

























โปรแกรมการเรียนภาษาจีนออนไลน์โปรแกรมการเรียนภาษาจีนออนไลน์

NPP CHINESE COURSE 
หลักสูตรภาษาจีน YCT1 CLASS

























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

              ในสภาวะที่ถูกจํากัด การเดินทางออกไปสถานที่ต่างๆ ไม่สามารถ
มาเจอหน้ากันหรือรวมตัวกันเป็นกลุ่มในสถานที่เดียวกันได้ ต้องเว้นระยะห่าง
ทางสังคม NPP Chinese Online เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในสภาวะแบบนี้ 
NPP Chinese Online คือ การเรียนภาษาจีนทางออนไลน์ ไม่ว่านักเรียนจะ
อยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็สามารถ เรียนรู้ภาษาจีนได้ง่ายๆกับ NPP 
Chinese Online 

               NPP Chinese Online จะทําการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต 
โดยเหล่าซือจากบ้านภาษาจีนณปภัช มีรูปแบบการสอน สื่อการเรียนการ
สอน บรรยากาศ ความสนุกสนาน และระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับวัยของนักเรียน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ NPP Chinese Online จะสร้างสรรค์
ห้องเรียนภาษาจีน ที่มีคุณภาพเพื่อผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางภาษาจีน และมี
ความสุขกับการเรียนให้ได้มากที่สุด เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ แม้ว่าจะไม่












 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนภาษาจีนกับ NPP Chinese 
Online จะเป็นการเปิดกว้างทางการเรียนรู้ ได้เข้าถึงการเรียน
ภาษาจีนอีกรูปแบบหนึ่ง ให้กับนักเรียนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ได้ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่ง

ตัวเลือกที่นักเรียนและผู้ปกครองไว้วางใจ 
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          ณปภัช เป็นสถานให้การศึกษาขนาดเล็ก เริ่มทําการสอนวันที่ 3 ตุลาคม 
2555 โดยเน้นให้ผู้เรียน รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อบอุ่นใจ และปลอดภัย.. โดยเริ่มต้น
จากนักเรียน 1 คนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับ การ
สอนภาษาจีนในลักษณะการพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีอิสระระหว่างครู
และนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ 

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราสังเกตเห็นว่า "การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้น
ที่ความรักเสมอ" เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยากเรียนรู้ "การ
เรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด" จะสังเกตได้ว่า... 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก มีผลทําให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาจีน มากยิ่งขึ้น 
เราเรียกว่า INSPIRATION is the KEY !! 

“ แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสําคัญ ” 






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  






























YCT 1 CLASS เหมาะกับใคร ?? 

สําหรับ น้องๆ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ต้องการวัด
ความรู้ ความสามารถในการการเรียน และการสื่อสารภาษาจีนใน

ชีวิตประจําวัน 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการเรียนภาษาจีน 
ให้นักเรียนมี INSPIRATION พร้อมสําหรับการเรียนรู้ … ในช่วงต้นนี้
นักเรียนจะได้เรียนรู้ 80 คําศัพท์ การสนทนาภาษาจีนพื้นฐาน ที่
สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน พร้อมการเตรียมตัวสอบ YCT 

สําหรับเด็ก และฝึกทําข้อสอบเสมือนจริง 
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บทเรียน เนื้อหาในบทเรียน
บทที่ 1 你好！Hello !

บทที่ 2 你叫什么？What’s your name ?

บทที่ 3 他是谁？Who is she ?

บทที่ 4 我家有四⼝⼈。There are four people in my family.

บทที่ 5 我6岁。I’m 6 years old.

บทที่ 6 你的个⼦真⾼!  You’re so tall!

บทที่ 7 这是谁的狗？ Whose dog is this?

บทที่ 8 我去商店。I’m going to the store.

บทที่ 9 今天是 期⼏? What day is it today?

บทที่ 10 现在⼏点？ What time is it?

บทที่ 11 你吃什么？ What would you like to eat?

บทที่ 12 复习 Revi

ทําไมต้องสอบ YCT ??? 
เพื่อให้ผู้สอบสามารถเข้าใจและพัฒนาความสามารถทางภาษาจีนของตนเอง 

เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้สอบใช้ในการสอบ HSK ต่อไป  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 

เพื่อให้สถาบันฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
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หนังสือเรียน

หลักสูตร YCT1  450 บาท    รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.ค่าเรียนภาษาจีนออนไลน์ หลักสูตร YCT1 (12 Unit/14 Hours) 
2.หนังสือเรียน ส่งทาง E-Mail ( ผู้เรียน Print เอง ) 

หากผู้เรียนสนใจหนังสือ สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้  
หนังสือนําเข้าจากประเทศจีน หลักสูตร YCT1 ( เเบบเรียน + เเบบฝึกหัด ) 
ในราคาชุดละ 560 บาท 
หมายเหตุ : ค่าจัดส่งลงทะเบียน 40 บาท / EMS 67 บาท




















ขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัคร

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






         ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน 
เเละมีความสนใจในโครงการต่างๆ ของบ้านภาษาจีนณปภัช 
เราดูเเลกันเหมือนครอบครัว เเละจะพยายามทําให้ผู้เรียน ได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุด 

          เป็นความทรงจําดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการ
เรียนรู้ที่มีเป้าหมายในอนาคตต่อไป


