中国汉语水平考试通知
รายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน (HSK)
ค่ าสมัครสอบข้ อเขียนมีท้งั หมด 6 ระดับ
ระดับ
HSK ระดับ 1
HSK ระดับ 2
HSK ระดับ 3
HSK ระดับ 4
HSK ระดับ 5
HSK ระดับ 6

แวดวงคาศัพท์
150 คา
300 คา
600 คา
1,200 คา
2,500 คา
5,000 คา

ระยะเวลาสอบ
40 นาที
55 นาที
90 นาที
105 นาที
125 นาที
140 นาที

การสอบ
จานวน(ข้อสอบ)
ฟัง/อ่าน
40 ข้อ
ฟัง/อ่าน
60 ข้อ
ฟัง/อ่าน/เขียน
80 ข้อ
ฟัง/อ่าน/เขียน
100 ข้อ
ฟัง/อ่าน/เขียน
100 ข้อ
ฟัง/อ่าน/เขียน
101 ข้อ

ค่าสมัคร
500 บาท
700 บาท
900 บาท
1,200 บาท
1,600 บาท
2,000 บาท

*หมายเหตุ การสอบ HSK ระดับ 1,2 ข้อสอบเป็ น PINYIN+อักษรจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไปข้อสอบเป็ นอักษรจีนทั้งหมด

วันเวลาและสถานทีส่ อบ

วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (บางแสน)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน
ผูท้ ี่มีความประสงค์จะสอบที่สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สามารถสมัครได้ที่ สถาบันขงจื่อ (ศูนย์จีนศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
HSK ระดับ 2,4,6
เริ่ มสอบเวลา 09.00 น.
HSK ระดับ 1,3,5

เริ่ มสอบเวลา 13.30 น.

เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการสมัคร: -ใบสมัคร HSK 报名表 (HSK Registration Form) หรื อ HSKK (การสอบพูด)
- รู ปถ่าย 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ (โปรดเขียนชื่อ-สกุลหลังรู ป และระดับที่สอบ เป็ น ภาษาอังกฤษ)
- สาเนาบัตรประชาชนหรื อบัตรนักเรี ยนที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
จานวน 1 ชุด (ลงนามกากับสาเนาถูกต้อง)
*หมายเหตุ : ถ้ามีความประสงค์สมัครสอบ 2 ระดับ กรุ ณาเตรี ยมเอกสารการสมัคร 2 ชุด

ขั้นตอนการสมัครสอบ :
1. สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(1.1) กรอกใบสมัคร HSK 报名表 (HSK Registration Form) หรื อ ใบสมัคร HSKK (การสอบพูด) พร้อมหลักฐาน
และยืน่ ใบสมัครได้ที่ สถาบันขงจื่อ (ศูนย์จีนศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมค่าสมัคร
(1.2) หรื อส่ งใบสมัครทางไปรษณี ยแ์ ละค่าสมัครสอบสั่งจ่ายธนาณัติ ถึง
คุณธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
**หมายเหตุ : 1. ผูส้ มัครสอบที่ประสงค์จ่ายค่าสอบเป็ นธนาณัติ กรุ ณาใส่ธนาณัติลงในซองพร้อมเอกสารการสมัคร
เพราะถ้าส่งไม่พร้อมกับใบสมัคร จะยากต่อการตรวจสอบและอาจสูญหายได้
: 2. ทางสถาบันขงจื่อ(ศูนย์จีนศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่รับธนาณัติออนไลน์ เนื่องจากยากต่อการตรวจสอบ

(1.3) ผูส้ มัครต้องมารับบัตรเข้าห้องสอบที่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ภายในวันที่ 7-8 และ10 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ *วันที่ 6,9 เป็ นวันหยุดราชการ
(1.4) ผูส้ มัครที่ตอ้ งการรับผลสอบทางไปรษณี ย ์ ต้องแนบซองเปล่าขนาดA4ขึ้นไปพร้อมติดแสตมป์ ราคา 52 บาท จ่าหน้าซอง
และที่อยูถ่ ึงตัวท่านเอง ส่ งมาพร้อมเอกสารใบสมัคร สาเนาบัตรประชาชนและรู ปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจานวนสองใบ ส่ งมาที่ สถาบัน
ขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
(1.5) ผูส้ อบโปรดตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบและสนามสอบทางเว็บไซต์ก่อนวันสอบ
* ผูส้ มัครสอบโปรดส่ งเอกสารการสมัครสอบมาในคราวเดียวกัน หากเอกสารไม่ครบทางสถาบันจะไม่พิจารณาการรับสมัครสอบ
(เอกสารดังนี้ : ใบสมัคร สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด รู ปถ่าย 2 รู ปและค่าสมัครสอบ)*

สมัครได้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
(วันจันทร์ – ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 038-102602

