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𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗠𝗠𝗘𝗘𝗠𝗠𝗕𝗕𝗘𝗘𝗥𝗥 𝗖𝗖𝗟𝗟𝗨𝗨𝗕𝗕 

.สิทธิพิเศษ 

1. NPP CHINESE ONLINE เรียนภาษาจีนจบครบทกุหลกัสตูรมาตรฐานสากล ฟรี!ตลอดปี (2 Account Facebook) 

2. NPP SUMMER CAMP จีน ไต้หวนั (ได้สว่นลดมากถึง 5,000 บาท หรือ 10 % ตอ่คา่โครงการ) 

3. NPP STUDY ABROAD เรียนภาษาจีนระยะยาว จีน ไต้หวนั กบัมหาวิทยาลยัติดอนัดบัท่ีมีช่ือเสยีงในด้านภาษาจีน 

( สว่นลดเฉพาะคา่บริการทางการศกึษาถึง 10 % ) 

4. NPP CHINESE BOOK สว่นลด 10 % (ไมจํ่ากดัจํานวน ไมจํ่ากดัสทิธ์ิ) 

 

เงื่อนไขการใช้บัตร 

1. บตัรมีอาย ุ1 ปี (สิน้สดุวนัท่ี 31ธันวาคม ของปีท่ีสมคัร) 

2. กรุณาแสดง รหสัสมาชิก เพ่ือรับสิทธ์ิก่อนชําระเงิน 

3. บตัร NPP MEMBER CLUB เป็นกรรมสิทธ์ิของ บริษัท เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จํากดั 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกบตัรหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขสทิธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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สาํหรับน้องๆที่เร่ิมเรียนภาษาจีน จากไม่มีพืน้ฐานไปจนสามารถสอบวัดระดับภาษาจนีในระดับสูงได้ (ได้ใบ

ประกาศจากจีน) มีหลกัสตูรดงันี ้

“เราเปิด 6 หลกัสตูร ภาษาจีน มาตรฐานระดับสากล ” 

📌📌PINYIN CLASS สาํหรับผู้เร่ิมต้นเรียนภาษาจีน 

📌📌YCT 1 CLASS สาํหรับน้องๆ ที่กาํลัง เร่ิมเรียนภาษาจีน (ควรเรียนควบคู่กับ PINYIN ) 

📌📌YCT 2 CLASS สาํหรับน้องๆ ที่มีพืน้ฐานพนิอนิมาบ้างแล้ว ต้องการเรียนรู้ประโยคพืน้ฐานในชวีิตประจาํวนั 

📌📌HSK 1 CLASS สาํหรับผู้ที่มีพืน้ฐานภาษาจีน อ่านพินอินได้เบือ้งต้น 

📌📌HSK 2 CLASS ผู้เรียนที่มีพืน้ฐานภาษาจีน หรือ ผ่านการทดสอบภาษาจีนในระดบัHSK 1 

📌📌HSK 3 CLASS ผู้เรียนที่มีพืน้ฐานภาษาจีนมาพอสมควร หรือผ่านการทดสอบภาษาจีนในระดับHSK 1-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สิทธิพเิศษที่ 1 NPP CHINESE ONLINE เรียนภาษาจีนจบครบทกุหลกัสตูรมาตรฐานสากล       

               ฟรี!ตลอดปี (จํากดัสทิธ์ Facebook 2 Account ต่อบตัรสมาชิก) 
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No.1 CHINESE “NPP Chinese Online” 

 

 

สอนสดทุกคลาส คือ ทุกคลาสเป็น

การ LIVE สดจริงๆ ไม่ใช่วีดโีอที่อดั

เอาไว้ เพราะฉะนัน้นกัเรียนสามารถ

พดูคยุ หรือถามคาํถามเหล่าซือได้

โดยตรง  เหลา่ซือจะตอบคําถาม   

แบบ Real Time เเละ ใครท่ีกลวัจะไมม่ี

เวลาเรียนในวนัเสาร์ หรือ พลาดการ

เรียนของบางสปัดาห์ ก็ไมต้่องหว่งไป

เพราะเราจะเก็บวีดีโอการเรียนของทกุๆ 

ครัง้ไว้ให้ ไมว่า่จะนานเเคไ่หนก็ สามารถ    

 ย้อนดูได้ตลอด  
 

 

ตาราง รอบสอนสด ตลอดปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนผ่าน FACEBOOK แฟนเพจ  Npp Chinese Home เรียนซมัเมอรท่ี์จีน 

ไตห้วนั แคมป์ภาษาจีนในประเทศ แบบ ถ่ายทอดสด (LIVEสด กลุ่มปิด) 
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รอบการสอนสด / ระยะเวลาเรยีน 

หลกัสตูร PINYIN YCT 1 YCT 2 

วันที่ PINYIN CLASS 

13.00-14.00น. 

YCT 1 CLASS 

10.00-11.00 น. 

YCT 2 CLASS 

13.00-14.00น. 

6 มี.ค. 2564(รุ่น3) 

7 ส.ค. 2564(รุ่น4) 

พยญัชนะพินอิน ทบทวนพินอิน บทที่ 1我可以坐这儿

吗？May I sit here? 

 

13 มี.ค. 2564(รุ่น3) 

14 ส.ค. 2564(รุ่น4) 

พยญัชนะพินอิน(ตอ่) 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) 

สอนสระเดี่ยว  6 ตวั และ

สระผสม 10 ตวั 

บทที่2 你叫什么？

What’s your name ? 

บทที่ 3你的铅笔呢？ 

Where is your pencil?   

27 มี.ค. 2564(รุ่น3) 

28 ส.ค. 2564(รุ่น4) 

สระของพินอินทัง้ 30 ตวั 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 

การผสมคําระหวา่งพยญัชนะ

และสระของพินอิน / การผนั

วรรณยกุต์พร้อมกบัฝึกอา่น 

บทที่ 4我家有四口

人。There are four 

people in my family. 

บทที่ 5你会不会做

饭？ Can you cook? 

10 เม.ย. 2564(รุ่น3) 

11 ก.ย. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 2 再见 

ฝึกอา่นพินอินจากบทความ 

บทที่ 5我 6岁。 

I’m 6 years old. 

บทที่ 5你会不会做

饭？Can you cook? 

24 เม.ย. 2564(รุ่น3) 

18 ก.ย. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 3 请坐 

หลกัการอา่น bu , yi และ

หลกัการเปลีย่นเสยีง

วรรณยกุต์ตา่งๆ  / การ

ทกัทายตา่งช่วงเวลาตา่งๆ 

(ตอนเช้า ตอนสาย ตอนเท่ียง 

ตอนบา่ยและตอนเย็น) 

บทที่ 6你的个子真

高!   

You’re so tall! 

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

字 ประโยคคําศพัท์ประเภท 

告别语 (ประโยคบอกลา) 

หลกัการใช้และสิง่ท่ีมกัจะเจอ

ในสาํนวนจีน   

บทที่ 7这是谁的狗  

？  

Whose dog is this? 

บทที่ 7今天比昨天

热。 

Today is hotter than yesterday 
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15 พ.ค. 2564(รุ่น3) 

2 ต.ค. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 5 你是哪国

人？รูปแบบประโยค 请

รูปแบบ 请客 วา่มคีวาม

แตกตา่งจากรูปแบบ 请

อ่ืนๆอยา่งไร พร้อมกบั

ยกตวัอยา่งวธีิการใช้ 

บทที่ 8我去商店。

I’m going to the store. 

บทที่ 8马丁比我大三

岁。Martin is three years 

older than me. 

 

22 พ.ค. 2564(รุ่น3) 

9 ต.ค. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 6 你去哪里

รูปแบบประโยคคําถาม 你

叫什么名字 (คณุช่ือ

อะไร) / การใช้ประโยคยอ่ใน

การถาม (你呢)  

บทที่ 9今天是 期几? 

What day is it today? 

บทที่ 9你今天做什么

了? What did you do today? 

 

29 พ.ค. 2564(รุ่น3) 

16 ต.ค. 2564(รุ่น4) 

บทที่7 这是什么

คําศพัท์ประเทศตา่งๆ / 

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

คําศพัท์เก่ียวกบักิจวตัร

ประจําวนั / รูปแบบประโยค 

你去哪里 /  

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. 

 

12 มิ.ย. 2564(รุ่น3) 

6 พ.ย. 2564(รุ่น4) 

 

คําศพัท์เก่ียวกบัของใช้ใน

ชีวิตประจําวนั / รูปประโยค 

这是什么  

บทที่ 12复习  Review บทที่ 12复习   

Review 

19 มิ.ย. 2564(รุ่น3) 

13 พ.ย. 2564(รุ่น4) 

อา่นบทสนทนาเร่ือง 我的

朋友 พร้อมกบัแปลและ

อธิบายคาํศพัท์ / การนบัเลข

ภาษาจีน /  

ทดสอบหลงัเรียน ทดสอบหลงัเรียน 

***แบบเรยีนของทกุหลกัสตูรมีใหใ้นกล ุม่เรยีน  

  หากผ ูเ้รยีนสนใจหนงัสือเรยีน สามารถสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมได ้ตามรายละเอียด 
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รอบการสอนสด / ระยะเวลาเรยีน 

หลกัสตูร HSK1  HSK2  HSK3 
วันที่ HSK 1 CLASS 

10.00-12.00 น. 

HSK 2 CLASS 

10.00-12.00 น. 

HSK 3 CLASS 

13.00-15.00น. 

6 มี.ค. 2564(รุ่น3) 

7 ส.ค. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 1 ทบทวนพินอิน  

บทสนทนา 你好 

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา 

อธิบาย 汉语的音节 

และ  两个三声音节

的连读变调 

บทที่ 1九月去北京旅游

最好 

คําศพัท์ จํานวน 20 คาํและ

ไวยากรณ์ ได้แก่คําวา่ 要 ，

最， 几，多 

ประโยคสนทนาพร้อมแปล

ความหมายอยา่งละเอียด 

 

 

- 

 13 มี.ค. 2564(รุ่น3) 

14 ส.ค. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 2 อธิบาย 轻声 และ

拼音规则 

อา่น课文 เร่ือง 谢谢你 

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา 

บทที่ 3 หลกัการใช้ 什么，

是，吗 

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา 

บทที่ 2 我每天六点起床 

คําศพัท์ จํานวน 30 คาํและ

ไวยากรณ์ ได้แก่คําวา่是不

是 ，每， 多 

ทบทวนคําศพัท์ บทสนทนา 

 

 

- 

20 มี.ค. 2564(รุ่น3) 

21 ส.ค. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 3 หลกัการใช้ 谁，

哪，的，呢 

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา 

บทที่ 3 左边那个红色的

是我的 

เรียนเร่ืองทิศทาง 

 

- 

27 มี.ค. 2564(รุ่น3) 

28 ส.ค. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 4 หลกัการใช้ 谁，

哪，的，呢 

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา    

ทดลองทําข้อสอบ 听力，

阅读 

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา 

บทที่ 4 这个工作是她帮

我介绍的 

ไวยากรณ์จํานวน ได้แก่คาํวา่ 

“是......的”，“......的时

候” ，“已经” 

ทําแบบฝึกหดั บทสนทนา 

 

 

- 

3 เม.ย. 2564(รุ่น3) 

4 ก.ย. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 5 เรียน 新生词 / 

อา่น 课文 

เรียน 新生词 / อา่น 课文 

บทที่ 5 就买这件吧 

คําศพัท์ใหม ่18คาํ และคํา

ไวยากรณ์ ได้แก่คําวา่ “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 เรียน 新生词 / 

อา่น 课文 หลกัไวยากรณ์  

บทที่ 6你怎么不吃了 

คําศพัท์ใหมใ่นบทท่ี 6 กิจกรรม

ประกอบการเรียนรู้ 

บทที่ 2他什么时

候回来 

When will he come back 
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会，形容词谓语

句，怎么 

10 เม.ย. 2564(รุ่น3) 

24 เม.ย. 2564(รุ่น3) 

18 ก.ย. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 7 การนบัเลข - วนั – 

เดือน เป็นภาษาจีน 

หลกัไวยากรณ์ 去+地方+

做什么 

บทที่ 7 你家离公司远

吗? 

คําศพัท์ใหมจํ่านวน 28 คําและคาํ

ไวยากรณ์ ได้แก่ 就，离，

呢  

ทําแบบฝึกหดั /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) 

 

8 พ.ค. 2564(รุ่น3) 

25 ก.ย. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 8 หลกัไวยากรณ์ 去+

地方+做什么   

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา 

บทที่ 8让我想想再告诉

你 

ไวยกรณ์ ได้แก่ “好吗” “再”  

การใช้ “让” 

บทที่ 4她总是笑

着跟客人说话 

She always smiles when 

talking to customers 

8 พ.ค. 2564(รุ่น3) 

15 พ.ค. 2564(รุ่น3) 

2 ต.ค. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 9 เรียนหลกัไวยากรณ์ 

在 (动词) ，哪儿，

在 (介词) /  

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา 

บทที่ 9提太多我没做完 

ไวยกรณ์ได้แก ่“从...到...”  

ประโยคจากคําวา่从....到..... 

บทที่ 5她总是笑

着跟客人说话 

She always smiles when 

talking to customers 

15 พ.ค. 2564(รุ่น3) 

22 พ.ค. 2564(รุ่น3) 

9 ต.ค. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 10 หลกัไวยากรณ์

有，和，能，请  /  

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา  

 บทที่ 10别找了，手机

在桌子上呢 

คําศพัท์ใหม ่ไวยากรณ์และบท

สนทนาภาษาจีน  

กิจกรรมท้ายบท 

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  ) / เรียน

คําศพัท์ hsk 5 คํา 

บทที่ 11 他比我大三岁 

คําศพัท์ใหม ่ไวยากรณ์และบท

สนทนาภาษาจีน 

คําไวยกรณ์ได้แก่ 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 หลกัไวยากรณ์ 怎

么样，太，会 / ทํา

练习 3  / เรียนคําศพัท์ hsk 

5 คํา  

บทที่ 12你穿得太少了 

คําศพัท์ใหมแ่ละไวยากรณ์พร้อม

ฝึกทําแบบฝึกหดั 

พดูภาษาจีนจากประโยคสนทนา 

บทที่ 8你去哪儿

我就去哪儿 

I'll go wherever you go   

5 มิ.ย. 2564(รุ่น3) 

12 มิ.ย. 2564(รุ่น3) 

6 พ.ย. 2564(รุ่น4) 

 

บทที่ 13 หลกัไวยากรณ์ 

喂，在…..呢，电话

号码的表达，吧  /  

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา  

บทที่ 13门开着呢 

คําศพัท์ใหม ่บทสนทนาและคาํ

ไวยากรณ์ ได้แก่คําวา่ “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) 
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19 มิ.ย. 2564(รุ่น3) 

13 พ.ย. 2564(รุ่น4) 

บทที่ 14 เรียนหลกัไวยากรณ์ 

了，后，啊，都   

เรียนคําศพัท์ hsk 5 คํา  

 

บทที่ 15 หลกัไวยากรณ์ 

是.....的，日期的表

达  / ทํา练习 3  / เรียน

คําศพัท์ hsk 5 คํา 

ทําข้อสอบ 听力，阅读 

ในบทท่ี 15 พร้อมทัง้เฉลยและ

อธิบาย / เรียนคาํศพัท์ hsk 10 

คํา 

บทที่ 14你看过那个电

影吗？ 

คําศพัท์ในบทท่ี 14  

บทสนทนาและคําไวยากรณ์ ได้แก่

คําวา่ “过”，“虽然....但

是.....” ，“次” 

 

บทที่ 15新年就要到了   

คําศพัท์ในบทท่ี15  

แปลความหมายประโยคสนทนา

ภาษาจีนฝึกอ่านออกเสียง และพูด

ภาษาจีน 

บทที่10数学比历

史难多了 

Maths is much harder 

than history 

19 มิ.ย. 2564(รุ่น3) 

 

26 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) 

3 ก.ค. 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) 

10 ก.ค. 2564(รุ่น3) 

 

 

- 

 

- 

บทที่ 13我是走回

来的 

I walked back 

10 ก.ค. 2564(รุ่น3) 

17 ก.ค. 2564(รุ่น3) 

) 

 

- 

 

- 

บทที่14你把水果

拿过来 

Please bring the fruit 

here 17 ก.ค. 2564(รุ่น3) 

31 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) 
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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) 

 

***แบบเรยีนของทกุหลกัสตูรมีใหใ้นกล ุม่เรยีน  

  หากผ ูเ้รยีนสนใจหนงัสือเรยีน สามารถสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมได ้ตามรายละเอียด 
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โครงการคา่ยภาษาและวฒันธรรมจีน ตา่งประเทศ สาํหรับนกัเรียนอายรุะหวา่ง 10 – 18 ปี ขึน้ไป (สตาฟดแูลตลอดโครงการ) 

เพ่ือให้ ผู้ เรียนเปิดมมุมอง ทางการศกึษาให้กว้างมากยิ่งขึน้ ได้เรียนรู้ภาษาจีน จากคณาจารย์ท่ีมีคณุภาพ เพ่ือท่ีช่วยสง่เสริม

และพฒันาทกัษะการใช้ภาษาจีนของนกัเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ รวมถึงได้ พฒันาทกัษะการใช้ภาษาจีนกบัเจ้าของภาษา 

ได้เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมจีนมากขึน้ มีความตระหนกัถึงความสาํคญั และ เกิดทศันคติท่ีดีตอ่การเรียนภาษาจีน  

***ระยะเวลา 2 สปัดาห์ ในทกุๆ ปิดเทอมของนกัเรียนภาคปกติ และนกัเรียนภาคอินเตอร์ 

😄😄😄😄พิเศษสดุๆสาํหรับซมัเมอร์แคมป์ท่ีได้รับความไว้วางใจมากท่ีสดุในผู้ปกครอง  

สิทธ์ินีส้ามารถใช้ได้ถงึ ปี 2565 ( ระยะเวลา 2 ปี) 

 

2.1 ซัมเมอร์ท่ีไต้หวัน NPP CHINESE CAMP IN NTNU, TAIWAN 

https://nppchinesehome.co.th/summer-camp/ntnu-summercamp/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สิทธิพเิศษที่ 2  NPP SUMMER CAMP จีน ไต้หวนั ได้สว่นลดมากถึง 5000 บาท หรือ  

    10 % ต่อค่าโครงการ (จาํกัด 2 สิทธ์ิต่อบัตรสมาชกิ) 

 

https://nppchinesehome.co.th/
https://nppchinesehome.co.th/summer-camp/ntnu-summercamp/


               

 

2.2 ซัมเมอร์ท่ีจีน Hangzhou Normal University (แบบมีสตาฟดูแล พร้อมทัศนศึกษา มหานครเซีย้งไฮ้)

https://nppchinesehome.co.th/summer-camp/chinese-camp-hznu-2020/  
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NPP Chinese home มีความร่วมมือกบั มหาวิทยาลยัตา่งๆ เพ่ือเป็นสือ่กลางชว่ยแนะนําข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษาตอ่ ทัง้การ

เรียนภาษาจีนระยะยาว การศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึง การเรียนภาษาและวฒันธรรมจีนระยะสัน้ 

สาํหรับนกัเรียนอาย ุ10 – 18 ปี ขึน้ไป จนถึงนกัศกึษาท่ีอยากหาเวลาเรียนชว่งปิดเทอม และผู้ใหญ่วยัทํางาน ทาง NPP 

Chinese home จะช่วยเหลอื ติดตอ่ประสานงาน ดําเนินการจดัเตรียมข้อมลูสาํหรับนกัเรียนท่ีสนใจ 

😄😄จํากดั 2 สทิธ์ิตอ่บตัรสมาชิก 

3.1 ประเทศจีน  

1. Zhejiang Univesity : ZJU มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (เจ้อต้า) 

มหาวิทยาลยัตัง้อยู่ในหางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเจ้อเจียง ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2440 เป็น

หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของจีน 

มหาวิทยาลัยมีอาจารย์และรองศาสตราจารย์มากกว่า 3,833 คน วิทยาคารทัง้ 24 เเห่ง เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาเอก 252 หลักสูตร ปริญญาโท 324 หลักสูตร ปริญญาตรี 113 หลักสูตร เเละ                 

โปรเเกรมการเรียนรู้อ่ืนๆ สําหรับนกัศกึษาตา่งชาตใิห้เลือก 

มหาวิทยาลยัเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีครอบคลมุมากท่ีสดุในประเทศจีนซึง่มีสาขาวิชาครอบคลมุ

การเรียนรู้ 12 สาขาหลัก ได้เเก่ ปรัชญา, วรรณกรรม, ประวัติศาสตร์, การศึกษา, วิทยาศาสตร์, 

วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การบริหารจดัการ, ศลิปะ, การเกษตร เเละยา 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิพเิศษที่ 3  NPP STUDY ABROAD เรียนภาษาจีนระยะยาว จีน ไต้หวนั กบั 

มหาวิทยาลยัติดอนัดบัท่ีมีช่ือเสียงด้านภาษาจีน(ส่วนลดเฉพาะค่าบริการทางการศกึษาถึง 10 %) 
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2. Hangzhou Normal University: HZNU มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหางโจว 

Hangzhou Normal University ตัง้อยูใ่นเมอืงหางโจว ประเทศจีน 

ซึง่ในภมูศิาสตร์ท่ีด ีและอากาศท่ีมีความเย็นสบาย รวมถงึ

บรรยากาศโดยรอบมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไมว่า่จะเป็น

สิง่แวดล้อมท่ีสวยงาม ผู้คนเป็นมติร และมหาวิทยาลยัได้ปรังปรุง

ภมูิทศัน์ได้สวยงาม และทนัสมยั เรียกได้วา่ท่ีน่ี คือ “ซิลคิอนแวล

ลย์ี แหง่เอเชีย” ก็วา่ได้ 

Hangzhou Normal University เป็นต้นกําเนิดบริษัทอาลีบาบา 

เหตผุลเพราะแจ็ค หมา่ ประธานกลุม่บริษัทอาลบีาบา เคยเป็น

อาจารย์สอนภาษาองักฤษท่ีน่ี เป็นเวลา 5 ปี ก่อนออกไปทําธุรกิจ

อีคอมเมิร์ซ โดยรวมตวักนัเพ่ือนๆภายในมหาวิทยาลยัและอ่ืนๆ ลง

ขนักนัเปิดบริษัทท่ีน่ี ซึง่เป็นเหตผุลหนึง่ เพราะแจ็ค หมา่ ให้

ความสาํคญักบัการพฒันาการศกึษาด้านเทคโนโลยี และ 

การศกึษาโดยรวม จึงทําให้ท่ีน่ีมสีาขาวชิาท่ีสาํคญั คือ สาขาวชิา

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Alibaba Business College 

Hangzhou Normal University มีสถานท่ีโดดเดน่ ทนัสมยั 

กว้างขวาง และท่ีสาํคญัห้องพกันกัศกึษาตา่งชาติดีท่ีสดุ สาํหรับมหาวิทยาลยัในเมืองหางโจวอีกด้วย และมีรถไฟฟา้

ใต้ดิน ถงึหน้ามหาวิทยาลยัเลยทีเดียว 

สาํหรับนกัศกึษาตา่งชาต ิท่ีมาเรียนท่ีน่ีจํานวน 1866 คน สว่นใหญ่เป็น ชาวเกาหล ีชาวยโุรป แอฟริกนั อเมริกนั 

และ ตะวนัออกกลาง มคีนไทยบ้างเลก็น้อยท่ีมาเรียนท่ีน่ี 

ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัหางโจวเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 69 หลกัสตูร และหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา

มากกวา่ 160 หลกัสตูรท่ีดําเนินการใน 2 คณะและ 16 วิทยาคาร ประชากรนกัศกึษาทัง้หมดประกอบด้วยนกัศกึษา

ระดบัปริญญาตรีเต็มเวลามากกวา่ 20,000 คน และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษากวา่ 2,200 คน ซึง่ได้รับการศกึษา

ท่ีมีคุณภาพโดดเด่นซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสร้างอนาคตของความสําเร็จทางวิชาชีพ สติปัญญา และส่วนบุคคลมี

ความสามารถในการเป็นผู้ นําในด้านตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการเมือง วฒันธรรม เศรษฐกิจ หรือวิชาการ 
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4.2 ประเทศไต้หวัน  

1. CHINESE CULTURE UNIVERSITY : CCU 

ศนูย์การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง (หรือท่ีเรียกวา่ MLC) เป็นแผนกยอ่ยของมหาวิทยาลยัวฒันธรรมจีนซึง่ตัง้อยูใ่จกลาง

เมืองไทเป MLC สามารถเข้าถงึได้โดยสะดวกด้วยระบบขนสง่สาธารณะและตัง้อยูต่ิดกบัสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม

ของ Da’an Park MLC มีสิง่อํานวยความสะดวกครบครันและบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนท่ียอดเยี่ยม

สาํหรับนกัศกึษาตา่งชาติ นบัตัง้แตก่่อตัง้ขึน้ในปี 1992 MLC มีความมุง่มัน่อยา่งยิง่ท่ีจะให้การศกึษาภาษาจีนท่ีดี

ท่ีสดุแก่นกัเรียน เน่ืองจากความทุม่เท

อยา่งมากและการบริการท่ีมคีณุภาพสงู 

MLC จึงมีจํานวนนกัศกึษาท่ีเข้ามาเพ่ิมขึน้

อยา่งตอ่เน่ืองในแตล่ะปีนกัเรียน MLC เป็น

ตวัแทนของประเทศจํานวนมาก นกัเรียน

ของเราสว่นใหญ่มาจากประเทศอ่ืนๆ ใน

เอเชีย แตเ่รายงัมีนกัเรียนจากอเมริกา

เหนือและใต้ยโุรป ออสเตรเลยีและ

นิวซีแลนด์ 

 

 

2. National Taiwan Normal University : NTNU 

 NTNU จะมีตึก Mandarin Training Center 

(MTC) คือ ตึกสาํหรับนักเรียนต่างชาติ

โดยเฉพาะ สาํหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม เเละ

ภาษาจีน นักเรียนจะไม่ได้เรียนรู้เฉพาะเเค่

ภาษาจีนเเละวัฒนธรรมจีนเท่านัน้ เเต่จะได้

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆ 

ที่มาเรียนที่ MTC อีกด้วย เพราะมหาวทิยาลัย

ทั่วโลกได้ส่งนักเรียนมาที่ MTC เพื่อเรียนใน

โปรแกรมระยะยาวเเละโปรเเกรมระยะสัน้ของ

ของที่ น่ี ฉะนัน้ที่ MTC จึงเหมาะเเก่สาํหรับผู้ที่

ชอบเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง 
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4.1 วิธีจําศพัทจี์น แบบไม่มีวนัลืม !! โปสเตอรคํ์าศพัทจี์น HSK ระดบั 1,2,3 
 

โปสเตอร์คําศพัท์จีน เหมาะสําหรับใคร ? 

1. นกัเรียน ท่ีต้องการศกึษาภาษาจีน หรือใช้จําคําศพัท์เพ่ือทดสอบความสามารถทางภาษาจีน (HSK 

ระดบั 1-3)เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความสําคญัของอกัษรจีนและภาษาจีน  

2. ผู้ปกครอง ตดิไว้ภายในบ้าน เพ่ือเรียนรู้ภาษาจีนในครอบครัว คําศพัท์ภาษาจีน สอดคล้องใน

ชีวิตประจําวนัของเดก็ 

3. ครูผู้สอน ติดไว้ภายในห้องเรียน เพ่ือใช้ประกอบการสอน 

 

โปสเตอร์คําศพัท์จีน 1 ชดุ ได้อะไรบ้าง? 

1. โปสเตอร์ ขนาด A2 จํานวน 2 แผน่ (16.50*23.40 นิว้) กระดาษอาร์ตด้าน 210 แกรม 

2. เทปกาวสําเร็จรูป ติดผนงัได้ทนัที 

3. บรรจดุ้วยกล่องสําหรับจดัสง่ท่ีได้มาตรฐาน 

4. แถมฟรี คูมื่อคําอา่นภาษาไทย สําหรับผู้ เร่ิมเรียนภาษาจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิพเิศษที่ 4  NPP CHINESE BOOK สว่นลด 10 % จากการซือ้สนิค้าของ NPP  

แบบไมจํ่ากดัจํานวน ไมจํ่ากดัสทิธ์ิ สําหรับครอบครัว NPP MEMBER CLUB 
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รายละเอียด โปสเตอรค์าํศัพทจี์น 

จํานวน : 1 ชดุ จาํนวน 2 แผน่ และสมดุคูม่ือการอ่านภาษาไทย 

ชนิดกระดาษ : กระดาษอารต์การด์ 190 แกรม  พิมพ ์4 สี ดา้นเดียว     

ขนาด    : A2 (42x59 cm.)  

สมดุค ู่มือ : ขนาด A5 (14.5X21) ปกอารต์มนั พิมพ ์4 สี 

      เนือ้ใน กระดาษปอนด ์พิมพ ์1 สี จาํนวน 28 หนา้ 

การใช ้: มีเทปกาวสาํเร็จรปู ตดิผนงัไดท้นัที 

เน้ือหา : คาํศพัท ์HSK 1-2(300คาํ) , คาํศัพท ์HSK 3 (300คาํ) 

ราคา    : ชดุละ 179 บาท 

รหสัสินคา้ (Barcode) : 885 7200 34521 7 
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4.2 สมดุโนต๊คดัจีน 汉字抄写笔记本 

 
 

 

 

 

 

  

 

ทาํไมตอ้งมี สมดุโนต๊คดัจีน ?  

1. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูล้าํดบัขดีและโครงสรา้งตวัอกัษรจีนท่ีถกูตอ้ง 

2. เพ่ือใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญัของอกัษรจีนและภาษาจีน  

3. เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเพลิดเพลิน และสนกุกบัการเรียนร ูภ้าษาจีนมากย่ิงขึน้ 
 

สมดุโนต้คดัจีน ใชท้าํอะไรไดบ้า้ง? 

1. ใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกคดัตวัอกัษรจีนท่ีถกูตอ้ง 

2. ชว่ยใหเ้กิดความคุน้ชินในการเขยีนอกัษรจีน 

3. ใชใ้นการจดบนัทึกประกอบการเรียนรูเ้พ่ิมเตมิ  

4. เกิดความเพลิดเพลินและแรงบนัดาลใจในการเรียนรูภ้าษาจีนมากย่ิงขึน้ 
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รายละเอียด สมดุโนต๊คดัจีน  汉字抄写笔记本 

     จํานวนรปูแบบ : 2 รปูแบบ  (2AW) 

         ชนิดกระดาษ : Green Glass Paper กระดาษถนอมสายตา 

ขนาด    : A5 (148x210 mm.) 5.75x8.25 นิว้ (21x14.6 cm.) 

เขา้เลม่  : เย็บลวดมงุหลงัคา 

ปก  : อารด์การด์ 230 แกรม พิมพ ์4 สี ดา้นเดียว 

เน้ือใน  : กระดาษกรีนรีด 75 แกรม พิมพ ์1 สี 60 หนา้ 

จํานวน   : 60 หนา้ 30 แผน่ (ประกอบดว้ย ชอ่งตารางคดั 

                                  อกัษรจีน 30 หนา้ และ กระดาษโนต๊ 30 หนา้) 

  ราคา     : 45 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

     ช่องตารางคดัจีน        กระดาษโนต้ 
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ขัน้ตอนการ สมคัร 𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗠𝗠𝗘𝗘𝗠𝗠𝗕𝗕𝗘𝗘𝗥𝗥 𝗖𝗖𝗟𝗟𝗨𝗨𝗕𝗕 

 

1. ชําระค่าสมคัร 999 บาท  ช่องทางการชําระเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สง่หลกัฐานการชําระเงิน พรอ้มแจง้ ช่ือ-นามสกลุ และ อีเมล ์

 

          ** แจง้ช่ือ  Facebook  2 Account  ท่ีใช ้เขา้กล ุม่เรยีน 

 

3. รอรบัอีเมลย์นืยนัการสมคัร ภายใน 1 วนั  

หากไม่ไดร้บัอีเมลต์อบกลบั กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ี  

ตดิตามขา่วสารอพัเดต และ รายละเอียดตา่งๆได้ท่ี Facebook IG LINE : @nppchinesehome 

www.nppchinesehome.co.th 061-7781986 

 

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

                                     ธนาคาร : กสิกรไทย       สาขา : พนมสารคาม 

                                     เลขท่ีบัญชี : 037 – 8 – 76080 - 1 
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เกี่ยวกบั NPP 

บา้นภาษาจีน ณปภชั NPP CHINESE HOME CO.,LTD SINCE 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา เราสงัเกตเห็นว่า "การเรียนร ู ้ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีความรกัเสมอ" เมื่อผูเ้รียนมี
ความรกัหรือเป้าหมายท่ีอยากเรียนรู ้"การเรียนภาษาก็ ไมย่ากอย่างท่ีคิด" จะสงัเกตไดว่้า **

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นบวก มีผลทาํใหผู้เ้รียนอยากเรียนภาษาจีน มากย่ิงขึน้ เราเรียกว่า   
INSPIRATION is the KEY !! 

“ แรงบนัดาลใจ คือ กญุแจสาํคญั ” 
 

𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗠𝗠𝗘𝗘𝗠𝗠𝗕𝗕𝗘𝗘𝗥𝗥 𝗖𝗖𝗟𝗟𝗨𝗨𝗕𝗕 
เป็นอีกหนึง่ส่ิงท่ีเราจดัทาํขึน้เพ่ือ ใหน้อ้งๆ ไดเ้ขา้มาร่วมเป็นสว่นหนึง่ในครอบครัว  
NPP CHINESE HOME สาํหรบัการเรียนภาษาจีนไดค้รบทกุหลกัสตูร ฟรี!!ตลอดปี  

และรบัสิทธิพิเศษอีกมากมาย สาํหรบัการสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนภาษาจีนตอ่ไป😍😍😍😍 
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ขอขอบคณุทา่นผูป้กครองนกัเรียน ท่ีใหก้ารสนบัสนนุ และ มีความสนใจในโครงการตา่งๆ 

ของบา้นภาษาจีนณปภชั NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดแูลกนัเหมือนครอบครวั และ

จะพยายามทําใหผ้ ูเ้รยีน ไดร้บัประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุ  

เป็นความทรงจําดีๆ เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ ในการเรยีนร ูท่ี้มีเป้าหมาย                      

ในอนาคตต่อไป... 
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NPP CHINESE HOME CO.,LTD 

“Inspiration is the KEY!” 

NPP CHINESE HOME  

1216 M.1 Phanomsarakham 

Chachoengsao 24120 

038551248 , 061-7781986   
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