
คุณสมบัตผู้ิเรียน 
 อาย ุ15 ปี หรือจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 ขึน้ไป 
 กรณีผู้ เรียนมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น  ต้องผ่านการสอบวดัความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นก่อนเข้าเรียน 
วันและเวลาสอบ (มีคา่ธรรมเนียม 100 บาท) 
จนัทร์ – พฤหสั        เวลา 14.00 น.  และ 18.30 น. 
ศกุร์ – อาทิตย์         เวลา 14.00 น. 
ให้เวลาทดสอบ 1.45 ชม. ข้อสอบเรียงล าดบัจากง่ายไปยากและเป็นตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ น 

รายละเอียดคอร์ส 
เน้นการฝึกฝนทกัษะทัง้ 4 ด้าน คือ ฟัง พดู อา่น เขียน โดยอาจารย์ชาวไทยสอนไวยากรณ์
และค าศพัท์ อาจารย์ชาวญ่ีปุ่ นสอนสนทนาและอกัษรคนัจิ 

การช าระค่าเรียน 
1. ช าระด้วยเงินสดหรือบตัรเครดิตท่ีห้องสมคัรเรียน ชัน้ 2 
2. กรณีสมคัรผ่านเวบ็ไซต์ เลือกช าระเงินได้ดงันี ้
  วิธีที่ 1 พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงิน (Bill Payment) แล้วย่ืนช าระท่ีธนาคารกสิกรไทย หรือ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  วิธีที่ 2  น ารหสั Ref.1 , Ref.2 และรหสับริษัท (Com Code) ท่ีได้จากแบบฟอร์ม Bill 
Payment ช าระท่ีตู้  ATM หรือแอพลิเคชัน่ ธนาคารกสิกรไทย (K Plus) หรือ ธนาคารไทย                      
พาณิชย์ (SCB EASY) หรือ ธนาคารกรุงไทย (KTB netbank) โดยเลือกเมน ู“จ่ายบิล/ช าระ   
คา่สินค้าหรือบริการ” (คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารก าหนด) 
  วิธีที่ 3 ช าระผ่านบตัรเครดิตออนไลน์ 

  หมายเหตุ 
กรณีท่ีขาดเรียนหรือไมส่ามารถเรียนได้จนจบคอร์ส ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิไมช่ดเชย
เวลาเรียนและไมค่ืนคา่เรียนหรือย้ายคอร์สไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
กรณีท่ีมีผู้ช าระเงินน้อยกวา่ 8 คนตอ่ห้อง อาจจะมีการเลื่อนหรือยกเลิกคอร์สเรียน  
กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินจนถงึวนัยืนยนัเปิดคอร์สเรียน 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 
 

      โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 
        5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

      เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 
       โทร.0-2259-9160 ต่อ 1641-3 , 1623 

                              E-mail : jpschool2@tpa.or.th 

                                          เว็บไซต์โรงเรียน : www.tpa.or.th/slc                                                                         
                                 เว็บไซต์สมัครเรียน : http://slc.tpa.or.th/training/apphome.asp            

www.facebook.com/TPAacademy                                                                      

                  วัน-เวลาช าระค่าเรียนและซือ้หนังสือ 

สถานที่ วัน เวลา 
ส านกังาน ร.ร. จนัทร์ – พฤหสั 

ศกุร์ 
เสาร์ – อาทิตย์ 

08.00 – 19.00 น. 
08.00 – 17.00 น. 
08.00 – 16.00 น. 

ร้านหนงัสอื / 
การเงิน 

จนัทร์ – ศกุร์ 
เสาร์ – อาทิตย์ 

08.30 – 18.30 น. 
08.00 – 17.00 น. 

                        (*เฉพาะเสาร์-อาทติย์ มีเวลาพัก 11.00 - 12.00 น.) 

日本語 
ภาษาญ่ีปุ่นชัน้ต้น JB10-JB12 
            (เรียนด้วยอักษรญ่ีปุ่ น) 

mailto:jpschool2@tpa.or.th
http://www.tpa.or.th/slc
http://slc.tpa.or.th/training/apphome.asp


Update :  3 สงิหาคม 2563 

งหาคม  2562 

วัน-เวลาเรียน : วนัธรรมดา (จ.พ. / อ.พฤ.) เวลา 18.30-20.30 น. 

                            เสาร์ หรือ อาทิตย์ เวลา  8.30-12.30 น. 
                            เสาร์ หรือ อาทิตย์ เวลา 13.15-17.15 น. 
คอร์ส JB10 (เรียน 40 ชัว่โมง) ส าหรับผู้ ท่ีเรียนจบคอร์ส JB09   
คา่เรียน : วนัธรรมดา          บคุคลทัว่ไป 4,700 บาท  สมาชิก 4,300 บาท  
               เสาร์ – อาทิตย์    บคุคลทัว่ไป 4,900 บาท  สมาชิก 4,500 บาท 
หนงัสอื : 1. Minna no Nihongo 4 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรียนบทที ่39-42) 
              2. สนกุกบัคนัจิ ราคา 70 บาท 

     
   

คอร์ส รอบเรียน วันสอบJB09 ปิดรับสมัคร เปิดเรียน วันจบ&สอบ 
20-S001F เสาร์/เช้า 15 ส.ค. 63 20 ส.ค. 63 22 ส.ค. 63 24 ต.ค. 63 
20-S002H อาทิตย์/เช้า 9 ส.ค. 63 18 ส.ค. 63 23 ส.ค. 63 25 ต.ค. 63 
20-S003G เสาร์/บา่ย 26 ก.ย. 63 3 ต.ค. 63 10 ต.ค. 63 19 ธ.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

คอร์ส JB11 (เรียน 40 ชัว่โมง) ส าหรับผู้ ท่ีเรียนจบคอร์ส JB10  
คา่เรียน : วนัธรรมดา          บคุคลทัว่ไป 4,700 บาท   สมาชิก 4,300 บาท 
               เสาร์ – อาทิตย์    บคุคลทัว่ไป 4,900 บาท   สมาชิก 4,500 บาท 
หนงัสอื : 1. Minna no Nihongo 4 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรียนบทที ่43-46) 
              2. สนกุกบัคนัจิ ราคา 70 บาท     
       
คอร์ส รอบเรียน วันสอบJB10 ปิดรับสมัคร เปิดเรียน วันจบ&สอบ 

20-S001F เสาร์/เช้า 24 ต.ค. 63 31 ต.ค. 63 7 พ.ย. 63 30 ม.ค. 64 
20-S002H อาทิตย์/เช้า 25 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63 8 พ.ย. 63 31 ม.ค. 64 

 

คอร์ส JB12 (เรียน 40 ชัว่โมง) ส าหรับผู้ ท่ีเรียนจบคอร์ส JB11 
คา่เรียน : วนัธรรมดา          บคุคลทัว่ไป 4,700 บาท   สมาชิก 4,300 บาท 
               เสาร์ – อาทิตย์    บคุคลทัว่ไป 4,900 บาท   สมาชิก 4,500 บาท 
หนงัสอื : 1. Minna no Nihongo 4 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรียนบทที ่47-50) 
              2. สนกุกบัคนัจิ ราคา 70 บาท        
    
คอร์ส รอบเรียน วันสอบJB11 ปิดรับสมัคร เปิดเรียน วันจบ&สอบ 

19-S006F เสาร์/เช้า 12 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63 28 พ.ย. 63 
20-S002H อาทิตย์/เช้า 16 ส.ค. 63 23 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63 1 พ.ย. 63 

 
 

          


