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ขอเชิญนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วม 

Intensive HSK Prep Camp April 2019 by OKLS  
ค่ายติวเข้มเตรียมสอบ HSK, HSKK และ PAT 7.4  

ณ OKLS Fortune Town  
วันจันทร์ท่ี 1 เมษายน – วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา 20 วัน 130 คาบ) 

ราคา 32,400 บาท 
 

พิเศษ!  
  นักเรียน OKLS นักเรียนท่ีเคยไป Summer Camp ณ ประเทศจีน นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน        

จีนาภิวัตน์ คร้ังท่ี 6 และนักเรียนที่สมัครภายในวันท่ี 27 มกราคม 2562 ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% เหลือ
เพียง 29,160 บาท 

  สมัครได้ต้ังแต่วันน้ี – 10 มีนาคม 2562  ด่วน! รับจํานวนจํากัด  
 

IHPC 2019 เหมาะสําหรับ 
- ผู้ท่ีต้องการติวเข้มเพื่อสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK   
- น้องๆ ม.ปลาย ท่ีต้องการติวเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาจีน PAT 7.4  
- ผู้ท่ีสนใจเรียนแบบเร่งรัด เข้มข้น ท้ัง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) 
 

จุดเด่นของ IHPC 2019 
- สอบวัดระดับก่อนเรียน (Pre – Test) เพื่อแบ่งนักเรียนตามความรู้พื้นฐาน 
- แบ่งห้องเรียน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนชัดเจน ตามความรู้พื้นฐานของนักเรียน นอกจากน้ี ยังมีคาบวัฒนธรรม  

และคาบติว HSK, HSKK อีกด้วย 
- เรียนกลุ่มย่อย มีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน 
- นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนเร่งรัด 20 วัน ประมาณ 130 คาบ 
- ทดสอบคําศัพท์ HSK ทุกวันเพื่อเพ่ิมคลังคําศัพท์ 
- ต้องใช้ภาษาจีนในการส่ือสารเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้พูดภาษาไทยระหว่างอยู่ในค่าย IHPC 
- มีวิทยากรผู้เช่ียวชาญบรรยายเรื่องความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับจีน8 
- สอบวัดระดับความรู้หลังเรียน  (Post –Test) เพื่อดูพัฒนาการหลังจบค่าย IHPC 
- ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบค่ายน้ี 
- ค่าเรียน รวมค่าสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) แบบอินเตอร์เน็ต (HSK: IBT) ระดับ 2, 3 หรือ 4 และค่าสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน 

(HSKK) ระดับต้นหรือกลาง ในวันเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 ท่ีศูนย์สอบ HSK ของ OKLS ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

ส่ิงท่ีนักเรียนจะได้รับ 
- เอกสารประกอบการเรียน 6 เล่ม 
- สมุดบันทึก OKLS 
- กระเป๋าผ้า OKLS 
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อัตราค่าใช้จ่าย 

คนละ  32,400  บาท 
พิเศษ สําหรับนักเรียน OKLS นักเรียนท่ีเคยไป Summer Camp ณ ประเทศจีน นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันจีนาภิวัตน์ 

ครั้งท่ี 6 และนักเรียนท่ีสมัครภายในวันท่ี 27 มกราคม 2562  มอบส่วนลด 10% เหลือเพียง 29,160 บาท 
 

อัตราค่าใช้จ่ายน้ีรวม 
• ค่าเรียน 20 วัน ประมาณ 130 คาบ 
• ค่าเอกสารประกอบการเรียน 6 เล่ม  
• ค่าอุปกรณ์ในคาบเรียนวัฒนธรรม     

    • สมุดบันทึก OKLS 1 เล่ม 
• ค่าสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 2, 3 หรือ 4  
• ค่าสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน (HSKK) ระดับต้นหรือกลาง     

    • กระเป๋าผ้า OKLS 1 ใบ 
    • มีคุณครูชาวไทยและชาวจีนของ OKLS ดูแลใกล้ชิดตลอดค่าย 

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม 
  • ค่าอาหารกลางวัน 

 
ระยะเวลาการรับสมัคร 

สมัครได้ต้ังแต่วันน้ี – 10 มีนาคม 2562  ด่วน! รับจํานวนจํากัด  
 

ระยะเวลาเรียน 
 เรียนทุกวัน (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ต้ังแต่ วันจันทร์ท่ี 1 เมษายน - วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562  

- ระยะเวลารวม 20 วัน ประมาณ 130 คาบ 
- เรียนวันละ 6 คาบ คาบละ 45 นาที (พักระหว่างคาบ 15 นาที) แบ่งออกเป็น เรียนภาษาจีน วันละ 4 คาบ  
  เรียนวัฒนธรรม สลับกับติว HSK, HSKK วันละ 2 คาบ 
- ทดสอบคําศัพท์ทุกวันเพ่ือเพ่ิมคลังศัพท์ วันละ 20 นาที และติวคําศัพท์ HSK วันละ 30 นาที 

 

การชําระเงิน 
- โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก"  
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 045-2-02754 -4 
  หลังโอนเงินกรุณาแฟกซ์เอกสารการโอนเงิน พร้อมเขียนช่ือ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ มาท่ี 02-939-8946   
   

 - กรณีผู้ท่ีมีคุณสมบัติได้รับส่วนลด 10% ต้องชําระเงินในงานจีนาภิวัตน์ ครั้งท่ี 6 หรือท่ีสาขา OKLS (ภายใน 27 มกราคม 2562)  
  เท่าน้ัน *** สามารถชําระได้ท่ี OKLS สาขาต่อไปน้ี   
        • พาราไดส์ พาร์ค    • ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต  • เซ็นทรัล ป่ินเกล้า • เซ็นทรัล ศาลายา   
        • สยามพารากอน    • แฟช่ัน ไอส์แลนด์  • เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ • เซ็นทรัล เวสต์เกต 
        • ฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก         

 

กรณียกเลิก 
- ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนมัดจํา ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
- กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถมาเรียนได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมายืนยัน 
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ข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. การสมัคร สมัครออนไลน์ได้ท่ี www.okls.net 
 

สมัครออนไลน์ พร้อมอัพโหลดเอกสารต่อไปน้ี 
  1) ใบสมัครออนไลน์ (กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์) 
  2) รูปถ่ายทางการ 1 ใบ (อัพโหลด) 
  3) ใบสมัครสอบ HSK, HSKK 

สมัครด้วยตนเองที่สาขา พร้อมกรอกเอกสารต่อไปน้ี 
  1) ใบสมัคร 
  2) รูปถ่ายทางการ 1 ใบ 

              3) ใบสมัครสอบ HSK, HSKK 
           

2. ชําระค่ามัดจํา จํานวน 10,000 บาท ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนมัดจํา ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
     3. ชําระค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันท่ี 10 มีนาคม 2562) มิเช่นน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 4. สอบวัดระดับก่อนเรียน (Pre-Test Online) เพ่ือแบ่งช้ันเรียน  
              ต้ังแต่ วันเสาร์ท่ี 23 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันอาทิตย์ท่ี 24 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น. 
             ได้ท่ี  http://test.chinesetest-support.org/zh-CN 

5. ปฐมนิเทศและเร่ิมเรียนวันแรก วันจันทร์ท่ี 1 เมษายน 2562 
 

การสอบ HSK และ HSKK 
ปัจจุบัน OKLS ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) แบบอินเตอร์เน็ต (HSK: IBT) โดย OKLS จะ

สมัครสอบแบบอินเตอร์เน็ต (HSK: IBT) ระดับ 2, 3 หรือ 4 และสมัครสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน (HSKK) ระดับต้น หรือ
กลาง ตามระดับท่ีนักเรียนระบุไว้ โดยทดลองสอบ วันเสาร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2562 และสอบจริง วันเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 
2562 ท่ีศูนย์สอบ HSK ของ OKLS ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

เงื่อนไขการสมัครสอบ HSK และ HSKK 
- กรณีต้องการสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ชําระเพ่ิม 700 บาท ระดับ 6 ชําระเพ่ิม 1,100 บาท 
- กรณีต้องการสมัครสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน (HSKK) ระดับสูง ชําระเพ่ิม 200 บาท  

 - ผู้สมัครต้องสอบวัดระดับในวันและสถานที่ท่ี OKLS กําหนดเท่าน้ัน หากไม่สามารถมาสอบในวันและสถานท่ีดังกล่าวได้
ถือว่าสละสิทธ์ิ (ทาง OKLS ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ) 
 

สอบถามรายละเอียด 
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ทุกสาขา โทร. 02-939-8944-5 ต่อ 21 หรือ 22  

 

หมายเหตุ  
- OKLS สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง OKLS ไม่สามารถควบคุม

ได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล รวมท้ัง การขาดเรียนและการมาสายของผู้เรียน  
- OKLS สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- กรณีผู้เรียนไม่ครบ 15 คน OKLS สงวนสิทธ์ิในการงดการเปิดค่าย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวัน    

เปิดเรียน 
- หากผู้เรียนเข้าเรียนตํ่ากว่า 90% ขอสงวนสิทธ์ิในการออกใบประกาศนียบัตร 
- เม่ือสมัครร่วมโครงการแล้ว ถือว่าผู้สมัครรับทราบและยอมรับเง่ือนไขและรายละเอียดท้ังหมดแล้ว 
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ตารางกิจกรรม 

Intensive HSK Prep Camp เมษายน 2019 by OKLS 
ค่ายติวเข้มเตรียมสอบ HSK, HSKK และ PAT 7.4  

ณ OKLS Fortune Town   
วันจันทร์ท่ี 1 เมษายน - วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา 20 วัน 130 คาบ) 

 

วันท่ี กิจกรรม
ส. 23 มี.ค. 00.00 น.- 
อา. 24 มี.ค. 23.59 น. สอบวัดระดับก่อนเรียน (Pre-Test) ทางออนไลน์ เพ่ือแบ่งช้ันเรียน 

วันที ่ 10.00-10.20 10.30-11.15 11.30-12.15 12.15-13.30 13.30-14.15 14.30-15.15 15.30-16.15 16.30-17.15 17.30-18.00

จ. 1 เม.ย. ปฐมนิเทศ การฟัง 

พัก
กล

าง
วัน

 

การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK 

อ. 2 เม.ย. สอบคําศัพท์ การอ่าน การเขียน ร้องเพลงจีน ติวคําศัพท์ HSK 

พ. 3 เม.ย. สอบคําศัพท์ การฟัง การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK 

พฤ. 4 เม.ย. สอบคําศัพท์ การอ่าน การเขียน ตัดกระดาษจีน ติวคําศัพท์ HSK 

ศ. 5 เม.ย. สอบคําศัพท์ การฟัง การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK

ส. - อา. 6 - 7 เม.ย. หยุดทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง
จ. 8 เม.ย. สอบคําศัพท์ การฟัง 

พัก
กล

าง
วัน

 

การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK 

อ. 9 เม.ย. สอบคําศัพท์ การอ่าน การเขียน หนังส้ัน ติวคําศัพท์ HSK 

พ. 10 เม.ย. สอบคําศัพท์ การฟัง การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK 

พฤ. 11 เม.ย. สอบคําศัพท์ การอ่าน การเขียน เขียนอักษรพู่กันจีน ติวคําศัพท์ HSK 

ส. - อา. 13 - 14 เม.ย. หยุดเทศกาลสงกรานต์ 
จ. 15 เม.ย. 

อ. 16 เม.ย. สอบคําศัพท์ การอ่าน 

พัก
กล

าง
วัน

 

การเขียน นิทานสุภาษิตจีน ติวคําศัพท์ HSK 

พ. 17 เม.ย. สอบคําศัพท์ การฟัง การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK

พฤ. 18 เม.ย. สอบคําศัพท์ การอ่าน การเขียน วาดภาพจีน ติวคําศัพท์ HSK 

ศ. 19 เม.ย. สอบคําศัพท์ การฟัง การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK 

ส. - อา. 20 – 21 เม.ย. หยุดเทศกาลสงกรานต์

จ. 22 เม.ย. 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน  

โดย ดร.ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี 

พัก
กล

าง
วัน

 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจีน  
โดย ดร.ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี 

ติวคําศัพท์ HSK 

อ. 23 เม.ย. สอบคําศัพท์ การอ่าน การเขียน เกมจีน ติวคําศัพท์ HSK 

พ. 24 เม.ย. สอบคําศัพท์ การฟัง การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK

พฤ. 25 เม.ย. สอบคําศัพท์ การอ่าน การเขียน อุปรากรจีน ติวคําศัพท์ HSK 

ศ. 26 เม.ย. สอบคําศัพท์ การฟัง การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK 

ส. 27 เม.ย. 00.00 น.- 
อา. 28 เม.ย. 23.59 น. 

สอบวัดระดับหลังเรียน (Post-Test) ทางออนไลน์ เพื่อวัดผลหลังเรยีน 

จ. 29 เม.ย. สอบคําศัพท์ การฟัง 

พัก
กล

าง
วัน

 การพูด ติว HSK, HSKK ติวคําศัพท์ HSK 

อ. 30 เม.ย. สอบคําศัพท์ การอ่าน การเขียน ถุงมงคล 
ปัจฉิมนิเทศและ 

รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ   ตารางน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 


