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10.11 YCT Chinese Test Work Process 

  
Formal exam at 09.00 in the morning 
07.30 Candidates should report to the test site for initial registration. 
 07.50  Candidates line up and prepare to enter exam room. 
 08.00  Candidates sit in designated desks and have their admissions information checked again  
       -Candidates put their ID card and admission ticket on the upper right corner of the table 
  -The test proctor checks the names of the candidates one by one. If the information is wrong, staff 
  members will make the appropriate edits to the admissions ticket. Then, the participant must sign their
  name on a “Admissions Correction” list. 
 08.20  Pre-exam instructions are read by the proctor 
 08.25  Answer sheets are issued, and participants fill in information with the proctor’s help 
      -The main test guides students to fill in the basic information on the answer sheet 
      -The answer sheet must be filled with 2B pencil 
 08.50  Examination papers are issued 
  -The proctor will assist the students in the lower grades to open the seal of the test paper and  
 ensure that all candidates open the seal before the test can be opened. 
 09.00  Start exam 
  -Exam will last approx. 35 minutes. 

-After the exam is over, exam materials will be taken up, according to the serial number 
-Students may be dismissed after they finish their own exam  
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10.11 ข้ันตอนการเตรียมในการสอบวัดระดับ YCT 
 

09.00 เร่ิมการสอบ 

07.30 ผูสอบลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขที่สอบ 

07.50 ผูสอบเขาหองสอบ 

08.00 ผูสอบนั่งตามที่นั่งและผูคุมสอบตรวจความถูกตองขอมูลของผูสอบ 

- ผูคุมสอบหลักนำบัตรประชาชนหรือ Passport และ Admission Ticket ของผูเขาสอบ    

  วางไวมุมขวาบน 

- ผูชวยคุมสอบตรวจเอกสารผูสมัครทีละคน หากขอมูลในเอกสาร Admission Ticket  

  ผิด ใหทำการแกไขพรอมทั้งเก็บเอกสารคืน และใหผูสมัครทำการเซ็นตชื่อกำกบั 

08.20 ผูคุมสอบอานคำชี้แจงการสอบใหผูสอบ 

08.25 แจกกระดาษคำตอบและผูสอบฝนคำตอบ 

- ผูสอบหลักแนะนำการกรอกขอมูลพื้นฐานใหแกผูเขาสอบ 

- การฝนคำตอบในกระดาษคำตอบจำเปนตองใชดินสอน 2B เทานั้น 

08.50 แจกขอสอบ 

- ผูคุมสอบหลักจะเปนผูชวยเปดผนึกขอสอบสำหรับเด็กเล็กและตรวจสอบใหแนชัดวา 

  ผูสอบสามารถเปดขอสอบได 

09.00 เร่ิมสอบ 


