
คณุสมบติัผ ูเ้รียน

‣ อาย ุ15 ปี หรือจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 3 ขึน้ไป
‣ คอรส์ JB01 ส าหรบัผูท้ี่ไมมี่พืน้ฐานภาษาญ่ีปุ่ น

‣ คอรส์ JB02 ขึน้ไป ตอ้งผา่นการสอบวดัความรูภ้าษาญ่ีปุ่ นก่อนเขา้เรียน

วนัและเวลาสอบวดัความร ู ้(มีค่าธรรมเนียม100บาท)

วนัจนัทร ์- วนัพฤหสับดี เวลา 14.00 น. และ 18.30 น.

วนัศกุร ์- วนัอาทติย์ เวลา 14.00 น.

      

เนน้การฝึกฝนทกัษะทัง้ 4 ดา้น คอื ฟัง พดู อ่าน เขียน โดยอาจารยช์าวไทยสอน

ไวยากรณแ์ละค าศพัท ์อาจารยช์าวญ่ีปุ่ นสอนสนทนาและอกัษรคนัจิ

การช าระค่าเรยีน

1.) ช าระดว้ยเงินสดหรือบตัรเครดติที่หอ้งสมคัรเรียน ชัน้ 2 อีเมล : tpaschool2@tpa.or.th

2.) กรณีสมคัรผา่นเวบ็ไซต ์เลอืกช าระเงินไดด้งันี ้ เวบ็ไซตโ์รงเรยีน : www.tpa.or.th/slc

  วธีิที่ 1  พิมพแ์บบฟอรม์ช าระเงิน แลว้ยื่นช  าระที่ธนาคารกสกิรไทยหรือไทยธนาคารพาณิชย์ เวบ็ไซตส์มคัรเรยีน : http://slc.tpa.or.th/training/apphome.asp

  วธีิที่ 2  น ารหสั Ref.1 , Ref.2 และรหสับริษัท (Com Code) ที่ไดจ้ากแบบฟอรม์ Bill Payment เฟซบุ๊กและไลนข์องโรงเรยีน : @tpaacademy

                      ช าระที่ตู ้ATM หรือแอพลเิคชั่นธนาคารกสกิรไทย(K Plus), ธนาคารไทยพาณิชย(์SCB EASY)

หรือธนาคารกรุงไทย(KTB netbank) โดยเลอืกเมน ู“จ่ายบลิ/ช าระคา่สนิคา้หรือบริการ”

(คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารก าหนด)

  วธีิที่ 3 ช าระผา่นบตัรเครดติออนไลน์

* หมายเหต ุ*

‣ กรณีที่ขาดเรียนหรือไมส่ามารถเรียนไดจ้นจบคอรส์ ทางโรงเรียนขอสงวนสทิธ์ิไมช่ดเชย

เวลาเรียนและไมค่นืคา่เรียนหรือยา้ยคอรส์ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

‣ กรณีที่มีผูช้  าระเงินนอ้ยกวา่ 8 คนตอ่หอ้ง อาจจะมีการเลือ่นหรือยกเลกิคอรส์เรียน  

กรุณาเก็บใบเสร็จรบัเงินจนถึงวนัยืนยนัเปิดคอรส์เรียน

08.00 - 16.00

08.00 - 19.00

วนั-เวลาช าระค่าเรียนและซ้ือหนงัสือ

จนัทร ์- พฤหสับดี

รายละเอียดคอรส์

* ใหเ้วลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 45 นาที ขอ้สอบเรียงล  าดบัจากง่ายไปยากและเป็นตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ น

(วนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์เวลาพกั 11.00 - 12.00 น.)

ศกุร ์

จนัทร ์- พฤหสับดี

ศกุร ์

เสาร ์- อาทิตย์

รา้นหนงัสือ

ส านกังานโรงเรยีน /ฝ่ายการเงิน

เสาร ์- อาทติย์

08.30 - 18.30

08.00 - 17.00

08.00 - 17.00

08.30 - 17.00

日本語
ภาษาญ่ีปุ่ นชัน้ตน้ JB01-JB03

( เรยีนดว้ยอกัษรญ่ีปุ่ น )

โรงเรียนภาษาและวฒันธรรม ส.ส.ท.

5-7 ซ.สขุมุวิท 29 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนอื

เขตวฒันา  กรงุเทพฯ 10110

โทร.0-2259-9160 ตอ่ 1641-3



 

วนัธรรมดา          บคุคลทั่วไป 5,600 บาท / สมาชิก 5,200 บาท ค่าเรียน : วนัธรรมดา         บคุคลทั่วไป 4,700 บาท / สมาชิก 4,300 บาท

เสาร ์– อาทิตย ์   บคุคลทั่วไป 5,800 บาท / สมาชิก 5,400 บาท เสาร ์– อาทิตย ์   บคุคลทั่วไป 4,900 บาท / สมาชิก 4,500 บาท         

1. Minna no Nihongo 1 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรียนคดัอกัษรและบทที่ 1-4) หนังสือ : 1. Minna no Nihongo 1 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรียนบทที่ 5-8)

2. สนกุคดัอกัษรคานะ ราคา 99 บาท  3. คนัจิ สตูรส  าเร็จ ราคา 120 บาท 2. คนัจิ สตูรส  าเร็จ ราคา 120 บาท 

JB02

รอบเรียน คอรส์ รอบเรียน วันสอบ JB01 ปิดรับสมัคร เปิดเรียน วันจบ & สอบ

เสาร ์13.15 - 17.15 21-S004G เสาร ์13.15 - 17.15 27 มี.ค. 64 5 เม.ย. 64 17 เม.ย. 64 26 มิ.ย. 64

อาทิตย ์09.00 - 12.20 20-S013HZ อาทิตย ์09.00 - 12.20 22 พ.ย. 63 5 เม.ย. 64 18 เม.ย. 64 15 ส.ค. 64

อาทิตย ์13.15 - 17.15 21-S001MZ จนัทร,์ พธุ 19.00 - 21.00 7 เม.ย. 64 12 เม.ย. 64 19 เม.ย. 64 5 ก.ค. 64

จนัทร,์ พธุ 19.00 - 21.00 21-S002D องัคาร , พฤหสับดี 18.30 - 20.30 25 มี.ค. 64 12 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 1 ก.ค. 64

อาทิตย ์08.30 - 12.30 21-S003GZ เสาร ์13.30 - 16.50 3 เม.ย. 64 19 เม.ย. 64 24 เม.ย. 64 31 ก.ค. 64

องัคาร , พฤหสับดี 18.30 - 20.30

ค่าเรียน : วนัธรรมดา         บคุคลทั่วไป 4,700 บาท / สมาชิก 4,300 บาท

เสาร ์– อาทิตย ์   บคุคลทั่วไป 4,900 บาท / สมาชิก 4,500 บาท         

หนังสือ : 1. Minna no Nihongo 1 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรียนบทที่ 9-12)

2. คนัจิ สตูรส  าเร็จ ราคา 120 บาท 

JB03

คอรส์ รอบเรียน วันสอบ JB02 ปิดรับสมัคร เปิดเรียน วันจบ & สอบ

21-S002H อาทิตย ์08.30 - 12.30 28 มี.ค. 64 5 เม.ย. 64 18 เม.ย. 64 27 มิ.ย. 64

21-S001D องัคาร , พฤหสับดี 18.30 - 20.30 25 มี.ค. 64 7 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 1 ก.ค. 64

21-S004M จนัทร ์, พธุ 18.30 - 20.30 19 เม.ย. 64 5 พ.ค. 64 10 พ.ค. 64 19 ก.ค. 64

Update :  30 มี.ค. 2564

20-S029D 27 เม.ย. 64 22 ก.ค. 64

14 ก.ค. 64

25 ก.ค. 64

คอรส์ JB02 ส ำหรับผู้ที่เรียนจบคอรส์ JB01  (จ ำนวน 40 ช่ัวโมง)

18 เม.ย. 64

18 เม.ย. 64 18 ก.ค. 64

คอรส์ JB03 ส ำหรับผู้ที่เรียนจบคอรส์ JB02  (จ ำนวน 40 ช่ัวโมง)

17 เม.ย. 64

เปิดเรียน

15 ส.ค. 64

10 ก.ค. 64

วันจบ & สอบคอรส์

20-S032HZ

คอรส์ JB01 ส ำหรับผู้เร่ิมเรียนที่ไม่มีพืน้ฐำน*  (จ ำนวน 48 ช่ัวโมง) 

21-S002G

JB01

ค่าเรียน : 

หนังสือ : 

20-S033I

21-S003H 25 เม.ย. 64

21-S001MZ 19 เม.ย. 64

**วันเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง**
กรุณาตรวจสอบกับหน้าเวบ็ไซตอ์ีกคร้ัง

http://slc.tpa.or.th/training/apphome.asp

JB01 - JB03

วัน-เวลาเรียน :► วันธรรมดา (จันทร,์พุธ / อังคาร,พฤหัสบด)ี  เวลา 18.30 - 20.30 น. 

► วันเสารห์รือวันอาทติย ์เวลา 08.30 - 12.30 น. และเวลา 13.15 - 17.15 น. 

วัน-เวลาเรียน :► วันธรรมดา (จันทร,์พุธ / อังคาร,พฤหัสบด)ี  เวลา 19.00 - 21.00 น. 

► วันเสารห์รือวันอาทติย ์เวลา 09.00 - 12.20 น. และเวลา 13.30 - 16.50 น. 

online

online online

online

*Online

online


