
 
中国汉语水平考试通知 

รายละเอยีดการสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) และการสอบพูด (HSKK) 
ค่าสมคัรสอบข้อเขยีนมทีั้งหมด 6 ระดับ     
               ระดบั                  แวดวงค าศพัท ์         ระยะเวลาสอบ             การสอบ            จ านวน(ขอ้สอบ)              ค่าสมคัร 

HSK ระดบั 1          150 ค า                       40 นาที                     ฟัง/อ่าน                    40 ขอ้                       500 บาท  
HSK ระดบั 2          300 ค า                       55 นาที                     ฟัง/อ่าน                    60 ขอ้                       700 บาท 
HSK ระดบั 3          600 ค า                       90 นาที                  ฟัง/อ่าน/เขียน              80 ขอ้                       900 บาท  
HSK ระดบั 4        1,200 ค า                    105 นาที                 ฟัง/อ่าน/เขียน            100 ขอ้                    1,200 บาท  
HSK  ระดบั  5      2,500 ค า                    125 นาที                 ฟัง/อ่าน/เขียน            100 ขอ้                    1,600 บาท  
HSK  ระดบั 6       5,000 ค  า                    140 นาที                 ฟัง/อ่าน/เขียน           101 ขอ้                 2,000 บาท  

*หมายเหตุ  การสอบ HSK ระดบั 1,2 ขอ้สอบเป็น PINYIN+อกัษรจีน    HSK ระดบั 3 ข้ึนไปขอ้สอบเป็นอกัษรจีนทั้งหมด        

ค่าสมคัรสอบพูดมทีั้งหมด 3 ระดับ     
               ระดบั                                                                         เน้ือหา                                                              ค่าสมคัร 
               HSKK ระดบัตน้                            ฟังแลว้พดูตาม  ฟังแลว้ตอบ  ตอบค าถาม                              500 บาท  
               HSKK ระดบักลาง                       ฟังแลว้พดูตาม  เล่าเร่ืองตามรูปภาพ ตอบค าถาม                700 บาท 
               HSKK ระดบัสูง                          ฟังแลว้เล่าเร่ืองได ้อ่านออกเสียง ตอบค าถาม                     800 บาท 

วนัเวลาและสถานทีส่อบ        วนัเสาร์ ที ่23 มนีาคม 2562 
                                               ณ มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบุรี (บางแสน) 
 โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

 1. สนามสอบมหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตบางแสน  

     ผูท่ี้มีความประสงคจ์ะสอบท่ีสนามสอบมหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี สามารถสมคัรไดท่ี้ สถาบนัขงจ่ือ (ศูนยจี์นศึกษา)      
     มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 

        HSK   ระดบั 2,4,6                                เร่ิมสอบเวลา 09.00 น. 
        HSK   ระดบั 1,3,5                                เร่ิมสอบเวลา 13.30 น. 
        HSKK ระดบัตน้ ระดบักลาง ระดบัสูง       เร่ิมสอบเวลา 16.30 น. 
เอกสารทีต้่องใช้ในการสมัคร: -ใบสมคัร HSK 报名表  (HSK Registration Form) หรือ HSKK (การสอบพดู) 
                                               - รูปถ่าย 1.5 น้ิว  จ  านวน 2 ใบ (โปรดเขียนช่ือ-สกุลหลงัรูป และระดบัท่ีสอบ เป็น ภาษาองักฤษ) 
                                                  - ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรนกัเรียนท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
                                                 จ  านวน 1 ชุด (ลงนามก ากบัส าเนาถูกตอ้ง) 

*หมายเหตุ  : ถา้มีความประสงคส์มคัรสอบ 2 ระดบั กรุณาเตรียมเอกสารการสมคัร 2 ชุด 



ขั้นตอนการสมัครสอบ : 
1. สนามสอบมหาวทิยาลยับูรพา จังหวดัชลบุรี 
       (1.1)  กรอกใบสมคัร HSK 报名表  (HSK Registration Form) หรือ ใบสมคัร HSKK (การสอบพดู) พร้อมหลกัฐาน 
 และยืน่ใบสมคัรไดท่ี้ สถาบนัขงจ่ือ (ศูนยจี์นศึกษา) มหาวทิยาลยับูรพาวทิยา จงัหวดัชลบุรี พร้อมค่าสมคัร            
       (1.2)  หรือส่งใบสมคัรทางไปรษณียแ์ละค่าสมคัรสอบสั่งจ่ายธนาณติั  ถึง  
        คุณธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์  ศูนยจี์นศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา  169 ถ.ลงหาดบางแสน  
        ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
**หมายเหต ุ  : 1. ผูส้มคัรสอบท่ีประสงคจ่์ายค่าสอบเป็นธนาณติั  กรุณาใส่ธนาณติัลงในซองพร้อมเอกสารการสมคัร  
                             เพราะถา้ส่งไม่พร้อมกบัใบสมคัร จะยากต่อการตรวจสอบและอาจสูญหายได ้

                       : 2. ทางสถาบนัขงจ่ือ(ศูนยจี์นศึกษา) มหาวทิยาลยับูรพา ไม่รับธนาณติัออนไลน์  เน่ืองจากยากต่อการตรวจสอบ   

       (1.3)  ผูส้มคัรตอ้งมารับบตัรเขา้หอ้งสอบท่ีสถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  
                 ภายในวนัท่ี  18- 22 มีนาคม 2562 ในวนัและเวลาราชการ  
      (1.4)   ผูส้มคัรท่ีตอ้งการรับผลสอบทางไปรษณีย ์ตอ้งแนบซองเปล่าขนาดA4ข้ึนไปพร้อมติดแสตมป์ราคา 52 บาท จ่าหนา้ซอง
และท่ีอยูถึ่งตวัท่านเอง ส่งมาพร้อมเอกสารใบสมคัร ส าเนาบตัรประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิวจ านวนสองใบ ส่งมาท่ี สถาบนั
ขงจ่ือและศูนยจี์นศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
      (1.5)  ผูส้อบโปรดตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบและสนามสอบทางเวบ็ไซตก่์อนวนัสอบ 
* ผูส้มคัรสอบโปรดส่งเอกสารการสมคัรสอบมาในคราวเดียวกนั หากเอกสารไม่ครบทางสถาบนัจะไม่พิจารณาการรับสมคัรสอบ 

(เอกสารดงัน้ี : ใบสมคัร ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ชุด รูปถ่าย 2 รูปและค่าสมคัรสอบ)* 

สมคัรไดต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562  
(วนัจนัทร์ – ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. 

สอบถามรายละเอียด โทร.  038-102602  

 


