THAI 태국어

ประกาศรายละเอี ย ดการสอบและการเปิ ดรับ สมัค รสอบวัด ระดับ ความ
ถนั ด ทางภาษาเกาหลี TOPIK ครัง้ ที่ 78 (ครัง้ ที่ 75 + ครัง้ ที่ 77) ประจา
ประเทศไทย
1. รายละเอียดการสอบ
วันสอบ : วันอาทิตย์ท่ี 17 ตุลาคม 2564
ช่วงเวลารับสมัคร : ตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ช่วงเวลาชาระเงิน : ตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จนถึงสิน้ สุดเวลา
ทาการของธนาคาร
※ ชาระเงินค่าสอบภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดเท่านัน้
▲

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การสอบอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรือถูกยกเลิกได้

2. สถานที่สอบ
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กรุงเทพฯ
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มหาสารคาม
(Mahasarakham)
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(Chiang Mai University)
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(Silpakorn University)
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(Thammasat University, Rangsit Campus)
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เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีการจากัดจานวนผูเ้ ข้าสอบในแต่ละสนามและเรียงลาดับตามการชาระเงิ น
※ ในกรณีทต
่ี อ้ งยกเลิกและเปลีย่ นแปลงข้อมูลการสอบเนื่องจากความผิดพลาดของผูส้ มัคร จะทาให้หลุดจากการเรียงลาดับ กรุณาสมัครด้วยความ
ระมัดระวัง
※
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3) เวลาสอบ
ระดับการ
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ช่วง
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เข้าห้อง
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สอบ
(นาที)
※

ช่วงที1่
ช่วงที2่

การเขียน
การอ่าน

60

เช้า

60
12:20
15:00

12:50
15:10

14:40
16:20

50

บ่าย

70

4) ค่าสมัครสอบ
• TOPIK I : 900 บาท
• TOPIK II : 1,000 บาท
3. วิ ธีการสมัครสอบ
1) รับสมัครสอบทาง https://topik.thaijobjob.com เท่านัน้ (ไม่เปิ ดรับสมัครผ่านทางโทรศัพท์, ไปรษณีย์ หรือ ทีศ่ นู ย์ฯ)
2) ไม่สามารถสมัครซ้า สมัครแบบกลุ่ม และสมัครแทนผูอ้ ่นื (ยกเว้นครอบครัว)
3) ปิ ดรับสมัครเมือ่ มีผสู้ มัครครบตามจานวน (คัดเลือกผูส้ มัครตามลาดับการชาระเงิ นก่อน-หลัง)
4) ในกรณีของผูพ้ กิ าร กรุณาติดต่อหน่วยงานดาเนินการสอบ (ศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ) โดยตรง

4. ขัน้ ตอนสมัครสอบ
STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

กรอกใบสมัคร
ออนไลน์

พิ มพ์ใบชาระ
เงิ นค่าสมัคร
สอบ

ชาระเงิ นค่า
สมัครสอบ

พิ มพ์บตั ร
ประจาตัวผู้สอบ

วันสอบ

ตรวจสอบผล
คะแนน

วันที่ 2 – 10
สิงหาคม 2564
▶ แนบรูปถ่าย
ยืนยันบุคคลแบบ
ทางการและหน้า
บัตรประชาชน
▶ ข้อมูลทีก
่ รอก
ต้องตรงกับข้อมูล
ในบัตรประชาชน
(ชื่อ-นามสกุลภาษา
อังกฤษ เลขบัตร
ประชาชน และวัน
เกิด)

ในเว็บไซต์
https://topik.thai
jobjob.com
หลังกรอกข้อมูล
ลงทะเบียนแล้ว
กด ‘บันทึกข้อมูล’
จะไปยังหน้า
ชาระเงิน

วันที่ 2 – 11
สิงหาคม 2564
▶ ชาระผ่านเคาท์
เตอร์ธนาคาร
กรุงไทยได้ทกุ
สาขา

วันที่ 1 ตุลาคม
2564 เป็ นต้นไป
ในเว็บไซต์
https://topik.thaij
objob.com

วันอาทิตย์ท่ี
17 ตุลาคม 2564
※กรุณานาบัตร
ประชาชนตัวจริง
ติดตัวไปในวันสอบ
(สามารถใช้หนังสือ
เดินทางหรือ
ใบขับขีต่ วั จริงได้)
และหน้ากาก
อนามัย

วันที่ 25
พฤศจิกายน
2564
ผ่านทาง
www.topik.go.k
r

ขัน้ ตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์
① รูปถ่ายผูส
้ มัคร

- รูปถ่ายหน้าตรงแบบทางการ เช่น รูปประจาตัวนักเรียน-นักศึกษา, รูปสมัครงาน ฯลฯ ทีเ่ ห็นใบหน้าชัดเจน
√ ตัวอย่างภาพถ่ายที่ถกู ต้ อง▸ http://bit.do/topik_photo
- นามสกุลไฟล์ : JPG
- ชื่อไฟล์ : ชื่อภาษาอังกฤษ_photo
- ขนาด : 200KB , แนวนอน 3 cm x แนวตัง้ 4 cm , 354*472 pixel
② บัตรยืนยันบุคคล (บัตรประจาตัวประชาชน)
- บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
O จะต้องเห็นรูปภาพหน้า, เลขทีบ่ ตั รประชาชน, ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ และวันเดือนปี เกิดอย่างชัดเจน
X บัตรทีใ่ ช้ไม่ได้ : ปกปิ ดเลขบัตรประชาชน, ไม่มวี นั -เดือนเกิด, ไม่มชี ่อื -นามสกุลภาษาอังกฤษ ฯลฯ

③ ข้อมูลที่ กรอกผ่านใบสมัครออนไลน์

ต้องตรงกับบัตรประชาชนทัง้ หมด (ยกเว้นทีอ่ ยู)่
※ กรุณาสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงกับบัตรประชาชน
※ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถว้ นก่อนกดส่งใบสมัคร หลังจากกดบันทึกข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถ
แก้ไขได้ หากไม่ตรงกับข้อกาหนดด้านบนอาจทาให้การสมัครสอบถูกยกเลิกได้
5. การยกเลิ กสมัครสอบและการขอคืนค่าสมัครสอบ
1) ระยะเวลาขอคืนเงินค่าสมัครสอบ : วันที่ 2 สิ งหาคม – 11 สิ งหาคม 2564 ภายใน 08.00 น.
หลังจากนี้จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้
2) วิธกี ารยกเลิกและขอคืนค่าสมัครสอบ :
- กรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกและคืนเงิน แจ้งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ, วันเดือนปี เกิด, ทีอ่ ยูแ่ ละเบอร์
โทรศัพท์ของผูส้ มัครให้ครบถ้วน
- แนบหลักฐานการชาระเงิน, บัตรประชาชน และ หน้าสมุดบัญชีธนาคารของผูส้ มัครเท่านัน้
※ ชื่อผูส
้ มัคร, ชื่อผูข้ อคืนเงินและชื่อบัญชีผรู้ บั เงินคืนต้องเป็ นชื่อเดียวกัน
- ส่งมายังอีเมล topik.kec@gmail.com ใช้หวั ข้ออีเมลว่า [ขอยกเลิ กและคืนเงิ น TOPIK ครัง้ ที่ 78]
- กรณีบญ
ั ชีผรู้ บั เงินไม่ใช่ธนาคารกรุงเทพ หรือ เปิ ดบัญชีในสาขาต่างจังหวัด อาจมีการหักค่าธรรมเนียม
โอนเงิน
- กาหนดการโอนเงิ นคืน : ภายในวันที่ 15 กันยายน – 30 กันยายน 2564
⇒ดาวน์โหลด
[แบบฟอร์ม] ใบคาร้องยกเลิกการสมัครสอบ และ ขอคืนเงิน ครัง้ ที่ 78 (75 + 77) https://url.kr/ueif3s

6. การขอเปลี่ยนแปลง, แก้ไขข้อมูล
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงระดับที่สอบ, สนามสอบ กรุณากรอกแบบฟอร์ม (ด้านล่าง) แล้วส่งมาที่
topik.kec@gmail.com
⇒ดาวน์โหลด
[แบบฟอร์ม] ขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลการสอบ ครัง้ ที่ 78 (75 + 77) (กรณียงั ไม่ได้โอนเงิน)
https://url.kr/qbdext
[แบบฟอร์ม] ขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลการสอบ ครัง้ ที่ 78 (75 + 77) (กรณีโอนเงินแล้ว https://url.kr/w69rgi

- กรณีตอ้ งการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่ บตั รประชาชน, ตัวสะกดชือ่ , เบอร์โทรฯ, ทีอ่ ยู,่ วันเดือนปี เกิด
สามารถแจ้งคอลเซ็นเตอร์ Thaijobjob โทร.02-257-7159 กด 3 หรือ ทางอีเมล topik.kec@gmail.com
- หัวข้ออีเมล : [แก้ไขข้อมูล TOPIK ครัง้ ที่ 78] แจ้งชือ่ -นามสกุล(ภาษาอังกฤษ), เลขบัตรประชาชน หรือบัตร
อืน่ ๆ ทีใ่ ช้สมัครสอบ, ข้อมูลทีต่ อ้ งการแก้ไข *ไม่ตอ้ งกรอกฟอร์ม*
- ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนถึง วันจันทร์ที่ 9 สิ งหาคม 2564 จนถึงเวลา 08.00 น.
7. ตรวจสอบสถานะการสมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ
- หลังชาระค่าสมัครสอบภายใน 1-2 วัน กรุณาตรวจสอบสถานะในเว็บไซต์สมัครสอบ เมนู ‘ตรวจสถานะการ
สมัครสอบและพิ มพ์ใบแจ้งชาระเงิ น’ หากสถานะชาระเงินไม่อพั เดต ผูส้ มัครต้องแจ้งคอลเซ็นเตอร์
Thaijobjob หรือศูนย์การศึกษาเกาหลีเพือ่ ตรวจสอบ
- ตรวจสอบรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ ์สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ทางเฟสบุค TOPIK in Thailand และ topik.thaijobjob.com
8. พิ มพ์บตั รประจาตัวผู้สอบ และ ตรวจเลขประจาตัวผู้สอบ, สนามสอบ (ห้องสอบ)
- วันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ topik.thaijobjob.com
9. วันสอบ
- กรุณานาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงติดตัวมาในวันสอบ (สามารถใช้หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขีต่ วั จริงแทน
ได้) หากไม่มบี ตั รยืนยันบุคคลจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้, ไม่สามารถใช้สาเนาหรือรูปในมือถือได้
- บัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ หากไม่ได้นามาก็สามารถเข้าสอบได้
- ผูเ้ ข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดการสอบ
10. สอบถามข้อมูล
หน่วยงานดาเนินการสอบ : ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจาประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ 02-115-1028
อีเมล topik.kec@gmail.com
(เวลาทาการ : จันทร์ - ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 17 .00 น.)
พักกลางวันตัง้ แต่ 12.00 - 13.30 น. , ปิ ดทาการเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

