บ้านภาษาจีนณปภัช

NPP CHINESE HOME CO.,LTD

ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างมากและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และเป็น

เรื่องปกติที่เราทํากิจกรรมต่างๆผ่านทางออนไลน์ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูล การสืบค้นข้อมูล รวมไปถึง
การเรียนทางออนไลน์

ในสภาวะที่ถูกจํากัด การเดินทางออกไปสถานที่ต่างๆ ไม่สามารถมาเจอหน้ากันหรือรวมตัวกันเป็นกลุ่มในสถานที่
เดียวกันได้ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม NPP Chinese Online เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในสภาวะแบบนี้ NPP

Chinese Online คือ การเรียนภาษาจีนทางออนไลน์ ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็สามารถ เรียนรู้
ภาษาจีนได้ง่ายๆกับ NPP Chinese Online

NPP Chinese Online จะทําการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเหล่าซือจากบ้านภาษาจีนณปภัช มีรูปแบบการ
สอน สื่อการเรียนการสอน บรรยากาศ ความสนุกสนาน และระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน สิ่งต่างๆเหล่านี้ NPP Chinese Online

จะสร้างสรรค์ห้องเรียนภาษาจีน ที่มีคุณภาพเพื่อผู้เรียนจะได้รับ

ความรู้ทางภาษาจีน และมีความสุขกับการเรียนให้ได้มากที่สุด เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ แม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้า
กันโดยตรง

”

“ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนภาษาจีนกับ NPP

Chinese Online จะเป็นการเปิดกว้างทางการเรียนรู้ ได้เข้า

ถึงการเรียนภาษาจีนอีกรูปแบบหนึ่ง ให้กับนักเรียนที่ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหน ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นักเรียนและผู้ปกครองไว้วางใจ

”

เรียนผ่าน FACEBOOK แฟนเพจ Npp Chinese Home
เรียนซัมเมอร์ที่จีน ไต้หวัน แคมป์ภาษาจีนในประเทศ
แบบ ถ่ายทอดสด (LIVEสด กลุ่มปิด)

เหมาะสํารับผู้เรียน
ที่อยากเรียนรู้ "ภาษาจีน" ด้วยตนเอง...
เพราะการเรียนรู้ออนไลน์ในแบบกลุ่มปิด (LIVE สด) เป็นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล มีการโต้ตอบระหว่างครูผู้สอนกับ
นักเรียนอยู่ในวงจํากัด ผู้เรียนสามารถฝากคําถามไว้ที่ใต้โพสต์เหล่าซือจะกลับมาตอบเมื่อสอนเสร็จ ผู้เรียนสามารถกลับ
มาเรียนรู้ย้อนหลังด้วยตนเองได้ตลอดเวลาและรอเรียน LIVE สดได้ตามเวลาที่กําหนด

ตารางการสอน HSK ระดับ 4

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 10.10 – 12.10 น.

** เหล่าซือเข้าสอนก่อนเวลาเรียนจริง 10 นาที
(พักเบรก 10 นาที)

HSK 4 เหมาะกับใคร ??
ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาจีนในระดับ HSK 3 ใช้ภาษาจีนสื่อสารกับชาวจีนรู้เรื่อง เพิ่มเติมคําศัพท์ 1,200 คําในระดับ
นี้ ผู้เรียนสามารถใช้ผลสอบเพื่อการศึกษาต่อ (โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยในประเทศจีนจะใช้ HSK 4 เป็นตัวชี้วัดพื้นฐาน
ของผู้เรียน ) และใช้ในการทํางานได้โดยครูผู้สอนจะลงลึกถึงการใช้ภาษาจีน รวมถึงหลักไวยากรณ์ เเละโครงสร้างประโยค
หลักสูตรภาษาจีน ระดับ HSK 4 1,450 บาท รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ค่าเรียนภาษาจีนออนไลน์ หลักสูตร
STANDARD COURSE HSK 4 ( 20 Unit / 38 Hours )
2.หนังสือเรียน ส่งทาง E-Mail ( ผู้เรียน Print เอง )
** หากผู้เรียนสนใจหนังสือเรียน สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้
หนังสือนําเข้าจากประเทศจีน
STANDARD COURSE HSK4 (Student Book) เล่ม 上 490 บาท เล่ม 下 490 บาท
STANDARD COURSE HSK 4 (Workbook)

เล่ม 上225 บาท เล่ม 下 225 บาท

หมายเหตุ : หนังสือ HSK 4 มีจํานวน 2 ชุด / 4 เล่ม / 20 บทเรียน
ปัจจุบันไม่มีซีดีเป็นการสแกน QR CODE ด้านหลังเเทน

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

บ้านภาษาจีน ณปภัช

NPP CHINESE HOME CO.,LTD SINCE 2012
ณปภัช เป็นสถานให้การศึกษาขนาดเล็ก เริ่มทําการสอนวันที่
3 ตุลาคม 2555 โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
อบอุ่นใจ และปลอดภัย.. โดยเริ่มต้นจากนักเรียน 1 คนแล้ว
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับการสอน
ภาษาจีนในลักษณะการพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน มี
อิสระระหว่างครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นว่า "การเรียนรู้ ต้อง
เริ่มต้นที่ความรักเสมอ" เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่
อยากเรียนรู้ "การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด" จะสังเกต
ได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกมีผลทําให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษา
จีน มากยิ่งขึ้น เราเรียกว่า INSPIRATION is the KEY !!

“ แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสําคัญ ”
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุน และมีความ
สนใจในโครงการต่างๆ ของบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE
HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว และจะพยายามทําให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เป็นความทรงจําดีๆ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายในอนาคตต่อไป...

