
ประกาศรบัสมคัรสอบ HSK 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

สถาบนัขงจ่ือเส้นทางสายไหมทางทะเล – ศนูยส์อบย่อยมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ดว้ยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ไดท้ าความร่วมมอืกบัสถาบนัขงจื่อเสน้ทางสายไหมทางทะเล 

จดัตัง้ศูนย์ทดสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK & YCT) โดยศูนย์ทดสอบย่อยมหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ไดก้ าหนดวนัสอบ ประจ าปีการศกึษา 2563 ในวนัอาทิตย ์ท่ี 6 ธนัวาคม 2563 โดยเปิดรบั
สมคัรสอบตัง้แต่วนัน้ีถึง วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 โดยการสมคัรสอบมี 3 ช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

 
1.สมคัรออนไลน์โดยการ scan QR code หรือ Link การสมคัรแบบออนไลน์  ได้ที่ Facebook 

สาขาวชิาภาษาจีน มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ *เมือ่กรอกขอ้มูลในใบสมคัรแบบออนไลน์เรยีบร้อย
แล้ว กรุณาส่งส าเนาหรอืรูปถ่ายบตัรประชาชน พร้อมแจ้งชือ่-สกุล ระดบัทีส่อบ หมายเลขโทรศพัท์ของ
ผูส้มคัรทีส่ามารถตดิต่อได้ รวมถงึหลกัฐานการช าระเงนิ มาที ่pcru.chinesetest@gmail.com จงึจะถอืว่า
การสมคัรเสร็จสมบูรณ์ โดยศูนย์จะท าการตรวจสอบและตอบกลบัทาง  E-mail ของผู้สมคัรเพือ่ยืนยนั
ภายใน 3 วนั  หากพบขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลและเอกสารไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าทีจ่ะตดิต่อกลบัไปยงั E-mail 
หรอืหมายเลขโทรศพัท์ทีแ่จ้งไว้(กรุณากรอก E-mail และหมายเลขโทรศพัท์ให้ถูกต้องและชดัเจน) หาก
ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูสมคัรสอบตอ้งแกไ้ขก่อนวนัปิดรบัสมคัรเท่านัน้  

 2.สมคัรทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมคัรสอบได้ที่ Facebook สาขาวชิา
ภาษาจนี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ กรอกขอ้มูลใบสมคัรใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ สง่เอกสารใบสมคัร ส าเนา
บัตรประชาชน รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินมาที ่ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เลขที ่83 หมู่ 11 ถ.สระบุร ี - หล่มสกั ต.สะเดยีง อ.เมอืง จ.
เพชรบูรณ์ 67000 

3.สามารถสมัครสอบด้วยตนเองได้โดยตรงที่ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 
เงื่อนไขและหลกัฐานในการสมคัร (ส าหรบัผู้ท่ีไม่ได้สมคัรออนไลน์) 

1. ใบสมคัรสอบ (ดาวน์โหลดไดท้ี ่Facebook สาขาวชิาภาษาจนี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์) 
2. รปูถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว แบบมาตรฐานพืน้น ้าเงนิหรอืขาวเท่านัน้ จ านวน 3 ใบ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง 1 ใบ (ที่ยงัไม่หมดอายุและมชีื่อภาษาองักฤษที่

ชดัเจน) 
4. ค่าสมัครสอบส าหรับผู้มาสมัครด้วยตนเอง หรือหลักฐานการช าระเงินช าหรับผู้ที่สมัครทาง

ไปรษณีย ์
 
สถานท่ีสอบ เลขท่ีนัง่สอบ และห้องสอบ 

ตดิตามข่าวสาร ตรวจสอบรายชื่อและทีน่ัง่สอบได้ที ่Facebook สาขาวชิาภาษาจนี มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือก่อนเวลาสอบ 30 นาที ณ ศูนย์ทดสอบย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
สาขาวชิาภาษาจนีชัน้ 2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
 

mailto:pcru.chinesetest@gmail.com%20จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์%20โดย
mailto:pcru.chinesetest@gmail.com%20จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์%20โดย


ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวนัสอบ 
1. บตัรประจ าตวัเขา้หอ้งสอบ (ตดิต่อขอรบัก่อนเขา้หอ้งสอบก่อน 30 นาท)ี 
2. บตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนงัสอืเดนิทาง 
3. ดนิสอ 2B 
4. ยางลบ 

การดผูลสอบและการรบัผลสอบ 
หลงัจากสอบ 1 เดอืน สามารถดผูลสอบไดด้ว้ยตนเอง โดยการกรอกเลขประจ าตวัสอบและชื่อ

ผูส้อบทีเ่วบ็ไซต ์http://www.chinesetest.cn/index.do 
เอกสารผลสอบจะจัดส่งจากศูนย์สอบปักกิ่งมาถึงที่สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ และจดัส่งต่อมาที่ศูนย์ทดสอบย่อยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จงึจะท า
การประชาสมัพนัธ์ให้ผู้สอบมาติดต่อขอรบัต่อไป ส าหรบัผู้ที่ต้องการให้ทางศูนย์สอบจดัส่งผลสอบทาง
ไปรษณีย ์ตอ้งช าระค่าจดัสง่ EMS เพิม่ 50 บาท หลงัสอบเสรจ็ 
 
ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ และเวลาสอบ HSK 

ระดบัที ่1  （一级） = 500 บาท  ระดบัที ่1 : 13.30 – 14.10 น. (40 นาท)ี  
ระดบัที ่2  （一级） = 700 บาท  ระดบัที ่2 : 09.00 – 09.55 น. (55 นาท)ี  
ระดบัที ่3  （一级） = 900 บาท  ระดบัที ่3 : 13.30 – 15.00 น. (1.30 ช.ม.)  
ระดบัที ่4  （一级） = 1,200 บาท  ระดบัที ่4 : 09.00 – 10.45 น. (1.45 ช.ม.)  
ระดบัที ่5  （一级） = 1,600 บาท  ระดบัที ่5 : 13.30 – 15.35 น. (2.05 ช.ม.)  
ระดบัที ่6  （一级） = 2,000 บาท  ระดบัที ่6 : 09.00 – 11.15 น. (2.15 ช.ม.)  

 
**ศนูยข์อสงวนสทิธิค์นืเงนิค่าสมคัรทุกกรณี  

 
ช่องทางการช าระเงิน 
ช่ือบญัชี : มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ศูนยส์อบวดัระดบัภาษาจนี (HSK & YCT)  
เลขท่ีบญัชี : 863-0-17588-5 (ธนาคารกรุงไทย)  
สาขา :  ศูนยร์าชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
หมายเลขโทรศพัท์ : 095-9536847, 062-2497978 
อีเมลล ์: pcru.chinesetest@gmail.com 
Scan QR code :    

 
 
 
 

 
 

http://www.chinesetest.cn/index.do
mailto:pcru.chinesetest@gmail.com


 
 

2020年汉语水平考试时间表 
—————————————————————————— 

ตารางสอบ HSK & YCT ปี 2563 ณ ศนูยท์ดสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK & YCT) 
ศนูยท์ดสอบย่อยมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

 

汉语水平考试 สอบวดัระดบัภาษาจีน HSK 

序号 
ครัง้ท่ี 

考试日期 
วนั/เดือน/ปี ท่ีสอบ 

报名截止日期 
ระยะเวลาการรบัสมคัรสอบ 

成绩公布日期 
วนัประกาศผลสอบ 

1 วนัอาทิตย ์6  ธนัวาคม  2563 
ตัง้แต่วนัน้ี  –   1 พฤศจิกายน 

2563 
6 มกราคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



碧差汶皇家大学海上丝路孔子学院 HSK 考试报名表 
ใบสมคัรสอบ HSK ศนูยส์อบย่อยสถาบนัขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

 

考点 
สนามสอบ 

碧差汶皇家大学 HSK 分考点 
ศูนยส์อบย่อย HSK มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

证件姓名 

（英文） 
ชื่อ-สกุล(ภาษาองักฤษ) 

请按证件字样填写 กรณุากรอกตามบตัรประชาชน 

证件姓名 

（泰文） 
ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) 

 中文姓名 

ชื่อ-สกุล
(ภาษาจนี) 

 

证件类型 

หลกัฐานการสมคัร 

   身份证 บตัรประชาชน 
             

   护照 หนงัสอืเดนิทาง           

             
 

性别 เพศ 男 ชาย  女 หญงิ 出生日期 
วนัเกดิ 年 ปี  月 เดอืน  日 วนั 

国籍 สญัชาต ิ     母语 

ภาษาแม่ 
 

学校/单位 

สถานศกึษา/หน่วยงาน 
    联系电话 

เบอรโ์ทรศพัท์ 
 

通信地址 ทีอ่ยู ่
   

  
邮箱 E-Mail 

 

缴费情况 

การช าระค่าธรรมเนียม 

考试级别  

  一级 ระดบั1   500 บาท    二级 ระดบั2   700  บาท    三级 ระดบั3   900  บาท 

  四级 ระดบั4   1,200 บาท    五级 ระดบั5   1,600 บาท       六级 ระดบั6   2,000 บาท       

提交的其他材料 

หลกัฐานอื่นๆ 

 两张照片(一寸半) รปูถ่าย1.5 นิ้ว 
จ านวน 3 รปู 

 证件复印件 ส าเนาบตัรประชาชน /ส าเนา   
หนังสอืเดนิทาง 
 申请费 ค่าสมคัรสอบ 

ระยะเวลาในการเรยีนภาษาจนี 
 น้อยกว่า 6 เดอืน            5 ปี 
 6 – 12 เดอืน                 5-10 ปี 
 1 ปี                           10 ปีขึน้ไป  
 2 ปี 
 3 ปี 
 4 ปี 


