
 
กําหนดการสมัครสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (YCT) 

 
 
 
 

คร้ังที่ 35 
สมคัรสอบ    วันเสารที่  19  มิถุนายน  -  วันอาทิตยที ่ 18  กรกฎาคม  2564 
สมคัรทางไปรษณีย ์   วันจันทรที่  21  มิถุนายน  -  วันศุกรที่  9  กรกฎาคม  2564 
*** รบับตัรเข้าห้องสอบ  วันเสารที่  14  สิงหาคม  2564   เวลา 09.00 - 17.00 น. 
วนัสอบ    วนัเสารท่ี์  21  สิงหาคม  2564 

 
 
 
 

คร้ังที่ 36 
สมคัรสอบ    วันเสารที่  18  กันยายน  -  วันอาทิตยที ่ 10  ตุลาคม  2564 
สมคัรทางไปรษณีย ์   วันจันทรที่  20  กันยายน  -  วันศุกรที่  8  ตุลาคม  2564 
*** รบับตัรเข้าห้องสอบ  วันเสารที่ 6  พฤศจิกายน  2564   เวลา 09.00 - 17.00 น. 
วนัสอบ    วนัอาทิตยท่ี์  14  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
 
 

ค่าสมคัรสอบ    ระดับ 1  ราคา 100 บาท  
ระดับ 2  ราคา 200 บาท 

     ระดับ 3  ราคา 300 บาท  
ระดับ 4   ราคา 400 บาท 

 
 
 
เวลาสอบ    ระดับ 1  สอบเวลา 09.00 - 09.35 น. 
     ระดับ 2  สอบเวลา 10.30 - 11.20 น. 
     ระดับ 3  สอบเวลา 09.00 - 10.00 น. 
     ระดับ 4  สอบเวลา  10.30 - 11.55 น. 
 
 

ขอรับใบสมคัรไดท่ีสถาบัน OCA หรือดาวนโหลดได  ฟรี   ท่ี  www. OCANihao.com  
ท่ีจอดรถมีจํานวนจํากัด 

 



หลักฐานและคุณสมบัติของผูสมัครสอบ  (หลักฐานไมครบไมสามารถสมัครได) 

1. รูปถายสีขนาด  1 นิ้วครึ่ง   2 ใบ    เขียนช่ือ - นามสกุล  ด้านหลงัรูป( ถายไวไมเกิน 6 เดือน ) 

2. สําเนาบัตรประชาชน  หรือ  สําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให  ( อยางใดอยางหน่ึง 1 ใบ ) 

    (เอกสารใน ขอ 1 และ ขอ 2 ตอการสมัครสอบ 1 ระดับ) 

3. การสมัคร    สมัครไดท่ี OCA หรือ  สมัครทางไปรษณีย 

4. คาสมัครสอบตามอัตราท่ีกําหนดขางตน 

สําหรับผูท่ีตองการสมัครทางไปรษณีย 

สามารถสมัครได   ตามกําหนดการรับสมัครทางไปรษณียของแตละรอบ 

 (จะดูตามตราประทับวันท่ีของไปรษณีย)     โดยสงใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวนพรอมหลักฐาน
การสมัคร และ แนบใบธนาณัติคาสมัครสอบในระดับที่ตองการสอบ + คาธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย ทานละ 
100 บาท    

หามแนบเงินสดมาพรอมใบสมัคร        

หากเกิดการสูญหาย สถาบันฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น   

กรณีแนบเงินสด สถาบันฯจะไมรับสมัครสอบ 

ส่ังจายในนาม    นางสาวผุสดี  คีตวรนาฏ    ไปรษณียรองเมือง 

และจัดสงธนาณัติพรอมใบสมัครและหลกัฐานในการสมัครใหครบถวน      สงมาที่ 

OCA  เลขที่ 64/28 ถ.รองเมือง ซ.1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 
 

หลังจากนัน้รอOCA  สงเอกสารกลับ (ดังน้ันกรุณาเขียนช่ือ- ที่อยู ของทานใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการจัดสงเอกสาร) 
หากลาชากรุณาติดตอกลับ OCA เพื่อตรวจสอบ 

 

ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบ กรุณาติดตอสอบถามไดท่ี 
OCA สถาบันเช่ียวชาญการสอนภาษาจนีระดับมาตรฐานในประเทศไทย   โทร. 0-2216-2826-8 

 
 

****     ประกาศผลสอบ ทาง INTERNET  หลังจากวันสอบประมาณ 1 เดือน  ตาม  WEBSITE ที่ปรากฏในบัตรเขาหองสอบ 
 สําหรับใบประกาศผลสอบ กรุณาโทรศัพทสอบถามกอนเดินทางไปรบั 



 
โครงการสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจีนสาํหรบัเดก็ (YCT) 

 
 

สํานักงานสงเสริมภาษาจีนนานาชาติแหงประเทศจีน มอบหมายใหโรงเรียนวิทยสถานแหงวัฒนธรรม
ตะวันออก (OCA) ภายใตการบริหารงานโดยมูลนิธิไทย-จีน เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งมี
ประสบการณในการจัดสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK)   สําหรบับุคคลทั่วไปนับตั้งแตป พ.ศ. 2536  
ใหดําเนินการจัดสอบ YCT ข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทย โดยการสอบครั้งที ่ 1 จัดข้ึนในวันพุธท่ี 5 
ธันวาคม 2550 
 
 

หลังจากสํานักงานสงเสริมภาษาจีนนานาชาติแหงประเทศจีน ประสบความสําเร็จในการจัดสอบวัด
ระดับความรูภาษาจีน (HSK) สําหรับบุคคลทัว่ไปจึงไดเผยแพรการสอบวัดระดับความรูภาษาจีนรูปแบบ
ใหม เพื่อวัดระดับความรูภาษาจีนสําหรับเยาวชนที่ศึกษาไมเกินระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใตชื่อ
โครงการสอบวัดระดับความรูภาษาจีนสําหรับเด็ก หรือ YCT ซึ่งการสอบรูปแบบน้ีเปนการสงเสริมเด็ก
ตางชาติที่ไมไดใชภาษาจีนเปนภาษาหลัก ซึ่งมคีวามมุงมั่นในการเรียนภาษาจีน และเพิ่มความ
กระตอืรือรนในการเรียนภาษาจีน เพื่อยกระดับความสามารถในการใชภาษาจนีและชวยสรางความมัน่ใจ
ความภาคภมูิใจในการเรียนภาษาจีนของพวกเขาใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งขณะนี้การสอบ YCT เปนที่ยอมรับและมี
การจัดสอบในประเทศสิงคโปร เกาหลี และ แคนาดาแลว 
  
 

ข้อสอบของการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนสาํหรบัเดก็ แต่ละระดบัประกอบด้วย 
 

 ระดับ 1 การฟง  20 ขอ  การอาน 15  ขอ 
ระดับ 2 การฟง  20 ขอ การอาน 20 ขอ 
ระดับ 3 การฟง  35 ขอ การอาน  25 ขอ 
ระดับ 4  การฟง  40 ขอ  การอาน 30  ขอ และ การเขียน 10 ขอ  
 
 
ระดบัความสามารถในการสมคัรสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนสาํหรบัเดก็ 

 
ผูที่เรียนภาษาจีน รูคําศัพทประมาณ 80 คํา  สามารถสมัครสอบในระดับ 1 
ผูที่เรียนภาษาจีน รูคําศัพทประมาณ 150 คํา สามารถสมัครสอบในระดับ 2 
ผูที่เรียนภาษาจีน รูคําศัพทประมาณ 300 คํา สามารถสมัครสอบในระดับ 3 
ผูที่เรียนภาษาจีน รูคําศัพทประมาณ 600 คํา สามารถสมัครสอบในระดับ 4 

 
 



ใบสมัครสอบ   
HSK , HSKK , YCT (PAPER) 

สอบเดือน__________________ 
 
รหัสประจําตัวผูสอบ                                   

ทานเคยเรียนภาษาจีนท่ี OCA  หรือไม（您是否在 OCA 学过中文） 
       เคย（学过）โปรดระบุรหัสนักศึกษา OCA                                                                        ไมเคย（没学过） 
 

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพมิพใหญ)  
           

ช่ือ-สกุล ภาษาไทย                                                                                                    ช่ือภาษาจนี                                      
                                   

วัน เดือน ปเกดิ                                                      สัญชาติ                        เบอรโทรศัพท 
                                                               

เลขท่ี          บัตรประจําตัวประชาชน                                                               หนังสือเดินทาง                                                                     
                                     

ระยะเวลาเรียนภาษาจีน      ตํ่ากวา 6 เดอืน 6 - 12 เดือน         1 - 3 ป  3 - 5 ป       5 ปข้ึนไป 
                                                                                                                             

       สมัครสอบ HSK ขอเขียน ระดับ 1（一级） ระดับ 2（二级） ระดับ 3（三级） 
        
    ระดับ 4（四级） ระดับ 5 （五级） ระดับ 6（六级） 
        
       สมัครสอบ HSKK การพูด ระดับตน（初等） ระดับกลาง（中等） ระดับสูง（高等） 
       
       สมัครสอบ YCT  ระดับ 1（一级） ระดับ 2（二级） ระดับ 3（三级）            ระดับ 4（四级） 
 
        

       สมัครท่ี OCA ชําระคาสมัครสอบเปน          เงินสด          เงินโอน           บัตรเครดิต (+2%)  
       มีความประสงคใหสงผลสอบทางไปรษณีย  คาจัดสง 50 บาท                                                   
 
       สมัครสอบทางไปรษณีย ซื้อธนาณัติ คาสมัครสอบ+คาธรรมเนียม 100 บาท(รวมคาสงผลสอบแลว) 

ช่ือ และท่ีอยู สําหรับจัดสงผลสอบ กรุณาเขียนใหชัดเจน (รับผลสอบดวยตนเองไมตองเขียน) 
 

ช่ือ – นามสกุล ........................................................................................................... เบอรติดตอ .................................................... 
บานเลขท่ี ............................................................................................................. ซอย ..................................................................... 
ถนน.......................................................... แขวง/ ตําบล .......................................... เขต / อําเภอ  ................................................... 
จังหวดั .................................................................... รหัสไปรษณีย   

英文姓名 

รูปถายสี 
ขนาด 1.5 นิว้ 

2 ใบ 
ถายไวไมเกิน  

6 เดือน

泰文姓名 中文姓名

出生日期  国籍 联系电话

身份证号码 护照号码

学习汉语年限 6 个月以下          6 -12 月 1 - 3 年 3 - 5 年 5 年以上

  500 บาท       700 บาท  900 บาท

  1,200 บาท                                      1,600 บาท   2,000 บาท 

   500 บาท     700 บาท   800 บาท

   100 บาท     200 บาท   300 บาท                           400 บาท

 
ลายมือช่ือผูสมัคร报名者签名 

.......... / .......... / .......... 
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