
โปรแกรมการเรยีนภาษาจีน 

NPP CHINESE COURSE 

ภาษาจีนระดบั HSK 2 (15 Unit/28 Hours/14 Weeks) 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 09.30 – 11.30 น. 
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บา้นภาษาจีนณปภชั ในปัจจบุนักระแสกำรศึกษำในประเทศไทย เร่ิมใหค้วำมส ำคญักบักำรใหผู้เ้รียน 

มองเห็นควำมถนดั และควำมสำมำรถท่ีแทจ้ริงของตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนมีศักยภำพในกำรเป็นผูส้รำ้ง

นวัตกรรม มีวิสยัทศัน ์มีมมุมองที่กวำ้ง และลึก เลยมีค ำถำมเกิดขึน้มำว่ำ แลว้เรำจะมองเห็นควำม

ถนดัของตนเองไดอ้ย่ำงไร?? ค ำตอบ ก็คือ 

#ท าในสิ่งท่ีรกั (มีใจรกั พากเพียรท า จดจ าจ่อจิต วินิจวิจยั) 

แตค่ ำถำมท่ีคำ้งคำใจมำกที่สดุก็คือ #แลว้เรำจะเจอสิ่งท่ีรกัไดอ้ย่ำงไร?? มีกญุแจมีท่ีสำมำรถไข

ควำมลบันีไ้ด ้ก็คือ #กำรเปิดใจใหก้วำ้ง เปรียบเสมือนว่ำเรำเป็น #ผึ้ง เพื่อดอมดมดอกไม ้

หลำกหลำยดอก เพื่อสรำ้งเป็นรวงผึ้งของตนเอง ฉนัใด กำรศึกษำท่ีด ีก็ควรเปิดใจ รบัควำมรูจ้ำกที่

ตำ่งๆ ใหม้ำก ฉนันัน้ เชน่เดียวกนัถำ้ผูเ้รียนมีโอกำสไดร้บักำรเรียนรูจ้ำกที่ตำ่งๆ บคุคลตำ่งๆ ครบูำ

อำจำรย ์ท่ีหลำกหลำย ทัง้ในประเทศ และอำรยประเทศ มำเปรียบเทียบหรือวิเครำะห ์ใหเ้กิดเป็นกำร

เรียนรูใ้หม่ๆ  ใหเ้ป็นน ำ้ผึ้งของตนเอง 

ดว้ยเหตนุี ้บำ้นภำษำจีนณปภชั จึงขอโอกำสในกำรเป็นสว่นหนึง่สว่นเล็กๆ ท่ีท ำใหเ้ยำวชนไทย 

เล็งเห็นถึง #คณุคำ่ของตนเอง มีควำมภำคภมูิใจในตนเอง โดยผำ่นกำรเปิดสอนภำษำจีนและ

ภำษำองักฤษ ตัง้แตปี่ 2012 ถึงปัจจบุนั โดยใชช้ื่อว่ำ #บา้นภาษาจีนณปภชั เปิดสอนภาษา                 

ในลกัษณะการพฒันาเชิงทกัษะ การฟัง พดู อ่าน เขียน โดยครผู ูส้อนมีหนา้ท่ีออกแบบและ

เตรยีมการสอนเป็นส าคญั โดยเราเช่ือว่า "แผนการสอนท่ีสรา้งสรรคมี์ผลต่อการเรยีนร ู้

ของนกัเรยีนโดยตรง แผนการสอนถาวรไม่จ าเป็น แผนการสอนท่ีดีควรปรบัเปลี่ยนได ้      

ตามความสนใจของนกัเรยีน" 

ตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำ เรำสงัเกตเห็นว่ำ "กำรเรียนรู ้ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีควำมรกัเสมอ"                    

เมื่อผูเ้รียนมีควำมรกัหรือเป้ำหมำยที่อยำกเรียนรู ้"กำรเรียนภำษำก็ ไมย่ำกอย่ำงที่คิด" จะสงัเกตได้

ว่ำ สิ่งแวดลอ้มที่เป็นบวก มีผลท ำใหผู้เ้รียนอยำกเรียนภำษำต่ำงประเทศมำกย่ิงขึน้ เรำเรียกว่ำ  

INSPIRATION is the KEY !! 

“ แรงบนัดาลใจ คือ กญุแจส าคญั ” 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จ ำกดั 

ที่อยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสำรคำม 

อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 
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บา้นภาษาจีน ณปภชั NPP CHINESE HOME CO.,LTD SINCE 2012 

"INSPIRATION IS THE KEY !!" 

คือ ทกุๆ ปัจจยัท่ีมีผลท ำใหผู้เ้รียน เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรเรียนหรือกำรใชภ้ำษำในอนำคต 

เช่น ครผููส้อน(Active Teaching), กำรไดเ้ห็นหรือสมัผสักำรใชช้ีวิตในตำ่งประเทศ รวมถึง สิ่งแวดลอ้ม

ท่ีเป็นบวกจำกสว่นตำ่งๆ ในสงัคม เป็นตน้ จึงเป็นเหตผุลหลกั ท่ีท ำให ้บำ้นภำษำจีนณปภชั ไดก้ำ้วเขำ้

มำสู่ กำรเปิดบริษัท ประกอบกิจการบริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ในช่ือ บริษัท                   

เ อ็ น พี พี  ไ ช นี ส  โ ฮม  จ า กัด  /  NPP CHINESE HOME CO.,LTD จดท ะ เ บี ยน เ ลข ท่ี  

0245561000673 โดยมีเป้ำหมำยหลกั 3 ประกำรดงันี ้

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกำส ไดไ้ปเรียนรูแ้ละพฒันำดำ้นภำษำตำ่งประเทศโดยกำรปฏิบตัจิริง ใน

อำรยประเทศ 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกำส ในกำรทดลองใชช้ีวิตดว้ยตนเอง ในตำ่งประเทศ และ ไดเ้ห็นสงัคม
วัฒนธรรม ท่ีอำจจะเหมำะสมกบัตนเอง ในแตล่ะประเทศ 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกำส ไดเ้ปิดโลกกวำ้ง เพ่ือ "มองโลก มองเรำ" ใหเ้ห็นถึงควำมตอ้งกำร
ทำงกำรเรียนรูใ้นอนำคต หรือ อำชีพแห่งอนำคตไดเ้ร็วขึน้ 

สดุทำ้ยนี ้NPP เรำเป็นบริษทัเล็กๆ ดแูลกนัเหมือนครอบครวั สำมำรถปรึกษำปัญหำดำ้นกำรศึกษำ

ไดท้กุเร่ือง ไมใ่ชเ่ฉพำะดำ้นกำรเรียนตอ่ตำ่งประเทศเพียงอย่ำงเดียว เพรำะ การศึกษาของเด็กๆ

และเยาวชน เป็นเรือ่งของเราทกุคน ท่ีตอ้งช่วยกนัพฒันาใหดี้ และดีข้ึนกว่าเดิม 
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ที่อยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสำรคำม 

อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เรียนท่ี  บา้นภาษาจีนณปภชั จ.ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)  
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HSK 2 เหมาะกบัใคร ?? 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบั นอ้งๆ ท่ี มีความร ูท้างภาษาจีน มาพอสมควร 

ครผู ูส้อนเพ่ิมการเรยีนร ู ้ในทกุๆ ทกัษะอยา่งต่อเน่ือง การจดัการเรยีนการสอนเนน้

การปฏิบติั โดยม ุ่งใหน้กัเรยีนสามารถสื่อสารได ้เป็นกญุแจส าคญั 

รวมถึงเนน้การเรยีนร ู ้พฒันาความสามารถ ดา้นภาษาจีน ในระดบั HSK 2 และ 

เพ่ิมเติมค าศพัท ์300 ค า และใหมี้คณุลกัษณะในการใฝ่ร ูใ้นภาษาจีนอยา่งต่อเน่ือง 

ในระดบัน้ีครผู ูส้อนจะเพ่ิมการสอนดา้นอกัษรจีนมากข้ึน 
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บทที ่/ เร่ือง จ ำนวนช่ัวโมง เน้ือหำและกำรสอน 

บทที ่1 
เร่ือง ไปท่องเท่ียว
ปักก่ิงเดือนกนัยายนดี
ท่ีสุด 九月去北

京旅游最好 

 
 

ช่ัวโมงที ่1 
 
 
 
 

ช่ัวโมงที ่2 
 

ครูผูส้อนกล่าวทกัทายก่อนน าเขา้สู่บทเรียนเพื่อท าความคุน้ชินกบั
ผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีการผอ่นคลายไม่เคร่งเครียดจนเกินไป   สอนค าศพัท์
ใหม่ท่ีควรรู้ก่อนเร่ิมเรียนในบทท่ี 1 จ  านวน 20 ค าและไวยากรณ์
จ านวน 4 ค  า ไดแ้ก่ค าวา่ 要 ，最， 几，多  
 
เรียนประโยคสนทนาพร้อมแปลความหมายอยา่งละเอียด โดยมีคุณครู
เป็นคนน าอ่านและแปลความหมายพร้อมทั้งใหค้  าช้ีแนะกบัผูเ้รียน
อยา่งใส่ใจ กิจกรรมก่อนจบบทเรียนออนไลน์ในบทท่ี 1 คือ ครูถาม
ประโยคค าถาม สถานท่ีท่ีอยากไปท่ีสุดและกีฬาท่ีชอบท่ีสุดใหน้กัเรียน
ตอบแบบทวนค าถามคนละ 1 ประโยค 你最想去什么地方

旅游？ 你最喜欢什么运动？ 
 

บทที ่2  
ฉนัต่ืนนอนหกโมงเชา้
ทุกวนั 我每天六

点起床 

  
 
 

ช่ัวโมงที ่3 
 
 

 

ช่ัวโมงที ่4 
 

 ครูผูส้อนกล่าวทกัทายก่อนน าเขา้สู่บทเรียนเพื่อท าความคุน้ชินกบั
ผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีการผอ่นคลายไม่เคร่งเครียดจนเกินไป   สอนค าศพัท์
ใหม่ท่ีควรรู้ก่อนเร่ิมเรียนในบทท่ี 2 จ  านวน 30 ค าและค าไวยากรณ์
จ านวน 3 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ 是不是 ，每， 多 พร้อมแปล
ความหมายและวธีิใชอ้ยา่งละเอียดและยกตวัอยา่งเพื่อท าใหเ้ขา้ใจง่าย
มากข้ึน 
 
ทบทวนค าศพัทจ์ากคร้ังท่ีแลว้และเร่ิมตน้เรียนบทสนทนา 4 บทความ 
และฝึกท าแบบฝึกหดัหนา้ท่ี 16 ตารางสุดทา้ยคนละ 1 ขอ้ 

ตารางการสอน ภาษาจีนระดบั HSK 2 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 09.30– 11.30 น. (พกัเบรก 10 นาที) 
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บทที ่3  
สีแดงดา้นซา้ยมือนัน่
คือฉนั 左边那个

红色的是我

的 

 
 

ช่ัวโมงที ่5 
 
 

 

ช่ัวโมงที ่6 
 
 

 
 

ท าความคุน้ชินกบัผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีการผอ่นคลายไม่เคร่งเครียด
จนเกินไป   สอนค าศพัทใ์หม่ท่ีควรรู้ก่อนเร่ิมเรียนในบทท่ี 3 จ  านวน 
20 ค าและค าไวยากรณ์จ านวน 3 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ 的，一下， 
真  พร้อมแปลความหมายและวธีิใชอ้ยา่งละเอียดและใส่ใจ
ยกตวัอยา่งเพื่อท าให้เขา้ใจง่ายมากข้ึน 
ทบทวนค าศพัทเ์ดิมและ เรียนเร่ืองทิศทางพร้อมยกตวัอยา่ง ใกลต้วั
เพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน เรียนบทสนทนาจ านวน 4 บท พร้อมแปล
ความหมาย กิจกรรมทา้ยบทเรียน คือ กิจกรรมปิงโกใหน้กัเรียนขีดเส้น 
 ตาราง และเขียนค าศพัทใ์หม่ ท่ีไดเ้รียนไปในบทท่ี 3 ลงไปในช่องวา่ง 
โดยมีครูเป็นผูอ้อกเสียง หากใครสามารถปิงโกไดก่้อนถือเป็นผูช้นะ 
 

บทที ่4  
งานน้ีเป็นเคา้ท่ีช่วย
แนะน าใหฉ้นั 这个

工作是她帮

我介绍的 
 

   
 

ช่ัวโมงที ่7 
 
 

 

ช่ัวโมงที ่8 

ท าความคุน้ชินกบัผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีการผอ่นคลายไม่เคร่งเครียด
จนเกินไป   สอนค าศพัทใ์หม่ท่ีควรรู้ก่อนเร่ิมเรียนในบทท่ี 4 และค า
ไวยากรณ์จ านวน 3 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ “是......的”，“......的时

候” ，“已经” แปลความหมายและยกตวัอยา่งเพื่อท าให้
เขา้ใจง่ายมากข้ึน 
 
 ฝึกท าแบบฝึกหดัขอ้ท่ี 1 2 และฝึกพูดประโยคบทสนทนาเป็นภาษาจีน 

บทที ่5  
ซ้ือตวัน้ีเถอะ 
就买这件吧 

 

ช่ัวโมงที ่9 
 
 

 

ช่ัวโมงที ่10 

ท าความคุน้ชินกบัผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีการผอ่นคลายไม่เคร่งเครียด
จนเกินไป   สอนค าศพัทใ์หม่ท่ีควรรู้ก่อนเร่ิมเรียนในบทท่ี 5  18ค า 
และค าไวยากรณ์จ านวน 3 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ “就”，“还” ，
“有点儿” ยกตวัอยา่งเพื่อท าใหเ้ขา้ใจง่ายมากข้ึน 
 
 ฝึกท าแบบฝึกหดัจบัคู่รูปภาพขอ้ท่ี  2 พร้อมกนั และฝึกพูดประโยค
บทสนทนาเป็นภาษาจีน 

บทที ่6 
ท าไมคุณไม่กินแลว้ล่ะ 
你怎么不吃

了 

 

ช่ัวโมงที ่11 
 

เม่ือกล่าวค าทกัทายเสร็จส้ิน เร่ิมเรียนค าศพัทใ์หม่ในบทท่ี 6 ท่ีควรจะรู้ 
และท ากิจกรรมประกอบการเรียนรู้โดยครูวาดภาพและใหเ้ด็กๆทายวา่
ส่ิงท่ีครูวาดนั้นตรงกบัค าศพัทใ์ดท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
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บทที ่7  
บา้นของคุณไกลจากท่ี
ท างานไหม? 你家

离公司远吗? 
 

 

ช่ัวโมงที ่12 
 
 

ช่ัวโมงที ่13 
 

เร่ิมเรียนค าศพัทใ์หม่จ  านวน 28 ค าและค าไวยากรณ์จ านวน 3 ค าไดแ้ก่ 
就，离，呢  
 
เม่ือเรียนค าศพัทเ์สร็จส้ินจากคาบท่ีแลว้ ใหน้กัเรียนทุกคนฝึกท า
แบบฝึกหดัไปพร้อมกนัในตารางหนา้สุดทา้ยของบทท่ี 7 และฝึกอ่าน
บทสนทนาภาษาจีนเพื่อยกระดบัความรู้ทางภาษาจีนและฝึกแปลดว้ย
ตวัเอง 

บทที ่8 
ท าใหฉ้นัคิดอยากจะ
บอกคุณอีกคร้ัง 让
我想想再告

诉你 
 

 

ช่ัวโมงที ่14 
 

 
 

ช่ัวโมงที ่15 
 

แปลค าศพัทจ์ากบตัรรูปภาพ แนะน าแบบฝึกหดัขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 2 ค า
ตรงขา้มไปพร้อมๆกบัครู ฝึกพูดภาษาจีนจากบทสนทนา โดยมีคุณครู
เป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า  
เพิ่มเติมการใชไ้วยกรณ์ 2 ตวัไดแ้ก่ “好吗” “再” 
กิจกรรมทา้ยบทคือฝึกเติมค าศพัทเ์พื่อแต่งประโยคโดยการใช ้
“让” ในตารางสุดทา้ยของบทท่ี 8 

บทที ่9 
ค าถามมากเกินไป ฉนั
ยงัท าไม่เสร็จ 提太

多我没做完 
 

 

ช่ัวโมงที ่16 
 
 

 

ช่ัวโมงที ่17 
 

เม่ือผูเ้รียนและผูส้อนท าการทกัทายและไถ่ถามกนัเรียบร้อย ผูส้อนจะ
เร่ิมตน้สอนท่ีค าศพัทใ์หม่เป็นอนัดบัแรก ต่อดว้ยไวยากรณ์และบท
สนทนาภาษาจีน 
 
การใชค้  าไวยกรณ์มี 1 ค าไดแ้ก่ “从...到...” ฝึกท าแบบฝึกหดัเติมค า
ใหเ้หมาะสมกบัค ากริยาท่ีก าหนดใหข้อ้ท่ี 2 กิจกรรมทา้ยบทให้
นกัเรียนยกตวัอยา่งประโยคจากค าวา่从....到..... 1ค า เช่น 从大

学到商场不远 
บทที ่10 
ไม่ตอ้งหาแลว้ 
โทรศพัทว์างอยูบ่น
โตะ๊ 
别找了，手

机在桌子上

呢 
 

 

ช่ัวโมงที ่18 
 
 

                       

ช่ัวโมงที ่19 
 

     เม่ือผูเ้รียนและผูส้อนท าการทกัทายและไถ่ถามกนัเรียบร้อย ผูส้อน
จะเร่ิมตน้สอนท่ีค าศพัทใ์หม่เป็นอนัดบัแรก ต่อดว้ยไวยากรณ์และบท
สนทนาภาษาจีน  
 
 กิจกรรมทา้ยบท คือแข่งกนัโยงเส้นจบัคู่ค  าศพัทใ์นบทท่ี 10 หนา้ท่ี 78 
ขอ้สุดทา้ยโดยนกัเรียนคนใดท่ีสามารถโยงเส้นไดถู้กตอ้งท่ีสุดถือเป็น
ผูช้นะ 
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เนือ้หำท่ีน ำมำจดัแผนกำรสอนในครั้งนีเ้ป็นเนือ้หำท่ีน ำมำจำกหนงัสอื HSK 2 ทัง้สิน้โดยเรียงตำมล ำดบัขัน้ตอนที่

หนงัสอืจดัวำงไวแ้ละผูส้อนเพิม่เตมิกจิกรรมทำ้ยบทเขำ้ไป เพื่อเป็นกำรไมท่ ำใหผู้เ้รียนเกิดควำมสบัสนในเนือ้หำ และ

สำมำรถจบัจดุท่ีจะเรียนได ้อนัดบัแรก คือตอ้งเรยีนร ูค้ าศพัทก์่อนและการใชไ้วยากรณท่ี์ถกูตอ้ง

จึงจะสามารถเรยีนประโยคบทสนทนาไดแ้ละสามารถท ากิจกรรมทา้ยบทได ้อยา่งราบรืน่ 

ในขณะท่ีเรยีนจรงิผ ูส้อนจะมีการพดูคยุใหค้ าแนะน าและใหก้ าลงัใจผ ูเ้รยีนตลอด เพ่ือท าให้

เกิดการผอ่นคลายและลดความตึงเครยีดในการเรยีนและ ในบทเรยีนบางบทผ ูส้อนมีการ

น าเองบตัรค า บตัรภาพ วาดรปู เกมส ์มาประกอบการเรยีนการสอนอีกดว้ย 

บทที ่11 
เคา้โตกวา่ฉนัสามปี 
他比我大三

岁 

 
 

ช่ัวโมงที ่20 
 

เม่ือผูเ้รียนและผูส้อนทกัทายและทบทวนความรู้เดิมเสร็จ ผูส้อนจะ
เร่ิมตน้สอนท่ีค าศพัทใ์หม่เป็นอนัดบัแรก ต่อดว้ยไวยากรณ์และบท
สนทนาภาษาจีนโดยค าไวยกรณ์มี 2 ค าไดแ้ก่ 比，可能 โดย
คุณครูจะพาฝึกยกตวัอยา่งจากส่ิงรอบตวั 

บทที ่12 
คุณสวมใส่นอ้ยเกินไป
แลว้你穿得太

少了 

ช่ัวโมงที ่21 
 

ช่ัวโมงที ่22 
 

เรียนค าศพัทใ์หม่และค าไวยากรณ์พร้อมฝึกท าแบบฝึกหดัขอ้ท่ี 1,2  
 
และเรียนรู้การพูดภาษาจีนจากประโยคสนทนา ฝึกแต่งประโยคจาก
ค าศพัทท่ี์ก าหนดใหห้นา้ 95 

 
บทที ่13 

门开着呢 
ประตูเปิดล่ะ 
 

 
 

ช่ัวโมงที ่23 
 
 

ช่ัวโมงที ่24 

     เรียนรู้ค าศพัทใ์หม่ท่ีควรรู้ก่อนเร่ิมเรียนในบทท่ี 13 บทสนทนาและ
ค าไวยากรณ์อีกจ านวน 3 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ “着”，“不是......
吗” ，“往” แปลความหมายและยกตวัอยา่งเพื่อท าให้
เขา้ใจง่ายมากข้ึน 
 
      ฝึกท าแบบฝึกหดัขอ้ท่ี 2 เติมบทกรรมใหเ้หมาะสมกบัค ากริยาท่ี
ก าหนดให้ 

บทที ่14 
คุณเคยเห็นภาพยนตร์
เร่ืองน้ีไหม? 你看

过那个电影

吗？ 

 

ช่ัวโมงที ่25 
 
 

ช่ัวโมงที ่26 

       เรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ท่ีควรรู้ก่อนเร่ิมเรียนในบทท่ี 14 บทสนทนา
และค าไวยากรณ์อีกจ านวน 3 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ “过”，“虽然....但
是.....” ，“次” แปลความหมายและยกตวัอยา่งเพื่อท าใหเ้ขา้ใจง่าย 
 
      กิจกรรมจงบอกรูปภาพใหต้รงกบัค าศพัท ์

บทที ่15 
ปีใหม่ก าลงัจะมาถึง
แลว้ 新年就要

到了   

 

ช่ัวโมงที ่27 
 

ช่ัวโมงที ่28 

เรียนรู้ค าศพัทใ์หม่ท่ีควรรู้ก่อนเร่ิมเรียนในบทท่ี15 แปลความหมาย
ประโยคสนทนาภาษาจีนฝึกอ่านออกเสียง และพูดภาษาจีน 

 
    กิจกรรมจงบอกรูปภาพให้ตรงกบัค าศพัท ์
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** หากผ ูเ้รยีนสนใจหนงัสือเรยีน สามารถสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมได ้หนงัสือน าเขา้จากประเทศจีน 

STANDARD COURSE HSK1 (Student Book)   เลม่ละ 490 บาท 

STANDARD COURSE HSK1  (Workbook)  เลม่ละ 225 บาท 

 

หลกัสตูรภาษาจีน ระดบั HSK 2  2,660 บาท    รวมค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1.ค่าเรยีนภาษาจีน หลกัสตูร 

STANDARDCOURSE HSK 2 ( 15 Unit / 28 Hours ) 

2.หนงัสือเรยีน สง่ทาง E-Mail ( ผ ูเ้รยีน Print เอง )  

3. ซ้ือท่ีบา้นภาษาจีนณปภชั ราคา 245 บาท (หนงัสือแบบถ่ายเอกสาร) 
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ขัน้ตอนการ สมคัรเรยีนภาษาจีน 

กบั NPP CHINESE COURSE 

เพียงแค่ ... 

1.แจง้คอรส์ท่ีตอ้งการเรยีน 

2.ช าระค่าเรยีน พรอ้มแจง้  

- E-MAIL ส าหรบัสง่เอกสารการเรยีน (แบบปริ้นทเ์อง) 

- กรอกใบสมคัร NPP CHINESE COURSE (วนัแรกท่ีเขา้เรยีน) 

3.มาเรยีนตามวนัและเวลาท่ีก าหนด จบครบหลกัสตูร 

** ส าหรบันกัเรยีนท่ีสัง่ซ้ือหนงัสือกรณุาแจง้ ช่ือ ท่ีอย ู ่เบอรโ์ทรศพัท ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ช่ือบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอ็นพีพี  ไชนีช  โฮม 

                                     ธนาคาร : กสิกรไทย       สาขา : พนมสารคาม 

                                     เลขที่บัญชี : 037 – 8 – 76080 - 1 
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ขอขอบคณุทำ่นผูป้กครองนกัเรียน ท่ีใหก้ำรสนบัสนนุ และ มีควำมสนใจในโครงกำร

ตำ่งๆ ของบำ้นภำษำจีนณปภชั NPP CHINESE HOME CO,.LTD เรำดแูลกนัเหมือน

ครอบครวั และจะพยายามท าใหผ้ ูเ้รยีน ไดร้บัประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุ  

เป็นความทรงจ าดีๆ เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ ในการเรยีนร ูท่ี้มีเป้าหมาย                     

ในอนาคตต่อไป... 


