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วนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

        สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั จดัพิธีเปิดศูนยก์ารศึกษาภาษาจีน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

อุดมศึกษาพฒันาการอยา่งเป็นทางการ โดยมีนายกวา้ง รอบคอบอดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและอดีตอธิบดีกรม

สามญัศึกษา นางสุภาพร รัตน์นอ้ยผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นางประทีป 

แป้นเจริญ รองผูอ้  านวยการ  นางมณัทนีย ์ แกว้นุชรองผูอ้  านวยการรวมทั้งอดีตผูอ้  านวยการ อดีตรองผูอ้  านวยการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เป็นประธานออกงานคร้ังน้ี และมีนายณรงค ์ ตามรักษา  

ผูอ้  านวยการก่อตั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการและ Mr. Zhao Peiqinผูอ้  านวยการฝ่ายจีน

สถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัร่วมพิธีเปิดศูนยก์ารศึกษาอยา่งเป็นทางการ 

       นางสุภาพร รัตน์นอ้ยผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กล่าววา่โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการให้ความส าคญัในการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นอยา่งยิ่ง การจดัตั้ง

ศูนยก์ารศึกษาจะช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสศึกษาภาษาจีนมากข้ึน  

       หลงัพิธีเปิดเสร็จส้ิน คณะผูบ้ริหารและแขกผูมี้เกียรติไดเ้ขา้ชมนิทรรศการดา้นภาษาจีนและวฒันธรรมจีนของ

นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

พฒันาการประกอบดว้ยมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมจ านวนห้องเรียนทั้งส้ิน 67 ห้อง รวม

นกัเรียน ๒๕๐๐ คน จากการจดัศูนยก์ารศึกษาภาษาจีนในคร้ังน้ีสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัจะให้การ

สนบัสนุนดา้นการเรียนการสอนภาษาจีน จดักิจกรรมทางวฒันธรรมจีน จดัสอบวดัระดบัภาษาจีน เป็นตน้ 

https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=327508&Area_CODE=101706
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=327508&Area_CODE=101706
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วนัที ่๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ไดเ้ปิดการประชุมคร้ังท่ี ๑ ประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

โดยมี Mr. Zhao Peiqinเป็นประธานการประชุม การประชุมเร่ิมดว้ยแนะน าสมาชิกใหม่จ านวน ๕ ท่าน และท าการ

แนะน าสถาบนัอยา่งคร่าวๆ จากนั้นMr. Zhao Peiqinไดจ้ดัแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง รวมทั้งรายงาน

กิจกรรมในสองสัปดาห์ข้างหน้า เช่นการจัดกิจกรรมสัญจร กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมและการ

ประชาสมัพนัธ์รับสมคัรนกัศึกษาใหม่เป็นตน้  
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วนัที ่๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั จดัการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบนัขงจ่ือฯ คร้ังท่ี๖/๒๕๖๐ 

โดย ภราดาบญัชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ประธานคณะกรรมการอ านวยการสถาบนัขงจ่ือฯ 

เป็นประธานการประชุม โดยในวาระน้ี ประธานกล่าวให้การตอนรับอาจารยอ์าสาสมคัรชาวจีนคนใหม่ ๓ ท่าน 

และอาจารยส์อนภาษาจีนชาวไทย ๒ ท่าน พร้อมทั้งกล่าวอ าลาและขอบคุณ Ms.Yang Hairong และ Ms.Xu 

Ziqing ซ่ึงจะกลบัไปปฏิบติัหนา้ท่ีต่อ ณ ประเทศจีน  การประชุมในคร้ังน้ี Mr.Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการ

สถาบนัขงจ่ือฯฝ่ายจีน ไดก้ล่าวสรุปผลและรายงานเก่ียวกบัการท างานของสถาบนัขงจ่ือฯในเดือนกรกฎาคม 

 

วนัที ่๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  

สถาบนัขงจ่ือฯ เขา้ร่วมประชุมประจ าปีของมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ณ หอประชุมJohn XXIIIในหวัขอ้

เร่ือง “Smart AU 4.0”โดยมีการแนะน าโปรมแกรมท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่างๆ และบรรยาย

เก่ียวกบัการใชว้วิฒันาการ4.0ใหเ้ป็นประโยชน ์

ในวนัเดียวกนั คุณสุมลรัตน์ เต๋งมณีววิฒัน์ หวัหนา้ฝ่ายภาษาจีนโรงเรียนอสัสมัชญัและคุณCai Yanping

ตวัแทนจากโรงเรียนเฮ่อหู เมืองจ่ิวเจียงมณฑลเจียงซี เขา้เยีย่มชมสถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั หวัหนา้ฝ่าย

ภาษาจีนโรงเรียนอสัสัมชญัคุณสุมลรัตน์ เต๋งมณีวิวฒัน์ไดเ้จรจากบั Mr.Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการสถาบนั
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ขงจ่ือฯฝ่ายจีน เก่ียวกบัการจดัตั้งศูนยก์ารศึกษา และสนามสอบวดัความรู้ภาษาจีน 

。

 

 

วนัที ่๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

 

บุคลากรสญัชาติจีนของสถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัไดรั้บเชิญไปเป็นกรรมการตดัสินการแข่งขนั

เพชรยอดมงกฎุ คร้ังท่ี๑๔(นานาชาติ) ณ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต ในโครงการ “เสน้ทางสายไหมทางทะเล”   

การแข่งขนัในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมธัยมศึกษาและกลุ่มมหาวทิยาลยั  

การแข่งขนัมีทั้งส้ินสองประเภทคือการเขียนเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีน   
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วนัที ่๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัจดัพิธีล าลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร   

โดยมีผูว้่าราชการจังหวดัสมุทรปราการ คณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญและอาจารยเ์ขา้ร่วมพิธี   

ภราดา ดร.บญัชา แสงหิรัญ ไดแ้นะน าผูบ้ริหารสถาบนัขงจ่ือฯแก่ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ รวมทั้งแนะน า

สถาบนัขงจ่ือฯอยา่งคร่าวๆ   

นอกจากน้ี สถาบนัขงจ่ือฯไดท้ าการประชาสมัพนัธรั์บสมคัรนกัศึกษาในวทิยาเขตสุวรรณภูมิและวทิยาเขต

หวัหมาก โดยในปีการศึกษาน้ี ไดเ้ปิดวิชาท่ีหลากหลายข้ึน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสามารถ

และความสนใจ โดยวชิาดา้นภาษามีวชิาภาษาจีนพ้ืนฐาน การพดูและติวสอบวดัความรู้  ส่วนวิชาดา้นวฒันธรรมมี 

การเขียนพู่กนัจีน การวาดรูปดว้ยพู่กนัจีน กู่เจิง ร ามวยไทเก๊ก ตดักระดาษจีน ร้องเพลง เรียนภาษาจีนจากการดู

หนงัเป็นตน้ 
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วนัที ่๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

ประชาสมัพนัธ์รับสมคัรนกัศึกษา ในวทิยาเขตสุวรรณภูมิและวทิยาเขตหวัหมาก  

  

วนัที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  

 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จันทบุรี จ านวน ๒๐๐ คนเขา้เยี่ยมชมสถาบันขงจ่ือ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั พร้อมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ เช่นการบรรเลงกู่เจิง เขียนพู่กนัจีน วาดรูป

ดว้ยพูก่นัจีน ตดักระดาษจีน หมากรุกจีนเป็นตน้ 

ในวนัเดียวกนั สถาบนัขงจ่ือฯไดป้ระชาสมัพนัธ์รับสมคัรนกัศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี๑ ในวทิยาเขตสุวรรณ

ภูมิและวทิยาเขตหวัหมาก  
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วนัที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

      สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสมัชญัไดจ้ดัค่ายกิจกกรมสัมผสัภาษาและวฒันธรรมจีนให้แก่นกัเรียนโรงเรียน

ชลกันยานุกูล จ านวนนักเรียนทั้งส้ิน138คน โดยกิจกรรมคร้ังน้ีเน้นด้านวฒันธรรมจีนเป็นหลกั สอดแทรก

วฒันธรรมจีนใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน และเพ่ิมความดึงดูดในดา้นภาษาจีนแก่ผูเ้รียน   

    กิจกรรมเร่ิมดว้ย Mr.Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัฝ่ายจีนกล่าวเปิดงานและ

แนะน าสถาบนั รวมทั้งการเรียนการสอน การจดัอบรมครู การสอบวดัความรู้(HSK)และการจดักิจกรรมดา้น

วฒันธรรมต่างๆเป็นตน้  อาจารยศิ์ริลกัษณ์ ชยัพรหมประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั

ฝ่ายไทยได้กล่าวให้ก าลังใจและสนับสนุนนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจีน กิจกรรมคร้ังน้ี

ประกอบดว้ยเน้ือหาหลกั๘ดา้นคือ การเขียนพู่กนัจีน การวาดรูปดว้ยพู่กนัจีน ตดักระดาษจีน การถกัเชือกจีน 

แสดงกู่เจิง เคร่ืองแต่งกายจีน การเรียนภาษาจีนดว้ยการดูหนงัและร ามวยไทเก๊ก คณะครูและนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมไดรั้บความสนุกสนานและลว้นใหค้วามร่วมมือ กระทัง่งานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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        หลงัจบกิจกรรมสัมผสัภาษาและวฒันธรรมจีน คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนชลกนัยานุกูลไดแ้สดงความ

ขอบคุณสถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ท่ีไดจ้ดักิจกรรมดีๆให้แก่นกัเรียน โดยมิตอ้งเดินทางไปศึกษาท่ี

ประเทศจีนก็สามารถเรียนรู้และสนุกสนานไปกบัการเรียน ให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้สัมผสัวฒัธรรมจีนไดอ้ยา่ง

ครบครัน 
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วนัที ่๑๑ สิงหาคม ๑๕๖๐ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วทิยาเขตสุวรรณภูมิ จดัพิธีถวายพระพร เน่ืองในโอกาส”สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  โดยมี Mr.Zhao   

Peiqin  ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือฯและบุคลากรท่านอ่ืนไดเ้ขา้ร่วมพิธีในคร้ังน้ีดว้ย 

 

ในวนัเดียวกนั ด าเนินการประชาสมัพนัธ์รับสมคัรนกัศึกษาในวทิยาเขตสุวรรณภูมิและวทิยาเขตหวัหมาก 

วนัที ่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
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มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัวิทยาเขตสุวรรณภูมิ จดังานอสัสัมชญัเดย ์ Mr.Zhao Peiqin  ผูอ้  านวยการ

สถาบนัขงจ่ือฯและบุคลากรท่านอ่ืนไดเ้ขา้ร่วมพิธีในคร้ังน้ีดว้ย 

วนัที ่๑๗, ๑๘ ,๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  

 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจีนให้แก่นักเรียนท่ีมีความสนใจและสานสัมพนัธ์

ระหวา่งสถาบนัฯกบัโรงเรียนต่างๆในพ้ืนท่ี โดยกิจกรรมสญัจรในคร้ังน้ีจดัข้ึนเป็นเวลา๓วนัคือ วนัท่ี๑๗สิงหาคม

๒๕๖๐ จดั ณ โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ วนัท่ี๑๘สิงหาคม๒๕๖๐ จดั ณ โรงเรียนบางชนั(ปล้ืมวิทยานุสรณ์) 

และวนัท่ี๒๒สิงหาคม๒๕๖๐ จดั ณ โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วเิทศสุวรรณภูมิ รวมจ านวนคณะครูและนกัเรียน

ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีทั้งส้ิน๒๙๐๐คน 

กิจกรรมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยการบรรเลงกู่เจิง ร ามวยไทเก็ก ตดักระดาษจีน ถกัเชือกจีน การเขียนพู่กนั

จีนและการวาดรูปด้วยพู่กันจีน เป็นต้น จากการสอบถามนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้ค  าตอบรับว่ารู้สึก

สนุกสนานและชอบกิจกรรมน้ีมาก ไดมี้โอกาศสมัผสัวฒันธรรมจีนท่ีหลากหลายไดใ้นเวลาเดียวกนั และอยากให้

จดักิจกรรมดีๆเช่นน้ีอีก 

Mr.Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการสถาบันขงจ่ือฯฝ่ายจีน ได้กล่าวแนะน าสถาบันขงจ่ือฯและเชิญชวน

โรงเรียนเขา้เยีย่มชม เขา้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งเชิญชวนใหค้  าแนะน าติชมแก่สถาบนัฯ  จากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี 

สถาบนัขงจ่ือฯหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะส่งผลให้ระหวา่งสถาบนัขงจ่ือฯและโรงเรียนต่างๆ สร้างความสัมพนัธ์อนัดี
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งามแน่นแฟ้นมากข้ึน และสามารถร่วมมือกนัสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆใหแ้ก่ประเทศไทยจีน 

 

 

 

 

       

กิจกรรมบรรเลงกู่เจิง      กิจกรรมตดักระดาษจีน  

 

ร ามวยไทเก๊ก           กิจกรรมถกัเชือกจีน 

ในพิธีกล่าวเปิดงาน นางสาวรัชนีมญช ์ สุวรรณกาญจน์รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนมธัยมบา้น

บางกะปิ นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางชนั(ปล้ืมวทิยานุสรณ์) นางสุมาลี หมวดไธสง  

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสารสาสน์วเิทศสุวรรณภูมิ นางสาวภารดี  บุญสมภพพนัธ์รองผูอ้  านวนการโรงเรียนสาร

สาสน์วเิทศสุวรรณภูมิและนางสาว วนิชา หอ้งสินหลาก ผูบ้ริหารโรงเรียนภาษาสร้างสรรค ์ ไดก้ล่าวขอบคุณ

สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ท่ีไดร่้วมจดักิจกรรมสญัจรเผยแพร่วฒันธรรมจีนในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอยา่ง

ยิง่วา่จะมีการจดักิจกรรมดีๆแบบน้ีต่อไป รวมทั้งหวงัวา่จะไดร่้วมมือกบัสถาบนัฯ จดัการเรียนการสอนภาษาจีน 

จดัสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน และกิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมเป็นตน้  
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วนัที ่ ๒๐-๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

        นางศิริลกัษณ์  ไชยพรหมประสิทธ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือฝ่ายไทยและคณะ  เขา้ร่วมงานประชุมสัมมนา

ประจ าปี ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๔๗ จากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในหัวขอ้ “ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษา

คาทอลิกในประเทศไทย”  ณ จงัหวดัชลบุรี  โดยกิจกรรมคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมจ านวนทั้งส้ิน๔๕๐คน  สถาบนัขงจ่ือ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัไดจ้ดัแสดงดา้นการท างาน การประชาสมัพนัธ์และประโยชน์ในการพดูคุยแลกเปล่ียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ Ms.Yang Hairong ไดเ้ขา้ร่วมพิธีเปิดศูนยอ์าหารวฒันธรรมจีนและเทศกาล
อาหารจีนเลิศรสคร้ังท่ี๑  ณ สถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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วนัที ่๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

สถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัไดจ้ดัติวสอบวดัความคูภ้าษาจีนใหแ้ก่อาจารย ์ โรงเรียนอสัสมัชญั 

สมุทรปราการ ผูส้อนคือMs.Qiu NanและMs.Chen Zhige โดยจดัการเรียนสปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง  นอกจากน้ี

ยงัมีการพดูคุยเจรจาเกียวกบัการจดัเป็นศูนยส์อบวดัความรู้ภาษาจีนอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

วนัที๒่๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

       สถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ไดเ้ปิดการเรียนการสอนประจ าภาคเรียนท่ี๑อยา่งเป็นทางการ โดยมี

วชิาดา้นภาษา ๑๔ คาบ  วชิาดา้นวฒันธรรม ๑๒ คาบ 
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วนัที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  

 วนัท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ คุณจงลุ่ยเฟิน ประธานสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนหนานยางและโรงเรียนตา้ถง

พร้อมคณะจ านวนทั้งส้ิน ๑๖ ท่าน เขา้เยีย่มสถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั โดยมีภราดา ดร. อ านวย ยุน่ประ

ยงค ์ เป็นผูต้อ้นรับแขกผูม้าเยอืนในคร้ังน้ี 

ภราดา ดร. อ านวย ยุน่ประยงคไ์ดเ้ป็นตวัแทนในการกล่าวตอ้นรับคณะและแนะน ามหาวทิยาลยัแก่แขกผูม้าเยอืน 

จากนั้นนางศิริลกัษณ์ ชยัพรหมประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการสถาบนัฯฝ่ายไทย ไดแ้บ่งปันประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียน

การสอนภาษาจีนของตน รวมถึงการดูแลก่อตั้งสถาบนัฯ  ตามดว้ยMr.Zhao Peiqin ผูอ้  านวยการสถาบนัฝ่าย

จีน ไดท้ าการแนะน าสถาบนัขงจ่ือฯในดา้นต่างๆ 

     นายวฒันเดช จินศิริวานิชย ์ประธานกรรมการบริษทัโกลเดน้ทาวน์ฟิลมจ์ ากดั เป็นตวัแทนสมาคมศิษยเ์ก่า

โรงเรียนหนานยางและโรงเรียนตา้ถง กล่าวขอบคุณสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ท่ีใหก้ารตอ้นรับเป็น

อยา่งดี และใหค้วามช่ืนชมสถาบนัฯในดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมจีนใหแ้ก่ผูท่ี้มีความ

สนใจ โดยไม่แสวงหาผลก าไรใดๆ 

     หลงัจากเขา้เยีย่มชมพดูคุย ก่อนเดินทางกลบั สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนหนานยางและโรงเรียนตา้ถงไดม้อบ

หนงัสือจ านวนหน่ึงใหแ้ก่สถาบนัฯ ซ่ึงลว้นแต่เป็นหนงัสือท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาจีน   
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วนัที ่๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  

         ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการบริษทัสวนสยามทะเลกรุงเทพ คุณ Noppagarn Luangamornlert ไดพ้ดูคุยกบั

ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือฯฝ่ายไทยและฝ่ายจีน เก่ียวกบัเร่ืองจดัอบรมภาษาจีนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี  

 


