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ได้แก่ “สนทนาภาษาญี่ปุ ่น” แบ่งเป็นระดับต้น               
(8 คอร์ส) และระดับกลาง (8 คอร์ส) คอร์สละ 30 
ช.ม. “เตรียมสอบวัดระดับ” เป็นคอร์สส�าหรับผู้
ต้องการเข้าสอบวัดระดับความสามารถภาษาญ่ีปุ่น 

JLPT ตั้งแต่ระดับ N1 ถึง N5 และ “ภาษาไทยสำาหรับ
ชาวญี่ปุ่น” สอนโดยอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์การสอน โดย
การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกับ ร.ร.ภาษาและวัฒนธรรม 
ส.ส.ท. สาขาสุขุมวิท 29 

นอกจากนี้ ในวันที่ 12-13 มีนาคมและวันที่ 28 มีนาคม- 3 
เมษายน ทีผ่่านมาทางโรงเรยีนกไ็ด้มกีารจดักิจกรรมวัฒนธรรมญีปุ่น่
ด้วย เช่น การทดลองแต่งชดุยกูาตะ การพบัโอรกิามแิละการเล่นเกม
ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก อย่าง บิงโกตัวอักษรญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็
มีผู้เข้าร่วมอย่างมากมาย ต้องขอขอบคุณมากๆ ส�าหรับการต้อนรับ
ที่แสนอบอุ่นจากชาวชลบุรีไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ส�าหรับสถานที่ตั้งของ ร.ร.ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 
สาขาศรีราชานั้นอยู่ท่ี เลขท่ี 66 ถนนศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา 
อ.ศรีราชา (ซอยข้างๆ โรบินสัน ศรีราชา) หรือจะโทรสอบถามราย-
ละเอียดก่อนมาสมัครก็ได้ที่ เบอร์ 038-311829-30, 087-914-8933 
และสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนได้ที่ www.
facebook.com/slc_sriracha TPA
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เปิดแล้วจ้า...

หลัง
จากที ่ร.ร.ภาษาและวฒันธรรม ส.ส.ท. ได้เปิดโรงเรยีน
แฟรนไชส์แห่งแรกคอื ร.ร.ภาษาและวฒันธรรม ส.ส.ท. 

สาขาเพชรเกษม ไปแล้วเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง 
ซึ่งบางท่านก็เดินทางมาไกลจากราชบุรีทีเดียว ด้วยความเชื่อถือใน
คณุภาพและหลกัสตูรของ ร.ร.ภาษาและวฒันธรรม ส.ส.ท. ดังนัน้ เพือ่
เป็นการตอบสนองผูส้นใจเรยีนภาษาญีปุ่น่ ในปี 2554 นี ้ร.ร.ภาษาและ
วัฒนธรรม ส.ส.ท. ก็ได้มีโอกาสบุกเบิกออกไปนอกพื้นที่เขตกรุงเทพฯ 
เป็นครั้งแรก นั่นคือ ร.ร.ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. สาขาศรีราชา 
(จ.ชลบรีุ) ซึง่ในวนัที ่18 มนีาคม 2554 ทีผ่่านมาได้มพีธิลีงนามสญัญา
แฟรนไชส์ระหว่าง ส.ส.ท. กับคณุวจิติรา วราธนสนิ ผูบ้รหิารโรงเรยีนฯ 
สาขาศรีราชา

ส�าหรับ ร.ร.ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. สาขาศรีราชานี้ ได้
เริม่เปิดท�าการไปแล้วต้ังแต่วนัที ่27 มนีาคม 2554 หลักสูตรทีเ่ปิดสอน

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม	ส.ส.ท.	สาขาศรีราชา

By TPA Press
ด้านหน้า ร.ร.ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

สาขาศรีราชา

เคานเ์ตอรโ์รงเรียน ห้องเรียน (น่ารักมาก )ๆ
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สวัสดี
ผู้อ่านชาว TPA News ทุกท่านครับ ยังคง
จ�ากันได้หรือไม่ครับฉบับเดือนกุมภาพันธ์  

2554 ทีผ่่านมา ผมได้พาทกุท่านไปเทีย่วทีเ่กาะแห่งความโรแมนติก
ของประเทศเกาหลีใต้ “นามิซอม (남이섬)” มา แต่ยังไม่ทันเล่า
ขากลับ หน้ากระดาษก็หมดลงเสียก่อน เอาเป็นว่าเรามาติดตาม
ตอนอวสานกันได้ ณ บัดนี้ (เสียงรัวกลอง)

ความเดิมตอนที่แล้ว...ผมเดินไปจนทั่ว
เกาะแล้ว แต่ก็ต้องรีบกลับขึ้นฝ่ังเพราะต้องไป
เที่ยวที่อื่นต่อ ขาออกนั้นช่างแตกต่างจากขาเข้า
โดยสิ้นเชิง เนื่องจากเริ่มมีกรุ๊ปทัวร์ชาวไทยและ
ประเทศอืน่ๆ หลัง่ไหลเขา้ไปมากมายจนแทบไม่
แตกต่างอะไรจากฤดูหนาว อ.ปาย ณ ปัจจุบัน
เลย ขากลับเป็นเรือล�าเดิมกับที่ขึ้นมาแต่ความ
รู้สึกเปลี่ยนไปเล็กน้อย เนื่องจากพอมองนาฬิกา
แลว้เหลอืเวลาอกีไมม่ากทีร่ถไฟเทีย่วพเิศษกลบั
เข้าตัวเมืองโซลจะออก จึงต้องจับรถแท็กซี่ (택
시) บึ่งกลับไปที่สถานีให้ไวที่สุด

มาถึงที่สถานีรถไฟก็รีบซื้อตั๋วเที่ยวกลับ
ตามที่ได้คิดไว้แต่แรก แต่ที่แปลกใจคือ ไม่ยักมี
เลขที่นั่งเหมือนขามา  จากน้ันก็ไปน่ังรอรถไฟท่ี
ชานชาลา หลายคนยังสนุกกับการถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึกกันอยู่ พอรถไฟเทียบท่าที่ชานชาลาแต่ละคนก็กรูกันขึ้นไป
นัง่ หลงัจากนัง่ไปไดไ้มน่านกเ็กดิเหตไุมค่าดฝนัขึน้ ทนัททีีร่ถไฟจอด
รบัคนตามสถานตีา่งๆ ก็จะมีคนถือตัว๋เดนิขึน้มามองหาท่ีนัง่ของตวั
เอง แต่คันนี้ไม่ต้องมีเลขที่นั่งนี่นา...เหตุที่ว่าคือ คนที่นั่งก่อนหน้า
นี้โดนไล่ออกไปยืนที่ทางเดินครับ เพราะตั๋วระบุชัดเจนว่าน่ีมัน
ที่นั่งของเขา น่าอับอายมาก เกิดความระทึกในหัวใจว่า “ต่อไป
อาจจะเป็นเราหรือเปล่า” “ตกลงเลขที่นั่งนี่มันยังไงกันแน่” สถานี
แล้วสถานีเล่าที่เจ้าของท่ีน่ังก�ามะลอโดนอัปเปหิไปยืนโหนรถไฟ
ราวกับรถเมล์ครีม-แดง แล้วก็ถึงคราวของผมกับคนละแวกใกล้ๆ 
ครับ เรียกได้ว่าโดนไล่ยกแผงเลยทีเดียว (ตอนนี้คนที่ยืนเริ่มเยอะ
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 (ตอนอวส�น)

จนไม่น่าอับอายแล้ว) อายก็อายนะครับ แต่งงมากกว่า ว่ารถไฟ
โบกี้เดียวกันแต่ท�าไมตั๋วมี 2 แบบได้ สถานการณ์ตอนที่ยังไม่ถูก
กระชับพื้นที่ต้องบอกว่าปกติสุดๆ ครับ นั่งกันเหมือนถูกต้องทุกสิ่ง 
จนเราก็ไม่ทันเอะใจ

ยืนไปเกือบจะ 3 ใน 4 ของระยะทางทั้งหมดเลยครับ เมื่อย
ขามากถึงมากที่สุด จะหลับก็หลับไม่ได้ หลังเหตุการณ์นี้ก็ได้มา 

ทราบว่า ตั๋วในส่วนที่มีหมายเลขที่นั่งเป็นต๋ัว
ที่จองไว้ตั้งแต่ขามาและอาจจะเป็นตั๋วที่จอง
จากสถานีอื่นครับ เป็นไปได้ว่าต๋ัวที่จองจาก
สถานีกาพยองเป็นต๋ัวเสริม! เนื่องจากเที่ยวรถ
มีไม่มากพอกับนักท่องเที่ยว...นิทานเรื่องนี้สอน
ให้รู้ว่า ซื้อตั๋วไป-กลับจากต้นทางเลยปลอดภัย
ที่สุดครับ (ที่ไม่ได้จองขากลับแต่แรกเพราะไม่รู้
ว่าจะกลับกี่โมงแน่ (แก้ตัว)) และด้วยอานิสงส์
ของการยืนนานขนาดนั้นท�าให้ทริปไปตลาด 
ทงแดมุน (동대문 시장) เกือบล่ม ด้วยอากาศ
ที่หนาวเย็นประกอบกับอาการปวดขาท�าให้
ทรมานมากเวลาที่เดิน

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากผู้อ่านทุกท่านที่จะ
ไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้กันเองว่า ควรเตรียม
รา่งกายใหพ้รอ้มและมแีผนส�ารองตลอดเวลานะ

ครับ ฉบับนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องสนุกๆ เกี่ยวกับ
อะไร อย่าลืมติดตามให้ได้นะครับ

Small Tips

มีค�าศัพท์ที่เก่ียวกับเนื้อเรื่องมาฝากครับ ค�าว่า 부끄
럽다 (พูกือรอบตา) แปลว่า เขิน อาย อยู่ในระดับเขินๆ เฉยๆ 
นะครับ ถ้า “อับอาย” ค�าว่า 창피하다 (ชังพีฮาดา) น่าจะ
เหมาะมากกว่า แบบเต็มประโยคก็ต้อง 남들에게 창피해
요. (นัมทือเลเก ชังพีเฮโย) แปลว่า อายคนอื่นเขา

แห่งความรัก
นามิ...
เที่ยวเกาะ




