


























โปรแกรมการเรียน

ภาษาจีนออนไลน์
NPP CHINESE COURSE 
ภาษาจีนระดับ HSK3



































บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO.,LTD ปัจจุบัน
เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างมากและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ใครๆ ก็
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และเป็นเรื่องปกติที่เราทํากิจกรรมต่างๆ
ผ่านทางออนไลน์ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูล การสืบค้น
ข้อมูล รวมไปถึงการเรียนทางออนไลน์

              ในสภาวะที่ถูกจํากัด การเดินทางออกไปสถานที่ต่างๆ ไม่สามารถมาเจอหน้ากัน
หรือรวมตัวกันเป็นกลุ่มในสถานที่เดียวกันได้ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม NPP Chinese 
Online เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในสภาวะแบบนี้ NPP Chinese Online คือ การเรียนภาษา
จีนทางออนไลน์ ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็สามารถ เรียนรู้ภาษาจีนได้
ง่ายๆกับ NPP Chinese Online 

               NPP Chinese Online จะทําการเรียนการสอนผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยเหล่าซือจากบ้านภาษาจีนณปภัช มีรูปแบบการ
สอน สื่อการเรียนการสอน บรรยากาศ ความสนุกสนาน และ
ระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ NPP Chinese Online จะสร้างสรรค์ห้องเรียน
ภาษาจีน ที่มีคุณภาพเพื่อผู้เรียนจะได้รับความรู้ทาง 
ภาษาจีน และมีความสุขกับการเรียนให้ได้มากที่สุด  
เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ แม้ว่าจะ 
ไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง 




























 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนภาษาจีนกับ NPP 
Chinese Online จะเป็นการเปิดกว้างทางการเรียนรู้ 
ได้เข้าถึงการเรียนภาษาจีนอีกรูปแบบหนึ่ง ให้กับ
นักเรียนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่
นักเรียนและผู้ปกครองไว้วางใจ 

บ้านภาษาจีน ณปภัช  
NPP CHINESE HOME CO.,LTD  
SINCE 2012 

          ณปภัช เป็นสถานให้การศึกษา
ขนาดเล็ก เริ่มทําการสอนวันที่ 3 ตุลาคม 
2555 โดยเน้นให้ผู้เรียน รู้สึกเหมือนอยู่
บ้าน อบอุ่นใจ และปลอดภัย.. โดยเริ่มต้น
จากนักเรียน 1 คนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับ การ
สอนภาษาจีนในลักษณะการพัฒนาทักษะ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน มีอิสระระหว่างครูและ
นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ 

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราสังเกตเห็น
ว่า "การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นที่ความรักเสมอ" 
เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยาก
เรียนรู้ "การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด" 
จะสังเกตได้ว่า... 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก มีผลทําให้ผู้เรียนอยาก
เรียนภาษาจีน มากยิ่งขึ้น เราเรียกว่า 
INSPIRATION is the KEY !! 

“ แรงบันดาลใจ คือ 
กุญแจสําคัญ ” 
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เรียนผ่าน FACEBOOK เเฟนเพจ NPP Chinese Home เรียน
ซัมเมอร์ที่จีน ไต้หวัน เเคมป์ภาษาจีนในประเทศ เเบบถ่ายทอดสด 

(Live สด กลุ่มปิด) 

       เหมาะสํารับผู้เรียนที่อยากเรียนรู้ "ภาษาจีน" ด้วยตนเอง เพราะการเรียนรู้
ออนไลน์ ในแบบกลุ่มปิด   (LIVE สด) เป็นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล มีการโต้ตอบ
ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนอยู่ในวงจํากัด ผู้เรียนสามารถฝากคําถามไว้ที่ใต้
โพสต์ได้เเละเหล่าซือจะกลับมาตอบเมื่อสอนเสร็จ 

        ผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนรู้ด้วยตนเองได้เพราะสามารถมาดูย้อน
หลังได้ตลอดเวลา และรอเรียน LIVE สด ได้ตามเวลาที่กําหนด 

FACEBOOK  









HSK 3 เหมาะกับใคร ?? 

สําหรับ น้องๆ ที่ มีความรู้ทางภาษาจีน สามารถสื่อสารบทสนทนาพื้นฐานได้ 
ครูผู้สอนเพิ่มการเรียนรู้ ในทุกๆ ทักษะอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนเน้นการ 

ปฏิบัติ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ เป็นกุญแจสําคัญ รวมถึงเน้นการเรียนรู้ 
 พัฒนาความสามารถ ด้านภาษาจีน ในระดับ HSK 3 และ เพิ่มเติมคําศัพท์ 600 คํา 

และให้มีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ในภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ในระดับนี้ครูผู้สอนจะเพิ่มการสอน 
ด้านอักษรจีนมากขึ้น 

  

การสอบ HSK ดีอย่างไร ? 
ทําให้ทราบระดับความสามารถภาษาจีน เพื่อวางแผนพัฒนาภาษาต่อไป 

ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อได้




ตารางการสอน 
HSK3 CLASS 
เหล่าซือเข้าสอนก่อนเวลา 10 นาที

บทที่ เนื้อหาบทเรียน

บทที่ 1 周末你有什么打算 
What's your plan for the weekend

บทที่ 2 他什么时候回来 
When will he come back

บทที่ 3 桌⼦上放着很多饮料 
There are plenty of drinks on the table

บทที่ 4 她总是笑着跟客⼈说话 
She always smiles when talking to customers

บทที่ 5 我最近越来越胖了 
I am getting fatter and fatter lately

บทที่ 6 怎么突然找不到了 
Why are they suddenly missing

บทที่ 7 我跟她都认识五年了 
I've known her for five years

บทที่ 8 你去哪⼉我就去哪⼉ 
I'll go wherever you go

บทที่ 9 她的汉语说得跟中国⼈⼀样好 
She speaks Chinese like a native

บทที่ 10 数学⽐历史难多了 
Maths is much harder than history

บทที่ 11 别忘了把空调关了 
Don't forget to turn off the air conditioner

บทที่ 12 把重要的东⻄放在我这⼉吧 
Leave the important items with me

บทที่ 13 我是⾛回来的 
I walked back

บทที่ 14 你把⽔果拿过来 
Please bring the fruit here
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หลักสูตรภาษาจีนระดับ HSK3    1,150 บาท    รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.ค่าเรียนภาษาจีนออนไลน์ หลักสูตร STANDARD COURSE HSK3 
( 20 Unit / 38 Hours ) 
2.หนังสือเรียน ส่งทาง E-Mail ( ผู้เรียน Print เอง ) 

หากผู้เรียนสนใจหนังสือ สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้  
หนังสือนําเข้าจากประเทศจีน 
STANDARD COURSE HSK3 ( หนังสือเรียน ) เล่มละ 490 บาท 
STANDARD COURSE HSK3 ( แบบฝึกหัด ) เล่มละ 225 บาท 
หมายเหตุ : ค่าจัดส่งลงทะเบียน 40 บาท / EMS 67 บาท

แบบฝ
ึกหัด

บทที่ เนื้อหาบทเรียน

บทที่ 15 其他都没什么问题 
The rest of them are all OK

บทที่ 16 我现在累得下了班就想睡觉 
I am so tired that I want to do nothing but sleep after work

บทที่ 17 谁都有办法看好你的“病” 
Everybody is able to cure your“disease”

บทที่ 18 我相信他们会同意的 
I believe they'll agree

บทที่ 19 你没看出来吗 
Didn't you recognise him

บทที่ 20 我被他影响了 
I've been influenced by him














ชื่อบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอ็นพีพี ไชนีช โฮม 
ธนาคาร : กสิกรไทย             สาขา : พนมสารคาม 
เลขที่บัญชี : 037 - 8 - 76080 - 1

ขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัคร



         ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน เเละมีความ
สนใจในโครงการต่างๆ ของบ้านภาษาจีนณปภัช เราดูเเลกันเหมือน
ครอบครัว เเละจะพยายามทําให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด 
          เป็นความทรงจําดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ที่มีเป้า
หมายในอนาคตต่อไป


