ค ุณสมบัติผเ้ ู รียน
‣ อายุ 15 ปี หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึน้ ไป
‣ คอร์ส JB01 สาหรับผูท้ ี่ไม่มีพืน้ ฐานภาษาญี่ปนุ่
‣ คอร์ส JB02 ขึน้ ไป ต้องผ่านการสอบวัดความรูภ้ าษาญี่ปนก่
ุ่ อนเข้าเรียน
วันและเวลาสอบวัดความร ้ ู (มีค่าธรรมเนียม100บาท)
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เวลา 14.00 น. และ 18.30 น.
วันศุกร์ - วันอาทิตย์
เวลา 14.00 น.

日本語
ภาษาญี่ป่ นชั
ุ น้ ต้น JB01-JB03
( เรียนด้วยอักษรญี่ป่ นุ )

* ให้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 45 นาที ข้อสอบเรียงลาดับจากง่ายไปยากและเป็ นตัวอักษรภาษาญี่ปนุ่

รายละเอียดคอร์ส
เน้นการฝึ กฝนทักษะทัง้ 4 ด้าน คือ ฟั ง พูด อ่าน เขียน โดยอาจารย์ชาวไทยสอน
ไวยากรณ์และคาศัพท์ อาจารย์ชาวญี่ปนสอนสนทนาและอั
ุ่
กษรคันจิ
การชาระค่าเรียน
1.) ชาระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่หอ้ งสมัครเรียน ชัน้ 2
2.) กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ เลือกชาระเงินได้ดงั นี ้
วิธีที่ 1 พิมพ์แบบฟอร์มชาระเงิน แล้วยื่นชาระที่ธนาคารกสิกรไทยหรือไทยธนาคารพาณิชย์
วิธีที่ 2 นารหัส Ref.1 , Ref.2 และรหัสบริษัท (Com Code) ที่ได้จากแบบฟอร์ม Bill Payment
ชาระที่ตู้ ATM หรือแอพลิเคชั่นธนาคารกสิกรไทย(K Plus), ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB EASY)
หรือธนาคารกรุงไทย(KTB netbank) โดยเลือกเมนู “จ่ายบิล/ชาระค่าสินค้าหรือบริการ”
(ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกาหนด)
วิธีที่ 3 ชาระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
* หมายเหต ุ *
‣ กรณีที่ขาดเรียนหรือไม่สามารถเรียนได้จนจบคอร์ส ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย
เวลาเรียนและไม่คนื ค่าเรียนหรือย้ายคอร์สไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
‣ กรณีที่มีผชู้ าระเงินน้อยกว่า 8 คนต่อห้อง อาจจะมีการเลือ่ นหรือยกเลิกคอร์สเรียน
กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินจนถึงวันยืนยันเปิ ดคอร์สเรียน

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.
5-7 ซ.สุขมุ วิท 29 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2259-9160 ต่อ 1641-3
อีเมล : tpaschool2@tpa.or.th
เว็บไซต์โรงเรียน : www.tpa.or.th/slc
เว็บไซต์สมัครเรียน : http://slc.tpa.or.th/training/apphome.asp
เฟซบุ๊กและไลน์ของโรงเรียน : @tpaacademy
วัน-เวลาชาระค่าเรียนและซื้อหนังสือ
สานักงานโรงเรียน /ฝ่ ายการเงิน

ร้านหนังสือ

จันทร์ - พฤหัสบดี

08.00 - 19.00

ศุกร์

08.00 - 17.00

เสาร์ - อาทิตย์

08.00 - 16.00

จันทร์ - พฤหัสบดี

08.30 - 18.30

ศุกร์

08.30 - 17.00

เสาร์ - อาทิตย์
08.00 - 17.00
(วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลาพัก 11.00 - 12.00 น.)

วัน-เวลาเรียน : ► วันธรรมดา (จันทร์,พุธ / อังคาร,พฤหัสบดี) เวลา 18.30 - 20.30 น.
► วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.30 น. และเวลา 13.15 - 17.15 น.

วัน-เวลาเรียน : ► วันธรรมดา (จันทร์,พุธ / อังคาร,พฤหัสบดี) เวลา 19.00 - 21.00 น.
*Online ► วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.20 น. และเวลา 13.30 - 16.50 น.

คอร์ส JB01 สำหรับผู้เริ่มเรียนที่ไม่มีพืน้ ฐำน* (จำนวน 48 ชั่วโมง)
ค่าเรียน :
หนังสือ :

วันธรรมดา

บุคคลทั่วไป 5,600 บาท / สมาชิก 5,200 บาท

เสาร์ – อาทิตย์

บุคคลทั่วไป 5,800 บาท / สมาชิก 5,400 บาท

1. Minna no Nihongo 1 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรียนคัดอักษรและบทที่ 1-4)

คอร์ส JB02 สำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ส JB01 (จำนวน 40 ชั่วโมง)
ค่าเรียน :
หนังสือ :

2. สนุกคัดอักษรคานะ ราคา 99 บาท 3. คันจิ สูตรสาเร็จ ราคา 120 บาท

JB01

วันธรรมดา

บุคคลทั่วไป 4,700 บาท / สมาชิก 4,300 บาท

เสาร์ – อาทิตย์

บุคคลทั่วไป 4,900 บาท / สมาชิก 4,500 บาท

1. Minna no Nihongo 1 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรียนบทที่ 5-8)
2. คันจิ สูตรสาเร็จ ราคา 120 บาท

JB02

คอร์ส

รอบเรียน

เปิ ดเรียน

วันจบ & สอบ

คอร์ส

รอบเรียน

วันสอบ JB01

ปิ ดรับสมัคร

21-S002G

เสาร์ 13.15 - 17.15

17 เม.ย. 64

10 ก.ค. 64

21-S004G

เสาร์ 13.15 - 17.15

27 มี.ค. 64

5 เม.ย. 64

17 เม.ย. 64 26 มิ.ย. 64

20-S032HZ
online

อาทิตย์ 09.00 - 12.20

18 เม.ย. 64

15 ส.ค. 64

20-S013HZ
online

อาทิตย์ 09.00 - 12.20

22 พ.ย. 63

5 เม.ย. 64

18 เม.ย. 64 15 ส.ค. 64

20-S033I

อาทิตย์ 13.15 - 17.15

18 เม.ย. 64

18 ก.ค. 64

21-S001MZ
online

จันทร์, พุธ 19.00 - 21.00

7 เม.ย. 64

12 เม.ย. 64 19 เม.ย. 64

5 ก.ค. 64

21-S001MZ
online

จันทร์, พุธ 19.00 - 21.00

19 เม.ย. 64

14 ก.ค. 64

21-S002D

อังคาร , พฤหัสบดี 18.30 - 20.30 25 มี.ค. 64

12 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64

1 ก.ค. 64

21-S003H

อาทิตย์ 08.30 - 12.30

25 เม.ย. 64

25 ก.ค. 64

21-S003GZ
online

20-S029D

อังคาร , พฤหัสบดี 18.30 - 20.30

27 เม.ย. 64

22 ก.ค. 64

เสาร์ 13.30 - 16.50

3 เม.ย. 64

เปิ ดเรียน

วันจบ & สอบ

19 เม.ย. 64 24 เม.ย. 64 31 ก.ค. 64

คอร์ส JB03 สำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ส JB02 (จำนวน 40 ชั่วโมง)
JB01 - JB03

ค่าเรียน :
หนังสือ :

วันธรรมดา

บุคคลทั่วไป 4,700 บาท / สมาชิก 4,300 บาท

เสาร์ – อาทิตย์

บุคคลทั่วไป 4,900 บาท / สมาชิก 4,500 บาท

1. Minna no Nihongo 1 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรียนบทที่ 9-12)
2. คันจิ สูตรสาเร็จ ราคา 120 บาท

JB03

**วันเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง**
กรุ ณาตรวจสอบกับหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง
http://slc.tpa.or.th/training/apphome.asp

คอร์ส

รอบเรียน

วันสอบ JB02

ปิ ดรับสมัคร

21-S002H

อาทิตย์ 08.30 - 12.30

28 มี.ค. 64

5 เม.ย. 64

18 เม.ย. 64 27 มิ.ย. 64

อังคาร , พฤหัสบดี 18.30 - 20.30 25 มี.ค. 64

7 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64 1 ก.ค. 64

5 พ.ค. 64

10 พ.ค. 64 19 ก.ค. 64

21-S001D
21-S004M

จันทร์ , พุธ 18.30 - 20.30

19 เม.ย. 64

เปิ ดเรียน

วันจบ & สอบ

Update : 30 มี.ค. 2564

