
      โปรแกรมการเรยีนภาษาองักฤษ 

    NPP CHINESE COURSE 

ภาษาองักฤษ SPOKEN ENGLISH ( 20 Hours/10 Weeks) 

นอ้งๆ 6-9 ปี เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 9.30 – 11.30 น. 

นอ้งๆ 10-18ปี เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 13.00 – 15.00 น. 
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ที่อยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสำรคำม 

อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 เชน่เดียวกนัถำ้ผูเ้รียนมีโอกำสไดร้บักำรเรียนรูจ้ำกท่ีตำ่งๆ 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 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

 

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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เรียนท่ี  บา้นภาษาจีนณปภชั จ.ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)  

 

 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จ ำกดั 

ที่อยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสำรคำม 

อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

ภาษาองักฤษ SPOKEN ENGLISH เหมาะกบัใคร ?? 

 

                               SPOKEN ENGLISH I 

       ส าหรบั นอ้งๆ อาย ุ6-9 ปี 

 

 

SPOKEN ENGLISH II 

ส าหรบั นอ้งๆ อาย ุ10-18 ปี 

 

 

รปูแบบการเรยีนจะเนน้ฝึกพดูโดยเฉพาะ ครผู ูส้อนจะออกแบบการเรยีน

ในแต่ละครัง้โดยปรบัตามผ ูเ้รยีนเป็นส าคญั มีการสอดแทรกใหผ้ ูเ้รยีนได้

เรยีนร ูค้ าศพัทใ์นชีวิตประจ าวนั เนน้การปฏิบติัท่ีจะท าใหผ้ ูเ้รยีนไดใ้ช้

ภาษาองักฤษอย ูเ่สมอ เพราะการฝึกพดูและฝึกฟังกบัเจา้ของภาษา คือ 

หวัใจส าคญัท่ีจะท าใหส้นทนาภาษาองักฤษได…้ 

 

ท าไมตอ้งเรยีน SPOKEN ENGLISH ？ 

เม่ือภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีถกูใชม้ากท่ีสดุในโลก การสนทนา

ภาษาองักฤษจึงเป็นเหมือนกญุแจส าคญัในการเปิดประตสู ูโ่ลกกวา้ง              

เม่ือผ ูเ้รยีนสามารถส่ือสารได ้จะท าใหเ้กิดความมัน่ใจ และภาคภมิูใจใน

ตนเอง อีกทัง้ยงัเป็นบนัไดส าคญัในการต่อยอดในอนาคตไดม้ากอีกดว้ย 

 I can speak 

ENGLISH!! 
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หลกัสตูรภาษาองักฤษ SPOKEN ENGLISH 1,950 บาท รวมค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1.ค่าเรยีนภาษาองักฤษ หลกัสตูร 

SPOKEN ENGLISH (20 Hours /10 Weeks ) 

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

3. ซ้ือท่ีบา้นภาษาจีนณปภชั ราคา 50 บาท (หนงัสือแบบถ่ายเอกสาร) 

 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จ ำกดั 

ที่อยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสำรคำม 

อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

 

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... 


