อ
ต่างประเทศระยะยาว

ส�าหรบัพ่อแม่/ ผู้ปกครองในประเทศบ้านเกิดของ 
พวกเขา จะมีการรายงานผล บันทึกการเขา้เรยีน
และประเด็นอื่น ๆ ของนักเรยีนอยู่เป็นระยะ ๆ

การรายงานผลอย่าง
สม�่าเสมอ

เราให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการศึกษาต่อหรือการ
พัฒนาทางอาชีพ เรามีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในโรงเรยีนขนาดใหญเ่พ่ือสนับสนุนการสอบ EJU 
ให้ค�าแนะน�าแผนการวจิยั และฝึกการสัมภาษณ์

สนับสนุนการศึกษาต่อ
เนื่อง/ การจ้างงาน

คุณสามารถลงทะเบียนส�าหรบังานพารท์ไทม์ได้ท่ีโรงเรยีน 
เราให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับทกุอย่างตัง้แต่ขัน้ตอนการแจ้งไปยัง
หน่วยงานราชการทันทีท่ีนักเรยีนเดินทางมาถึง ไปจนถึงเร ือ่ง
เก่ียวกับธนาคารและโทรศัพท์มือถือ ไปจนถึงขัน้ตอนการต่อ
อายุวซ่ีา ยิง่ไปกวา่น้ัน คณุสามารถพดูคยุเก่ียวกับขอ้กังวล
ต่างๆ ท่ีคณุมีท่ีเก่ียวกับชีวติการเป็นนักเรยีนในประเทศญีปุ่่ น

งานพาร์ทไทม์/ 
แนะแนวการใช้ชีวิต

ส�าหรับผู้ ท่ีมาจากประเทศหรือภูมิภาคท่ีมี
มาตรการยกเวน้วซ่ีา นักเรยีนท่ีมีวซ่ีาระยะสั้น
ตัง้แต่ 2 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ได้เรยีนควบคู่ไป
กับวซ่ีานักเรยีนระยะยาว

หลักสูตรการศึกษาต่อ
ต่างประเทศระยะสั้น

ส�าหรับผู้ ท่ี มีวี ซ่ าระยะสั้นและผู้ ท่ีอาศัยอยู่ ใน
ประเทศญีปุ่่ นแล้ว เรามีหลักสตูรภาษาญีปุ่่ นแบบ
ตัวต่อตัวให้บรกิาร นักเรยีนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
เน้ือหาของหลักสตูรตามความต้องการ

การให้ค�าปรึกษาราย
บุคคล

 หลักสูตรการเรยีนการสอน
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สถาบันสอนภาษาเคียวชินมีส่ือการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่ นจ�านวนมาก และใช้ส่ือการสอนท่ีตอบสนองความต้องการเฉพาะ
ของนักเรยีนแต่ละคน รวมไปถึงทักษะการสนทนารายวนั คู่มือการศึกษาส�าหรบั EJU และการหางานนอกจากส่ือการเรยีน
การสอนแล้วยังมีการใช้หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และบทความในวารสารในการเรยีนรู ้ ห้องสมดุของโรงเรยีนมีหนังสือภาษา
ญีปุ่่ นมากมายส�าหรบันักเรยีน หนังสือพิมพ์ ขอ้มลูส�าหรบัวทิยาลัย ขอ้มลูการสมัครส�าหรบัวทิยาลัยและบัณฑิตวทิยาลัย 
หนังสือการต์นูมังงะ และนวนิยายในภาษาญีปุ่่ นมีให้ส�าหรบันักเรยีน

สถาบันสอนภาษาเคียวชินมีสภาพแวดล้อมทางการเรยีนท่ีดีท่ีสุดส�าหรับ
นักเรยีนโดยผสมผสานส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านมัลติมีเดีย การแสดง
บทบาทสมสมติท่ีมาพรอ้มด้วยเสียงและการอัดวดีิโอฉากการสนทนาจะท�าให้
ประสิทธภิาพการเรยีนรูเ้พิม่ขึ้น เรามีรูปแบบห้องเรยีนท่ีแตกต่างเพ่ือตอบ
สนองความต้องการของนักเรยีนแต่ละคน ส�าหรบันักเรยีนท่ีก�าลังมองหาความ
ก้าวหน้าทางวชิาการ เราใช้ห้องเรยีนในรูปแบบห้องบรรยาย ในขณะท่ีนักเรยีน
ท่ีต้องการเน้นทักษะการสนทนาจะได้เรยีนในห้องเรยีนท่ีมีการจัดโต๊ะเป็นรูปตัว
ยูเพ่ือความให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น

การวัดระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นระดับมาตรฐาน

JLPT ระดับ
มาตรฐาน

ค�าศัพท์คันจิระดับ
มาตรฐาน

8 ระดับสงูสดุ

สามารถเข้าใจหัวข้อโดยทั่วไปท่ีหลากหลายรวม
ถึงเร ือ่งการเมือง เศรษฐศาตร ์ กฎหมาย และ
สถานการณ์ระหวา่งประเทศ สามารถพดูน�าเสนอ
และกล่าวสุนทรพจน์ในลักษณะท่ีจะไม่ท�าให้คน
ญีปุ่่ นรูสึ้กอดึอดัได้

N1

ค�าศัพท์ : 12000
คันจ ิ: 2000

7 ระดับสงู
2

สามารถเข้าใจหัวข้อท่ีเก่ียวกับเร ือ่งทางสังคมและ
หัวข้อท่ีคณุสนใจละสามารถอภิปรายในลักษณะที่
คนญีปุ่่ นยอมรบัได้

ค�าศัพท์ : 10000 
คันจ ิ: 1600

6 ระดับสงู
1 

สามารถเข้าใจประเด็นส�าคัญโดยรวมและการ
สนทนาเก่ียวกับหัวข้อท่ีคณุสนใจและสามารถพูด
คยุเก่ียวกับประเด็นเก่ียวกับสังคมทัว่ไป

N2

ค�าศัพท์ : 7000 
คันจ ิ: 1300

5 ระดับกลาง 
2

สามารถเข้าใจสาระส�าคัญของเน้ือหาใจความ
ท่ีค่อนข้างจรงิจังท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวัน
จากรายการขา่ว หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และ
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีว่กับเร ือ่ง
ทางสังคมทัว่ไปได้

ค�าศัพท์ : 5000
คันจ ิ: 1000

4 ระดับกลาง 
1

สามารถเข้าใจการสนทนาท่ีค่อนข้างรวดเร็ว 
สามารถใช้เหตุผลตามการเปรยีบเทียบในการ
ท�าความเขา้ใจกับค�าท่ียังไม่เขา้ใจ สามรถปรบัการ
สนทนากับสถานการณ์และคู่สนทนาได้

N3

ค�าศัพท์ : 4000
คันจ ิ: 800

3 ระดับกลาง
ตอนต้น

สามารถมีบทสนทนาปกติ ได้อย่างอิสระและ
สามารถสนทนาได้ในขณะท่ีมีการแสดงทัศนคติ
อย่างสม�า่เสมอ

ค�าศัพท์ : 3000
คันจ ิ: 600

2 ระดับเริม่ต้น
2 

เขา้ใจในการสนทนาทัว่ไปในระดับหน่ึง สามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลของตัวเองใน
ประโยคท่ีซับซ้อนได้

N4
N5

ค�าศัพท์ : 2000
คันจ ิ: 300

1 ระดับเริม่ต้น
1

เข้าใจในการทักทายมาตรฐานและประโยคสัน้ ๆ 
สามารถสนทนาทัว่ไปในประโยคงา่ย ๆ ได้

ค�าศัพท์ : 1000
คันจ ิ: 200

ห้องเรียน

เนื้อหาและสื่อ
การเรียน
การสอน

การให้ค�าปรึกษาราย
บุคคล
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ท�าไม ต้องเลือก

เคียวชิน

ด้วยประสบการณ์ด้านการศึกษาและการ
แนะแนวอาชีพกว่า 45 ปี กับเรื่องราวความ
ส�าเร็จนับแสนเรื่อง

■ จดุแขง็ของเคแอลเอ (KLA) ในด้านวชิาการและแนะแนวอาชีพ

ทีมท่ีปรกึษามืออาชีพ
เคแอลเอ (KLA) มีทีมท่ีปรกึษาแนะแนวและเป็นสมาชิกของเคียวชินกรุป๊ หน่ึงในธรุกิจการศึกษาท่ี
ใหญท่ี่สดุในประเทศญีปุ่่ น นอกจากการให้ค�าปรกึษาทางด้านวชิาการแล้ว ยังมีการแนะแนวอาชีพอย่าง
ครอบคลมุอกีด้วย

ค�าแนะน�าด้านวชิาการและแนะแนวอาชีพท่ีหลากหลาย
เคแอลเอ (KLA) จดัวชิาเลือกพิเศษและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการสอบ EJU วธิกีารเขยีนรายงาน และ
หัวข้อส�าคัญในการสัมภาษณ์ส�าหรบันักเรยีนท่ีต้องการความก้าวหน้าทางด้านวชิาการ เคแอลเอ 
(KLA) ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับวธิกีารเขยีนประวติัย่อและสอนมารยาททางธรุกิจส�าหรบันักเรยีนท่ีก�าลัง
มองหางานท�า นอกจากน้ีเคแอลเอ (KLA) ยังจดัให้มีทดลองการสัมภาษณ์และให้โอกาศในการให้ค�า
ปรกึษาเป็นรายบุคคล นักเรยีนสามารถอธบิายเป้าหมย โต้ตอบกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมท่ีดีเย่ียม
และบรรลเุป้าหมายการเติบโตของตนเอง

โปรแกรม EJU
EJU คือการทดสอบท่ีส�าคัญส�าหรบัการสมัครเขา้เรยีนวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยของญีปุ่่ น เจา้หน้าท่ีของ
เราวเิคราะห์ค�าถามในขอ้สอบเพ่ือก�าหนดกลยทุธใ์นการท�าให้ได้คะแนนสงูอย่างมีประสิทธภิาพ 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

การสอบ
เข้าโรงเรยีน
อาชีวศึกษา

การสอบ
เข้าโรงเรยีน
อาชีวศึกษา

ความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเข้าสู่

เคแอลเอ (KLA)
เดือนที่รับเข้าเรียนและการบรรลุเป้าหมาย ระยะเวลา เนื้อหาหลักสูตร

สอบผา่น 
JLPT N1

มกราคม
เขา้เรยีนบัณฑิตวทิยาลัยหลังจากเรยีน 1 ปีกับอกี 3 เดือน
กรกฎาคม
เขา้เรยีนบัณฑิตวทิยาลัยหลังจากเรยีน 1 ปี 9 เดือน 
หรอืเขา้เรยีนมหาวทิยาลัยหลังจากเรยีน 9 เดือน

7 
เดือน

□ ความเขา้ใจและการอา่น
□ การแต่งประโยคและการน�าเสนอ
□ วชิาการ ธรุกิจ ญึ่ปุ่ น
□ การอภิปรายแบบโต๊ะกลม

สอบผา่น 
JLPT N2

เมษายน
เข้าเรยีนบัณฑิตวทิยาลัยหรอืมหาวทิยาลัยหลังจากเรยีน 
1 หรอื 2 ปี หรอืเขา้เรยีนมหาวทิยาลัยหลังจากเรยีน 1 ปี
ตลุาคม
เขา้เรยีนโรงเรยีนอาชีวศึกษาหลังจากเรยีน 6 เดือน หรอืเขา้เรยีน
บัณฑิตวทิยาลัยหรอืมหาวทิยาลัยหลังจากเรยีน 1 ปี 6 เดือน

6 
เดือน

□ หลักสตูรพิเศษส�าหรบั JLPT N1
□ ความเขา้ใจและการอา่น
□ การแต่งประโยคและการน�าเสนอ

สอบผา่น 
JLPT N3

มกราคม
เขา้เรยีนโรงเรยีนอาชีวศึกษาหลังจากเรยีน 1 ปี 3 
เดือน หรอืเขา้เรยีนบัณฑิตวทิยาลัยหรอืมหาวทิยาลัย
หลังจากเรยีน 2 ปี 3 เดือน
กรกฎาคม
เขา้เรยีนโรงเรยีนอาชีวศึกษาหลังจากเรยีน 9 เดือน 
หรอืเข้าเรยีนบัณฑิตวทิยาลัยหรอืมหาวทิยาลัยหลัง
จากเรยีน 1 ปี 9 เดือน 

3 
เดือน

□ ไวยากรณ์และรูปแบบประโยค
□ การแต่งประโยค
□ การเขยีนตามค�าบอก
□ หลักสตูรพิเศษส�าหรบั JLPT N2

สอบผา่น 
JLPT N4

เมษายน
เขา้เรยีนโรงเรยีนอาชีวศึกษาหลังจากเรยีน 1 ปี หรอืเขา้
เรยีนบัณฑิตวทิยาลัยหรอืมหาวทิยาลัยหลังจากเรยีน 2 ปี

2 
เดือน

□ ค�ากรยิา ค�าคณุศัพท์และรูปแบบประโยค
□ หลักสตูรพิเศษส�าหรบั JLPT N3

สอบผา่น 
JLPT N5

ตลุาคม
เขา้เรยีนโรงเรยีนอาชีวศึกษาหลังจากเรยีน 1 ปี 6 เดือน

6 
เดือน

□ บทน�า
□ ตัวอกัษรฮิรางานะ คาตาคานะ
□ คันจพ้ืินฐาน
□  ค�ากรยิา ค�าคณุศัพท์และรูปแบบ
ประโยค

□ การฝึกหัดการสนทนา
□ การฝึกหัดการฟังระดับเร ิม่ตน้ ตลุาคม

เขา้เรยีนโรงเรยีนอาชีวศึกษาหลังจากเรยีน 1 ปี 6 เดือน

การสอบเข้า
มหาวทิยาลัย②

การสอบเข้า
มหาวทิยาลัย②

การสอบเข้าบัณฑิต
วทิยาลัย②

การสอบเข้าบัณฑิต
วทิยาลัย②

เร ิม่ตัง้แต่การสอบเขา้ไปสูก่ารศึกษาในระดับ
ท่ีสงูขึน้ (ตัวอย่างทัว่ไป)

EJU
(มิ ถุนายนและพฤศจิ กายน)

JLPT
 (กรกฎาคมและธันวาคม)

ความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย

ชว่งเวลาส�าหรบั
ขอ้มูลดา้นความ
กา้วหนา้ทาง
ว ชิาการ

คณาจารย์และศิษย์เก่าจะถูกเชิญมาเพ่ือ
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันของตน 
หรอืมีการจัดเวทีเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์
ส่วนตัวเ ก่ียวกับความก้าวหน้าทางด้าน
วชิาการ

การใหค้�าแนะน�า
เปน็รายบุคคล

ความก้าวหน้าทางวชิาการและแผนการเรยีน
รู ้ ได้ร ับการปรับแต่งตามทักษะและความ
ก้าวหน้าของนักเรยีนแต่ละคน

การฝ กึจ�าลองการ
สัมภาษณ์

นั ก เ ร ี ย น ฝึ ก ฝน ทั ก ษ ะ ก า ร รั บ มื อ กั บ
สถานการณ์อย่างเหมาะสมโดยการฝึก
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบซ�้าไปซ�้ามา

เรายังมีห้องเรยีนเพ่ือเตรยีมความพรอ้มส�าหรบั
การสอบ EJU ซ่ึงจ�าเป็นส�าหรบัการเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษา ส�าหรบันักเรยีนท่ีต้องการไป
เรยีนต่อบัณฑิตวทิยาลัย เราสามารถใหค�าแนะน�า
อย่างละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนของประเทศญี่ปุ่ น 
การวางแผนการวจิยั และวธิกีารท�าการติดต่อ

แผนส�าหรบัการ
สอบ EJU ภาค
ภาษาอังกฤษ

การสอบเข้าบัณฑิต
วทิยาลัย①

การสอบเข้าบัณฑิต
วทิยาลัย①

การสอบเข้า
มหาวทิยาลัย①

The University of Tokyo Kyoto University
Osaka University Nagoya University
Hokkaido University Kyushu University
Hitotsubashi University
Tokyo Institute of Technology
University of Tsukuba
Tokyo University of Foreign Studies
Tokyo Metropolitan University
Yokohama National University

Waseda University Keio University
Sophia University Aoyama Gakuin University
Nihon University Meiji University
Tokyo University of Science
Gakushuin University Chuo University 
Ritsumeikan University Doshisha University

 ด้ านวชิาการและการประกอบอาชีพ
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7:00

8:00

9:15〜12:15

12:45

14:00〜18:00

19:00

21:00〜23:00

23:00

ต่ืนนอน 
ทานอาหารเชา้
ไปโรงเรยีน
ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีเดินไปโรงเรยีน เป็นการ
ออกก�าลังกายตอนเช้าท่ีดี 

ห้องเรยีน
ครูน� า เสนอห้องเร ียนโดยให้ข้อมูลด้วยความ
สนุกสนาน ในเคแอลเอ (KLA) เราให้ความส�าคัญไม่
เพียงแค่สอนภาษาญีปุ่่ นส�าหรบัการสอบเท่าน้ัน แต่
ยังรวมถึงค�าและวลีท่ีสามารถใช้ได้ทกุวนัอกีด้วย

ทานอาหารกลาง
วนักับเพ่ือน
ไปท่ีร้านสะดวกซ้ือ
ใกล้โรงเรยีน

งานพารท์ไทม์
ฉันท�างานท่ีรา้นอาหาร 
2 วนัในช่วงระหวา่งสัปดาห์และวนัหยุดสดุสัปดาห์

กลับบ้าน 
ทานอาหารเย็น
ฉันท�าอาหารเย็นด้วยตัวเอง

เรยีน
โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อย่างยิง่ถ้าช่วง
ใกล้สอบ อา่น
หนังสือจนดึก

เขา้นอน

ตัวอย่ำงของตำรำงเวลำรำยปีตัวอย่ำง ของตำรำงเวลำรำยวัน

เมษายน
เข้าสู่เคแอลเอ (KLA) (เร ิม่ต้น
จาก N3) พิธีเปิดเทอมเม่ือดอก
ซากรุะญีปุ่่ นบาน เร ิม่ต้นชวีติใหม่

พฤษภาคม 
สัปดาห์ทองเป็นวันหยุดยาวครัง้
แรกหลังจากเขา้เรยีน คนจ�านวน
มากเดินทางไปเท่ียวแบบสัน้ ๆ

มิถนุายน
สอบ EJU

กรกฎาคม
สอบ JLPT N2
รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกับการศึกษาต่อ

สิงหาคม
คนจ�านวนมาไปเท่ียวในช่วงวนัหยุดฤดรูอ้น 
ท�างานพารท์ไทม์ในช่่วงวนัหยุดยาว

กันยายน
เตรยีมตัวเพ่ือการศึกษาต่อเร ิม่ต้นอย่างเป็นทางการ
การประกวดสุนทรพจน์ของเค
แอลเอกรุป๊ (KLA) ถกูจดัขึ้น

ตลุาคม
ฤดูรอ้นของญี่ปุ่ นส้ินสุดลงและอุณ
ภมิูก็เร ิม่เย็นลง

พฤศจกิายน
สอบ EJU ครัง้ท่ีสอง

ธนัวาคม
สอบ JLPT ครัง้ท่ีสอง

มกราคมถึงกมุภาพันธ ์
ทบทวนทักษะภาษาญี่ปุ่ น
เพ่ือการศึกษาต่อ

มีนาคม
สำาเรจ็การศึกษาพรอ้ม ๆ กันกับเพ่ือนๆ 
นานาชาติท่ีคณุใช้เวลารว่มกันในปีท่ีผ่านมา

8:00

10:30〜13:30

14:00〜17:00

17:00〜19:00

19:30

20:00〜22:00

23:00

ต่ืนนอน 
ทานอาหารเชา้
งานพารท์ไทม์
ในวนัหยุดสดุสัปดาห์ บางครัง้ฉันก็ท�างานตัง้แต่เช้า

ไปรา้นอนิเมะในอากิฮาบาระ
ฉันไปท่ีรา้นอานิเมะกับเพ่ือนและซ้ือของจากอนิ
เมะท่ีฉันชอบ

คาราโอเกะ
ฉันชอบคาราโอเกะ
ดังน้ันจึงไปกับเพ่ือน 
ๆ บ่อย ๆ เพ่ือรอ้ง
เพลงภาษาญีปุ่่ น

กลับบ้าน 
ทานอาหารเย็น
กลับบ้านและทาน
อาหารเย็น

เรยีน
เตรยีมตัวส�าหรบั
ก า ร บ้ า น แ ล ะ
ห้องเร ียนในวัน
พรุง่น้ี

เขา้นอน

วันหยุดสุดสัปดาห์

ไปโรงเรี ยน

ตั  วอย่างของชวีตินักศึกษานานาชาติ
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มีสถานท่ีมากมายให้สัมผัสกับประสบการณ์ทางวฒันธรรมญีปุ่่ นในทกุภมิูภาคของประเทศญีปุ่่ น นอกจากการเรยีนใน
ห้องเรยีนแล้ว ยังมีโอกาสท่ีจะได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรยีนรูน้อกหลักสตูร และมีปฏิสัมพันธกั์บนักเรยีนนอกห้องเรยีน
นอกจากน้ียังมีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธกั์บนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาวทิยาลัยญีปุ่่ น เรามาสรา้งความ
ทรงจ�าท่ีน่าจดจ�าท่ีเคแอลเอ (KLA) กันเถอะ

Memories Album

ประสบการณ์ด้านศิลปะเซรามิก

ประสบการณ์การท�าเส้นโซบะ

พิธีชงชา

Exchange program with Japanese 
high school students
โครงการแลกเปลี่ยนกับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายชาวญี่ปุ่น

เทศกาลช่างทอผ้า

การอภิปรายกับนักศึกษาวิทยาลัยญี่่ปุ่น

เป็นภาษาญี่ปุ่น

 ป ระสบการณ์ทางวฒันธรรม/ การแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ

การท�าสมาธิแบบเซน

การย้อมผ้าแบบยูเซ็น
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โ ต เ กี ย ว เ ก ี ย ว โ ต

การเดินทาง
ไปเที่ยวดิสนีย์
แลนด์

เลน่โบว์ล ิง่

ฤดูใบไม้ร่วง

ชมดอกซากุระ

ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม 
(สวมชุดยูกาตะ)

การเดินทางสู่ภูเขาฟูจิ

การอภิปรายกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

ปาร์ตี้บาร์บีคิว

ประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น

พิธีชงชา

การเดินทางไกลด้วยเท้า

การเดินทางไปอาราชิยามะ

ท�าขนมหวานญี่ปุ่น

ปาร์ตี้บาร์บีคิว การเดินทางไกลด้วยเท้า

ประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรม (การ
เต้นร�าแบบญี่ปุ่น)

เทศกาลอาโออิ

สเก็ตน�้าแข็ง

ทกุ ๆ สามเดือนเราจะมีกิจกรรมโรงเรยีน ดังน้ันพวกเรามาสนุกกับกิจกรรมรว่มกับเพ่ือนรว่มชั้นกันเถอะ

 กิ  จกรรมของโรงเรยีน

Apr.

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

May
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ฉันเรยีนท่ีโรงเรยีนน้ีโดยมีจดุประสงค์ในการ
สอบ JLPT N2 และฉันดีใจท่ีฉันได้เรยีน เพราะ
ฉันปรบัปรงุขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาสัน้ ๆ ค�า
อธิบายท่ี ได้ร ับจากครูท่ีดีช่วยท�าให้เข้าใจ
ความแตกต่างท่ี ไม่สามารถเข้าใจได้อย่าง
ถ่องแท้โดยการเรยีนด้วยตัวเอง นอกจากน้ัน 
จ�านวนนักเรยีนท่ีน้อยและบรรยากาศท่ีมีชีวติ
ชีวาท�าให้การเรยีนสนุกและมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรอืรน้อยู่ตลอดเวลา
ท่ีจะดูแลเวลาท่ีนักเรยีนกังวลหรอืมีปัญหา 
ขอบคณุทกุ ๆ คนส�าหรบัช่วงเวลาอนัยอด
เย่ียม ฉันหวงัวา่ฉันจะได้อยู่นานขึ้น

ฉันได้เรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและขนบธรรม
เนียมของญึ่ปุ่น ไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่น

บรรยากาศชั้นเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีชีวิตชีวา ท�าให้
การเรียนสนุก

ห้องเรยีนของฉันมีบรรยากาศท่ีอบอุน่
และเป็นการเรยีนภาษาญี่ปุ่ นท่ีสนุก 
เหตุการณ์ท่ีน่าจดจ�าท่ีฉันชอบท่ีสุด
คือแฟชั่นโชว์ท่ีปาร์ต้ีวันคริสต์มาส 
เราทุกคนแต่งตัวด้วยเ ส้ือผ้าตาม 
จารตีประเพณีของเรา เรามีคนสวม
ชุดกิโมโน ชุดแม่บ้าน และชุดแบบ
ตัวละครท่ีก�าลังเป็นกระแสดัง ฉันคิด
วา่ประสบการณ์แบบข้ามวัฒนธรรม
แบบน้ีมีคณุค่ามากจรงิ ๆ 

แฟชั่นโชว์ที่ปาร์ตี้วันคริสต์มาสสนุกมาก

ก่อนท่ีจะมาญีปุ่่ น ฉันรูสึ้กต่ืนเต้น 
และกระวนกระวาย แต่ตอนน้ีความ
รู ้สึกกระวนกระวายหายไปแล้ว 
และชีวิตในโรงเรยีนของฉันยอด 
เย่ียมมาก ครใูจดีและกระตือรอืรน้
มาก พวกเขาช่วยฉันเสมอเม่ือฉัน
มีปัญหา ฉันมีเพ่ือนสนิทกับเพ่ือน
รว่มชั้นจ�านวนมากท่ีมาจากทัว่โลก

ฉันชอบหลักสูตรท่ีโรงเรยีนอากิฮาบา
ระมาก มันช่วยฉันให้เตรยีมตัวสอบ
เขา้มหาวทิยาลัยฮิตตสึบาชิ ฉันรูสึ้ก
ขอบคุณความทุ่มเทของครูทุกคนใน
การสนับสนุนฉันตลอดเวลาท่ีฉันอยู่ท่ี
โรงเรยีนอากิฮาบาระ ฉันคิดวา่การเขา้
เรยีนท่ีโรงเรยีนน้ีเป็นวธิท่ีีดีในการเร ิม่
เรยีนต่อต่างประเทศในประเทศญีปุ่่ น

ความรู้สึกกระวนกระวายหายไปหลังจาก
ที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น

ฉันได้รับการตอบรับจากมหา
วิทยาลัยฮิตตสึบาชิ

 เ สียงจากนักเรยีนของเรา

เจา้หน้าท่ีและครูทกุคนใจดีมาก ฉันได้
เรยีนรูว้ฒันธรรม ประเพณีญีปุ่่ นและ
ได้รูว้า่คนญีปุ่่ นคิดอย่างไร ตอนแรกฉัน
วางแผนจะอยู่ท่ีน่ีหน่ึงปี แต่ก็ตัดสินใจ
อยู่ต่ออีกหน่ึงปีเพราะฉันรูสึ้กสะดวก
สบายท่ีจะเรยีนภาษาญี่ปุ่ นท่ีเคแอลเอ 
(KLA) การเรยีนภาษาญี่ปุ่ นน้ันสนุกแล
ะน่าต่ืนเต้นดัง้น้ันฉันจงึอยากเรยีนต่อ

Hugo Fernandez Martin
จากประเทศสเปน

Lauriane Bedin
จากประเทศฝรั่งเศส

Than Htike Oo
จากประเทศพม่า

Liu Chin-Wei   
จากไต้หวัน

Chen Jia
จากประเทศจีน

ตัง้แต่ฉันเร ิม่เรยีนท่ีโรงเรยีนน้ี ฉันได้
รูจ้ักกับเพ่ือนมากมายจากหลากหลาย
ประเทศ ครใูจดีมาก และฉันสนุกกับการ
มาโรงเรยีนทุกวนั ครูให้การบ้านทกุวนั
แต่ฉันรูสึ้กวา่การบ้านน�าไปสู่การพัฒนา
ทักษะภาษาณ่ีปุ่ นของฉัน พวกเขาให้การ
สนับสนุนอย่างมากกับการใช้ชีวิตของ
ฉันในประเทศญีปุ่่ น ฉันรูสึ้กขอบคณุ
อย่างจรงิใจท่ีได้เลือกโรงเรยีนน้ี

ฉันรู้สึกขอบคุณส�าหรับการสนับสนุนการ
ใช้ชีวิตของฉัน

Klinsudjai Soranan
(กลิ่นสุดใจ โสรานันท์)
จากประเทศไทย
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การเรยีนท่ีโรงเรยีนน้ีมีประโยชน์ใน
การพัฒนาภาษาญี่ ป่ึนและการใช้
ชีวติในประเทศญีป่่น ครยิูนดีตอบ
ค�าถามเก่ียวกับภาษาญีปุ่่ นเสมอ และ
ยังตอบค�าถามทั่วไปเก่ียวกับการใช้
ชีวติในประเทศญี่ปุ่ นด้วย ครูของ
โรงเรยีนน้ีมีความจรงิใจในการติดต่อ
กับนักเรยีนตลอดเวลา

ฉันมาประเทศญี่ปุ่ นในเดือนมีนาคม 
2015 ฉันรูสึ้กวา่วฒันธรรมญีปุ่่ นน้ัน
พิเศษและน่าสนใจมากๆ ฉันยังคงฝึก
ภาษาญีปุ่่ นอยู่ เป้าหมายของฉันคือ
การสรา้งความมัน่ใจในตนเอง น่ีเป็น
ประสบการณ์ใหม่

ครูมีความจริงใจในการติดต่อกับนักเรียนตลอดเวลา เป้าหมายของฉันคือการสร้างความมั่นใจในตนเอง

Meisch Charles Gudni
จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Lee Davis
จากสหราชอาณาจักร์
(วีซ่าท�างานและท่องเที่ยว)

ส�าหรบัฉัน โอแอลเจ (OLJ) เป็น
โรงเรยีนและครอบครวั ฉันสนิทกับ
นักเรยีนคนอื่น ๆ และคร ูครใูจดีและ
เอื้ออารมีาก ๆ บทเรยีนท่ีโอแอลเจ  
(OLJ) สนุกและฉันได้มีเวลาท่ียอด
เย่ียมในระหวา่งท่ีอาศัยอยู่ ขอบคณุ
โอแอลเจ (OLJ) 

ฉันรกัโรงเรยีนน้ี ครูทุกคนใจดีกับ
นักเรยีนและคุณครูก็สอนภาษาญี่ปุ่ น
ได้ดีอย่างสนุกสนานและชัดเจน พวก
เขาท�าให้ฉันต้องการท่ีจะเรยีนรูแ้ละรอ
ท่ีจะไปโรงเรยีนทุกวนั มีหลักสตูรการ
เรยีนการสอนมากมายและคณุสามารถ
เ ลื อก ไ ด้ตามความสนใจของคุณ 
นอกจากน้ันฉันยังได้เพ่ือนมากมาย 
และฉันสนุกมากเวลาออกนอกโรงเรยีน 
แล้วฉันก็ชอบท่ีโรงเรยีนสะอาดมาก ๆ 

ฉั น ม า ท่ี ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น ด้ ว ย
ประกาศนียบัตรพยาบาลจากประเทศ
จนี ฉันได้เรยีนเพ่ือสอบการพยาบาล
แห่งชาติท่ีโรงเรยีนชินจูกุ ฉันเร ิม่
ท�างานท่ี โรงพยาบาลในต�าแหน่ง
พยาบาลตัง้แต่เดือนเมษายน 2013 
เพ่ือน ๆ ของฉันและฉันให้ก�าลังใจ
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการ
สอบ ฉันอยากท่ีจะเรยีนต่อด้านการ
แพทย์ขัน้สงูในประเทศญีปุ่่ นต่อไป

โอแอลเจ (OLJ) เป็นโรงเรียนและครอบครัว รอที่จะไปโรงเรียนทุกวัน

ฉันได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลญี่ปุ่น

Uzay Hacaoglu
จากประเทศตุรกี 
(วีซ่าระยะสั้น)

Nasanjargal Munkhmaral
จากประเทศมองโกเลีย

Zhou Zihan
จากประเทศจีน

กุญแจสู่ความส�าเรจ็ในการศึกษาต่อ
ต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่ นคือการ
จัดการเวา มีหลายส่ิงท่ีต้องท�าซ่ึง
รวมไปถึงการเรยีนท่ีโรงเรยีน การ
ท�าการบ้าน การท�าอาหาร และการ
ไปเท่ียวกับเพ่ือนนักเรยีนคนอื่น ๆ 
ท่ีมาจากทัว่ทุกมุมโลก ใช้เวลาของ
คุณอย่างชาญฉลาดนะ

กุญแจสู่ความส�าเร็จคือการบริหารเวลา

Endrizal Andre Andhika
จากประเทศอินโดนีเซีย
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JAPAN●

Nagoya

Kyoto
Kobe

Osaka

Mito

Fukuoka
Tokyo (4 schools)

You can see Facebook of each school

2-23-2-2F Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013
TEL    +81-3-6709-0585    FAX    +81-3-6709-0584

OLJ （OLJ Language Academy）

2-18-18-3F Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051
TEL    +81-3-6205-6651    FAX    +81-3-6205-6652

Shinjuku

2-13-2 Kuramae, Taito-ku, Tokyo 111-0051
TEL    +81-3-3861-4511    FAX    +81-3-3861-4512

Akihabara

1-5-41, Jonan, Mito, Ibaraki, 310-0803
TEL　+81-29-231-5931　FAX　+81-29-231-5805

Mito

2-51-8  Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo  116-0013
TEL　+81-3-3802-8810    FAX    +81-3-3802-8817

Dynamic Business College (DBC school)

3-9-15 Kozojicho kita, Kasugai, Aichi 487-0016
TEL    +81-568-37-0262    FAX    +81-568-37-0263

Nagoya-kita
Contact：contact-kla@ kla.ac   
 URL：www.kla.ac

2-2-19 Nagai-higashi, Sumiyoshi-ku, Osaka, Osaka 558-0004
TEL    +81-6-6115-6150    FAX    +81-6-6115-6152

Osaka

31-11, Ino, Umimachi, Kasuya-gun, Fukuoka 811-2104
TEL +81-92-934-3727

Fukuoka

4-1-3 Shogun-dori, Nada-ku, Kobe, Hyogo 657-0058
TEL    +81-78-262-1362    FAX    +81-78-262-1368

Kobe

Biwako

272 Bando-ya cho, Goji agaru, Muromachi-dori, 
Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto 600-8439
TEL    +81-75-352-0695    FAX    +81-75-352-0690

Kyoto-Chuo

3-11-1 Taishogun, Otsu, Shiga 520-2145
TEL　+81-77-526-5699　FAX　+81-77-526-5730  

Biwako


