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Chinese for HSK CourseChinese for HSK Course

โดย อาจารย์คมกฤต วัฒนภักดีวงศ์ (อาจารย์พิเศษ)
หรือ Miss Zhao Yan Ping

สำาหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือนักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.2 หรือนักเรียนที่สนใจ

>> เรียนทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. <<
>> เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. <<
เวลาเรียนรวม 25 ชั่วโมง
  ราคา 4,200 บาท / คน

โดย Miss Zhao Yan Ping หรือ Mr.Cao Dong Liang

สำาหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับ HSK 1 หรือนักเรียนที่สนใจ

>> เรียนทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. <<
>> เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. <<
เวลาเรียนรวม 25 ชั่วโมง
  ราคา 4,000 บาท / คน

HSK 1 (ป.5)

Beginner

รับสมัครนักเรียนคอร์สละ 5-15 คน



Chinese for HSK CourseChinese for HSK Course

โดย Miss Li Jia Ying

โดย Mr.Cao Dong Liang

สำาหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับ HSK 2 หรือนักเรียนที่สนใจ

>> เรียนทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. <<
>> เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. <<
เวลาเรียนรวม 25 ชั่วโมง
  ราคา 4,000 บาท / คน

สำาหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับ HSK 3 หรือนักเรียนที่สนใจ

>> เรียนทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. <<
เวลาเรียนรวม 25 ชั่วโมง
  ราคา 4,000 บาท / คน

HSK 2

HSK 3

รับสมัครนักเรียนคอร์สละ 5-15 คน



ASSUMPTION
 SAMUTPRAK

ARN SCHOOL

419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang Samutprakarn 10270

0-2384-7491-6    0-2384-0445    www.acsp.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำางาน
มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ รายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี
สิงหาคม - ตุลาคม 2560 อาจารย์พิเศษ รายวิชาทักษะการออกเสียงภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์และกิจกรรมที่เข้าร่วม
1. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสุนทรพจน์ และทักษะภาษาจีน ในโครงการ Chinese bridge ครั้งที่16  
จัดโดยสำานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ประเทศไทย (Hanban) ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ประเทศไทย
2. รางวัลชนะเลิศอันดับสาม ตัวแทนประเทศไทย และตัวแทนภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมแข่งขัน ในรายการ Chinese 
bridge ครั้งที่ 16 จัดโดยสำานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hanban) และ
สถาบันขงจื่อ ณ มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หูหนาน 
3. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวด 
สุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร คร้ังท่ี 7 หัวข้อ “ขงจ่ือและสันติภาพ” ณ สถาบันขงจ่ือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “ขงจื่อและ
สันติภาพ” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นักศึกษาทุนรัตนมงคล และนักศึกษาเรียนดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6. ได้รับทุนการศึกษา สัมผัสภาษาจีนและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นโดย ฮั่นปั้น
ประเทศไทยและห้องเรียนขงจื่อ
7. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกุ้ยโจว เมืองกุ้ยโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติอาจารย์พิเศษ

ACSP ม.6 รุ่นที่ 20

นายคมกฤต วัฒนภักดีวงศ์


