
  ภาษาองักฤษส าหรับเดก็ 
    

 
 

English for Children 
 

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 าระเงนิ 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

ช่องทางช าระค่าเรียน 
        

ส าหรับผู้ท่ีไม่มีพืน้ฐานมาก่อน 
1. สมคัรเรียนและช ำระเงินสดหรือบตัรเครดติท่ีเคำน์เตอร์โรงเรียนก่อนจ ำนวนผู้ เรียนเตม็ หรือ
ภำยในวนัท่ีปิดรับสมคัร  
2. สมคัรเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ สำมำรถเลอืกวิธีช ำระเงินได้ ดงันี ้  
วธีิท่ี 1 พิมพ์แบบฟอร์มช ำระเงิน (Bill Payment) แล้วย่ืนช ำระท่ีเคำน์เตอร์ตำ่งๆ ดงันี ้ 
(คำ่ธรรมเนียมแล้วแตธ่นำคำร) 
 
 

วธีิท่ี 2 น ำรหสั Ref1., Ref2., ท่ีได้จำกแบบฟอร์มช ำระเงินช ำระท่ีตู้  ATM หรือ แอพลิเคช่ัน 
ธนำคำรกสกิรไทย (K Plus) หรือ ไทยพำณิชย์ (SCB EASY) โดยเลือกเมน ู“จ่ายบลิ/ช าระค่า
สินค้าและบริการ” กำรช ำระด้วยวิธีนีต้้องกรอกรหสับริษัท (Com Code) ของสมำคมท่ี
ก ำหนดโดยแตล่ะธนำคำรก่อนใสร่หสั Ref1., Ref 2. 

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

       (คำ่ธรรมเนียมเป็นไปตำมเง่ือนไขของธนำคำรก ำหนด) 
** กรณีการช าระค่าเรียนผ่านระบบ Bill Payment ต้องด าเนินการภายใน 3 วัน
หลังจากสมัคร (ระบุไว้ในแบบฟอร์มช าระเงนิ)  มเิช่นนัน้ระบบจะท าการยกเลิกโดย
อัตโนมัต ิ** 
วธีิท่ี 3 ช ำระผ่ำนบตัรเครดติออนไลน์ 
 
ส าหรับผู้ท่ีมีพืน้ฐานมาก่อน หำกต้องกำรสอบวดัระดบั สำมำรถสมคัรสอบในวนัและเวลำ
ท่ีก ำหนด โดยช ำระคำ่ธรรมเนียม 100 บำทก่อนกำรสอบ (ระดบัประถมสอบฟรี) 

**กรณีหยดุเรียนไมเ่กิน 1 ปี นบัจำกวนัจบคอร์ส สำมำรถสมคัรเรียนในคอร์สที่เคย
เรียนหรือสอบผ่ำนแล้วได้ โดยไมต้่องสอบวดัระดบัอีก  
วันและเวลาสอบวัดระดับ จนัทร์ – ศกุร์ เวลำ 14.00 และ 18.30 น. 

      เสำร์ – อำทติย์ เวลำ 17.30 น.  
หมายเหตุ  
1. หลงัจำกช ำระเงินแล้ว กรณีที่ขำดเรียนหรือไมส่ำมำรถมำเรียนได้จนจบคอร์ส    
    ทำงโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่เรียนหรือย้ำยคอร์สไมว่ำ่กรณีใดๆ 
2. กรณีที่มีผู้ช ำระเงินน้อยกวำ่ 8 คนต่อห้อง อำจจะมีกำรเลื่อนหรือยกเลิกคอร์สเรียน  
    ดงันัน้กรุณำเก็บใบเสร็จรับเงินจนถึงวนัยืนยนัเปิดคอร์สเรียน 
 

 
 

 ภำษำองักฤษส ำหรับเด็กตอนต้น อำย ุ7 - 9 ปี (ไมร่วมคำ่หนงัสอื)  
ระดบั ช.ม. / คอร์ส คำ่เรียน / คอร์ส 

ระดบัต้น  EC01 - 04 
ระดบักลำง EC05 - 08 
ระดบัสงู EC09 - 12 

30 
30 
30 

3,900 
3,900 
3,900 

 
 ภำษำองักฤษส ำหรับเด็กตอนปลำย อำย ุ10 - 14 ปี 
(ไมร่วมคำ่หนงัสอื) 

ระดบั ช.ม. / คอร์ส คำ่เรียน / คอร์ส 

EJ01 - 03 
EJ04 - 06 

30 
30 

3,900 
3,900 

  
ภาษาอังกฤษส าหรับเดก็ตอนต้น อายุ 7-9 ปี     
หลักสูตร : ฝึกทกัษะฟัง พดู อำ่น เขียน เพื่อเสริมกำรเรียน 
ภำษำองักฤษที่โรงเรียน เรียนรู้บทสนทนำที่ใช้ในชีวติประจ ำวนั   
สอนโดยอำจำรย์เจ้ำของภำษำทกุคอร์ส 
 
ภาษาอังกฤษส าหรับเดก็ตอนปลาย อายุ 10-14 ปี 
หลักสูตร : ฝึกทกัษะ ฟัง พดู อำ่น เขียน และไวยำกรณ์ เพื่อน ำไป
ประยกุต์ใช้กบัเนือ้หำที่โรงเรียน สอนโดยอำจำรย์เจ้ำของภำษำทกุ
คอร์ส 
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ภาษาอังกฤษส าหรับเดก็ ตอนต้น 
(อายุ 7 - 9 ปี) 

ราคา 3,900 บาท / 30 ช่ัวโมง (ไม่รวมค่าหนังสือ) 
เน้นให้มัน่ใจ กล้ำสนทนำ ผำ่นกำรท ำกิจกรรม 

เรียนกบัอำจำรย์เจ้ำของภำษำหรืออำจำรย์ผู้ เชียวชำญชำวไทย 

*เม่ือสมัครเรียนและคอร์สเปิดเรียนไปแล้ว จะ 

ไม่สามารถคืนเงนิหรือย้ายคอร์ส ได้ในทุกกรณี* 
 

รอบ: วันเสาร์ / เช้า  (10.30 – 13.30 น.) 

    รหัสคอร์ส ปิดรับสมัคร    วันเปิด – วันจบ 

EC01-19-R001F 14 ม.ค.63 18 ม.ค.63 – 28 มี.ค.63 

 
รอบ: วันเสาร์ / บ่าย  (14.00 – 17.00 น.) 

    รหัสคอร์ส ปิดรับสมัคร    วันเปิด – วันจบ 

EC06-19-R001G 3 ธ.ค. 7 ธ.ค.62 – 29 ก.พ.63 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับเดก็ ตอนปลาย (10 - 14 ปี) 
ราคา 3,900 บาท / 30 ช่ัวโมง (ไม่รวมค่าหนังสือ) 

รอบ: วันเสาร์ / บ่าย (14.00 - 17.00 น.) 

    รหัสคอร์ส ปิดรับสมัคร    วันเปิด – วันจบ 

EJ02-19-R001G 12 พ.ย. 16 พ.ย. – 1 ก.พ.63 

*(หนงัสือ 2nd Edition – หลกัสูตรใหม่)* 
 

*ราคาหนังสือจะแตกต่างไปตามระดับคอร์สเรียน* 

 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับน้อง ม.ต้น (หลักสูตรเก่า) 
ราคา 3,900 บาท / 30 ช่ัวโมง (ไม่รวมค่าหนังสือ) 

เน้นสนทนำเรียนกบัอำจำรย์เจ้ำของภำษำทกุคอร์ส 
ประเมินผลกำรเรียน 

เพื่อประสทิธิภำพในกำรเรียนทกุคอร์ส 
**จ านวนนักเรียนต่อกลุ่ม 8 - 15 คน** 

                  
รอบ: วันเสาร์ / เช้า  (10.30 - 13.30 น.) 

    รหัสคอร์ส ปิดรับสมัคร    วันเปิด – วันจบ 

EJ08-19- R001F 26 พ.ย. 30 พ.ย.62 – 22 ก.พ.63 

*(หนงัสือ 1st Edition – หลกัสูตรเก่า)* 
 

 
 

 

หลกัสตูรภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ 
 

ระดบั 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ราคา / คอร์ส ค่าหนังสือ* 

องักฤษ เด็กตอนตน้ EC01 - 02 
(Let’s Go 1) 

30 3,900 บาท 300 บาท* 

องักฤษ เด็กตอนตน้ EC03 - 04 
(Let’s Go 2) 

30 3,900 บาท 300 บาท* 

องักฤษ เด็กตอนตน้ EC05 - 06 
(Let’s Go 3) 

30 3,900 บาท 300 บาท* 

องักฤษ เด็กตอนตน้ EC07 - 08 
(Let’s Go 4) 

30 3,900 บาท 300 บาท* 

องักฤษ เด็กประถม EC09 - 10 
(Let’s Go 5) 

30 3,900 บาท 300 บาท* 

องักฤษ เด็กประถม EC11 - 12 
(Let’s Go 6) 

30 3,900 บาท 300 บาท* 

องักฤษเด็กตอนปลาย 
EJ01 – 03 

(English in Mind Starter) 
30 3,900 บาท 609 บาท* 

องักฤษเด็กตอนปลาย 
EJ04 – 06 

(English in Mind 1) 
30 3,900 บาท 609 บาท* 

*หมายเหตุ: ราคาหนังสืออาจมีการเปลีย่นแปลง 
           

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Let's start English! 
 


