
  

  

 

 

 

 

    

รหสัคอร์ส วนัเริ�ม วนัจบ 
CB01-20-S002G 4 ก.ค. �� � ก.ย. �� 
CB01-20-S005G 1 ส.ค. �� 3 ส.ค. 63 
CB01-20-S008G 5 ก.ย. �� � พ.ย. �� 

รหสัคอร์ส วนัเริ�ม วนัจบ 
CB01-20-S003H 12 ก.ค. �� �� ก.ย. �� 
CB01-20-S006H 2 ส.ค. �� � ต.ค. �� 
CB01-20-S009H � ก.ย. �� � พ.ย. �� 

รหสัคอร์ส วนัเริ�ม วนัจบ 
CB01-20-S001D 2 ก.ค. 63 25 ส.ค. 63 
CB01-20-S004D 4 ส.ค. �� �� ส.ค. �� 
CB01-20-S007D 1 ก.ย. �� �� ต.ค. �� 

CB01-CB08 / 30 ชั�วโมง / �,��� บาท 
เรยีนรู้ภาษาจนีต ั�งแต่พ ื�นฐานอกัษรพนิอนิ ตลอดจนการออกเสยีง
ภาษาจนีและการเขยีนอกัษรจนีตามลาํดบัเส้นควบคู่ไปกบัวฒันธรรมจนี
ผา่นบทสนทนาในชวีติประจาํวนั 
- หนงัสอืภาษาจนีระดบัต้น �+CD ราคา ��� (CB01-CB05) 
- หนงัสอืภาษาจนีระดบัต้น �+CD ราคา ��� (CB05-CB08) 
       ***CB05 บทที� �� เรยีนจากหนงัสอืเลม่ �*** 

การสอบวัดระดับภาษาจีน 

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา ��.�� น. และ ��.�� น. 

เสาร์และอาทิตย์ เวลา ��.�� น. 

***ค่าสอบวัดระดับ ��� บาท*** 

อ./พฤ. : 18.30-20.30 น. 

 สมคัรเรยีนช่องทางออนไลน ์ 

อา. : 9.00-12.00 น. 

โครงสร้างหลักสตูร ภาษาจีนชั�นต้น 1(CB01) 

Basic Chinese  
ส. : 13.00-16.00 น. 



การชําระค่าเรยีน 

�.ชาํระเงินสดหรือบตัรเครดิตที�เคาน์เตอรโ์รงเรียน ชั�น � ก่อนจาํนวน
ผูเ้รียนเต็มหรือภายในวนัปิดรบัสมคัร  

�.กรณีสมคัรเรียนผ่านเว็บไซต ์สามารถเลือกชาํระเงินได ้ดงันี�  

วิธีที� � พิมพแ์บบฟอรม์ชาํระเงิน (Bill Payment) แลว้ยื�นชาํระที�เคาน์เตอร ์

ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารกรุงไทย หรืออื�นๆ ดงันี�  

 

             

วิธีที� � นํารหสั Ref1., Ref2. ที�ไดจ้ากแบบฟอรม์ชาํระเงิน ชาํระที�ตู ้ATM 

หรือแอพลิเคชั �น  

- K-mobile Banking Plus เลือกเมนู “จ่ายบิล-บิลอื�น” คน้หารหสั

บริษัท (Com code) ใส่รหสั : 33188 

- SCB EASY เลือกเมนู “จ่ายบิล/Bill Payment” คน้หาผู้

ใหบ้ริการ/Search biller ใส่รหสั : 2747 

เมื�อใส่รหสัจะปรากฏชื�อบริษทั “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่น) / 

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)” 

*การชาํระคา่เรียนผ่านระบบ Bill Payment ตอ้งดาํเนินการภายใน � วนั

หลงัจากสมคัร หรือตามที�ระบุไวใ้นแบบฟอรม์ชาํระเงิน มิฉะนั�นระบบจะ

ยกเลิกอติัโนมติั 

 

วิธีที� � ชาํระผ่านบตัรเครดิตออนไลน์ 

 

หมายเหต ุ

วนั-เวลาชําระค่าเรยีน                

การเดินทาง 

 

�.หลงัจากชาํระเงนิแลว้ กรณีที�ขาดเรียนหรือไมส่ามารถมาเรียน 
ไดจ้นจบคอรส์  ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ�ในการไมค่ืนค่าเรียน 
หรือยา้ยคอรส์ไมว่่ากรณีใด ๆ 
 

�. กรณีที�มผี ูช้าํระเงนินอ้ยกว่า � คน ตอ่หอ้งอาจจะมกีารเลื�อนหรือ
ยกเลิกคอรส์เรียน ดงันั�นกรณุาเก็บใบเสร็จรับเงนิจนถึงวันยืนยนั 
เปิดคอรส์เรียน  
 

จนัทร ์– ศกุร ์      �.�� น. – ��.�� น. 
เสาร ์– อาทิตย ์      �.�� น. – ��.�� น. 

(เวลาพกั ��.�� น. – ��.�� น. เฉพาะเสาร ์– อาทิตย)์ 

-www.tpa.or.th/slc 
-www.facebook.com/TPAacademy 

สอบถามรายละเอียด 

Tel. 0-2259-9160 ตอ่ 1811 
Fax: 0-2662-1019 
Email: enschool@tpa.or.th 
 

 

 
CHINESE 

 

 
 โรงเรยีนภาษาและวฒันธรรม ส.ส.ท. 

�-� สขุมุวิท ซอย �� แขวงคลองเตยเหนอื  
เขตวัฒนา กรงุเทพฯ �����  

โทร ��-���-���� ตอ่ ���� 

1. BTS อโศก ทางออก: 6            2. BTS พรอ้มพงษ ์ทางออก: 1  
3. MRT สขุมุวิท ทางออก: 2    
�. รถเมลส์าย: �,��,��,��,��,��,���,���,���,���  

ติดตามขอ้มลูข่าวสาร 


