
Lời chào từ hiệu trưởng trường Nhật ngữ SCG - 
ông Hiroyuki Hokari   Bạn đã bao giờ đọc tiểu thuyết của nhà văn 
Haruki Murakami chưa? Có lẽ mọi người sẽ trả lời: “Tất nhiên rồi! Tôi 
cũng thích tiểu thuyết của Higashinokeigo”. Nhưng bạn đã đọc nó 
bằng tiếng Nhật chưa? Đọc bằng tiếng Nhật có thích không? Nếu 
bạn vào trường Nhật ngữ SCG, điều đó sẽ xảy ra. Ở Kyoto, bạn có 
thể trải nghiệm không chỉ văn hóa truyền thống tốt đẹp mà cả văn 
hóa đại chúng như Anime và Manga. Bằng cách học tiếng Nhật như 

thế, thế giới của bạn sẽ là vô tận.Tôi tin vào sức mạnh của ngôn từ. Ngôn ngữ chữa lành con 
người, khuyến khích họ và làm phong phú cuộc sống. Hãy cùng học tiếng Nhật nhé!

คําทักทายจากครูใหญ ่(คุณฮิโรยูกิ  โฮคาร)ิ โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่น SCG   คุณเคยอา่น
นวนิยายของนักเขียนชื่อ มูระคาม ิฮารุกิ หรอืไม ่และคงจะมคีนตอบว่า  “แน่นอน! และฉันก็ชอบ
อ่านนวนิยายของ ฮิงาชโินะ เคโกะ ด้วยเชน่กัน”  ท่ีเคยอา่นน้ันเปน็เวอรช์ัน่ภาษาญีปุ่่นหรอืเปล่า
ครบั ผมคิดว่าถ้าคุณสามารถอา่นในเวอรช์ัน่ภาษาญีปุ่น่ได้ ก็คงจะสนุกไมใ่ชน้่อย ถ้าได้เข้าเรยีน
ท่ีโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่น่ SCG แล้วล่ะก็ได้อ่านแน่นอน ในเมอืงเกียวโตท่ีต้ังของโรงเรยีนแห่งน้ี 
คุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมด้ังเดิมอันสวยงาม ไมเ่พียงเท่าน้ัน แต่ยังมกีารตู์นอา
นิเมชัน่ และวัฒนธรรมสไตล์ปอ๊ปอกีด้วย ด้วยการเรยีนภาษาญ่ีปุ่นท่ีน่ีโลกทัศน์ของคุณจะเปดิ
กว้างได้อย่างไมม่ท่ีีส้ินสุด และผมเชื่อในพลังแห่งคําพูด เพราะคําพูดชว่ยปลอบโยนให้กําลังใจคน  
และชว่ยทําให้ชวิีตของคนมคีวามสมบูรณ์พูนสุขมากข้ึน พวกเรามาเรยีนภาษาญ่ีปุน่ด้วยกันเถอะ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SCG
265-2, SCG building7F, Makieyacho, 
Nakagyoku,Kyoto, Japan 604-0857 
Tel. +81-75-757-6646

Trường Nhật ngữ SCG
265-2, SCG building7F, Makieyacho, 
Nakagyoku,Kyoto, Japan 604-0857 
Tel. +81-75-757-6646

Số du học sinh
Trường ĐH Kyoto  2,732
Đại học Doshisha  1,503
Đại học Ritsumeikan  2.416
Đại học Kyoto Sangyo  269
Đại học Ryukoku  304

จาํนวนนักเรยีนต่างชาติ (คน) 
มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) 2,732 คน
มหาวิทยาลัยโดชชิะ (Doshisha University) 1,503 คน
มหาวิทยาลัยรซิเึมคัง (Ritsumeikan University) 2,416 คน
มหาวิทยาลัยเกียวโตซงัเกียว (Kyoto Sangyo University) 269 คน
มหาวิทยาลัยเรยีวโคคุ (Ryukoku University) 305 คน

Thông tin mới nhất của trường / คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ข้อมูลล่าสุดของโรงเรียน

NHỮNG ĐIỀU
CẦN BIẾT VỀ
TUYỂN SINH

FacebookHP Tiếng việt HP ภาษาไทย Google MapHình ảnh của trường

ภาพถ่ายโรงเรยีน
รายละเอยีดการสมคัร

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH : https://scg-language.com/scg.pdf/scg.bosyu.pdf          HP Tiếng việt : https://scg-language.com/vie/index.html
รายละเอียดการสมัคร : https://scg-language.com/scg.pdf/scg.bosyu.pdf                                        HP ภาษาไทย : https://scg-language.com/tai/index.html
School Photos : https://scg-language.com/scg.pdf/scg.photo.pdf           Google Map : https://www.google.co.jp/maps/place/35.013941, 135.759333
Facebook : https://www.facebook.com/SCG-Japanese-Language-School-Scg日本語学校-101653624564411/

รายละเอยีดการสมคัร

Tôi muốn đi Kyoto!
ไปเรียนต่อเกียวโตกันเถอะ!

Lời chào từ Phụ trách giáo vụ trường Nhật ngữ 
SCG – bà Adachi Tomoko   Ở Nhật bạn muốn đi 
đâu và làm gì? SCG sẽ biến tất cả những giấc mơ của 
bạn thành hiện thực. Bạn sẽ cùng chúng tôi trải 
nghiệm Nhật Bản thông qua việc vừa học tiếng Nhật 
vừa vui chơi nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng 
Nhật sống động, không theo sách vở, tiếng Nhật có 
thể sử dụng được. Trong cuộc đời dài của bạn, ở SCG 

chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thực 
hiện ước mơ và hy vọng của bạn. Mong được gặp bạn tại SCG.

คําทักทายจากหัวหน้าฝา่ยวิชาการ (คุณโทโมโกะ อาดาจ)ิ โรงเรยีนสอนภาษา
ญีปุ่่น SCG   ทุกคนมเีรื่องอะไรท่ีอยากทําท่ีญีปุ่น่บา้ง อยากลองไปท่ีไหนบา้ง ท่ี 
SCG ความฝนัท้ังหมดน้ันจะกลายเปน็จรงิ เชญินักเรยีนทุกท่านมาชว่ยกันค้นหา
ประสบการณ์แปลกใหมท่ี่ญีปุ่น่ 
ผ่านการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่อนัแสนสนุกและเพลิดเพลินไปด้วยกันเถอะ เรามาเรยีน
ภาษาญีปุ่น่ด้วยการใชช้วิีตแบบญ่ีปุน่ ท่ีนําไปใชไ้ด้จรงิจากนอกตํารากัน  ในชว่ง
ชวิีตอนัยืนยาวของทุกคน สําหรบัการใชช้วิีตท่ี SCG น้ัน คงจะเป็นความทรงจาํ
ท่ีดีอย่างไมม่ทีางลืม พวกเราทุกคนจะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพ่ือให้ความ
ฝนัของทุกคนเป็นจรงิ  พวกเราจะรอคอยวันท่ีได้พบคุณท่ี SCG

E-mail address : info@scg-language.com

【ベトナム・タイ語版】
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Kyoto, nơi đặt trường Nhật Ngữ SCG, là thủ phủ của Tokyo 
trước đây với bề dày lịch sử hơn 1200 năm và dân số 
khoảng 1,5 triệu người. Đây là thành phố văn hóa và du 
lịch quốc tế, “Di sản văn hóa cổ đô Kyoto” được đăng kí là 
Di sản Thế giới của UNESCO. Nơi đây có những ngôi đền, 
đền thờ hàng đầu Nhật Bản và nhiều lễ hội lớn nhỏ được tổ 
chức, bao gồm lễ hội Gion - một trong ba lễ hội lớn nhất ở 
Nhật Bản. Nó là vùng đất bắt nguồn cho các nghề thủ công 
truyền thống như dệt Nishijin và nhuộm Yuzen, văn hóa 
truyền thống như kịch Noh, trà đạo, cắm hoa, và văn hóa 
đại chúng như Manga và Anime. Kyoto luôn được Tạp chí 
Du lịch và Giải trí xếp hạng là một trong số 10 thành phố 
du lịch hàng đầu thế giới và thu hút hơn 55 triệu khách du 
lịch hàng năm. Ngoài ra, đây cũng là một thành phố học 
thuật có 38 trường đại học và cao đẳng với 130.000 sinh 
viên đại học và hơn 10.000 học giả và nhà nghiên cứu. 
Ngoài ra, có 1.023 công ty đã hoạt động hơn 100 năm, 
chiếm tỷ lệ lớn nhất tại Nhật Bản. Mặt khác, các công ty 
hàng đầu nổi tiếng thế giới như Tập đoàn Kyocera, Công ty 
Nintendo, tập đoàn Nidec, Tập đoàn Shimadzu và Công ty 
Máy móc Murata cũng có trụ sở tại Kyoto. Tại thành phố 
này bạn có thể sống trong thời kỳ đỉnh cao của văn hóa, 
nghệ thuật và học thuật Nhật Bản.

Kyoto - thành phố của lịch sử và 
văn hóa, truyền thống và hiện đại

เกียวโต เมอืงแห่งประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ณ เมอืงเกียวโตแห่งน้ี เปน็ท่ีต้ังของโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่น SCG มปีระชากรท้ังส้ินประมาณหน่ึงล้านห้าแสนคน มปีระวัติศาสตรอั์น
ยาวนานมากกว่า 1200 ปี และเปน็เมอืงหลวงเก่าก่อนกรุงโตเกียว “ทรพัย์สินทางวัฒนธรรมแห่งเมอืงหลวงเก่าเกียวโต” ได้มกีารบันทึกให้
เปน็มรดกโลกโดยยูเนสโก  ในฐานะเมอืงแห่งวัฒนธรรมการท่องเท่ียวระดับนานาชาติ มวัีดและศาลเจา้อนัมชีื่อเสียงท่ีสุดในญ่ีปุน่ มกีาร
จดัเทศกาลท้ังขนาดใหญแ่ละเล็ก รวมถึงเทศกาลกิองซึ่งเป็นหน่ึงในสามเทศกาลท่ีใหญท่ี่สุดในญีปุ่น่ อกีท้ังยังเป็นดินแดนแห่งต้นกําเนิด
ของ ผ้านิชจินิ-โอร ิผ้าไหมยูเซน วัฒนธรรมแบบด้ังเดิม เชน่ งานฝมีอืโบราณ ละครโน  พิธีชงชา การจดัดอกไม ้รวมไปถึงวัฒนธรรมสไตล์
ป๊อป (Pop Culture) เชน่ การตู์นและอนิเมชัน่ อีกด้วย นิตยสารท่องเท่ียว “Travel and Leisure Magazine” ได้จดัอันดับสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีดีท่ีสุดท่ัวโลกไว้ ซึ่งเกียวโตติด1ใน10 และในทุกๆปีจะมนัีกท่องเท่ียวมาเย่ียมเยือนมากกว่า 55 ล้านคน ในตัวเมอืงมมีหาวิทยาลัยท้ังส้ิน 
38 แห่งและวิทยาลัยระดับอนุปรญิญา มนัีกศกึษาระดับมหาวิทยาลัย และนักเรยีนระดับอาชวีะศึกษามากกว่าหน่ึงแสนสามหมื่นคน มนัีก
วิชาการรวมท้ังนักวิจยั ท่ีกําลังศกึษาอยู่ในสถาบันต่างๆ มากกว่าหน่ึงหมื่นคน ท่ีเกียวโตยังมบีรษัิทท่ีก่อต้ังมาอย่างยาวนานมากกว่า 100 
ปี จาํนวนมากกว่า 1,023 บรษัิท  ซึ่งเปน็สัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในประเทศญีปุ่่น บรษัิทชัน้นําท่ีมชีื่อเสียงระดับโลกเชน่  Kyocera Corporation, 
Nintendo Co. , Ltd., Nidec Corporation, Shimadzu Corporation และ Murata Machinery Co., Ltd. ก็ต้ังอยู่ในเกียวโตด้วยเชน่กัน ใน
เมอืงแห่งน้ีคุณสามารถอาศยัอยู่ท่ามกลางศลิปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร ์แขนงต่างๆของญีปุ่น่ได้อย่างลงตัว

“Nhóm cộng đồng Seiki” (SCG) được thành lập năm 1962 và có lịch sử 57 năm. Đây là một trong những công ty giáo dục 
hàng đầu của Nhật Bản với 135 phòng học, 20.000 sinh viên và 2.000 nhân viên.

“SEIKI COMMUNITY GROUP” (SCG)  ก่อต้ังเมือ่ป1ี962 (พ.ศ.2505)  มปีระวัติศาสตรย์าวนานถึง 57 ป ีจาํนวนห้องเรยีนม ี135 ห้อง จาํนวน
นักเรยีนม ี20,000 คน จาํนวนบุคลากรรวมท้ังส้ินม ี2,000 คน เปน็สถาบันการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นในช้ันแนวหน้าของญีปุ่น่
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Ông Yoshikazu Sasaki, đại diện
SCG (Nhóm cộng đồng Seiki)

ประธานบรษัิท  คุณโยชิคาสุ  ซาซากิ
“Mr. Yoshikazu  Sasaki”

Lịch sử và quy mô / ประวัติความเปน็มาและพ้ืนท่ี

Đã đào tạo khoảng 200.000 học sinh học các trường đại học nổi tiếng, trường PTTH, trường THCS, 
tiểu học. Rất nhiều SV đậu vào các trường ĐH danh giá như ĐH Tokyo 2.000 SV, ĐH Kyoto 8.000 
SV, ĐH Doshisha 12.000 và ĐH Ritsumeikan hơn 10.000 SV.

มีผลงานผลิตบัณฑิตผู้จบการศึกษาโดยรวมกว่าสองแสนคน สู่มหาวิทยาลัยช่ือดัง โรงเรยีนมธัยมปลาย โรงเรยีนมธัยมต้น และโรงเรยีนประถม
ศึกษา  อาทิเช่น มหาวิทยาลัยโตเกียว (Tokyo University) 2,000 คน มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) 8,000 คน มหาวิทยาลัยโดชิชะ 
(Doshisha University) 12,000 คน และมหาวิทยาลัยรซิเึมคัง  (Ritsumeikan University) 10,000 คน

Seiki Community Group là một doanh nghiệp dịch vụ giáo dục tổng hợp phát triển trường dự bị, 
trường luyện thi, giáo dục mầm non, giáo dục tài năng, hỗ trợ việc làm, v...v... tại khu vực 
Kansai, trung tâm thành phố Kyoto của Nhật Bản.
Được thành lập vào năm 1962 và số lượng sinh viên hiện tại vượt quá 20.000 người
Trường Nhật ngữ SCG với sứ mệnh là giúp sinh viên nước ngoài học ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản 
và thực hiện được những hoài bão tương lai thông qua các hoạt động xã hội ở Nhật Bản và thế 
giới. 
Chúng tôi có các kỹ năng giáo dục được trau dồi qua 57 năm hướng dẫn kiểm tra và hướng dẫn 
phát triển tài năng, cũng như các lý thuyết giáo dục như huấn luyện giáo dục và học tập tích cực.
Trường Nhật ngữ SCG cam kết hỗ trợ tốt nhất dù chỉ một cá nhân để ươm mầm nhiều tài năng 
hơn nữa.

พวกเราคือ SEIKI COMMUNITY GROUP  เป็นองค์กรด้านการศึกษาแบบครบวงจรต้ังอยู่ใจกลางเมอืงเกียวโต และขยายขอบเขตไปรอบแถบ
คันไซของประเทศญีปุ่น่มีโรงเรยีนในเครอื เช่น โรงเรยีนกวดวิชาสําหรบัสอบเขา้มหาวิทยาลัย, โรงเรยีนกวดวิชา, โรงเรยีนเตรยีมอนุบาล
,โรงเรยีนสําหรบัผู้มีความถนัดทางพิเศษและสํานักงานสนับสนุนการจดัหางาน เปน็ต้น  ก่อต้ังเมือ่ป1ี962 (พ.ศ.2505) ปจัจุบนัมนัีกเรยีน
มากกว่า 20,000 คน
จุดมุง่หมายของการก่อต้ังโรงเรยีนสอนภาษาญ่ีปุน่ SCG คือ การสอนและให้ความช่วยเหลือด้านภาษาญ่ีปุน่สําหรบัชาวต่างชาติให้สามารถนํา
ไปใชไ้ด้จรงิ ด้วยการเรยีนรูผ่้านวัฒนธรรมท่ีแท้จรงิของญ่ีปุน่ เพ่ือนําไปต่อยอดในการใช้ชีวิตท่ีญ่ีปุน่ หรอืสังคมระดับโลกในอนาคต ด้วย
ประสบการณ์ด้านการสอนนักเรยีนมายาวนานกว่า 57 ปี เก่ียวกับการแนะแนวการทําขอ้สอบ การติวเพ่ือสอบเขา้ระดับต่างๆ ทักษะการศึกษา
ผ่านการฝกึฝนด้านพรสวรรค์ ท่ีปรกึษาด้านการศึกษา “Education coaching” และการเรยีนรูแ้บบลงมอืทําจรงิ “Active learning”  เปน็ต้น
โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่น่ SCG ให้คํามัน่สัญญาว่า จะให้กาสนับสนุนด้านการศึกษาท่ีดีท่ีสุดด้วย “ความมุ่งมัน่” เพ่ือผลิตนักเรยีนท่ีมีศกัยภาพ
สูงสุดอยา่งต่อเน่ือง

Ông Yoshikazu Sasaki – đại diện trường SCG - đã tham gia Hội nghị Phục hồi 
Giáo dục, một cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Abe từ năm 2012, trong 7 năm đã 
tổng hợp được những đề xuất và vẫn đang hoạt động.

ประธานบรษัิท SCG คุณโยชิคาสุ ซาซากิ “Mr. Yoshikazu Sasaki” ได้เขา้รว่มการประชุมการ
ฟ้ืนฟูการศกึษาซึง่เปน็หน่วยงานท่ีปรกึษาของ นายกรฐัมนตรชิีนโซ อาเบ “Prime Minister 
Shinzo Abe” ต้ังแต่ป ี2012 (พ.ศ.2555) ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ ในระยะ
เวลา7ป ีรวมท้ังส้ิน 11 ครัง้ ซึง่ปัจจุบนัเขายังคง
สรา้งผลงานอันมีมบีทบาทในด้านต่างๆ อีกมากมาย

Số lượng sinh viên tốt nghiệp / จาํนวนผู้สําเรจ็การศกึษา

Đóng góp cho giáo dục Nhật Bản / ความทุ่มเทท่ีมต่ีอการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่น

Lời ngỏ / กล่าวคําทักทาย
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Trường Nhật ngữ SCG tin rằng khi bạn đóng học phí 
thì nghĩa vụ của chúng tôi là hỗ trợ “đến khi bạn làm 
được” chứ không phải “đến khi hiểu được”.  Nếu bạn 
không hiểu bài hoặc làm bài kiểm tra không tốt, 
chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bằng các buổi phụ đạo cá 
nhân “cho đến khi bạn làm được”. Bạn không phải 
đóng phí phụ đạo vì đã được tính trong học phí. Hãy 
tận dụng tốt nhất hệ thống học tập của SCG để đạt 
thành quả cao nhất nhé.

����������������������������������������������
• Các lớp học hàng ngày dễ hiểu và tiến độ hợp lý
• Kiểm tra mức độ hiểu biết với một bài kiểm tra ngắn
• Các giờ học luyện thi trước kì thi cấp chứng chỉ hoặc kì thi dành cho du học sinh
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Chưa từng thấy một trường Nhật ngữ như thế này! 5 nét độc đáo của SCG / ภาษาญ่ีปุ่นท่ีไมใ่ช่แค่ในโรงเรยีน! ศักยภาพหลัก ๕ อยา่ง ท่ีจะได้รบัเม่ือเรยีนท่ี SCG


Giáo dục song hành ý chí : Từ suy nghĩ học 
để làm gì, bạn sẽ nhìn thấy kế hoạch cuộc đời.
Học tập tích cực : Học sinh không cảm thấy nhàm chán vì học 
sinh và giáo viên hợp tác với nhau cùng làm việc: tổ chức thi hùng 
biện, làm việc nhóm, các giờ học thực tế như vẽ bản đồ...
Huấn luyện giáo dục : Tất cả 2.000 nhân viên Seiki có được kỹ 
năng giao tiếp, sử dụng các phương pháp “lắng nghe” “đặt câu 
hỏi” “thừa nhận” nhằm tạo tính độc lập, phát triển năng lực và 
khơi gợi ước muốn của học sinh.
Hiện nay SCG cũng đang tiến hành đào 
tạo giáo viên và người giám hộ 37 quận 
huyện tỉnh thành.
Học sử dụng IT : Học tại nhà qua cách 
e-learning và học tập qua Internet.

Đưa văn hóa đại 
chúng vào giờ 
học, sinh viên sẽ 
học tiếng Nhật 
hiện đang được 
sử dụng trong 

Manga, Anime và phương tiện truyền thông xã hội. 
Sau khi trở thành học sinh của trường, trường sẽ 
tặng vé của “Bảo tàng Manga Quốc tế Kyoto” (cách 
3 phút đi bộ) cho những học sinh có nguyện vọng. 
Bạn có thể đọc khoảng 50.000 truyện tranh Nhật 
Bản trong bảo tàng. Ngay cả trong các lớp học tiếng 
Nhật sẽ triển khai việc học một cách thực tế, sáng 
tạo như đưa lời thoại vào các tác phẩm Manga gốc.

สอนให้คิดแบบหัวใจคิด : สอนให้คิดว่า เรยีนเพ่ือเป้าหมายอะไร? ทําให้
นักเรยีนมองเห็นแผนในการดําเนินชวิีตได้
สอนแบบให้ลงมอืทําจรงิ : คลาสเรยีนท่ีสอนภาษาญีปุ่น่ด้วยการให้วาด
แผนท่ีภาพเพ่ือท่ีสามารถนําไปใชไ้ด้จรงิ ม ีGroup work, Speech contest 
ซึ่งเป็นวิธีการท่ีทําให้นักเรยีนและครูผู้สอน ได้รว่มมอืกันในชัน้เรยีนสรา้ง
บรรยากาศแบบไมรู่เ้บื่อ
สอนแบบท่ีปรกึษาการศึกษา : เปน็เทคนิคการสอนท่ีจดัโดยทีมงาน Seiki 
Community Group ซึ่งมเีจา้หน้าท่ีอยู่ท่ัวประเทศญ่ีปุน่กว่า 2,000 คน ใช้
เทคนิคการสอนแบบ “ฟงั”  “ถาม”  “ยอมรบั”  โดยแต่ละวิธีจะชว่ย
สนับสนุน ความอยากเรยีนรูข้องนักเรยีน เพ่ือเป็นการต่อยอดยกระดับให้
นักเรยีนสามารถเพ่ิมทักษาในการส่ือสารได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ียังมกีาร
ฝึกอบรมครูผู้สอน และผู้ปกครองท่ีดําเนินการท้ังส้ิน 37 จงัหวัดท่ัวญีปุ่น่
สอนแบบใช้เทคโนย ีIoT : เปน็การเรยีนรูท่ี้บา้นผ่านระบบ E-Learning โดย
ใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการเรยีนรูแ้ละทบทวนบทเรยีนได้ด้วยตนเอง

มเีรื่องเดือดเน้ือรอ้นใจเมื่อใด ก็ปรกึษากันได้ทันที!
แมว่้าคุณจะเรยีนภาษาญีปุ่่น หากไมม่โีอกาสไดใ้ช ้คุณ
จะไมพั่ฒนา SCG มมีหาวิทยาลัย 110 แห่งและ
นักศกึษากว่า 1,900 คน  เราจะแนะนําให้คุณรูจ้กักับ 
“เพ่ือน” นักศกึษามหาวิทยาลัยชาวญีปุ่น่ โดยคุณสามารถฝกึพูดภาษาญีปุ่น่ตาม
เวลาท่ีกําหนดในทุกสัปดาห์ หรอืมโีอกาสสนทนาโดยให้เพ่ือนพาเดินทางรอบเมอืง 
ฯลฯ ด้วยการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติท่ีหลากหลายของทักษะการใชภ้าษา
ญีปุ่น่ผ่านทักษะ 4 ด้าน คือ “การอ่าน”  “การเขียน”  “การพูด” และ “การฟงั” ซึ่ง
จะชว่ยพัฒนาศกัยาภาพของคุณอย่างแท้จรงิ หากคุณต้องการเรยีนต่อมหาวิทยาลัย
ญีปุ่น่ คุณสามารถรบัข้อมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยจากเพ่ือนชาวญีปุ่น่ท่ีลงทะเบยีน
เรยีนในมหาวิทยาลัยเปา้หมายตามคุณต้องการ มนัจะดีไมใ่ชน้่อย แมว่้าคุณเรยีน
จบจากโรงเรยีนสอนภาษาญ่ีปุน่ SCG ไปแล้ว แต่มติรภาพยังคงดําเนินต่อไป!
ตอนน้ีคุณกําลังรูสึ้กกังวลเก่ียวกับการใชช้วิีตนักเรยีนในประเทศท่ีคุณไมคุ้่นเคย
หรอืไม?่ หากคุณกังวลเก่ียวกับเรื่องการชวิีต การเรยีนของคุณก็จะพลอยไมก้่าวหน้า
ไปด้วยจรงิไหม? โรงเรยีนสอนภาษาญ่ีปุน่ SCG มเีจา้หน้าท่ีคอยให้คําแนะนําเรื่อง
การเรยีน การดําเนินชวิีตประจาํวัน ประจาํการอยู่ท่ีโรงเรยีนเสมอ เพ่ือชว่ยเหลือ
คุณ รวมท้ังเรื่องข้ันทําวีซา่และ ข้ันตอนการทําประกัน

เสริมเน้ือหาวัฒนธรรมสไตล์ป๊อปให้เป็นส่วนหน่ึงในคลาส
เรยีนเพ่ือเรยีนรูภ้าษาญ่ีปุน่ท่ีใชใ้นการตู์น, อนิเมชัน่และSNS 
ในยุคปจัจุบนั นักเรยีนของโรงเรยีนสอนภาษา SCG ทุกคนท่ี
สนใจ จะมขีองขวัญพิเศษ คือ บตัรผ่านรายปสํีาหรบัเข้าใช้
พิพิธภัณฑ์การตู์นแห่งชาติเกียวโต “Kyoto International 
Manga Museum” ซึ่งอยู่ห่างเพียง 3 นาทีจากโรงเรยีนเพ่ือ
ให้นักเรยีนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาญีปุ่น่เชงิความคิด
สรา้งสรรค์ และสามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ด้จรงิ ผ่านการตู์น
ต้นฉบับท่ีมี
แ ท ร ก เ ป็ น
พิเศษใหใ้น
บทเรยีนด้วย
เชน่กัน
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การสอบวัดระดับความรูภ้าษาญ่ีปุน่ “JPT® Japanese Language Proficiency Test” เปน็การทดสอบภาษาญีปุ่น่ท่ีทัน
สมยัซึ่งสามารถเห็นผลไดใ้น 12 สัปดาห์ถัดไป  วัตถปุระสงค์คือ เพ่ือประเมนิทักษะการส่ือสารข้ันสูง และการใชภ้าษา
ญีปุ่น่ด้วยมุมมองอย่างเป็นกลาง ในสถานการณ์ชวิีตประจาํวันรวมถึงศกัยภาพในการเรยีนต่อและการจา้งงาน
JLPT และ JPT น้ันเป็นการสอบคุณสมบติัระดับสูง ซึ่งการสอบในต่างประเทศ 
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยสําหรบันักเรยีนชาวต่างชาติ
น้ัน เป็นอะไรท่ียากลําบากมาก นักเรยีนเตรยีมสอบจาํนวนมากต้องมคีวาม
มานะอดทนข้ันสูง โรงเรยีนสอนภาษาญ่ีปุน่ SCG หน่ึงในเครอื SEIKI 
COMMUNITY GROUP เปน็องค์กรด้านการศึกษาครบแบบวงจรท่ีผลิตนักเรยีน
ท่ีประสบความสําเรจ็เป็นจาํนวนมากไปยังมหาวิทยาลัยท่ีสอบเข้ายาก โรงเรยีน
มธัยมโรงเรยีนมธัยมต้น และโรงเรยีนประถมศกึษาของญีปุ่น่
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเราเน้นติวเข้มในหลักสูตรข้ันสูง เชน่ “การเขียนเรยีงความ”  
และ “การฟงั”  ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเรื่องยากสําหรบัการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากการเรยีนในห้อง เรายังมคํีาแนะนําจากทีมงาน Seiki Communi-
ty Group กว่า 57 ป ีในการชว่ยเลือกสถาบนัเป้าหมาย วางแผนการศกึษา และ
คําแนะนําด้านปญัหาอ่ืนๆตามต้องการ

Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật JPT® của Nhật Bản là một bài kiểm tra 
tiếng Nhật được thực hiện 12 lần một năm và biết kết quả trong tuần 
tiếp theo. Mục tiêu là đánh giá khách quan các kỹ năng giao tiếp trong 
các tình huống hàng ngày, bao gồm tình huống công sở, học tập. 
Nhiều sinh viên gặp nhiều khó khăn trong các kì thi dành cho du học sinh 
vào các trường đại học, sau đại học, kỳ thi du học, JLPT, JPT. 

Seiki Community Group, công ty mẹ của Trường Nhật ngữ SCG, là một doanh nghiệp giáo dục đã thành 
công trong việc hàng năm đào tạo ra những học sinh thi đậu vào các trường đại học, THPT, THCS, tiểu 
học ở Nhật. Đặc biệt, đối với môn Nghe, môn Tiểu luận là những môn khó trong kì thi đại học, cũng được 
học trong Khóa nâng cao.
Bên cạnh đó, với 57 năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn khi bạn gặp khó khăn về kế hoạch học tập, 
phương châm học tập, chọn trường nguyện vọng.

Khi học tiếng Nhật, nếu không có cơ hội sử dụng sẽ không tiến bộ được. 
SCG có 110 trường đại học, 1.900 sinh viên đại học, chúng tôi sẽ giới 
thiệu những người bạn Nhật ấy cho bạn. Mỗi tuần vào một khoảng thời 
gian cố định, đi tham quan thành phố, chat với nhau, bạn có thể trò 
chuyện bằng tiếng Nhật... 4 kỹ năng "đọc, viết, nói và nghe" sẽ được cải 
thiện. Nếu bạn đang nhắm đến một trường ĐH Nhật nào đó, bạn có thể 
nhận thông tin về trường từ người bạn đang theo học tại trường ấy. 
Ngay cả sau khi tốt nghiệp trường Nhật ngữ SCG, tình bạn vẫn tiếp tục 
thì quả thật tuyệt vời!
Bạn lo lắng về cuộc sống ở một đất nước xa lạ? Nếu bạn lo lắng, bạn sẽ 
không học được. Nhân viên Trường Nhật ngữ SCG luôn có mặt tại trường 
sẽ hỗ trợ các thủ tục visa, bảo hiểm, học tập, sinh hoạt...




เมื่อท่านจา่ยค่าเรยีนแล้ว หน้าท่ีของโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่น่ 
SCG คือ ไมใ่ชแ่ค่สอนให้ “เข้าใจ” เพียงเท่าน้ัน แต่เราจะสอน
จนกว่าคุณจะ “ทําเปน็” 
เมื่อนักเรยีนไมเ่ข้าในเน้ือหาในบทเรยีน หรอื ทําข้อสอบไม่
ได้ เราจะสอนให้แบบตัวต่อตัวจนกว่านักเรยีนจะ “ทําเปน็” 
เน่ืองจากค่าเรยีนพิเศษ และค่าเรยีนแบบตัวต่อตัวน้ัน คิดรวม
ในค่าเทอมแล้ว จงึไมจ่าํเป็นต้องจา่ยเพ่ิม ด้วยการประยุกต์
ใชร้ะบบการเรยีนแบบถึงท่ีสุดของโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่น่ 
SCG เรามาสรา้งผลงานอนัสุดยอดด้วยกันเถอะ!

	

Dạy cho đến khi có thể!

เราสอน จนกว่าคุณจะเป็น!

 “สถานะภาพการทํางานและการจา้งงานบุคลากรชาวต่างชาติท่ีมทัีกษะสูง” ข้อมูลจาก (กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ, 
กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2560
รายได้ของบุคลากรชาวต่างชาติท่ีมทัีกษะสูง จากการคํานวณเทียบมูลค่ารายไดโ้ดยประมาณสําหรบัแรงงานญ่ีปุน่

Theo “Tình trạng lao động, tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có tay nghề cao” (ngày 13 tháng 12 năm 2017, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Lao 
động và Phúc lợi, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)  Người nước ngoài có tay nghề cao thu nhập năm xấp xỉ với người Nhật

• อา่นการต์นูได้!
• ฟังอนิเมช่ันรูเ้รือ่ง!
• คลาสเรยีนวัฒนธรรมสไตล์ป๊อป!

• Các giờ học đặc trưng 
tại trường Nhật ngữ 
SCG!

• Có thể đọc Manga!
• Có thể nghe Manga!
• Giờ học “văn hóa đại chúng

• Hướng dẫn kỹ lưỡng cho 
đến khi có thể

• Lớp học bổ túc miễn phí
• Hướng dẫn miễn phí

• Trường đầu tiên của Nhật Bản được công nhận JPT 
• Hướng dẫn làm bài thi SCG biết cách thi của Nhật
• Hỗ trợ học tập bằng phỏng vấn

• TGiới thiệu bạn bè Nhật!
• Trao đổi ngay khi gặp 

khó khăn!

• สอนถึงท่ีสุดจนกว่าจะเป็น
• คลาสเรยีนพิเศษแบบไม่มีค่าใช้จา่ย
• คลาสเรยีนพิเศษตัวต่อตัวแบบไม่มีค่าใช้จา่ย

• โรงเรยีนท่ีผ่านการรบัรองโดย JPT เป็นแห่งแรก
• โรงเรยีนกวดวิชาของ SCG ผู้ชํานาญเรือ่งการเก็งข้อสอบแห่งประเทศญีปุ่่น
• สนับสนุนการเรยีนรูผ่้านการพูดคุย

• ระบบ Friend support ท่ีช่วยให้คุณได้เพ่ือนคนญีปุ่่นแน่นอน!

• ทดสอบความเขา้ใจด้วยการทดสอบแบบเฉพาะ
• เพ่ือวัดความก้าวหน้าของการเรยีนการสอนอย่างสมดลุ
• มกีารสอบแบบทดลองและ คอรส์แบบติวเขม้ ก่อนเข้าสอบรบัวุฒิการศกึษาหรอืสอบ

เพ่ือไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

• Học lên Đi học, Sau đại học, hoặc trường Cao đẳng, chuyên môn
• Nhận visa làm việc

• เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, 
โรงเรยีนอาชีวศกึษา

• เข้าทํางานในบรษัิท, ทําวีซา่เพ่ือการทํางาน

Nhân lực nước ngoài chất lượng cao
บุคลากรชาวต่างชาติท่ีมีทักษะสูง

Thực tập sinh
ผู้ฝกึงานด้านเทคนิค (ช่างแรงงานฝีมอื)

Số lao động nước ngoài cư trú với tư cách của Nghệ thuật, Tôn giáo, Báo 
chí, Pháp lý / Kế toán, Y tế, Nghiên cứu và Giải trí 10,553 người

จาํนวนชาวต่างชาติท่ีมวีีซา่ประเภท  “ศิลปะ, ศาสนา, ข่าว, กฎหมาย . บัญชี, การแพทย,์ 
การวิจยั, บันเทิง”  ท่ีพํานักอยู่ท่ีญ่ีปุ่นมีจาํนวน  10,553 คน

Người nước ngoài cư trú với tư cách Kỹ 
năng: 39,378 người

จาํนวนชาวต่างชาติท่ีมวีีซา่ประเภท  “ทักษะพิเศษ”  
ท่ีพํานักอยู่ท่ีญ่ีปุน่มีจาํนวน  39,378 คน

Số lượng Thực tập sinh: 308,489 người

จาํนวนชาวต่างชาติท่ีมวีีซา่ประเภท  “ฝกึงานด้านเทคนิค”  
ท่ีพํานักอยู่ท่ีญีปุ่น่มีจาํนวน  308,489  คน

Từ năm 2019 bắt đầu Chế độ lao 
động kỹ năng đặc định!

ระบบจ้างงานแบบคัดเฉพาะผู้มีทักษะ
พิเศษ เริม่ต้ังแต่ปี  2019 (พ.ศ.2562) 
เปน็ต้นมา

Có thể lấy visa lao động 5 năm: 
việc làm + đậu kì thi kỹ năng + N4

ใช้ผลสอบภาษาญ่ีปุ่นระดับ N4 + ผลสอบ
ด้านทักษะพิเศษ + หลักฐานการเข้าทํางาน
ในบรษัิท เพ่ือรบัวีซา่สําหรบัทํางาน 5 ปี

 Người nước ngoài cư trú với tư cách Kỹ thuật / Nhân văn / Nghiệp vụ quốc tế là 180.180 người

จาํนวนชาวต่างชาติท่ีมวีีซา่ประเภท  “เทคโนโลยี . มนุษยศาสตร ์. งานระหว่างประเทศ”  
ท่ีพํานักอยู่ท่ีญ่ีปุน่มีจาํนวน  180,180 คน

Người nước ngoài cư trú với tư cách 
Kinh doanh, quản lý là 22,888 người

จาํนวนชาวต่างชาติท่ีมวีีซา่ประเภท  
“การบรหิาร . การจดัการ”  ท่ีพํานักอยู่ท่ี

ญ่ีปุ่นมีจาํนวน  22,888  คน

Điều dưỡng thu nhập năm 
3,29 triệu yên

ทนายความ รายได้ต่อปี 
3,290,000 เยน

Y tá,
thu nhập hàng năm 
5,25 triệu yên

พยาบาล รายได้ต่อปี 
5,250,000 เยน

Chuyên gia ngành X quang 
thu nhập năm 
5,13 triệu Yên

ผู้เชีย่วชาญด้านรงัสีวิทยา 
รายไปต่อปี 
5,130,000 เยน

Kế toán viên thu nhập năm
10,18 triệu yên

ผู้ตรวจสอบบญัช ีรายได้ต่อปี
1,018,000,000 เยน

Kỹ sư công nghệ thông tin 
thu nhập năm 
6 triệu yên

ผู้เชีย่วชาญด้าน IT 
รายได้ต่อป ี
6,000,000 เยน

Giảng viên tiếng Anh 
thu nhập năm từ 
3,2 triệu yên trở xuống
ครูสอนภาษาองักฤษ 
รายได้ต่อป ี
3,200,000 เยนข้ึนไป

Người kinh doanh/quản lý doanh nghiệp
Thu nhập năm trên 20 triệu yên

ผู้บรหิาร . ผู้จดัการบรษัิทหรอืโรงงาน
รายได้ต่อป ี
2,000,000,000 เยนข้ึนไป

Kỹ sư công nghiệp 
thu nhập năm 
3-4 triệu yên

ผู้เชีย่วชาญด้านอตุสาหกรรม 
รายได้ต่อป ี
3,000,000 – 4,000,000 เยน

Đầu bếp 
thu nhập năm trung bình 
5 triệu yên

พ่อครวั รายได้ต่อป ีประมาณ 
5,000,000 เยน

Thu nhập năm của Thực tập sinh: 
1,7 triệu yên

รายได้ต่อปขีองผู้ฝกึงานด้านเทคนิค 
(ชา่งแรงงานฝมีอื) คือ 
1,700,000 เยน

Phi công 
thu nhập năm trên 
8 triệu yên

นักบนิ รายได้ต่อป ี
8,000,000 เยนข้ึนไป

Thiết kế 
thu nhập năm 
4,4 triệu yên

ดีไซน์เนอร ์รายได้ต่อป ี
4,400,000 เยน

Thông dịch viên 
thu nhập năm trên 
3 triệu yên

ล่าม รายได้ต่อปี 
3,000,000  เยนข้ึนไป

• คลาสเรยีนท่ีมลัีกษณะเฉพาะของ
โรงเรยีนสอนภาษาญ่ีปุน่ SCG เท่าน้ัน!

Có rất nhiều người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản. Hãy tham gia nào!
ตอนน้ีท่ีประเทศญ่ีปุน่ มชีาวต่างชาติท่ีใช้ชีวิตอยู่ในประเทศและทํางานอยู่เปน็จาํนวนมาก คุณเองก็มาเปน็ส่วนหน่ึงของพวกเขาเหล่าน้ันกันเถอะ!
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コース設定 Bạn sẽ chọn khóa học nào trong ba khóa học?      มีสามหลักสูตรการศึกษา คุณจะเลือกอันไหน

KHÓA 2 NĂM (học lên cao)
คอรส์เรยีนต่อหลักสูตร 2 ปี

Các sự kiện กิจกรรม EJU (Kì thi Du học sinh)
EJU (เตรยีมสอบเพ่ือเรยีนต่อ)

JLPT (Thi năng lực tiếng Nhật)
JLPT (สอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น)

Tháng 4
เม.ย.

Tháng 5
พ.ค.

Tháng 6
มิ.ย.

Tháng 7
ก.ค.

Tháng 8
ส.ค.

Tháng 9
ก.ย.

Tháng 10
ต.ค.

Tháng 11
พ.ย.

Tháng 12
ธ.ค.

Tháng 1
ม.ค.

Tháng 2
ก.พ.

Tháng 3
มี.ค.

Tháng 4
เม.ย.

Tháng 5
พ.ค.

Tháng 6
มิ.ย.

Tháng 7
ก.ค.

Tháng 8
ส.ค.

Tháng 9
ก.ย.

Tháng 10
ต.ค.

Tháng 11
พ.ย.

Tháng 12
ธ.ค.

Tháng 1
ม.ค.

Tháng 2
ก.พ.

Tháng 3
มี.ค.

ช่วงบ่าย (ระดับกลาง-สูง)

NHẬP HỌC THÁNG 4  Hỗ trợ từ khi nhập học đến khi thi vào trường Senmon, ĐH

เปิดเทอมเดือนเมษายน  คอรส์เรยีนท่ีเน้นการสอนเพ่ือสอบเข้าต้ังแต่โรงเรยีนอาชวีะศึกษา จนถึงการสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยท่ียาก

KHÓA THÔNG THƯỜNG1 NĂM 6 THÁNG
คอรส์ท่ัวไปหลักสูตร 1 ป ี6 เดือน

NHẬP HỌC THÁNG 10  Khóa dành cho người học tiếng Nhật vào làm các cty NB

เปิดเทอมเดือนตลุาคม  คอรส์เรยีนสําหรบัผู้ท่ีต้องการมศัีกยภาพทางภาษาญีปุ่่ เพ่ือต่อยอดในการใชช้วิีตในสังคมญีปุ่่น

KHÓA NGẮN HẠN
คอรส์หลักสูตรระยะส้ัน

Khóa học tiếng Nhật ngắn hạn! Bạn có thể đăng ký với một thị thực du lịch.

หลักสูตรภาษาญีปุ่่นระยะส้ัน! คุณสามารถลงทะเบียนด้วยวีซา่ท่องเท่ียว

Lễ khai giảng và hướng dẫn khóa học 
2 năm     Ngoại khóa

พิธีเปิดการศึกษาคอร์สหลักสูตร 2 ปี, 
ปฐมนิเทศ     ทัศนศึกษา

Lễ khai giảng và hướng dẫn khóa học 
1 năm 6 tháng     Ngoại khóa

พิธีเปิดการศึกษาคอร์สหลักสูต 1ปี 6 เดือน, 
ปฐมนิเทศ     ทัศนศึกษา

SCGはあなたの
やる気を応援します!

Ca 1 ช่ัวโมงแรก

Ca 2 ช่ัวโมงท่ีสอง

Ca 3

Ca 4

ช่ัวโมงท่ีสาม

ช่ัวโมงท่ีส่ี

Phụ đạo คาบเสรมิ เรยีนตัวต่อต่อตัว

 9:00  ～   9:45

  9:55  ～  10:40

10:50  ～  11:35

11:45  ～  12:30

12:40  ～  13:25

Lớp chiều (Trung cấp, Cao cấp)
ช่วงเช้า (ระดับต้น-กลาง)

Lớp sáng (sơ cấp, trung cấp)

13:00  ～  13:45

13:55  ～  14:40

14:50  ～  15:35

15:45  ～  16:30

16:40  ～  17:25

Lễ hội กิจกรรมแสนสนุก

Ngoại khóa (dự kiến) ทัศนศึกษา (กำหนดการคร่าวๆ)

Ngoại khóa (dự kiến) ทัศนศึกษา (กำหนดการคร่าวๆ)

Ngoại khóa (dự kiến) ทัศนศึกษา (กำหนดการคร่าวๆ)

Lễ hội กิจกรรมแสนสนุก

Lễ hội กิจกรรมแสนสนุก

Lễ hội กิจกรรมแสนสนุก

Lễ hội กิจกรรมแสนสนุก

Lễ hội กิจกรรมแสนสนุก

Lễ hội กิจกรรมแสนสนุก

Lễ hội กิจกรรมแสนสนุก

Nghỉ hè (2 - 3 tuần) ปิดเทอมภาคฤดูร้อน (2-3สัปดาห์)

Nghỉ thu (1 - 2 tuần) ปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ร่วง (1-2สัปดาห์)

Nghỉ hè (2 - 3 tuần) ปิดเทอมภาคฤดูร้อน  (2-3สัปดาห์)

Nghỉ thu (1 - 2 tuần) ปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ร่วง  (1-2สัปดาห์)

Nghỉ xuân (1 - 2 tuần) ปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ผลิ  (1-2สัปดาห์)

Nghỉ đông (1 - 2 tuần) ปิดเทอมภาคฤดูหนาว (1-2สัปดาห์)

Nghỉ đông (1 - 2 tuần) ปิดเทอมภาคฤดูหนาว  (1-2สัปดาห์)

Thi hùng biện ประกวดสุนทรพจน์

Thi hùng biện ประกวดสุนทรพจน์

Lễ tốt nghiệp สอบปลายภาค, พิธีจบการศึกษา

Ngoại khóa (dự kiến) ทัศนศึกษา (กำหนดการคร่าวๆ)

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Thi สอบ

Thi สอบ

Thi สอบ

Thi สอบ

Thi สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Thi สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Thi สอบ

Thi ĐH สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Thi ĐH สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Luyện thi ติวขอ้สอบ

Trường có KTX riêng. Ngoài ra trường hợp tác 
với cty bất động sản quản lý 20,000 phòng để 
tạo môi trường sống tốt nhất cho du học sinh. 
KTX nằm trong thành phố giao thông thuận 
tiện để có mức giá hợp lý nhất.

Trải nghiệm học tập ngoại khóa của SCG có một chút khác biệt!   Để hiểu tiếng Nhật, điều rất quan trọng 
là phải trải nghiệm cuộc sống của người Nhật chứ không phải là biết kiến thức đơn giản. Những chuyến học tập ngoại khóa như trải 
nghiệm ẩm thực và gốm sứ Nhật Bản tại Seikisha, trại huấn luyện tại Notojima Kids Land, cơ sở đào tạo lưu trú của SCG, câu cá Arashiya-
ma,  Tọa thiền, trà đạo, Ninja, v.v...  sẽ cho bạn cơ hội chạm vào văn hóa NB và trải nghiệm NB thực sự. 

โรงเรียนมีหอพักของตนเองและนอกเหนือจาก
หอพักท่ีเปน็ของโรงเรยีนแล้ว เรายังรว่มมอืกับ
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ท่ีบริหารจดัการห้องพัก
กว่า 20,000 ห้อง ดังน้ันเราจงึสามารถจดัหาสภาพ
แวดล้อมท่ีดีท่ีสุดสําหรบันักศึกษาต่างชาติ ต้ังอยู่
ในแหล่งท่ีสะดวกในตัวเมอืง และให้บรกิารในราคา
ท่ีถกูกว่าบุคคลท่ัวไป เพ่ือเปน็การลดภาระสําหรบั
นักเรยีนของเรา

Đối với du học sinh, việc làm bán thời gian để kiếm tiền sinh hoạt và chi phí học tập cũng rất 
đáng quan tâm. Tại trường SCG, chúng tôi sẽ giới thiệu những công việc bán thời gian tốt nhất 
phù hợp với kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật của bạn thông qua “Câu lạc bộ Kyoto Genki” với hơn 
40 công ty thành viên ở Kyoto. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong các cuộc phỏng vấn việc 
làm bán thời gian và giới thiệu bạn với mọi người tại nơi làm việc để bạn có 
thể yên tâm làm việc.

สําหรบันักเรยีนต่างชาติ การทํางานพิเศษนอกเวลาเพ่ือหาค่า
ครองชพี และค่าใชจ้า่ยในการเล่าเรยีนน้ัน ถือว่าเปน็ส่ิงท่ีสําคัญ
เปน็อย่างมาก โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่น่ SCG สามารถแนะนํา
งานพิเศษท่ีดีท่ีสุดอันเหมาะสมกับความสามารถภาษาญีปุ่่น
ของนักเรยีนผ่าน “Kyoto Genki Club” ซึ่งมสีมาชกิท่ีเปน็
บรษัิทมากกว่า 40 แห่ง จงึมัน่ใจ
ได้ว่านักเรียนของเราสามารถ
ทํางานด้วยความอุน่ใจเพราะเรา
จะพาคุณไปถึงสถานท่ีเพ่ือการ
สอบสัมภาษณ์น่ันเอง 

Giới thiệu chỗ làm thêm  Hỗ trợ phỏng vấn! แนะนํางานพิเศษให้กับนักเรยีน  ช่วยเหลือจนถึงขัน้ตอนสัมภาษณ์!

Bằng khen, phần thưởng hoặc giảm học phí รางวัลท่ีจะได้รบั เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ, ของรางวัล, ส่วนลดค่าเล่าเรยีน เปน็ต้น

ウエストサイド壱番館
โรบังกังฝ่ังตะวันตก อพารต์เมนต์เพติสเอสพัล

นิชฮิิกาชคัิงฝั่ งเหนือ
ノースサイド西東館

Các công ty tham gia “Câu lạc bộ Kyoto Genki”

บรษัิทท่ีอยูใ่นเครอืข่ายของ Kyoto Genki Club

プティエスパス新町

การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงท่ีไม่ใช่แค่ในห้องเรยีนในแบบฉบับ SCG ไมมี่ใครเหมือน!   
การท่ีจะเรยีนรูแ้ละเข้าใจในภาษาญีปุ่น่อย่างลึกซึ้งน้ัน ส่ิงท่ีสําคัญมากๆคือการรูถึ้งวิถีชวิีตของชาวญีปุ่น่ และการได้สัมผัส
กับประสบการณ์ตรงท่ีไมใ่ชแ่ค่มคีวามรูเ้พียงอย่างเดียว การเรยีนรูแ้บบทัศนศกึษาท่ี SCG น้ัน นักเรยีนทุกคนจะได้มโีอกาส
ไปสัมผัสกับประสบการณ์การค้างแรมท่ีหอพักฝกึอบรม,  เข้าค่ายท่ี Notojima Kids Land พรอ้มรบัประทานอาหารญ่ีปุน่ 
+ ลองทําเครื่องปั้ นดินเผาเซรามกิ,  ชมการจบัปลาด้วยนกกาน�า,  ล่องเรอืในแมน่�า โฮซุกาวะ, ฝกึน่ังสมาธิแบบเซน, พิธี
ชงชา และพบปะกับเหล่านินจา  ท้ังหมดน้ีคือประสบการณ์แบบฉบับญีปุ่น่ด้ังเดิมโดยแท้จรงิ

Chuyên gia ngành X quang 
thu nhập năm 
5,13 triệu Yên ทยา 

Thưởng chuyên cần

รางวัลแห่งความขยนัหม่ันเพียร
Thưởng nỗ lực

รางวัลแห่งความมุ่งมัน่
Thưởng giao lưu quốc tế

รางวัลแห่งความเสียสละ
Thưởng thi đậu

รางวัลสอบผ่าน
Giải thưởng của Hiệu trưởng

รางวัลจากท่านผู้อํานวการ

Học sinh nộp đầy đủ bài tập, không 
vắng mặt, không đi trễ (3 tháng)

สําหรบันักเรยีนท่ีไมเ่คยมาสาย, ไมเ่คยขาด
เรยีนและส่งการบา้นครบตลอดสามเดือน

Học sinh học hành nghiêm túc 
(3 tháng)

สําหรบันักเรยีนท่ีต้ังใจเรยีนอย่างมุง่มัน่
ตลอดสามเดือน

Học sinh giúp đỡ bạn bè, hành 
động vì mọi người

สําหรบันักเรยีนท่ีมคีวามเสียสละและ
ลงมอืทําการใดๆ ในการชว่ยเหลือเพ่ือนๆ

Học sinh đậu kì thi JLPT trong 
thời gian học ở trường

รางวัลสําหรบันักเรยีนท่ีสอบผ่าน 
JLPT ในชว่งท่ียังเป็นนักเรยีนของท่ีน่ี

Học sinh có thành tích xuất sắc, 
chuyên cần

สําหรบันักเรยีนท่ีมผีลการเรยีนดีเด่น 
และอัตราการเข้าเรยีนดี

Vì là Nhật Bản, là Kyoto, là SCG nên sẽ 
trải nghiệm học tập thực tế

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงท่ีญีปุ่่นและ เกียวโต
ต้องเรยีนท่ี SCG

หอพักนักเรยีนราคาถกูอุ่นใจและ
สามารถปั่ นจกัรยานไปเรยีนได้

KÝ TÚC XÁ RẺ, CÓ THỂ ĐI 
HỌC BẰNG XE ĐẠP

http://www.kyoto-genki.jp/member/

Tiếng việt ภาษาไทย

Tiếng việt ภาษาไทย
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