สมุดคมู่ ือ
“𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗠𝗠𝗘𝗘𝗠𝗠𝗕𝗕𝗘𝗘𝗥𝗥 𝗖𝗖𝗟𝗟𝗨𝗨𝗕𝗕 2021”

.สิทธิพิเศษ

𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗠𝗠𝗘𝗘𝗠𝗠𝗕𝗕𝗘𝗘𝗥𝗥 𝗖𝗖𝗟𝗟𝗨𝗨𝗕𝗕

1. NPP CHINESE ONLINE เรี ยนภาษาจีนจบครบทุกหลักสูตรมาตรฐานสากล ฟรี !ตลอดปี (2 Account Facebook)
2. NPP SUMMER CAMP จีน ไต้ หวัน (ได้ สว่ นลดมากถึง 5,000 บาท หรื อ 10 % ต่อค่าโครงการ)
3. NPP STUDY ABROAD เรี ยนภาษาจีนระยะยาว จีน ไต้ หวัน กับมหาวิทยาลัยติดอันดับที่มีชื่อเสียงในด้ านภาษาจีน
( ส่วนลดเฉพาะค่าบริ การทางการศึกษาถึง 10 % )
4. NPP CHINESE BOOK ส่วนลด 10 % (ไม่จํากัดจํานวน ไม่จํากัดสิทธิ์)

เงื่อนไขการใช้ บัตร
1. บัตรมีอายุ 1 ปี (สิ ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม ของปี ที่สมัคร)
2. กรุณาแสดง รหัสสมาชิก เพือ่ รับสิทธิ์ก่อนชําระเงิน
3. บัตร NPP MEMBER CLUB เป็ นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จํากัด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

สิทธิพเิ ศษที่ 1 NPP CHINESE ONLINE เรียนภาษาจีนจบครบทุกหลักสูตรมาตรฐานสากล
ฟรี !ตลอดปี (จํากัดสิทธ์ Facebook 2 Account ต่อบัตรสมาชิก)
สําหรับน้ องๆที่เริ่มเรียนภาษาจีน จากไม่ มพ
ี นื ้ ฐานไปจนสามารถสอบวัดระดับภาษาจีนในระดับสูงได้ (ได้ ใบ
ประกาศจากจีน) มีหลักสูตรดังนี ้
“เราเปิ ด 6 หลักสูตร ภาษาจีน มาตรฐานระดับสากล ”
📌📌PINYIN CLASS สําหรับผู้เริ่มต้ นเรียนภาษาจีน
📌📌YCT 1 CLASS สําหรับน้ องๆ ที่กาํ ลัง เริ่มเรียนภาษาจีน (ควรเรียนควบคู่กับ PINYIN )
📌📌YCT 2 CLASS สําหรับน้ องๆ ที่มีพนื ้ ฐานพินอินมาบ้ างแล้ ว ต้ องการเรียนรู้ประโยคพืน้ ฐานในชีวิตประจําวัน
📌📌HSK 1 CLASS สําหรับผู้ท่ มี ีพนื ้ ฐานภาษาจีน อ่ านพินอินได้ เบือ้ งต้ น
📌📌HSK 2 CLASS ผู้เรียนที่มพ
ี นื ้ ฐานภาษาจีน หรือ ผ่ านการทดสอบภาษาจีนในระดับHSK 1
📌📌HSK 3 CLASS ผู้เรียนที่มพ
ี นื ้ ฐานภาษาจีนมาพอสมควร หรือผ่ านการทดสอบภาษาจีนในระดับHSK 1-2

No.1 CHINESE “NPP Chinese Online”

เรียนผ่าน FACEBOOK แฟนเพจ Npp Chinese Home เรียนซัมเมอร์ท่ีจีน
ไต้หวัน แคมป์ ภาษาจี นในประเทศ แบบ ถ่ายทอดสด (LIVEสด กลุ่มปิ ด)
สอนสดทุกคลาส คือ ทุกคลาสเป็ น
การ LIVE สดจริงๆ ไม่ ใช่ วีดโี อที่อดั
เอาไว้ เพราะฉะนันนั
้ กเรียนสามารถ
พูดคุย หรื อถามคําถามเหล่ าซือได้
โดยตรง เหล่าซือจะตอบคําถาม
แบบ Real Time เเละ ใครที่กลัวจะไม่มี
เวลาเรี ยนในวันเสาร์ หรื อ พลาดการ
เรี ยนของบางสัปดาห์ ก็ไม่ต้องห่วงไป
เพราะเราจะเก็บวีดีโอการเรี ยนของทุกๆ
ครัง้ ไว้ ให้ ไม่วา่ จะนานเเค่ไหนก็ สามารถ
ย้ อนดูได้ ตลอด

ตาราง รอบสอนสด ตลอดปี 2564

รอบการสอนสด / ระยะเวลาเรียน
หลักสูตร PINYIN YCT 1 YCT 2
วันที่

PINYIN CLASS
13.00-14.00น.
พยัญชนะพินอิน

YCT 1 CLASS
10.00-11.00 น.
ทบทวนพินอิน

YCT 2 CLASS
13.00-14.00น.
บทที่ 1 我可以坐这儿
吗？May I sit here?

พยัญชนะพินอิน(ต่อ)

บทที่ 1 你好！Hello !

บทที่ 2 你早上几点起
床？When do you get up in
the morning ?

20 มี.ค. 2564(รุ่น3)
21 ส.ค. 2564(รุ่น4)
27 มี.ค. 2564(รุ่น3)
28 ส.ค. 2564(รุ่น4)

สอนสระเดี่ยว 6 ตัว และ
สระผสม 10 ตัว
สระของพินอินทัง้ 30 ตัว

บทที่2 你叫什么？
What’s your name ?

บทที่ 3 你的铅笔呢？
Where is your pencil?

บทที่ 3 他是谁？
Who is she ?

บทที่ 4 书包里有两本
书。There are two books in
the schoolbags

3 เม.ย. 2564(รุ่น3)
4 ก.ย. 2564(รุ่น4)

บทที่ 1 你好
บทที่ 4 我家有四口
การผสมคําระหว่างพยัญชนะ 人。There are four
และสระของพินอิน / การผัน people in my family.
วรรณยุกต์พร้ อมกับฝึ กอ่าน

10 เม.ย. 2564(รุ่น3)
11 ก.ย. 2564(รุ่น4)

บทที่ 2 再见
ฝึ กอ่านพินอินจากบทความ

24 เม.ย. 2564(รุ่น3)
18 ก.ย. 2564(รุ่น4)

บทที่ 3 请坐
บทที่ 6 你的个子真
หลักการอ่าน bu , yi และ
高!
หลักการเปลีย่ นเสียง
You’re so tall!
วรรณยุกต์ตา่ งๆ / การ
ทักทายต่างช่วงเวลาต่างๆ
(ตอนเช้ า ตอนสาย ตอนเทีย่ ง
ตอนบ่ายและตอนเย็น)

บทที่ 6 包子多少钱一
个？How much is one
baozi?
.

8 พ.ค. 2564(รุ่น3)
25 ก.ย. 2564(รุ่น4)

บทที่ 4 你叫什么名 บทที่ 7 这是谁的狗
字 ประโยคคําศัพท์ประเภท ？
告别语 (ประโยคบอกลา) Whose dog is this?
หลักการใช้ และสิง่ ที่มกั จะเจอ
ในสํานวนจีน

บทที่ 7 今天比昨天
热。
Today is hotter than yesterday

6 มี.ค. 2564(รุ่น3)
7 ส.ค. 2564(รุ่น4)
13 มี.ค. 2564(รุ่น3)
14 ส.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 5 我 6 岁。
I’m 6 years old.

บทที่ 5 你会不会做
饭？ Can you cook?

บทที่ 5 你会不会做
饭？Can you cook?

15 พ.ค. 2564(รุ่น3)
2 ต.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 5 你是哪国
人？รูปแบบประโยค 请
รูปแบบ 请客 ว่ามีความ
แตกต่างจากรูปแบบ 请
อื่นๆอย่างไร พร้ อมกับ
ยกตัวอย่างวิธีการใช้

บทที่ 8 我去商店。
I’m going to the store.

22 พ.ค. 2564(รุ่น3)
9 ต.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 6 你去哪里
รูปแบบประโยคคําถาม 你
叫什么名字 (คุณชื่อ
อะไร) / การใช้ ประโยคย่อใน
การถาม (你呢)

บทที่ 9 今天是 期几? บทที่ 9 你今天做什么
What day is it today?
了? What did you do today?

29 พ.ค. 2564(รุ่น3)
16 ต.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่7 这是什么
คําศัพท์ประเทศต่างๆ /
รูปแบบการถาม-ตอบ
ประเทศของตนเอง

บทที่ 10 现在几点？
What time is it?

บทที่ 10 你怎么了？
What’s wrong with you?

5 มิ.ย. 2564(รุ่น3)
30 ต.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 8 我的朋友
คําศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวัน / รูปแบบประโยค
你去哪里 /
คําศัพท์เกี่ยวกับของใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน / รูปประโยค
这是什么
อ่านบทสนทนาเรื่ อง 我的
朋友 พร้ อมกับแปลและ
อธิบายคําศัพท์ / การนับเลข
ภาษาจีน /

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

บทที่ 11 我来北京一年
了。I’ve been in Beijing for
one year.

บทที่ 12 复习 Review

บทที่ 12 复习
Review

ทดสอบหลังเรี ยน

ทดสอบหลังเรี ยน

12 มิ.ย. 2564(รุ่น3)
6 พ.ย. 2564(รุ่น4)
19 มิ.ย. 2564(รุ่น3)
13 พ.ย. 2564(รุ่น4)

บทที่ 8 马丁比我大三
岁。Martin is three years
older than me.

***แบบเรียนของท ุกหลักสูตรมีให้ในกลมุ่ เรียน

หากผูเ้ รียนสนใจหนังสือเรียน สามารถสัง่ ซื้อเพิ่มเติมได้ ตามรายละเอียด

รอบการสอนสด / ระยะเวลาเรียน
หลักสูตร HSK1 HSK2 HSK3
วันที่

HSK 1 CLASS
10.00-12.00 น.
บทที่ 1 ทบทวนพินอิน
บทสนทนา 你好
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา
อธิบาย 汉语的音节
และ 两个三声音节
的连读变调

HSK 2 CLASS
10.00-12.00 น.
บทที่ 1 九月去北京旅游
最好
คําศัพท์ จํานวน 20 คําและ
ไวยากรณ์ ได้ แก่คําว่า 要 ，
最， 几，多
ประโยคสนทนาพร้ อมแปล
ความหมายอย่างละเอียด

13 มี.ค. 2564(รุ่น3)
14 ส.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 2 อธิบาย 轻声 และ
拼音规则
อ่าน 课文 เรื่ อง 谢谢你
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา
บทที่ 3 หลักการใช้ 什么，
是，吗
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา

บทที่ 2 我每天六点起床
คําศัพท์ จํานวน 30 คําและ
ไวยากรณ์ ได้ แก่คําว่า 是不
是 ，每， 多
ทบทวนคําศัพท์ บทสนทนา

-

20 มี.ค. 2564(รุ่น3)
21 ส.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 3 หลักการใช้ 谁，
哪，的，呢
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา

บทที่ 3 左边那个红色的
是我的
เรี ยนเรื่ องทิศทาง

-

27 มี.ค. 2564(รุ่น3)
28 ส.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 4 หลักการใช้ 谁，
哪，的，呢
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา
ทดลองทําข้ อสอบ 听力，
阅读
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา

บทที่ 4 这个工作是她帮
我介绍的
ไวยากรณ์จํานวน ได้ แก่คาํ ว่า
“是......的”，“......的时
候” ，“已经”
ทําแบบฝึ กหัด บทสนทนา

3 เม.ย. 2564(รุ่น3)
4 ก.ย. 2564(รุ่น4)

บทที่ 5 เรี ยน 新生词 /
บทที่ 5 就买这件吧
คําศัพท์ใหม่ 18คํา และคํา
อ่าน 课文
เรี ยน 新生词 / อ่าน 课文 ไวยากรณ์ ได้ แก่คําว่า “就”，
“还” ，“有点儿”

บทที่ 1 周末你有
什么打算
What's your plan for the
weekend
3 เม.ย. 2564(รุ่น3)

10 เม.ย. 2564(รุ่น3)
11 ก.ย. 2564(รุ่น4)

บทที่ 6 เรี ยน 新生词 /
อ่าน 课文 หลักไวยากรณ์

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

6 มี.ค. 2564(รุ่น3)
7 ส.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 6 你怎么不吃了
คําศัพท์ใหม่ในบทที่ 6 กิจกรรม
ประกอบการเรียนรู้

HSK 3 CLASS
13.00-15.00น.

-

-

24 เม.ย. 2564(รุ่น3)
18 ก.ย. 2564(รุ่น4)

会，形容词谓语
句，怎么
บทที่ 7 การนับเลข - วัน –
เดือน เป็ นภาษาจีน
หลักไวยากรณ์ 去+地方+
做什么

10 เม.ย. 2564(รุ่น3)
บทที่ 7 你家离公司远
吗?
คําศัพท์ใหม่จํานวน 28 คําและคํา
ไวยากรณ์ ได้ แก่ 就，离，
呢
ทําแบบฝึ กหัด /บทสนทนา

บทที่ 3 桌子上放
着很多饮料
There are plenty of
drinks on the table
24 เม.ย. 2564(รุ่น3)
บทที่ 4 她总是笑
着跟客人说话
She always smiles when
talking to customers
8 พ.ค. 2564(รุ่น3)

8 พ.ค. 2564(รุ่น3)
25 ก.ย. 2564(รุ่น4)

บทที่ 8 หลักไวยากรณ์ 去+
地方+做什么
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา

บทที่ 8 让我想想再告诉
你
ไวยกรณ์ ได้ แก่ “好吗” “再”
การใช้ “让”

15 พ.ค. 2564(รุ่น3)
2 ต.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 9 เรี ยนหลักไวยากรณ์
在 (动词) ，哪儿，
在 (介词) /
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา

บทที่ 9 提太多我没做完 บทที่ 5 她总是笑
ไวยกรณ์ได้ แก่ “从...到...”
着跟客人说话
She always smiles when
ประโยคจากคําว่า 从....到.....
talking to customers
15 พ.ค. 2564(รุ่น3)

22 พ.ค. 2564(รุ่น3)
9 ต.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 10 หลักไวยากรณ์
有，和，能，请 /
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา

บทที่ 10 别找了，手机
在桌子上呢
คําศัพท์ใหม่ ไวยากรณ์และบท
สนทนาภาษาจีน
กิจกรรมท้ ายบท

บทที่ 6 怎么突然
找不到了
Why are they suddenly
missing
22 พ.ค. 2564(รุ่น3)

29 พ.ค. 2564(รุ่น3)
16 ต.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 11 เวลา (การบอก
เวลา , การถามเวลา ) / เรี ยน
คําศัพท์ hsk 5 คํา

บทที่ 11 他比我大三岁
คําศัพท์ใหม่ ไวยากรณ์และบท
สนทนาภาษาจีน
คําไวยกรณ์ได้ แก่ 比，可能

บทที่ 7 我跟她都
认识五年了
I've known her for five
years 29 พ.ค. 2564(รุ่น3)

5 มิ.ย. 2564(รุ่น3)
30 ต.ค. 2564(รุ่น4)

บทที่ 12 หลักไวยากรณ์ 怎
么样，太，会 / ทํา
练习 3 / เรี ยนคําศัพท์ hsk
5 คํา
บทที่ 13 หลักไวยากรณ์
喂，在…..呢，电话
号码的表达，吧 /
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา

บทที่ 12 你穿得太少了
คําศัพท์ใหม่และไวยากรณ์พร้ อม
ฝึ กทําแบบฝึ กหัด
พูดภาษาจีนจากประโยคสนทนา

บทที่ 8 你去哪儿
我就去哪儿
I'll go wherever you go
5 มิ.ย. 2564(รุ่น3)

บทที่ 13 门开着呢
คําศัพท์ใหม่ บทสนทนาและคํา
ไวยากรณ์ ได้ แก่คําว่า “着”，
“不是......吗” ，“往”

บทที่ 9 她的汉语
说得跟中国人一
样好 She speaks
Chinese like a native
12 มิ.ย. 2564(รุ่น3)

12 มิ.ย. 2564(รุ่น3)
6 พ.ย. 2564(รุ่น4)

19 มิ.ย. 2564(รุ่น3)
13 พ.ย. 2564(รุ่น4)

บทที่ 14 เรียนหลักไวยากรณ์
了，后，啊，都
เรี ยนคําศัพท์ hsk 5 คํา
บทที่ 15 หลักไวยากรณ์
是.....的，日期的表
达 / ทํา 练习 3 / เรี ยน
คําศัพท์ hsk 5 คํา
ทําข้ อสอบ 听力，阅读
ในบทที่ 15 พร้ อมทังเฉลยและ
้
อธิบาย / เรี ยนคําศัพท์ hsk 10
คํา

บทที่ 14 你看过那个电
影吗？
คําศัพท์ในบทที่ 14
บทสนทนาและคําไวยากรณ์ ได้ แก่
คําว่า “过”，“虽然....但
是.....” ，“次”
บทที่ 15 新年就要到了
คําศัพท์ในบทที่15
แปลความหมายประโยคสนทนา
ภาษาจีนฝึ กอ่านออกเสียง และพูด
ภาษาจีน

26 มิ.ย. 2564(รุ่น3)
-

-

3 ก.ค. 2564(รุ่น3)
-

10 ก.ค. 2564(รุ่น3)

17 ก.ค. 2564(รุ่น3)
)

31 ก.ค. 2564(รุ่น3)

-

-

-

บทที่10 数学比历
史难多了
Maths is much harder
than history
19 มิ.ย. 2564(รุ่น3)

-

-

-

-

บทที่ 11 别忘了把
空调关了
Don't forget to turn off
the air conditioner
26 มิ.ย. 2564(รุ่น3)
บทที่ 12 把重要的
东西放在我这儿
吧
Leave the important
items with me
3 ก.ค. 2564(รุ่น3)
บทที่ 13 我是走回
来的
I walked back
10 ก.ค. 2564(รุ่น3)
บทที่14 你把水果
拿过来
Please bring the fruit
here 17 ก.ค. 2564(รุ่น3)
บทที่ 15 其他都没
什么问题
The rest of them are all
OK
31 ก.ค. 2564(รุ่น3)

7 ส.ค. 2564(รุ่น3)

-

-

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
7 ส.ค. 2564(รุ่น3)

14 ส.ค. 2564(รุ่น3)

-

-

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

21 ส.ค. 2564(รุ่น3)

-

-

บทที่ 18 我相信他
们会同意的
I believe they'll agree
14 ส.ค. 2564(รุ่น3)

28 ส.ค. 2564(รุ่น3)

-

-

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
28 ส.ค. 2564(รุ่น3)

***แบบเรียนของท ุกหลักสูตรมีให้ในกลมุ่ เรียน

หากผูเ้ รียนสนใจหนังสือเรียน สามารถสัง่ ซื้อเพิ่มเติมได้ ตามรายละเอียด

สิทธิพเิ ศษที่ 2 NPP SUMMER CAMP จีน ไต้ หวัน ได้ สว่ นลดมากถึง 5000 บาท หรือ
10 % ต่อค่าโครงการ (จํากัด 2 สิทธิ์ต่อบัตรสมาชิก)
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ต่างประเทศ สําหรับนักเรี ยนอายุระหว่าง 10 – 18 ปี ขึ ้นไป (สตาฟดูแลตลอดโครงการ)
เพื่อให้ ผู้เรี ยนเปิ ดมุมมอง ทางการศึกษาให้ กว้ างมากยิ่งขึ ้น ได้ เรี ยนรู้ภาษาจีน จากคณาจารย์ที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อที่ช่วยส่งเสริ ม
และพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาจีนของนักเรี ยนเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ รวมถึงได้ พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาจีนกับเจ้ าของภาษา
ได้ เรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ ้น มีความตระหนักถึงความสําคัญ และ เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ การเรี ยนภาษาจีน
***ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในทุกๆ ปิ ดเทอมของนักเรียนภาคปกติ และนักเรี ยนภาคอินเตอร์
😄😄😄😄พิเศษสุดๆสําหรับซัมเมอร์ แคมป์ ที่ได้ รับความไว้ วางใจมากที่สดุ ในผู้ปกครอง
สิทธิ์นีส้ ามารถใช้ ได้ ถงึ ปี 2565 ( ระยะเวลา 2 ปี )

2.1 ซัมเมอร์ ท่ ไี ต้ หวัน NPP CHINESE CAMP IN NTNU, TAIWAN
https://nppchinesehome.co.th/summer-camp/ntnu-summercamp/

2.2 ซัมเมอร์ ท่ จี ีน Hangzhou Normal University (แบบมีสตาฟดูแล พร้ อมทัศนศึกษา มหานครเซีย้ งไฮ้ )
https://nppchinesehome.co.th/summer-camp/chinese-camp-hznu-2020/

สิทธิพเิ ศษที่ 3 NPP STUDY ABROAD เรี ยนภาษาจีนระยะยาว จีน ไต้ หวัน กับ
มหาวิทยาลัยติดอันดับที่มีชื่อเสียงด้ านภาษาจีน(ส่วนลดเฉพาะค่าบริการทางการศึกษาถึง 10 %)
NPP Chinese home มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็ นสือ่ กลางช่วยแนะนําข้ อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ทังการ
้
เรี ยนภาษาจีนระยะยาว การศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท รวมถึง การเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสัน้
สําหรับนักเรี ยนอายุ 10 – 18 ปี ขึ ้นไป จนถึงนักศึกษาที่อยากหาเวลาเรี ยนช่วงปิ ดเทอม และผู้ใหญ่วยั ทํางาน ทาง NPP
Chinese home จะช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ดําเนินการจัดเตรี ยมข้ อมูลสําหรับนักเรี ยนที่สนใจ
😄😄จํากัด 2 สิทธิ์ตอ่ บัตรสมาชิก

3.1 ประเทศจีน
1. Zhejiang Univesity : ZJU มหาวิทยาลัยเจ้ อเจียง (เจ้ อต้ า)
มหาวิทยาลัยตังอยู
้ ่ในหางโจวซึ่งเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเจ้ อเจียง ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2440 เป็ น
หนึ่ ง ในสถาบัน การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด และมี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของจี น
มหาวิทยาลัยมี อาจารย์ และรองศาสตราจารย์มากกว่า 3,833 คน วิทยาคารทัง้ 24 เเห่ง เปิ ดสอน
หลักสูตรปริ ญ ญาเอก 252 หลัก สูต ร ปริ ญ ญาโท 324 หลักสูตร ปริ ญ ญาตรี 113 หลัก สูต ร เเละ
โปรเเกรมการเรี ยนรู้อื่นๆ สําหรับนักศึกษาต่างชาติให้ เลือก
มหาวิทยาลัยเจ้ อเจียงเป็ นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สดุ ในประเทศจีนซึง่ มีสาขาวิชาครอบคลุม
การเรี ยนรู้ 12 สาขาหลัก ได้ เ เก่ ปรั ช ญา, วรรณกรรม, ประวัติศาสตร์ , การศึกษา, วิ ทยาศาสตร์ ,
วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์ , กฎหมาย, การบริ หารจัดการ, ศิลปะ, การเกษตร เเละยา

2. Hangzhou Normal University: HZNU มหาวิทยาลัยฝึ กหัดครู หางโจว
Hangzhou Normal University ตังอยู
้ ใ่ นเมืองหางโจว ประเทศจีน
ซึง่ ในภูมศิ าสตร์ ทดี่ ี และอากาศทีม่ ีความเย็นสบาย รวมถึง
บรรยากาศโดยรอบมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่วา่ จะเป็ น
สิง่ แวดล้ อมที่สวยงาม ผู้คนเป็ นมิตร และมหาวิทยาลัยได้ ปรังปรุง
ภูมิทศั น์ได้ สวยงาม และทันสมัย เรี ยกได้ วา่ ที่นี่ คือ “ซิลคิ อนแวล
ลีย์ แห่งเอเชีย” ก็วา่ ได้
Hangzhou Normal University เป็ นต้ นกําเนิดบริษัทอาลีบาบา
เหตุผลเพราะแจ็ค หม่า ประธานกลุม่ บริ ษัทอาลีบาบา เคยเป็ น
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่นี่ เป็ นเวลา 5 ปี ก่อนออกไปทําธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ โดยรวมตัวกันเพื่อนๆภายในมหาวิทยาลัยและอื่นๆ ลง
ขันกันเปิ ดบริษัทที่นี่ ซึง่ เป็ นเหตุผลหนึง่ เพราะแจ็ค หม่า ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้ านเทคโนโลยี และ
การศึกษาโดยรวม จึงทําให้ ที่นมี่ สี าขาวิชาที่สาํ คัญ คือ สาขาวิชา
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Alibaba Business College
Hangzhou Normal University มีสถานที่โดดเด่น ทันสมัย
กว้ างขวาง และที่สาํ คัญห้ องพักนักศึกษาต่างชาติดีที่สดุ สําหรับมหาวิทยาลัยในเมืองหางโจวอีกด้ วย และมีรถไฟฟ้า
ใต้ ดิน ถึงหน้ ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว
สําหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนที่นี่จํานวน 1866 คน ส่วนใหญ่เป็ น ชาวเกาหลี ชาวยุโรป แอฟริ กนั อเมริ กนั
และ ตะวันออกกลาง มีคนไทยบ้ างเล็กน้ อยที่มาเรี ยนที่นี่
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยหางโจวเปิ ดสอนหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 69 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มากกว่า 160 หลักสูตรที่ดําเนินการใน 2 คณะและ 16 วิทยาคาร ประชากรนักศึกษาทังหมดประกอบด้
้
วยนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี เต็มเวลามากกว่า 20,000 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 2,200 คน ซึง่ ได้ รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพโดดเด่นซึ่งจะช่วยให้ พวกเขาสร้ างอนาคตของความสําเร็ จทางวิชาชีพ สติปัญญา และส่วนบุคคลมี
ความสามารถในการเป็ นผู้นําในด้ านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรื อวิชาการ

4.2 ประเทศไต้ หวัน
1. CHINESE CULTURE UNIVERSITY : CCU
ศูนย์การเรี ยนรู้ภาษาจีนกลาง (หรื อที่เรี ยกว่า MLC) เป็ นแผนกย่อยของมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนซึง่ ตังอยู
้ ใ่ จกลาง
เมืองไทเป MLC สามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวกด้ วยระบบขนส่งสาธารณะและตังอยู
้ ต่ ิดกับสภาพแวดล้ อมที่สวยงาม
ของ Da’an Park MLC มีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครันและบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมการเรียนที่ยอดเยี่ยม
สําหรับนักศึกษาต่างชาติ นับตังแต่
้ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 1992 MLC มีความมุง่ มัน่ อย่างยิง่ ที่จะให้ การศึกษาภาษาจีนที่ดี
ที่สดุ แก่นกั เรี ยน เนื่องจากความทุม่ เท
อย่างมากและการบริการที่มคี ณ
ุ ภาพสูง
MLC จึงมีจํานวนนักศึกษาที่เข้ ามาเพิม่ ขึ ้น
อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นกั เรี ยน MLC เป็ น
ตัวแทนของประเทศจํานวนมาก นักเรี ยน
ของเราส่วนใหญ่มาจากประเทศอื่นๆ ใน
เอเชีย แต่เรายังมีนกั เรี ยนจากอเมริ กา
เหนือและใต้ ยโุ รป ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์

2. National Taiwan Normal University : NTNU
NTNU จะมีตึก Mandarin Training Center
(MTC) คือ ตึกสําหรับนักเรียนต่ างชาติ
โดยเฉพาะ สําหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม เเละ
ภาษาจีน นักเรียนจะไม่ ได้ เรียนรู้เฉพาะเเค่
ภาษาจีนเเละวัฒนธรรมจีนเท่ านัน้ เเต่ จะได้
เเลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆ
ที่มาเรียนที่ MTC อีกด้ วย เพราะมหาวิทยาลัย
ทั่วโลกได้ ส่งนักเรียนมาที่ MTC เพื่อเรียนใน
โปรแกรมระยะยาวเเละโปรเเกรมระยะสัน้ ของ
ของที่น่ ี ฉะนัน้ ที่ MTC จึงเหมาะเเก่ สาํ หรับผู้ท่ ี
ชอบเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศเป็ นอย่ างยิ่ง

สิทธิพเิ ศษที่ 4 NPP CHINESE BOOK ส่วนลด 10 % จากการซื ้อสินค้ าของ NPP
แบบไม่จํากัดจํานวน ไม่จํากัดสิทธิ์ สําหรับครอบครัว NPP MEMBER CLUB
4.1 วิธีจําศัพท์จีน แบบไม่มีวนั ลืม !! โปสเตอร์คําศัพท์จีน HSK ระดับ 1,2,3
โปสเตอร์ คําศัพท์จีน เหมาะสําหรับใคร ?
1. นักเรี ยน ที่ต้องการศึกษาภาษาจีน หรื อใช้ จําคําศัพท์เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาจีน (HSK
ระดับ 1-3)เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสําคัญของอักษรจีนและภาษาจีน
2. ผู้ปกครอง ติดไว้ ภายในบ้ าน เพื่อเรี ยนรู้ภาษาจีนในครอบครัว คําศัพท์ภาษาจีน สอดคล้ องใน
ชีวิตประจําวันของเด็ก
3. ครูผ้ สู อน ติดไว้ ภายในห้ องเรี ยน เพื่อใช้ ประกอบการสอน
โปสเตอร์ คําศัพท์จีน 1 ชุด ได้ อะไรบ้ าง?

1.
2.
3.
4.

โปสเตอร์ ขนาด A2 จํานวน 2 แผ่น (16.50*23.40 นิ ้ว) กระดาษอาร์ ตด้ าน 210 แกรม
เทปกาวสําเร็ จรูป ติดผนังได้ ทนั ที
บรรจุด้วยกล่องสําหรับจัดส่งที่ได้ มาตรฐาน
แถมฟรี คูม่ ือคําอ่านภาษาไทย สําหรับผู้เริ่ มเรี ยนภาษาจีน

รายละเอียด โปสเตอร์คาํ ศัพท์จีน
จํานวน : 1 ชุด จํานวน 2 แผ่น และสมุดคูม่ ือการอ่านภาษาไทย
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม พิมพ์ 4 สี ด้านเดียว
ขนาด : A2 (42x59 cm.)
สมุดคมู่ ือ : ขนาด A5 (14.5X21) ปกอาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี
เนือ้ ใน กระดาษปอนด์ พิมพ์ 1 สี จํานวน 28 หน้า
การใช้ : มีเทปกาวสําเร็จรูป ติดผนังได้ทนั ที
เนื้อหา : คําศัพท์ HSK 1-2(300คํา) , คําศัพท์ HSK 3 (300คํา)
ราคา : ชุดละ 179 บาท
รหัสสินค้า (Barcode) : 885 7200 34521 7

4.2 สมุดโน๊ตคัดจีน 汉字抄写笔记本

ทําไมต้องมี สมุดโน๊ตคัดจีน ?
1. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูล้ าํ ดับขีดและโครงสร้างตัวอักษรจีนที่ถกู ต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนเห็นความสําคัญของอักษรจีนและภาษาจีน
3. เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความเพลิดเพลิน และสนุกกับการเรียนรูภ้ าษาจีนมากยิ่งขึน
้

สมุดโน้ตคัดจีน ใช้ทาํ อะไรได้บา้ ง?
1.
2.
3.
4.

ใช้เป็ นแนวทางในการฝึ กคัดตัวอักษรจีนที่ถกู ต้อง
ช่วยให้เกิดความคุน้ ชินในการเขียนอักษรจีน
ใช้ในการจดบันทึกประกอบการเรียนรูเ้ พิ่มเติม
เกิดความเพลิดเพลินและแรงบันดาลใจในการเรียนรูภ้ าษาจีนมากยิ่งขึน้

รายละเอียด สมุดโน๊ตคัดจีน 汉字抄写笔记本
จํานวนร ูปแบบ : 2 รูปแบบ (2AW)
ชนิดกระดาษ : Green Glass Paper กระดาษถนอมสายตา
ขนาด : A5 (148x210 mm.) 5.75x8.25 นิว้ (21x14.6 cm.)
เข้าเล่ม : เย็บลวดมุงหลังคา
ปก : อาร์ดการ์ด 230 แกรม พิมพ์ 4 สี ด้านเดียว
เนื้อใน : กระดาษกรีนรีด 75 แกรม พิมพ์ 1 สี 60 หน้า
จํานวน : 60 หน้า 30 แผ่น (ประกอบด้วย ช่องตารางคัด
อักษรจีน 30 หน้า และ กระดาษโน๊ต 30 หน้า)
ราคา : 45 บาท

ช่องตารางคัดจีน

กระดาษโน้ต

ขัน้ ตอนการ สมัคร 𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗠𝗠𝗘𝗘𝗠𝗠𝗕𝗕𝗘𝗘𝗥𝗥 𝗖𝗖𝗟𝗟𝗨𝗨𝗕𝗕

1. ชําระค่าสมัคร 999 บาท ช่องทางการชําระเงิน

ชื่อบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอ็นพีพี ไชนีช โฮม
ธนาคาร : กสิกรไทย

สาขา : พนมสารคาม

เลขที่บัญชี : 037 – 8 – 76080 - 1

2. ส่งหลักฐานการชําระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสก ุล และ อีเมล์
** แจ้งชื่อ Facebook 2 Account ที่ใช้ เข้ากลมุ่ เรียน

3. รอรับอีเมล์ยนื ยันการสมัคร ภายใน 1 วัน

หากไม่ได้รบั อีเมล์ตอบกลับ กร ุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดตามข่าวสารอัพเดต และ รายละเอียดต่างๆได้ ที่ Facebook IG LINE : @nppchinesehome
www.nppchinesehome.co.th 061-7781986

เกี่ยวกับ NPP
บ้านภาษาจีน ณปภัช NPP CHINESE HOME CO.,LTD SINCE 2012

ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา เราสังเกตเห็นว่า "การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นที่ความรักเสมอ" เมื่อผูเ้ รียนมี
ความรักหรือเป้าหมายที่อยากเรียนรู้ "การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด" จะสังเกตได้ว่า **
สิ่งแวดล้อมที่เป็ นบวก มีผลทําให้ผเู้ รียนอยากเรียนภาษาจีน มากยิ่งขึน้ เราเรียกว่า
INSPIRATION is the KEY !!

“ แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสําคัญ ”

𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗠𝗠𝗘𝗘𝗠𝗠𝗕𝗕𝗘𝗘𝗥𝗥 𝗖𝗖𝗟𝗟𝗨𝗨𝗕𝗕
เป็ นอีกหนึง่ สิ่งที่เราจัดทําขึน้ เพื่อ ให้นอ้ งๆ ได้เข้ามาร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในครอบครัว
NPP CHINESE HOME สําหรับการเรียนภาษาจีนได้ครบทุกหลักสูตร ฟรี!!ตลอดปี
และรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย สําหรับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนต่อไป😍😍😍😍

ขอขอบคุณท่านผูป้ กครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน และ มีความสนใจในโครงการต่างๆ
ของบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว และ
จะพยายามทําให้ผเ้ ู รียน ได้รบั ประสบการณ์ที่ดีที่ส ุด
เป็ นความทรงจําดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรท้ ู ี่มีเป้าหมาย
ในอนาคตต่อไป...

NPP CHINESE HOME CO.,LTD
“Inspiration is the KEY!”

NPP CHINESE HOME
1216 M.1 Phanomsarakham
Chachoengsao 24120
038551248 , 061-7781986

