
ประกาศรายละเอียดการสอบและการเปิดรับสมัครทางออนไลน์
การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK ครั้งที่ 72

THAI 태국어

No. จังหวัด สนามสอบ

1 กรุงเทพฯ (Bangkok) โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ (Horwang School)

2 สงขลา (Songkhla) โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา (Woranari Chaloem Songkhla School)

3 เชียงใหม่ (Chiang Mai) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Chiang Mai Rajabhat University)

3) เวลาสอบ

1. การเปิดรับสมัคร
ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ( 9 โมงเช้า)

ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.00 น. ( 5 ทุ่ม)
ช่วงเวลาโอนเงิน : ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ( 9 โมงเช้า)

ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. (หรือเวลาท าการธนาคาร)
2. ก าหนดการสอบ

1) วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ※ จัดสอบตามก าหนดการเดิม
2) จังหวัด และ สนามสอบ :

ระดับการ
สอบ

ช่วง สอบ หมดเวลา
เข้าห้อง
สอบ

เริ่มสอบ หมดเวลา
สอบ

ระยะเวลา
สอบ (นาที)

หมายเหตุ

TOPIK
Ⅰ

ช่วงที่1
การฟัง

09:10 09:40 11:20
40

เช้าการอ่าน 60

TOPIK
Ⅱ

ช่วงที่1
การฟัง

12:20 12:50 14:40
60

บ่าย
การเขียน 50

ช่วงที่2 การอ่าน 15:00 15:10 16:20 70

※ งดรับสมคัรเน่ืองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)



4) ค่าสมัครสอบ
• TOPIK I : 900 บาท
• TOPIK II : 1,000 บาท 

3. วิธีการสมัครสอบ
1) รับสมัครสอบทาง https://topik.thaijobjob.com เท่านั้น (ไม่เปิดรับสมัครผ่านทางโทรศัพท์, ไปรษณีย์ หรือ ที่ศูนย์ฯ)
2) ไม่สามารถสมัครซ ้า สมัครแบบกลุ่ม และสมัครแทนผู้อื่น
3) ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจ านวน (คัดเลือกผู้สมัครตามล าดับก่อน-หลัง)
4) ในกรณีของผู้พิการ กรุณาติดต่อหน่วยงานด าเนินการสอบ (ศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ) โดยตรง

4. ขั้นตอนสมัครสอบ 

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6

กรอกใบสมัคร
ออนไลน์

พิมพ์ใบช าระเงิน
ค่าสมัครสอบ 

ช าระเงินค่าสมัคร
สอบ

ตรวจสอบสนาม
สอบ และ เลข
ประจ าตัวผู้สอบ
พร้อมพิมพ์บัตร
ประจ าตัวผู้สอบ

วันสอบ ตรวจสอบผล
คะแนน

วันท่ี 3-16
กรกฎาคม 2563
▶ แนบรูปถ่าย
ยืนยันบุคคลแบบ
ทางการและหน้า
บัตรประชาชน
▶ ข้อมูลที่กรอก
ต้องตรงกับข้อมูลใน
บัตรประชาชน 
(ช่ือ-นามสกุลภาษา
อังกฤษ เลขบัตร
ประชาชน และวัน
เกิด) 

ในเว็บไซต์
https://topik.th
aijobjob.com

วันที่ 3-17 
กรกฎาคม 2563
▶ ช าระผ่านเคาท์
เตอร์ธนาคาร
กรุงไทยได้ทุกสาขา 
▶ โอนเงินผ่าน M
obile Banking
หรือ Internet Ba
nking ของทุก
ธนาคาร

วันที่ 2 ตุลาคม
2563 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 
18 ตุลาคม 
2563
※กรุณาน าบัตร
ประชาชนตัวจริง
ติดตัวไปในวันสอบ 
(สามารถใช้หนังสือ
เดินทางหรือ
ใบขับขี่ตัวจริงได้) 

วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2563
ผ่านทาง 
www.topik.go.kr

https://topik.thaijobjob.com/
https://topik.thaijobjob.com/
http://www.topik.go.kr/


ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์
① รูปถ่าย

- รูปถ่ายหน้าตรงแบบทางการ เช่น รูปนักเรียน-นักศึกษา  รูปถ่ายจากหนังสือเดินทาง หรือรูปถ่ายจากบัตร
ประชาชนที่เห็นใบหน้าชัดเจน

- นามสกุลไฟล์ : JPG
- ขนาด : 200KB , แนวนอน 3 cm x แนวตั้ง 4 cm , 354*472 pixel
- ชื่อไฟล์ : ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ_photo
② บัตรยืนยันบุคคล (บัตรประจ าตัวประชาชน)

- บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง, ใบขับข่ี อย่างใดอย่างหนึ่ง (จะต้องเห็นข้อมูล เช่น รูปภาพ ชื่อนามสกุล
ภาษาอังกฤษ วันเกิดอย่างชัดเจน)
③ ข้อมูลที่กรอกผ่านใบสมัครออนไลน์ และ ข้อมูลบนบัตรประชาชนต้องตรงกันทั้งหมด
※ หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยเด็ดขาด หากไม่ท าตามกฎที่ก าหนดไว้

ด้านบน การสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยทันที

5. การยกเลิกสมัครสอบและการขอคืนค่าสมัครสอบ
1) ระยะเวลาขอคืนเงินค่าสมัครสอบ : วันที่ 3 – 22 กรกฎาคม 2563 จนถึงเวลา 15.00 น.

(บ่ายสามโมง) เท่านั้น หลังจากนี้จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้
2) วิธีการยกเลิกและขอคืนค่าสมัครสอบ : กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้มายังอีเมล topik.kec@gmail.com

- กรอกชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มขอคืนเงิน
- แนบหลักฐานการโอนเงิน หน้าบัตรประชาชน และ หน้าสมุดบัญชี (ชื่อผู้สมัครเท่านั้น)
- กรณีต่างธนาคารหรือสาขาต่างจังหวัด อาจมีการหักค่าธรรมเนียม
- ก าหนดการโอนเงินคืน : วันที่ 30 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563

6. ตรวจสอบเลขประจ าตัวผู้สอบ และ สนามสอบ (ห้องสอบ)
- ประกาศวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. (บ่ายสามโมง) ทางเว็บไซต์ www.topik.thaijobjob.com/

mailto:topik.kec@gmail.com
http://www.topik.thaijobjob.com/


7. วันสอบ

- กรุณาน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงติดตัวมาในวันสอบ (สามารถใช้หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขีต่ัวจริงแทน
ได)้

8. สอบถามข้อมูล

หน่วยงานด าเนินการสอบ : ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจ าประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ 02-115-1028

อีเมล topik.kec@gmail.com

(เวลาท าการ : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17 .00 น.)

พักกลางวันตั้งแต่ 12.00 - 13.00 น. , ปิดท าการเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

mailto:topik.kec@gmail.com

