คุณสมบัตผิ ้ ูเรี ยน
 อายุ 15 ปี หรื อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึ ้นไป
 กรณีผ้ เู รี ยนมีความรู้ ภาษาญี่ปนุ่ ต้ องผ่านการสอบวัดความรู้ ภาษาญี่ปนก่
ุ่ อนเข้ าเรี ยน
วันและเวลาสอบ (มีคา่ ธรรมเนียม 100 บาท)
จันทร์ – พฤหัส เวลา 14.00 น. และ 18.30 น.
ศุกร์ – อาทิตย์
เวลา 14.00 น.
ให้ เวลาทดสอบ 1.45 ชม. ข้ อสอบเรี ยงลาดับจากง่ายไปยากและเป็ นตัวอักษรภาษาญี่ปนุ่

รายละเอียดคอร์ ส
เน้ นการฝึ กฝนทักษะทัง้ 4 ด้ าน คือ ฟั ง พูด อ่าน เขียน โดยอาจารย์ชาวไทยสอนไวยากรณ์
และคาศัพท์ อาจารย์ชาวญี่ปนสอนสนทนาและอั
ุ่
กษรคันจิ

การชาระค่ าเรี ยน
1. ชาระด้ วยเงินสดหรื อบัตรเครดิตที่ห้องสมัครเรี ยน ชัน้ 2
2. กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ เลือกชาระเงินได้ ดงั นี ้
วิธีท่ ี 1 พิมพ์แบบฟอร์ มชาระเงิน (Bill Payment) แล้ วยื่นชาระที่ธนาคารกสิกรไทย หรื อ
ธนาคารไทยพาณิชย์
วิธีท่ ี 2 นารหัส Ref.1 , Ref.2 และรหัสบริ ษัท (Com Code) ที่ได้ จากแบบฟอร์ ม Bill
Payment ชาระที่ต้ ู ATM หรื อแอพลิเคชัน่ ธนาคารกสิกรไทย (K Plus) หรื อ ธนาคารไทย
พาณิชย์ (SCB EASY) หรื อ ธนาคารกรุ งไทย (KTB netbank) โดยเลือกเมนู “จ่ายบิล/ชาระ
ค่าสินค้ าหรื อบริ การ” (ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกาหนด)
วิธีท่ ี 3 ชาระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

หมายเหตุ
กรณีที่ขาดเรี ยนหรื อไม่สามารถเรี ยนได้ จนจบคอร์ ส ทางโรงเรี ยนขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย
เวลาเรี ยนและไม่คืนค่าเรี ยนหรื อย้ ายคอร์ สไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
กรณีที่มีผ้ ชู าระเงินน้ อยกว่า 8 คนต่อห้ อง อาจจะมีการเลื่อนหรื อยกเลิกคอร์ สเรี ยน
กรุ ณาเก็บใบเสร็ จรับเงินจนถึงวันยืนยันเปิ ดคอร์ สเรี ยน

日本語
ภาษาญี่ปุ่นชัน้ ต้ น JB10-JB12
(เรียนด้ วยอักษรญี่ปุ่น)
โรงเรี ยนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.
5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร.0-2259-9160 ต่ อ 1641-3 , 1623
E-mail : jpschool2@tpa.or.th
เว็บไซต์ โรงเรียน : www.tpa.or.th/slc
เว็บไซต์ สมัครเรียน : http://slc.tpa.or.th/training/apphome.asp

www.facebook.com/TPAacademy

วัน-เวลาชาระค่ าเรียนและซือ้ หนังสือ
สถานที่
สานักงาน ร.ร.

ร้ านหนังสือ /
การเงิน

วัน

เวลา

จันทร์ – พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์
จันทร์ – ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์

08.00 – 19.00 น.
08.00 – 17.00 น.
08.00 – 16.00 น.
08.30 – 18.30 น.
08.00 – 17.00 น.

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

วัน-เวลาเรี ยน : วันธรรมดา (จ.พ. / อ.พฤ.) เวลา 18.30-20.30 น.

คอร์ ส JB11 (เรี ยน 40 ชัว่ โมง) สาหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ ส JB10

เสาร์ หรื อ อาทิตย์ เวลา 8.30-12.30 น.
เสาร์ หรื อ อาทิตย์ เวลา 13.15-17.15 น.

ค่าเรี ยน : วันธรรมดา
บุคคลทัว่ ไป 4,700 บาท สมาชิก 4,300 บาท
เสาร์ – อาทิตย์ บุคคลทัว่ ไป 4,900 บาท สมาชิก 4,500 บาท
หนังสือ : 1. Minna no Nihongo 4 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรี ยนบทที่ 43-46)
2. สนุกกับคันจิ ราคา 70 บาท

คอร์ ส JB10 (เรี ยน 40 ชัว่ โมง) สาหรับผู้ที่เรี ยนจบคอร์ ส JB09
ค่าเรี ยน : วันธรรมดา
บุคคลทัว่ ไป 4,700 บาท สมาชิก 4,300 บาท
เสาร์ – อาทิตย์ บุคคลทัว่ ไป 4,900 บาท สมาชิก 4,500 บาท

คอร์ ส
20-S001F
20-S002H

หนังสือ : 1. Minna no Nihongo 4 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรี ยนบทที่ 39-42)
2. สนุกกับคันจิ ราคา 70 บาท

คอร์ ส
20-S001F
20-S002H
20-S003G

รอบเรียน
เสาร์ /เช้ า
อาทิตย์/เช้ า
เสาร์ /บ่าย

วันสอบJB09
15 ส.ค. 63
9 ส.ค. 63
26 ก.ย. 63

ปิ ดรับสมัคร
20 ส.ค. 63
18 ส.ค. 63
3 ต.ค. 63

เปิ ดเรียน
22 ส.ค. 63
23 ส.ค. 63
10 ต.ค. 63

วันจบ&สอบ
24 ต.ค. 63
25 ต.ค. 63
19 ธ.ค. 63

รอบเรียน
เสาร์ /เช้ า
อาทิตย์/เช้ า

วันสอบJB10
24 ต.ค. 63
25 ต.ค. 63

ปิ ดรับสมัคร
31 ต.ค. 63
1 พ.ย. 63

เปิ ดเรียน
7 พ.ย. 63
8 พ.ย. 63

วันจบ&สอบ
30 ม.ค. 64
31 ม.ค. 64

คอร์ ส JB12 (เรี ยน 40 ชัว่ โมง) สาหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ ส JB11
ค่าเรี ยน : วันธรรมดา
บุคคลทัว่ ไป 4,700 บาท สมาชิก 4,300 บาท
เสาร์ – อาทิตย์ บุคคลทัว่ ไป 4,900 บาท สมาชิก 4,500 บาท
หนังสือ : 1. Minna no Nihongo 4 (2 nd Edition) ราคา 320 บาท (เรี ยนบทที่ 47-50)
2. สนุกกับคันจิ ราคา 70 บาท
คอร์ ส
19-S006F
20-S002H

รอบเรียน
เสาร์ /เช้ า
อาทิตย์/เช้ า

วันสอบJB11
12 ก.ย. 63
16 ส.ค. 63

ปิ ดรับสมัคร
19 ก.ย. 63
23 ส.ค. 63

เปิ ดเรียน
26 ก.ย. 63
30 ส.ค. 63

วันจบ&สอบ
28 พ.ย. 63
1 พ.ย. 63

Update : 3 สิงหาคม 2563
งหาคม 2562

