中国汉语水平考试通知
รายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน (HSK) การสอบพูด (HSKK)
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

ค่ าสมัครสอบพูดมีท้งั หมด 3 ระดับ
ระดับ
HSKK ระดับต้น

เนื้อหา
ฟังแล้วพูดตาม ฟังแล้วตอบ ตอบคาถาม

ค่าสมัคร
500 บาท

HSKK ระดับกลาง

ฟังแล้วพูดตาม เล่าเรื่ องตามรู ปภาพ ตอบคาถาม

HSKK ระดับสูง

ฟังแล้วเล่าเรื่ องได้ อ่านออกเสี ยง ตอบคาถาม

700 บาท
800 บาท

วันเวลาและสถานทีส่ อบ

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (บางแสน) ข้ อเขียน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
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.
HSKK ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสู ง เริ่ มสอบเวลา 16.30 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)
**สาหรับผูส้ มัครสอบHSKระดับ 3-6 ผูส้ มัครสอบต้องนาไฟล์รูปถ่ายมาด้วย โดยใช้รูปทางการ
หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ใช้ไฟล์ภาพ JPG ขนาด 20-100K
- 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) พร้อมหลักฐาน และยืน่ ใบสมัครได้ที่
สถาบันขงจื่อ (ศูนย์จีนศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมค่าสมัคร
(1.2) หรื อสมัครสอบในระบบทาง www.chinesetest.cn ตัวอย่างการสมัคร http://confucius.buu.ac.th/th/wpcontent/uploads/2020/07/1.ขั้นตอนการสมัครสอบHSK-ด้วยตนเอง.pdf
และชาระเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุ งไทย เลขที่บญั ชี 386-100442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อท่านชาระค่าสมัครสอบแล้วโปรดแจ้งการชาระเงินโดยกรอกข้อมูล พร้อมทั้งนาส่ งไฟล์หลักฐานการโอนเงิน (Pay In)
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/KiwxfQMbRxz6MDm56 และโทร 038102602 เพื่อยืนยันการสมัครสอบ
**หากทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานการชาระค่าสมัครสอบถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์
ในการสอบ และหากชาระเงินค่าสมัครสอบแล้วทางสถาบันขงจื่อขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
(1.3) ผูส้ อบโปรดตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบและสนามสอบทางเว็บไซต์ก่อนวันสอบ
(1.4) ผูส้ มัครที่ตอ้ งการให้ส่งผลสอบทางไปรษณี ย ์ ต้องแนบซองเปล่าขนาด A4ขึ้นไปพร้อมติดแสตมป์ ราคา52บาท
จ่าหน้าซอง ชื่อ-สกุล ตรงกับชื่อผูส้ อบ และที่อยู่ โดยนามาให้ผคู้ ุมสอบ ในวันที่สอบ
ตัวอย่าง

สมัครได้ต้งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
(วันจันทร์ – ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 038-102602

