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General English Course 

    โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 
     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

 สาขารังสิต 
       ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชัน้ 4 

              
   วัน – เวลาท าการ จันทร์ - ศุกร์ 10.00 – 20.30 น. 

   เสาร์ - อาทติย์ 10.00 – 19.00 น.  
   วันรับช าระค่าเรียน อังคาร – เสาร์ 10.00 - 19.00 น. 
       อาทติย์  10.00 – 17.00 น. 
   (*ยกเว้น!  วันหยุดนักขัตฤกษ์*) 

   Tel: 02-992-6888 ตอ่ 7182-3, 02-992-7169, 02-992-7171           
   E-mail: rsschool@tpa.or.th 
   Website: http://www.tpa.or.th/slc 
   Facebook: TPA Rangsit School. 

  
 

หลกัสตูรภาษาองักฤษ 
 

ระดับ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ราคาต่อ
คอร์ส 

หนังสือเรียน 

พืน้ฐานไวยากรณ์ 
(Complete English Grammar) 

30 4,000 บาท 350 บาท* 

สนทนาระดบัต้น EB01 – 02 
(New Headway Beginner) 

30 4,000 บาท 825 บาท* 

สนทนาระดบัต้น EB03 – 05       
(New Headway Elementary) 

30 4,000 บาท 845 บาท* 

สนทนาระดบักลาง EM01 – 03   
(New Headway Pre-Intermediate) 30 5,300 บาท 845 บาท* 

สนทนาระดบักลาง EM04 – 06    
(New Headway Intermediate) 30 5,300 บาท 865 บาท* 

สนทนาระดบัสงู EA01 – 03 
(New Headway Upper-Intermediate) 

30 5,300 บาท 865 บาท* 

สนทนาระดบัสงู EA04 – 06 
(New Headway  Advanced) 

30 5,300 บาท 865 บาท* 

หมายเหตุ* ราคาหนังสืออาจมีการเปล่ียนแปลง 

           
    หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลท่ัวไป 
พืน้ฐานไวยากรณ์ : ปพูืน้ฐานทางด้านโครงสร้างของ
ภาษาองักฤษเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่ง
ถกูต้อง 
สนทนาภาษาอังกฤษ : เป็นหลกัสตูรส าหรับบคุคลทัว่ไป 
ที่ต้องการฝึกฝนด้านการสนทนาส าหรับผู้ที่มีพืน้ฐานด้าน
ไวยากรณ์มาพอสมควรแล้วเพื่อน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัและ
สามารถสือ่สารกบัชาวตา่งชาติได้ 
 

 
 

ช่องทางช าระค่าเรียน 
        

ส ำหรับผู้ท่ีไม่มีพืน้ฐานมาก่อน 
1. สมคัรเรียนและช าระเงินสดหรือบตัรเครดติท่ีเคาน์เตอร์โรงเรียนก่อนจ านวนผู้ เรียนเตม็ หรือ
ภายในวนัท่ีปิดรับสมคัร  
2. สมคัรเรียนผ่านทางเว็บไซต์ สามารถเลอืกวิธีช าระเงินได้ ดงันี ้  
วธีิท่ี 1 พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงิน (Bill Payment) แล้วย่ืนช าระท่ีเคาน์เตอร์ตา่งๆ ดงันี ้ 
(คา่ธรรมเนียมแล้วแตธ่นาคาร) 
 
 

วธีิท่ี 2 น ารหสั Ref1., Ref2., ท่ีได้จากแบบฟอร์มช าระเงินช าระท่ีตู้  ATM หรือ แอพลิเคช่ัน 
ธนาคารกสกิรไทย (K Plus) หรือ ไทยพาณิชย์ (SCB EASY) โดยเลอืกเมน ู“จ่ายบลิ/ช าระค่า
สินค้าและบริการ” การช าระด้วยวิธีนีต้้องกรอกรหสับริษัท (Com Code) ของสมาคมท่ี
ก าหนดโดยแตล่ะธนาคารก่อนใสร่หสั Ref1., Ref 2. 

Com code @ กสกิรไทย : 33188 
Com code @ ไทยพาณิชย์ : 2747 

     (คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารก าหนด) 
** กรณีการช าระค่าเรียนผ่านระบบ Bill Payment ต้องด าเนินการภายใน 3 วัน
หลังจากสมัคร (ระบุไว้ในแบบฟอร์มช าระเงนิ)  มเิช่นนัน้ระบบจะท าการยกเลิกโดย
อัตโนมัต ิ** 
วธีิท่ี 3 ช าระผ่านบตัรเครดติออนไลน์ 
 
ส าหรับผู้ท่ีมีพืน้ฐานมาก่อน หากต้องการสอบวดัระดบั สามารถสมคัรสอบในวนัและเวลา 
ท่ีก าหนด โดยช าระคา่ธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ 
**กรณีหยดุเรียนไมเ่กิน 1 ปี นบัจากวนัจบคอร์ส สามารถสมคัรเรียนในคอร์สท่ีเคยเรียน 
หรือสอบผ่านแล้วได้ โดยไม่ต้องสอบวดัระดบัอีก  
วันและเวลาสอบวัดระดับ จนัทร์ – ศกุร์ เวลา 14.00 และ 18.30 น. 
               เสาร์ – อาทติย์ เวลา 17.30 น. 
หมายเหตุ  
1. หลงัจากช าระเงินแล้ว กรณีท่ีขาดเรียนหรือไม่สามารถมาเรียนได้จนจบคอร์ส  
ทางโรงเรียนขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนคา่เรียนหรือย้ายคอร์สไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีท่ีมีผู้ช าระเงินน้อยกว่า 8 คนตอ่ห้อง อาจจะมีการเลื่อนหรือยกเลกิคอร์สเรียน  
ดงันัน้กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินจนถึงวนัยืนยนัเปิดคอร์สเรียน 
 

Let's start English! 

mailto:jpschool@tpa.or.th
http://www.tpa.or.th/


คอร์สไวยากรณ์ 
จาก 0 กเ็ป็น 10 ได้ 

ด้วยคอร์สแกรมม่าพืน้ฐานสู่ระดับเซียน 
ทบทวนพืน้ฐานไวยากรณ์ที่จ าเป็น ด้วยหลกัสตูรใหม ่3 คอร์สจบ  

ค่าเรียน 4,000 บ. / 30 ชม. (ไม่รวมคา่หนงัสือ) (อ.ชาวไทย) 
ES12 : Parts of Speech and Sentence 

 
ES13 : 12 Tenses in English 

 
ES14 : Voices and Conditional Sentence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

คอร์สพเิศษ 
ตวิสอบ TOEIC 

ติวสอบโทอิค เทคนิคง่าย ท าข้อสอบทนั เสมือนวันจริง 

 เรียนเทคนิควิธีท าข้อสอบอยา่งเข้มข้น 
ส าหรับผู้ ท่ีต้องการมีผลคะแนนย่ืนสมคัรงานในบริษัทตา่งชาตชิัน้น าและงานบริการ  

ค่าเรียน 5,100 บ. / 30 ชม. (รวมคา่เอกสาร) (อ.ชาวไทย) 

รหัสคอร์ส   รอบเรียน เวลาเรียน ปิดรับสมัคร วันเปิด – วันจบ 

ES05-19-R001D   อ.,พฤ./เยน็  18.30 - 20.30 3 ม.ค. 7 ม.ค. – 25 ก.พ.63 
ES05-19-R002F  ส. / เช้า  10.30 – 13.30 21 ม.ค.   25 ม.ค. – 4 เม.ย.63 

    *หมายเหต ุผู้ เรียนต้องสอบวดัระดบั ได้ 50 % ขึน้ไป* 
 
*หมำยเหต*ุ: 1. นักเรียนขั้นต ำ่ 8 ท่ำนขึน้ไปทุกคอร์ส 

            2. เมือ่สมคัรเรียนแล้ว หรือ คอร์สเปิดเรียนแล้ว ทำง
โรงเรียนจะไม่สำมำรถคนืเงนิหรือย้ำยคอร์สเรียนให้ได้ในทุกกรณี. 
 

 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คอร์สสนทนาและฟังพูดอ่านเขียน 

เน้นสนทนาในชีวติประจ าวนั เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ กบัเจ้าของภาษา 

English Beginner Course 
ค่าเรียน 4,000 บ. / 30 ชม. (ไม่รวมคา่หนงัสือ) 

Beginner Conversation 1 

รหัสคอร์ส   รอบเรียน เวลาเรียน ปิดรับสมัคร วันเปิด – วันจบ 

EB01-19-R002H อา./เช้า 10.30 – 13.30 11 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 – 1 มี.ค.63 

Beginner Conversation 2 

รหัสคอร์ส   รอบเรียน เวลาเรียน ปิดรับสมัคร วันเปิด – วันจบ 

   EB02-19- R001G  อา./เช้า 10.30 – 13.30 18 มี.ค.63 22 มี.ค.63–24 พ.ค.63 

Beginner Conversation 3 

รหัสคอร์ส   รอบเรียน เวลาเรียน ปิดรับสมัคร วันเปิด – วันจบ 

EB03-19- R001G   ส./บา่ย 14.00 – 17.00 14 ม.ค.63 18 ม.ค.63–28 มี.ค.63 

Beginner Conversation 4 

รหัสคอร์ส   รอบเรียน เวลาเรียน ปิดรับสมัคร วันเปิด – วันจบ 

EB04-19- R001G  ส./บา่ย  14.00 – 17.00  21 เม.ย.63 25 เม.ย. – 27 ม.ิย.63 

Beginner Conversation 5 

รหัสคอร์ส   รอบเรียน เวลาเรียน ปิดรับสมัคร วันเปิด – วันจบ 

EB05-19- R001I  อา./บา่ย  14.00 – 17.00  18 ธ.ค. 22 ธ.ค.62 – 9 มี.ค.63 

 

English Intermediate Course 
ค่าเรียน 5,300 บ. / 30 ชม. (ไม่รวมคา่หนงัสือ) 

รหัสคอร์ส   รอบเรียน เวลาเรียน ปิดรับสมัคร วันเปิด – วันจบ 

EM02-19-R001G   ส./บา่ย 14.00 – 17.00 3 ธ.ค. 7 ธ.ค.62 – 29 ก.พ.63 
EM06-19-R001F ส./เช้า 10.30 – 13.30 26 พ.ย. 30 พ.ย. – 22 ก.พ. 62 

 

    รหัสคอร์ส รอบเรียน  เวลาเรียน ปิดรับสมัคร    วันเปิด – วันจบ 

ES12-19-R003I อา. / บา่ย 14.00 - 17.00 20 พ.ย. 18 ธ.ค.62 – 1 มี.ค.63 

    รหัสคอร์ส รอบเรียน  เวลาเรียน ปิดรับสมัคร    วันเปิด – วันจบ 

ES13-19-R001G ส. / บา่ย 14.00 - 17.00 29 ต.ค. 30 พ.ย.62 – 22 ก.พ.63 

    รหสัคอร์ส รอบเรียน  เวลาเรียน ปิดรับสมัคร    วันเปิด – วันจบ 

ES14-19-R002G ส. / บา่ย 14.00 - 17.00 28 ม.ค.  1 ก.พ.63 – 4 เม.ย.63 


