
รายช่ือชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นของเขตชินจูก（ุเมษายน ปี 2012～มีนาคม ปี 2013） 
เวลา／เชา้ ･･･เชา้ 9:30 น.~ 11:30 น.   คํ่า･6:30 น. ~ 8:30 น. 
ระยะเวลา／เทมท่ี 1（เดือน เมษายน ～ กรกฎาคม ）เทมท่ี 2（กนัยายน ～ ธนัวาคม ）เทมท่ี 3（มกราคม～มีนาคม） 
หยดุในวนัหยดุราชการ、หยดุช่วงส้ินปีและตน้ปี 

วนัท่ีเรียน 
ช่่ือหอ้งเรียน สถานท่่ี  เวลา 

ค่าเรียน 
จ พ พฤ ศ เทมท่ี1 เทมท่ี 2 องั เทมท่ี 3 

2-44-1คาบุกิโจว เขตชินจุกุ ตึกไฮเจีย
เจีย  

ชินจูกุทะบุงกะเคียวเซพลาซ่า 
พลาซ่า ●    ● 4,000 4,000 3,000 เชา้ เยน เยน ชั้น 11 อะซะเคียวชิซึ(เชา้) 

 
★

เยน 
ชินจูกุทะบุงกะเคียวเซพลาซ่า 
พลาซ่า ●     2,000เดินจากสถานีรถไฟเซบุชินจุก ุ5นาที 

นาที 
2,000 1,500 

เยน เยน โยรุเคียวชิซึ(คํ่าวนัจนัทร์) 
จนัทร์) ①  

★สถานีรถไฟชินจูก ุสายJR,สายโอดะคิวสายเค
โอดะคิวสายเคโอ,รถไฟใตดิ้นสายมารุโนะอุจิ,สาย
มารุโนะอุจิ,สายโอเอะโด,สายชินจูก「ุสถานีชินจูกุ」
ก「ุสถานีชินจูกุ」ทางประตูทิศตะวนัออก เดิน10
ตะวนัออก เดิน10นาที

คํ่า 

เยน 

ชินจูกุทะบุงกะเคียวเซพลาซ่า 
พลาซ่า    ●  2,000 2,000 1,500 

เยน เยน โยรุเคียวชิซึ(คํ่าวนัพฤหสั) 
พฤหสั) 

เยน 

คิตะชินจูกโุชไกกกักุชุกงัเคียวชิซึ 
กงัเคียวชิซึ 3-20-2คิตะชินจูกุ เขตชินจุกุ 

●    ● 4,000 4,000 3,000② เชา้ （วนัจนัทร์／ชั้น3 
หอ้งเรียนA、วนัศุกร์ท่ี 3／ชั้น
3／ชั้น3 หอ้งเรียนชิโทคะคงั
คะคงัชิซึ  

★เดินจากสถานีรถไฟJR「โอคุโบะ」12 นาที
โบะ」12 นาที เยน เยน 
★JR「ฮิกาชินากาโนะ」7นาที 

เยน 

6-8-2นิชิชินจูก ุเขตชินจุกุ
★เดินจากทางออกหมายเลข2 สถานีรถไฟใตดิ้น
สถานีรถไฟใตดิ้นสายมารุโนะอุจิ「นิชิชินจูกุ」 5
ชิชินจูกุ」5นาที  ●  ●  4,000 4,000 3,000BIZชินจูกเุคียวชิซึ    ③ เชา้ เยน เยน （ชั้น3เคงคิวชิซึC） 
★เดินจากทางออกหมายเลข A4สถานีรถไฟใต้
สถานีรถไฟใตดิ้นสายโอเอะโดะ「โทะโจะมะเอะ」
「โทะโจะมะเอะ」8นาที

เยน 

4-20โยะซุยะ เขตชินจูกุ
★เดินจากทางออกหมายเลข2สถานีรถไฟใตดิ้น 
สถานีรถไฟใตดิ้น สายมารุโนะอุจิ「โยะซุยะซาน
「โยะซุยะซานโจวเมะ」5นาที 

โยทซึยะฮิโรบะเคียวชิซึ 
ชิซึ   ●  ● 4,000 4,000 3,000

④ เชา้ เยน เยน （ชั้น2 คอมมินิต้ีรูม5） ★เดินจากทางออกหมายเลข A1สถานีรถไฟใต้
สถานีรถไฟใตดิ้นสายชินจุกุ「อะเคโบะโนะบะชิ」
โบะโนะบะชิ」7นาที

เยน 

15อุชิโคเมะทนัซุ เขตชินจูกุ อุชิโคเมะทนัซุจิอิคิเซ็นเตอร์เคียว
เซ็นเตอร์เคียวชิซึ  ●    2,000 2,000 1,500★เดินจากทางออกหมายเลข A1 สถานีรถไฟใต้

สถานีรถไฟใตดิ้นสายโอเอะโดะ「อุชิโคะมิคะคุระ
ชิโคะมิคะคุระซากะ」0นาที 

⑤ เชา้ เยน เยน （ชั้น 4 บะระB） เยน 

2-18-1 ทะกะดะโนะบะบะ เขตชินจุกุ
ก ุ โทตซีกะจิอิคิเซ็นเตอร์เคียวชิซึ 

เคียวชิซึ  ●    2,000 2,000 1,500⑥ เชา้ ★เดินจากสถานี รถไฟ JR สายเซบุชินจุกุ  
ชินจุกุ  เยน เยน (ชั้น 5 โจริ.ชุโกเกะชิซึ) 

ชิซึ) 
「สถานีทะกะดะโนะบะบะ」2 นาที 

เยน 

3-1-2 โอคุโบะ เขตชินจุกชินจูกคุอสซีมิกเซ็นเตอร์เคียวชิซึ
เตอร์เคียวชิซึ(ชั้น 3 โชไกชิซึ) 
ไกชิซึ) 

 ●    2,000 2,000 1,500★เดินจากทางออกหมายเลข 3 สถานีรถไฟใตดิ้น
สถานีรถไฟใตดิ้นสายฟุกโุทะชิน(สถานีนิชิวะเซะ
(สถานีนิชิวะเซะดะ) 2 นาที 

⑦ เชา้ เยน เยน เยน 

6-14-1ชินจูก ุเขตชินจุกุชินจูกุบุงกะเซ็นเตอร์เคียวชิซึ 
เคียวชิซึ ⑧ เชา้ 
(ชั้น 4 หอ้ง ไดนิ ไคกิชิซึ)  
ชิซึ)  

★เดินจากทางออกหมายเลข 2 สถานีรถไฟใตดิ้น
สถานีรถไฟใตดิ้นสายฟุกโุทะชิน,สายโอเอโดะ
สายโอเอโดะ(สถานีนิชิชินจูก)ุ 7 นาที 
นาที 

  ●   2,000 2,000 1,500
เยน เยน เยน 

12-6วะกะมซัซุ เขตชินจูกุวะกะมซัซุจิอิคิเซ็นเตอร์เคียวชิซึ 
เตอร์เคียวชิซึ    ●  2,000 2,000 1,500★เดินจากสถานีรถไฟใตดิ้นสายโอเอะโดะ「วะ

เอะโดะ「วะกะมซัซุคะมะดะ」2นาที 
นาที 

⑨ เชา้ เยน เยน 
（ชั้น2ไดนิชูไกยชิซึ） เยน 

2-12-7 โอคุโบะ เขตชินจูกุ
★เดินจากสถานีJR「ชินโอคุโบะ」8นาที 
8นาที โอคุโบะจิอิคิเซ็นเตอร์เคียวชิซึ 

เคียวชิซึ     ● 2,000 2,000 1,500⑩ เชา้ ★เดินจากทางออกหมายเลข A1สถานีรถไฟใต้
สถานีรถไฟใตดิ้นสายโอเอะโดะ,สายฟุกโุทะชิน「ฮิ
สายฟุกโุทะชิน「ฮิกะชิชินจุกุ」8นาที 
นาที 

เยน เยน （ชั้น3 โจวริโควซะคุชิซึ） 
ชิซึ） 

เยน 

 
ติดต่อสอบถาม：เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นของมูลนิธิ ชินจูกมิุไรโซโซไซดนั（6-14-1 ชินจูกุ เขตชินจุกุ ）
TEL 03-3350-1141  FAX 03-3350-4839 


