THAI 태국어

คํา ถามที่ พบบอ ย (FAQ)
Q

รับบัตรประจําตัวผูสอบไดที่ไหน

A

สามารถพิมพบัตรประจําตัวผูสอบไดหลังจากชําระเงินคาสมัครสอบแลว

Q

วันสอบตองเตรียมอะไรบาง

A

นําบัตรประชาชนมาแสดงตอกรรมการคุมสอบ โดยบัตรประชาชนจะตองเปนตัวจริงเทานั้น
(สามารถใชใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางแทนได และตองเปนตัวจริงเทานั้น)

Q

ไมไดนําบัตรประชาชนมาควรทําอยางไร

A

หากไมไดนําบัตรประชาชนมา ไมสามารถเขาหองสอบไดในทุกกรณี ไมมีขอยกเวน

Q

หากไมไดนําบัตรประจําตัวผูสอบมาควรทําอยางไร

A

หากไมไดนําบัตรประจําตัวผูสอบมา สามารถเขาหองสอบไดตามปกติ แตจําเปนตองนําบัตร
ประชาชนตัวจริงติดตัวมา มิเชนนั้นจะไมสามารถเขาหองสอบได

Q

ตรวจสอบหองสอบไดที่ไหน

A

ตรวจสอบไดจากบัตรประจําตัวผูสอบหรือตรวจสอบไดที่สนามสอบในวันสอบ

Q

ตองแตงกายแบบไหน

A

แตงกายสุภาพเรียบรอย (หามสวมหมวก แวนตาดํา และหนากากอนามัย)

Q

ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษสะกดผิด ทําอยางไรดี

A

เขาสอบตามปกติ แตหลังสอบเสร็จทั้งหมดแลว ตองไปยื่นเรื่องขอแกไขชื่อที่กองอํานวยการแต
ละสนามสอบ พรอมบัตรประชาชนตัวจริงและบัตรประจําตัวผูสอบ

Q

ชื่อและนามสกุลภาษาเกาหลีสะกดผิด ทําอยางไรดี

A

ไมมีผลตอการเขาสอบและการออกผลคะแนนสอบแตอยางใด สามารถเขาสอบไดตามปกติ

Q

เพิ่งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และคําหนานามหลังสมัครสอบ ทําอยางไรดี

A

เขาสอบตามปกติ แตหลังสอบเสร็จทั้งหมดทุกชวงสอบแลว ตองไปยื่นเรื่องขอแกไขชื่อที่กอง
อํานวยการแตละสนามสอบ โดยจะตองนําบัตรประชาชนตัวจริง บัตรประจําตัวผูสอบและ
เอกสารการเปลี่ยนชื่อมายื่นเพื่อตรวจสอบดวย

Q

ผูปกครองมารอที่หนาหองสอบไดหรือไม

A

ผูปกครองหรือคนสนิท ไมสามารถขึ้นมาบริเวณอาคารสอบหรือนั่งหนาหองสอบได

Q

อุปกรณเครื่องเขียนที่ตองนํามา

A

การทําขอสอบใชไดเพียงปากกาดําที่ทางกรรมการคุมสอบแจกใหเทานั้น แตสามารถใชเทปลบ
คําผิดที่นํามาเองได

Q

ตองการสอบถามเกี่ยวกับการใชงานระบบรับสมัครทางออนไลน สอบถามไดท่ไี หน

A

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการใชงาน https://topik.thaijobjob.com ไดที่

Call Center Tel. 02-257-7159 (กด 2) , Line ID: @Thaijobjob

ตามเวลาทําการ วันจันทร – วันศุกร 08.30-17.30 น. เทานั้น

สิ่งที่หา มนําเขาหองสอบ 시험장

สิ่งที่หามนําเขาหองสอบ

시험장 반입 금지 물품

반입 금지 물품

สิ่งที่สามารถนําเขาหองสอบได
휴대 가능 물품

โทรศัพทมือถือ , Smart Watch, กลองดิจิตอล, MP3,
โนตบุก, พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส, กลอง, ปากกา,
เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส, วิทยุ, เครื่องเลนแบบพกพา,
หามอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด

บัตรประจําตัวประชาชน,เทปลบคําผิด,นาฬิกาที่แสดง
เพียงเวลาเทานั้น

휴대전화, 스마트 워치, 디지털 카메라, MP3, 노트북,

신분증, 수정테이프, 아날로그 시계

전자사전, 카메라 펜, 전자 계산기, 라디오, 휴대용 미
디오 플레이어, 디지털 시계 등 모든 전자 기기

หากมีส่งิ ของหามนําเขาหองสอบติดตัวมา กรุณานําสงใหกับกรรมการคุมสอบกอนเริ่มสอบ
※ หากไมนําสง จะถือวาผูเขาสอบมีพฤติกรรมทุจริต
시험 시작 전 반드시 감독관에게 제출해야 함
※ 1교시 시작 전 제출하지 않은 경우, 부정행위로 간주함

KOREAN 한국어

자주 묻는 질문 (FAQ)
Q

수험표는 어디서 받나요?

A

수험표는 응시료 납부 후, 접수 사이트에서 인쇄합니다.

Q

시험 당일 무엇을 가져 가나요?

A

신분증 지참
(주민등록증, 여권, 운전면허증만 해당)

Q

신분증이 없으면 어떻게 하나요?

A

신분증이 없으면 시험에 응시할 수 없습니다

Q

수험표를 가지고 오지 않았을 경우 어떻게 하나요?

A

수험표를 가지고 오지 않아도 괜찮습니다.
단, 반드시 신분증은 지참해야 합니다.

Q

시험실은 어떻게 확인하나요?

A

수험표 확인 또는
시험일 당일 시험장에서 확인 (반드시 본인의 수험번호를 숙지하고 있어야 함)

Q

옷은 어떻게 입고 가나요?

A

단정한 복장
(모자, 선글라스, 마스크 등은 착용 할 수 없음)

Q

영문이름이 잘못되었을 경우 어떻게 하나요?

A

시험 종료 후 관리본부로 가서 본인이 직접 개인정보 정정 신청을 합니다.
(신분증 및 수험표 지참)

Q

한글 이름이 잘못 되었을 경우 어떻게 하나요?

A

개인정보 정정 신청을 하지 않아도 됩니다.

Q

시험 접수 후 성명을 개명했을 경우 어떻게 하나요?

A

개명한 경우에는 시험 종료 후 관리본부로 가서 본인이 직접 개인정보 정정 신청을 해야 합니다.
(개명확인서, 신분증, 수험표 지참.)

Q

부모님 또는 지인이 시험실 앞에서 기다릴 수 있나요?

A

불가.
(시험장 건물 내에 상주할 수 없습니다. )

Q

필기 도구는 무엇을 가져 가나요?

A

별도로 지참할 필요 없음.
(필기도구는 감독관이 나누어 주는 양면 사인펜만 사용 가능)

Q

접수 시스템 이용 방법에 대해 문의합니다.

A

접수 시스템 https://topik.thaijobjob.com 이용 방법 문의 :
콜센터 Call Center
Tel. 02-257-7159 (#2), Line ID : @Thaijobjob
업무시간 : 월~ 금 08:30 ~ 17:30

สิ่งที่หา มนําเขาหองสอบ 시험장

สิ่งที่หามนําเขาหองสอบ

시험장 반입 금지 물품

반입 금지 물품

สิ่งที่สามารถนําเขาหองสอบได
휴대 가능 물품

โทรศัพทมือถือ , Smart Watch, กลองดิจิตอล, MP3,
โนตบุก, พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส, กลอง, ปากกา,
เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส, วิทยุ, เครื่องเลนแบบพกพา,
หามอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด

บัตรประจําตัวประชาชน,เทปลบคําผิด,นาฬิกาที่แสดง
เพียงเวลาเทานั้น

휴대전화, 스마트 워치, 디지털 카메라, MP3, 노트북,

신분증, 수정테이프, 아날로그 시계

전자사전, 카메라 펜, 전자 계산기, 라디오, 휴대용 미
디오 플레이어, 디지털 시계 등 모든 전자 기기

หากมีส่งิ ของหามนําเขาหองสอบติดตัวมา กรุณานําสงใหกับกรรมการคุมสอบกอนเริ่มสอบ
※ หากไมนําสง จะถือวาผูเขาสอบมีพฤติกรรมทุจริต
시험 시작 전 반드시 감독관에게 제출해야 함
※ 1교시 시작 전 제출하지 않은 경우, 부정행위로 간주함

