
คอร์สภาษาจีนชัน้ต้น 
เรียนเนือ้หาที่เข้มข้นเหมาะสมกับกลุ่มคนท างานหรือบุคคล
ทั่วไปที่ต้องการเรียนเพื่อไปใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง 
รอบเรียน :  เสาร์ หรือ อาทติย์ / เช้า 10.30-13.30 น. 

   เสาร์ หรือ อาทติย์ / บ่าย 14.00-17.00 น. 
CB01- CB08  :  30 ชม. / 3,900 บาท (ค่าหนังสือ 285บ.) 
 

คอร์ส CB01  (เร่ิมต้น) 

รหัสคอร์ส รอบเรียน ปิดรับสมัคร วันเปิด-วันจบ/สอบ 

CB01-19-R004I อา./บ่าย 12 พ.ย. 17 พ.ย.62 – 1 ก.พ. 63 

CB01-19-R005H อา./เช้า 22 ม.ค.63 26 ม.ค.63 – 29 มี.ค. 63 

CB01-19-R006G ส./บ่าย 18 ก.พ.63 22 ก.พ.63 – 25 เม.ย.63 

 
คอร์สต่อเนื่อง (CB) 

รหัสคอร์ส รอบเรียน ปิดรับสมัคร วันเปิด-วันจบ/สอบ 

CB02-19-R004G ส. / บ่าย 8 ธ.ค. 14 ธ.ค.62 – 7 มี.ค.63 

CB03-19-R001F ส. / เช้า 17 ธ.ค. 21 ธ.ค.62 – 14 มี.ค.63 

CB04-19-R002I อา. / บา่ย 15 ม.ค.63 19 ม.ค.63 – 22 มี.ค. 63 

CB07-19-R001H อา. / เช้า 29 ม.ค.63 2 ก.พ.63 – 5 เม.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตวิสอบเข้ามหาวทิยาลัย (Pat 7.4) 
ตวิกับอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ มีเทคนิคการเลือกค าตอบ เน้นจุดบกพร่อง
และร่นระยะเวลาท าข้อสอบ (เฉพาะคอร์สนีรั้บนักเรียนขัน้ต ่า 6 ท่านขึน้ไป) 
**ส าหรับผู้มีพืน้ฐานภาษาจีนมาก่อน 120 ช่ัวโมง หรือ เรียบจบคอร์ส CB04 
หรือ CW06 มาก่อน** 
18 ชม. / 3,000 บาท (ยังไม่รวมค่าหนังสือ) 
รอบเรียน  :  เสาร์ / เช้า   10.30 - 13.30 น. 

เสาร์ / บ่าย  14.00 - 17.00 น. 

รหัสคอร์ส รอบเรียน 
ปิดรับ
สมัคร 

วันเปิด-วันจบ/สอบ 

CS01-19-R001F ส. / เช้า 13 พ.ย.62 16 พ.ย. – 21 ธ.ค. 62 

CS01-19-R002G ส. / บ่าย 8 ม.ค.63 11 ม.ค. – 22 ก.พ.63 

*สามารถสอบวดัระดบัได้ ฟรี แต่ต้องสอบได้ระดบั CB04 ขึน้ไป** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาจีนธุรกิจ 
เรียนการตดิต่อส่ือสารซือ้ขายระหว่างประเทศด้วยเนือ้หา
ระดับกลาง (ส ำหรับผู้ท่ีมีพ้ืนฐำนอย่ำงน้อย 200 ชม.) 
30 ชม. / 4,500 บาท  (ไม่รวมค่าเอกสาร) 
รอบเรียน :  เสาร์ / เช้า  10.30 – 13.30 น. 

รหสัคอร์ส รอบเรียน 
ปิดรับ
สมัคร 

วันเปิด-วันจบ/สอบ 

CS02-19-R001F ส. / เช้า 3 ธ.ค. 7 ธ.ค.62 – 29 ก.พ. 63 

 
หมายเหตุ: 1. นักเรียนขั้นต ่า 8 ท่านขึน้ไปทุกคอร์ส 

        2. เมื่อสมัครเรียนแล้ว หรือ คอร์สเปิดเรียน
แล้ว ทางโรงเรียนจะไม่สามารถคืนเงิน หรือ ย้ายคอร์ส 
เรียนให้ได้ในทุกกรณ.ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม  
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่น) 
ปรัชญาโรงเรียน : คุณภาพ (Quality)  คุณธรรม (Integrity)  
คุณประโยชน์(Utility)  

เร่ิมด าเนินกิจกรรมสอนภาษาญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย และสอน
ภาษาไทยให้กบัคนญ่ีปุ่ นพร้อมกบัการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ดว้ยเห็นความส าคญัของภาษาท่ีเป็น
ส่ือกลางส าคญัในการส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ดา้นเทคโนโลยจีาก
ประเทศญ่ีปุ่ นสู่ประเทศไทยอนัเป็นหน่ึงในวตัถุประสงคห์ลกัของ
สมาคม  

โรงเรียนภาษาและวฒันธรรม จดัตั้งเป็นโรงเรียนประเภท
อาชีวศึกษานอกระบบ สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  นอกจากการให้บริการสอน 5 ภาษา ไดแ้ก่ 
ญ่ีปุ่ น ไทย จีน องักฤษ เกาหลี ตั้งแต่ระดบัพ้ืนฐานจนถึงระดบัสาขา
วิชาชีพต่างๆ ภายในโรงเรียน  แลว้ยงัมีบริการจดัสอนนอกสถานท่ี (In 
house) และสอนตวัต่อตวั ให้กบัพนกังานบริษทั โดยอาจารย์
ผูช้  านาญการท่ีผ่านการสมัภาษณ์และทดสอบทกัษะการสอนทั้ง
ชาวต่างชาติและชาวไทย ดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีผสมผสานระหวา่ง
ผูส้อนเจา้ของภาษาและผูส้อนชาวไทย ท าให้โรงเรียนสามารถจดั
โปรแกรมการสอนให้เหมาะกบัผูเ้รียนไดห้ลากหลายและมีประสิทธิผล
สูงสุด   รางวลัท่ีโรงเรียนไดรั้บ จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (ส.ช.) 

1.รางวลัโรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในอยูใ่นระดบัดีมาก ปี พ.ศ. 2558 

2.รางวลัโรงเรียนนอกระบบท่ีมีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในอยูใ่นระดบัดีมาก ปี พ.ศ. 2555 

3.รางวลัโรงเรียนนอกระบบท่ีมีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในอยูใ่นระดบัดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 

4. รางวลัชมเชยโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น ปี พ.ศ. 2549 

 

 

การสมคัรและช่องทางช าระค่าเรียน 
ส าหรับผู้ที่ไม่มีพืน้ฐานมาก่อน 
1. สมคัรเรียนและช าระเงินสดหรือบตัรเครดิตท่ีเคาน์เตอร์โรงเรียนก่อน
จ านวนผูเ้รียนเตม็ หรือภายในวนัท่ีปิดรับสมคัร  
2. สมคัรเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์สามารถเลือกวิธีช าระเงินได ้ดงัน้ี   
วธิีที่ 1 พิมพแ์บบฟอร์มช าระเงิน (Bill Payment) แลว้ยืน่ช าระท่ีเคาน์เตอร์
ต่างๆ ดงัน้ี  (ค่าธรรมเนียมแลว้แต่ธนาคาร) 
 
 

วธิทีี่ 2 น ารหสั Ref1., Ref2., ท่ีไดจ้ากแบบฟอร์มช าระเงินช าระท่ีตู ้ATM 
หรือ แอพลเิคช่ัน ธนาคารกสิกรไทย (K Plus) หรือ ไทยพาณิชย ์(SCB 
EASY) โดยเลือกเมนู “จ่ายบลิ/ช าระค่าสินค้าและบริการ” การช าระดว้ย
วิธีน้ีตอ้งกรอกรหสับริษทั (Com Code) ของสมาคมท่ีก าหนดโดยแต่ละ
ธนาคารก่อนใส่รหสั Ref1., Ref 2. 

      Com code @ กสิกรไทย : 33188 
      Com code @ ไทยพาณชิย์ : 2747 

     (ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารก าหนด) 
**กรณกีารช าระค่าเรียนผ่านระบบ Bill Payment ต้องด าเนินการภายใน 3 วนั
หลงัจากสมคัร (ระบุไว้ในแบบฟอร์มช าระเงนิ)  มเิช่นน้ันระบบจะท าการยกเลกิ
โดยอตัโนมตั*ิ* 

วธิีที่ 3 ช าระผา่นบตัรเครดิตออนไลน์ 
ส าหรับผู้ทีม่พีืน้ฐานมาก่อน 
         หากตอ้งการสอบวดัระดบั สามารถสมคัรสอบในวนัและเวลาท่ีก าหนด 
โดยช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ 100 บาทก่อนการสอบ 
*กรณหียุดเรียนไม่เกนิ 1 ปี นับจากวนัจบคอร์ส สามารถสมคัรเรียนในคอร์สที่
เคยเรียนหรือสอบผ่านแล้วโดยไม่ต้องสอบวดัระดบั** 
วนัและเวลาสอบวดัระดบั  จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 และ 18.00น. 

   เสาร์ - อาทิตย ์เวลา 17.00 น. 

หมายเหตุ 1. หลงัจากช าระเงินแลว้ กรณีท่ีขาดเรียนหรือไม่สามารถมาเรียนได้
จนจบคอร์ส ทางโรงเรียนฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าเรียนหรือยา้ยคอร์สไม่
วา่กรณีใดๆ  

2. กรณีท่ีมีผูช้  าระเงินนอ้ยกวา่ 8 คน/หอ้ง อาจจะมีการเล่ือนหรือ
ยกเลิกคอร์สเรียน ดงันั้นกรุณาเกบ็ใบเสร็จรับเงินจนถึงวนัยืนยนัการเปิดคอร์ส 

 

 

    
ภาษาจีนกลาง 
中文 

โรงเรียนภาษาและวฒันธรรม 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 

สาขา รังสิต 
 

       ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ช้ัน 4 (โซนด้านใน) 
        เวลาท าการ:   จนัทร์ – ศุกร์   10.00 – 20.30 น. 
                               เสาร์ - อาทิตย ์ 10.00 – 19.00 น. 
        วนัช าระเงิน:  องัคาร - อาทิตย ์10.00-19.00 น. 
        02-992-7169 และ 02-992-7171 
         www.facebook.com/TPARangsitSchool 
         slc.tpa.or.th , www.tpa.or.th/slc 
         rsschool@tpa.or.th 

http://www.facebook.com/TPARangsitSchool
mailto:jpschool@tpa.or.th

